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RESUMO 

CRUZ, Thema Letícia Lemes da. Formação Docente Normativa por meio da Wiki.  
2016. 182 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da 
Natureza) – Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Humanas, Sociais 
e da Natureza, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Londrina, 2016. 

Esta investigação tem por objetivo o desenvolvimento de um produto educacional 
para a formação continuada de professores, na escola, por meio de um instrumento 
tecnológico Wiki. O problema consistiu em que medida a formação continuada 
desenvolvida por meio do instrumento tecnológico, a Wiki, poderia contribuir para a 
capacitação docente em sua hora-atividade? Assim, analisou-se o processo de 
construção e de aplicação de um curso de formação continuada sobre a legislação 
educacional, aplicada a professores do Ensino Médio, em uma escola pública do 
Norte do Paraná. O curso foi elaborado pela investigadora e instrumentalizado por 
meio da Wiki. O instrumento tecnológico Wiki se apresenta com recurso pouco 
utilizado na Educação Básica do Estado do Paraná. Parti-se da ideia de que o uso 
planejado desse instrumento poderá viabilizar um recurso capaz de promover 
formação continuada realizada na escola. O referencial teórico-metodológico está 
centrado na formação continuada na escola como abordada por Imbérnon (2013), 
Sampaio e Leite (2013) e Libâneo, Oliveira e Toschi (2012). Como resultado, tem-se 
a viabilidade da formação continuada na escola, com o emprego da hora-atividade 
docente, desde que haja uma mudança na cultura organizacional no contexto de 
uma escolar gestão democrática. 

Palavras-chave: Formação Continuada. Legislação Educacional. Hora-atividade. 

Wiki. Gestão Escolar. 

 

 



ABSTRACT 

CRUZ, Thelma Letícia Lemes da Cruz. Teacher Training Formative through the 
WIKI. 2016. 182 fl. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Humanas, Sociais 

e da Natureza) – Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Humanas, 
Sociais e da Natureza, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Londrina, 
2016. 

This research aims at the development of an educational product for the continuing 
education of teachers, in the school, through a technological tool Wiki. The problem 
was how far the continuous training developed through the technological instrument, 
Wiki, could contribute to the teacher training in its time-activity? Like this, the process 
of construction and application of a continuing education course on educational 
legislation applied to high school teachers in a public school in the north of Paraná 
was analyzed. The course was developed by the researcher and instrumentalized 
through the Wiki. The Wiki technology tool presents itself with a little used resource in 
the Basic Education of the State of Paraná. I started from the idea that the planned 
use of this instrument could enable a resource capable of promoting continued 
formation in the school. The theoretical-methodological reference is centered on the 
continued formation in the school as approached by Imbérnon (2013), Sampaio and 
Leite (2013) and Libâneo, Oliveira and Toschi (2012). As a result, there is the viability 
of continuing education in the school, with the use of teaching time-activity, as long 
as there is a change in organizational culture in the context of a democratic school-
based management. 

 

Key words: Continuing Education. Educational Legislation. Time-activity. Wiki. 
School management. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A presente investigação trata da formação continuada no ambiente escolar. 

Busca-se por meio de um instrumento tecnológio – Wiki – desenvolver um produto 

educacional com a finalidade de contribuir para a resolução do problema da falta de 

tempo e espaço escolar para a realização desse tipo de formação. 

O objeto de discussão da formação continuada oferecida foi a legislação 

aplicada à educação, com o intuito de aprofundar os conhecimentos docentes no 

tema e para que o professor exerça com inteireza sua autonomia, sua profissional 

aperfeiçoamento e sua atualização profissional.  

A formação continuada vem sendo objeto de discussão há décadas e se 

intensificou em meados dos anos noventa do século XX. As publicações a respeito 

se diversificam em pesquisas científicas bibliográficas, estudos de casos, relatos de 

experiências e até mesmo autobiografias. 

O assunto é relevante, pois os estudiosos já estabeleceram que a formação 

docente não se restringe à formação inicial, isso porque essa formação não é 

suficiente para responder as transformações ocorridas na Educação. Essa é a ideia 

de Lima (2004, p. 17-21), que defende que na atualidade é necessária à conjugação 

da formação inicial, a prática e a formação continuada para se obter uma 

capacitação sólida. 

Contudo, o que preocupa uma parte desses pesquisadores é maneira como 

se oferta a formação continuada aos professores atualmente, de modo a atentar 

para o sistema econômico capitalista. Isso porque tal sistema se apropria de 

qualquer oportunidade para desenvolver atividades rentáveis, como a oferta de 

formação continuada para os professores, que se tornou um grande negócio. 

Outra questão é a formação proposta pelas Secretarias de Educação, que 

vem formatada com assuntos, cronogramas e a indicação do que será discutido 

pelos docentes, o que pode não estar entre as necessidades vistas como principais 

pelos profissionais da Educação e pela comunidade escolar local.  

Portanto, a atitude dos sujeitos que atuam nos órgãos centrais da Educação, 

em especial com a formação dos professores de suas redes, precisa ser sensível 

aos princípios uma gestão democrática. Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), ressaltam 
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que a autonomia das escolas deve ser prioridade para que seus gestores e sua 

comunidade escolar escolham a maneira de se organizarem, como instituição 

pública, em todos os setores administrativos e pedagógicos. Em especial, no que se 

refere à formação continuada de professores e funcionários nas escolhas de temas 

e formatos que contribuirão efetivamente com a melhoria da qualidade do ensino. 

Verifica-se que são atribuídas aos docentes diversas tarefas pelas normas 

educacionais, tais como: preparação e ministração de aulas, preparação e correção 

de avaliações, atendimento aos alunos, atendimento aos pais, reuniões escolares – 

dentro e fora do horário escolar – preenchimento de documentos, que acabam por 

ocupar grande parte da carga-horária profissional.  

Dessa forma, é perceptível dentro de uma gama de obrigações, que há certo 

comprometimento de tempo dos docentes para pensarem e discutirem entre si, 

como, por exemplo, se esse conjunto de afazeres anteriormente descritos, além de 

outros que surgem no dia a dia escolar, interferem ou não sobre a construção que 

realizam acerca da sua profissão. 

As dificuldades com o desenvolvimento da autonomia pelos professores, no 

decorrer da história da sua profissão, conduz aos debates sobre o termo 

proletarização. Em que pese às controversias sobre o tema, o fato é que ainda hoje 

os professores buscam a valorização de seu trabalho, pois, como adverte Contreras 

(2012), uma crescente burocratização tomou conta da essência da profissão 

docente, causando a intensificação do seu trabalho. 

Quando as Secretarias de Educação e os gestores possibilitam aos 

professores a possibilidade de eleger os rumos de sua capacitação, há um avanço 

na direção da conquista de parcela da autonomia desejada e a valorização 

profissional por esses sujeitos.  

Por isso, a ideia de formação continuada tem “…como principal finalidade a 

reflexão sobre a prática profissional e a busca de aperfeiçoamento técnico 

pedagógico, ético e político do profissional docente.”, conforme o Parecer do 

CNE/CP nº. 02 (BRASIL, 2015, p. 34), deve ser realizada na escola, pelos 

profissionais que trabalham no ambiente escolar e cresce como alternativa de 

formação continuada, pois é mais eficaz para auxiliar o professor em seu 

crescimento profissional (MIZUKAMI, 2010; LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2012, 
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p. 299-302). Contudo, deve-se atentar para realizá-la de tal maneira que não 

sobrecarregue, ainda mais, as atividades desses profissionais. 

Uma forma de não sobrecargá-los em seu tempo escolar é otimizar esse 

tempo.  Esta investigação demonstra que o período que o professor tem fora da sala 

de aula, mas ainda na escola, deve ser utilizado da forma que o mesmo tenha 

condições de desenvolver todas as atividades destinadas àquele momento, sem que 

uma acabe por suprimir a outra, ou seja, deve existir um equilíbrio na distribuição de 

atividades nesse tempo. 

A escola deve viabilizar a formação continuada. Deve construir um ambiente 

de colaboração e incentivar as trocas de experiências entre os profissionais. Por 

mais que a coordenação pedagógica seja a responsável direta por oferecer a 

formação continuada na escola, a efetividade desse trabalho dependerá sempre da 

postura tomada pela direção escolar sobre o assunto. 

Uma nova cultura organizacional deverá ser construída e implantada para 

garantir a participação de todos os profissionais no cumprimento dos objetivos 

institucionais. Uma dessas atividades dessa nova cultura é a concretização da 

gestão democrática, pois somente por meio dessa será possível construir um local 

favorável a estudos e pesquisas por toda a comunidade escolar, mas sobretudo 

incentivado pelo gestor como afirmam Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 435-477). 

Um dos obstáculos à efetivação dessa formação é o emprego do tempo e do 

espaço escolar, como dito, sem adicionar obrigações para os docentes.  A utilização 

da tecnologia pode auxiliar nessa tarefa, desde que elaborado um planejamento com 

objetivos bem definidos. 

Os docentes já possuem contato com as mais diversas espécies de 

tecnologia fora da escola, cotidianamente. Assim, essa não pode causar estranheza 

quando trazida para o interior escolar, pois já faz parte da realidade da sociedade 

atual, na qual se insere a escola. Assim, conhecer e saber empregar com 

proficiência os instrumentos tecnológicos vai muito além de uma capacitação a mais, 

torna-se uma condição de viver como cidadão, mas requer uma nova alfabetização 

como alerta Sampaio e Leite (2013). 

A utilização da tecnologia na formação continuada docente necessita estar 

revestida de racionalidade (SAMPAIO e LEITE, 2013). Existem muitos recursos 

disponíveis e se deve priorizar o que contribua para atender uma organização 
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democrática, que promova a integração entre os membros da instituição, que 

resolva o problema de tempo e espaço. Os ambientes virtuais de aprendizagem são 

uma excelente opção para o desenvolvimento de trabalhos em conjunto (REALI e 

MIZUKAMI, 2009, p. 81-108). 

A Wiki é um instrumento tecnológico útil para ser utilizada em Educação. 

Resolve dois dos grandes problemas escolares, que são o espaço e o tempo, pois 

abre a possibilidade para o seu acesso no momento mais conveniente para os 

professores. Oferece formas de interação entre os participantes, com a construção 

colaborativa de textos, na qual cada um deles contribui com suas ideias para formar 

um todo. Possibilita a criação de várias páginas que podem ser divididas nos mais 

variados assuntos. Possui versão gratuita e comparada com outros instrumentos é 

de fácil manuseio. Pode ser restrita somente para um grupo especifico, de uma 

determinada instituição de ensino. 

Esta investigação também desenvolveu o conteúdo para ser explorado por 

meio da Wiki, que se refere a uma formação normativa docente por intermédio de 

um curso de normas referentes à Educação. Inicia-se essa formação com a Lei 

Federal nº. 9.394, de 20 de dezembro – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 1996), em paralelo à Constituição da Republica Fedrativa do 

Brasil (BRASIL, 1988), com o objetivo de partihar o conhecimento das normas 

educacionais pelos profissionais para que, assim, possam discutir e participar da 

construção de outras normativas, como são os casos do Projeto Político Pedagógico 

(PPP) e do Regimento Escolar (RE). 

A legislação aplicada à educação constrói um paradigma de professor, ao 

estabelecer os direitos e deveres desse profissional. Reconhece complexibilidade da 

profissão atribuindo funções não apenas oriundas do magistério, mas também de 

participação na gestão educacional e escolar, porém, nem sempre o professor se 

identifica com esse paradigma.  

Todo profissional necessita conhecer profundamente as normas aplicadas 

ao seu ofício, com o professor não é diferente. Esse conhecimento deve ser 

buscado, pois é necessário aplicá-lo todos os dias na sua prática, nas discussões e 

reuniões que ocorrem na gestão democrática (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 

2012, p. 411-32). 
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A presente investigação foi objeto de estudo de autores como Saviani (2009) 

e Lima (2004), que traçam a história da formação de professores. Pimenta (2006), 

Imbérnon (2011) e Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), que refletem sobre a 

problemática da formação de professores, sobretudo a continuada. De Contreras 

(2012), que traz o debate da autonomia profissional, e de Lüdke e André (2013), que 

mostram caminhos da metodologia da pesquisa qualitativa em Educação, apenas 

para citar alguns desses estudiosos que levantam esses questionamentos na área 

educacional, ou seja, a formação docente e suas problemáticas. 

Após esta Introdução, o segundo capítulo trata das discussões sobre a 

formação docente e a intensificação do trabalho que fundamentaram toda a 

investigação. Reflete de que maneira começaram os cursos de Licenciatura, os 

moldes que eram estabelecidos, o momento histórico e as consequências que 

trouxeram para a Educação até hoje.  

Quando é tratada a formação inicial, percebe-se o quanto essa foi 

fragmentada. Isso revela uma formação deficitária, que somente a prática e/ou a 

experiência não sanará. Por isso, é preciso investir em formação continuada de 

qualidade, que é aquela que atende aos interesses dos professores e às 

necessidades de formação profissional.   

No terceiro capítulo, é apresentado o caminho percorrido pela investigação. 

Descreve como essa foi organizada e desenvolvida, incluído o desenvolvimento do 

problema. É tratada também a forma como os sujeitos participaram da investigação. 

Em seguida, são descritas as etapas da aplicação do produto educacional: o 

encontro inicial, as semanas de atividade on-line e o encontro final. 

O quarto Capítulo apresenta e analisa os resultados da investigação, com os 

dados extraídos de dois questionários na investigação, além de respostas dadas aos 

questionamentos sobre os conteúdos disponibilizados na Wiki. O questionário inicial 

teve por objetivo conhecer o pensamento dos professores sobre parte da legislação 

educacional e o segundo foi aplicado para captar as percepções que os 

participantes da pesquisa tiveram sobre o produto educacional.  

Os dados foram coletados e analisados, com base na pesquisa qualitativa 

que se ocupa mais com a descrição e com a análise pormenorizada dos fatos do 

que com um resultado final objetivo. 
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Como última etapa, o quinto capítulo traz as Considerações Finais que 

tratam da investigação como um todo, das principais discussões realizadas e os 

resultados encontrados, além, de uma reflexão sobre a própria investigação.  

 

  



16 

 

2 SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE E A INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este capítulo foi dividido em três subtítulos para expor as relações existentes 

entre as referências teóricas utilizadas nesta dissertação, na perspectiva do uso do 

instrumento tecnológico Wiki: (i) trata da formação docente de maneira geral; (ii) 

formação docente continuada; e, por fim (iii) a maneira como se dá a intensificação 

do trabalho docente. 

Faz-se necessário traçar um panorama, antes de ingressar propriamente no 

tema central que é a formação continuada docente, mesmo que breve, de como se 

desenvolveu a formação de professores no país. 

A educação no Brasil ainda sofre os efeitos da condição de um país que foi 

colonizado. Assim, teve seu sistema educacional formal submetido aos anseios de 

interesses estrangeiros. Esses distanciados, muitas vezes, de uma educação 

necessária para formar uma Nação, por não ser o interesse dos colonizadores, os 

portugueses. Após a Proclamação da República, ainda continuou importando 

modelos educacionais e, com esses, modelos de formação de professores o que 

originam o perfil educacional brasileiro.  

 

2.1 BREVES REFLEXÕES SOBRE A TRAJETÓRIA DA FORMAÇÃO DOCENTE 

NO BRASIL 

 

As discussões sobre a formação de professores no país se dá tardiamente, 

pela forma de colonização aqui realizada. Razão que fez o Brasil dependente 

culturalmente de outros países, sobretudo dos europeus, mesmo após décadas 

depois da Independência em 1822. 

O fato é que se começa a falar sobre educação no território com a chegada 

dos jesuítas ao Brasil, mas precisamente com o Padre Manoel da Nóbrega. A 

atuação dos jesuítas no Brasil foi muito criticada pelos historiadores. Contudo, não 

foi objeto desse estudo trazer a discussão à tona, mas apenas indicar o início desse 

processo educacional. 

Outro momento importante é a implantação das Aulas Régias, pelo Marques 

de Pombal, que desvincula a educação da ordem religiosa. Profissionais começaram 

a ser contratados por meio de concursos. Contudo, não lhes eram exigido a 
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comprovação de habilitações ou diplomas de licenciatura. Em geral, realizava-se da 

mesma forma que em Portugal até o final do século XVIII, no que se refere à 

formação de professores. 

Esse panorama histórico foi traçado por Saviani (2009) e Lima (2004), que 

revelam os moldes que se deu o início do sistema educacional brasileiro, que tinha 

mais a pretensão de satisfazer os interesses governamentais e não as necessidades 

da população. 

Depois desse período conturbado, começou a se pensar, mesmo de forma 

mínima, na formação de professores, conforme se percebe nos acontecimentos 

destacados por Saviani: 

1. Ensaios intermitentes de formação de professores (1827-1890). Esse 
período se inicia com o dispositivo da Lei das Escolas de Primeiras Letras, 
que obrigava os professores a se instruir no método do ensino mútuo, às 
próprias expensas; estende-se até 1890, quando prevalece o modelo das 
Escolas Normais. 
2. Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais (1890-
1932), cujo marco inicial é a reforma paulista da Escola Normal tendo como 
anexo a escola-modelo. 
3. Organização dos Institutos de Educação (1932-1939), cujos marcos são 
as reformas de AnísioTeixeira no Distrito Federal, em 1932, e de Fernando 
de Azevedo em São Paulo, em 1933. 
4. Organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e de Licenciatura e 
consolidação do modelo das Escolas Normais (1939-1971). 
5. Substituição da Escola Normal pela Habilitação Específica de Magistério 
(1971-1996). 
6. Advento dos Institutos Superiores de Educação, Escolas Normais 
Superiores e o novo perfil do Curso de Pedagogia (1996-2006). (SAVIANI, 
2009, p. 143-4) 

 

Assim, a educação evoluiu e a formação de professores se tornou cada vez 

mais planejada, sobretudo com a criação do curso de Pedagogia. Emília Freitas de 

Lima faz a seguinte divisão das fases do referido curso: 

Distingo na existência do curso de Pedagogia no Brasil basicamente três 
fases: a primeira vai do seu nascimento em 1939, na Faculdade Nacional de 
Filosofia, da Universidade do Brasil até a Lei nº 5.540 (Brasil, 1968) – mais 
conhecida como “Reforma Universitária”; a segunda, da Lei nº 5.540 até a 
LDB, instituída pela Lei nº 9.394 (Brasil, 1996), e a terceira, dessa época até 
os dias atuais. (LIMA, 2004, p. 15) 
 

Nas duas primeiras fases citadas pela autora, faz-se notar certa influência 

das novas concepções pedagógicas. Encontra-se, também, a formação dos 

professores, sobretudo, relacionada aos conteúdos e às metodologias de ensino. A 

grande mudança nessa formação, que influi na própria identidade profissional 

docente e que se deu certamente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 
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1996, traz a valorização dos profissionais da Educação e a garantia de período 

reservado para estudos na carga horária. As proposições estabelecidas para a 

formação não tratam apenas de professores, mas também dos demais profissionais 

da Educação e implicam uma série de regulamentações que se seguiram pelo 

Conselho Nacional da Educação (CNE) por meio de resoluções de sua Câmara 

Plena (LIMA, 2004). 

Em 2015, houve nova regulação expressa pelo CNE, ao publicar a 

Resolução nº 02, de 1º de julho (BRASIL, 2015), que “Define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para formação continuada”. Essa norma será tratada com mais vagar 

quando se abordar especificamente a formação inicial e continuada. 

 As regulamentações aqui apresentadas não se pautam somente pelo 

conhecimento técnico do profissional. Procura também refletir e propor como tais 

conhecimentos serão mobilizados, de modo a transformá-los em ação. Dessa forma, 

parte do pressuposto de que a competência necessária ao professor não se pauta 

somente no conhecimento técnico e reprodutor. Requer ainda a compreensão das 

questões envolvidas no trabalho docente, sua identificação e a busca de resolução, 

além de avaliar criticamente a própria atuação e o contexto em que atua.  

A atual fase da formação docente luta por romper com velhos paradigmas, 

como bem assevera Lima (2004): 

O modelo da racionalidade técnica, então, não mais dá conta da formação 
de professores; trata-se, antes, de considerar a chamada racionalidade 
prática como mais capaz de fazer face à situação assim caracterizada. Isto 
porque esses profissionais constroem o seu conhecimento de forma 
idiossincrática e processual, incorporando e transcendendo o conhecimento 
advindo da racionalidade técnica. Consequentemente, sua formação precisa 
ser concebida como um continuum, ou seja, um processo de 
desenvolvimento ao longo e ao largo da vida. (LIMA, 2004, p.19) 
 

Procurou-se aqui fazer uma breve revisão da literatura sobre a história da 

formação de professores. Vale salientar que em algum momento se confunde com a 

do curso de Pedagogia, mas situa-se além, para a modificação da própria condição 

docente.  

Muito se tem feito para mudar até o momento os estudos de formação nas 

licenciaturas. Cuidar para que se ofereça formação inicial docente de efetiva 
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qualidade é uma preocupação que transcende os bancos acadêmicos chegando até 

os órgãos de regulamentação máxima, como o CNE. 

Ao menos é o que se depreende do Parecer do CNE-CP nº. 02, aprovado 

em 09 de junho (BRASIL, 2015), que define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação 

Básica, que foi publicada em 01 de julho desse ano. 

Os documentos anteriormente expostos colocam a formação inicial (a 

continuada também, mas esse assunto será debatido no próximo subtítulo), como 

um dos pilares da normatização educacional a serem observados para que se 

garanta a valorização docente, resguardada pela Constituição Federal no art. 206, 

inciso V, e art. 3º, inciso VII, da LDBEN, assim como todo Título VI – Dos 

profissionais da educação, que abrange os artigos 61 a 67 da LDBEN. 

O Parecer do CNE-CP nº. 02/2015 faz algumas considerações do que se 

espera da formação inicial: 

Considerando a legislação vigente, bem como alterações efetivas no âmbito 
dos sistemas educacionais, com ênfase para a complexificação do papel 
dos profissionais do magistério da educação básica, advoga-se que a 
formação inicial capacite esse profissional para o exercício da docência e da 
gestão educacional e escolar na educação básica, o que vai requerer que 
essa formação em nível superior, adequada à área de conhecimento e às 
etapas e modalidades de atuação, possibilite acesso a conhecimentos 
específicos sobre gestão educacional e escolar, bem como formação 
pedagógica para o exercício da gestão e coordenação pedagógica e 
atividades afins. 
Ressalta-se, ainda, que a formação inicial de profissionais do magistério 
será ofertada, preferencialmente, de forma presencial, com elevado padrão 
acadêmico, científico e tecnológico e cultural. 
Desse modo, depreende-se que a formação inicial destina-se àqueles que 
pretendem exercer o magistério da educação básica em suas etapas e 
modalidades de educação e em outras áreas nas quais sejam previstos 
conhecimentos pedagógicos, compreendendo a articulação entre estudos 
teóricos-práticos, investigação e reflexão crítica, aproveitamento da 
formação e experiências anteriores em instituições de ensino. (BRASIL, 
2015, p. 28) 

 

Com esses dizeres, há o reconhecimento de que o trabalho docente é 

complexo. Portanto, a formação para atuação profissional deverá se atentar às 

características próprias da profissão. O currículo dos cursos de Licenciatura deverá 

se concatenar com a teoria científica que lhe é própria, contudo, de maneira versátil 

para caminhar junto com a prática.  
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Entretanto, não se deve engessar os currículos, pois a escola está 

intimamente ligada à sociedade, e essa, em constante evolução e mudanças 

históricas. Isso deve estar bem claro para todos que trabalham na Educação. 

Todo o conhecimento teórico e prático adquirido com a formação inicial, 

quando da atuação profissional deverá ser revisado constantemente. Verificar sua 

validade e a contextualização. Isto se faz necessário através da formação 

continuada. 

 

2.2 FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE 

 

O homem é sujeito histórico, como tal está em constante evolução. Para que 

isso ocorra de maneira significativa deve aperfeiçoar, ainda mais na realidade atual, 

era da globalização, da informação. 

Todo profissional, hoje, que almeja prosperar profissionalmente em seu 

ofício deve buscar dentro e fora do seu local de trabalho condições para alcançar 

níveis superiores de conhecimento, soluções para dificuldades que surgem no meio 

social no qual atua. Se assim não o fizer, corre o risco de se perder no tempo, ficar 

atrasado com relação aos demais e ainda angustiar-se com problemas que 

persistem sem resolução o que causa descontentamento, como os conflitos sociais 

e econômicos que são trazidos para a escola (FELDMANN, 2009, p. 72 a 80).  

O professor, não está isento dessa busca de aperfeiçoamento. Ao contrário, 

tem como local de trabalho a escola, lugar no qual os saberes não só são 

aprendidos, mas sim produzidos. Dessa forma, o docente deve estar em constante 

atualização com as modificações sociais que surgem dentro e fora dos muros da 

escola (FELDMANN, 2009, p. 72 a 80, IMBERNÓN, 2010). 

O surgimento da formação continuada no Brasil, de forma sistemática é de 

improvável precisão. Contudo, Selma Garrido Pimenta (2006) traz apontamentos 

sobre o advento de cursos de pós-graduações em educação no país: 

 

A instituição dos cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado), nos 
anos 70, impulsiona a realização de pesquisas em educação. 
Simultaneamente, a constituição da Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisas em Educação (ANPEd), realizando as Conferências 
Brasileiras de Educação (CBE) em parceria com a Associação Nacional de 
Educação (ANDE) e o Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), 
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será decisiva na produção e difusão das pesquisas na área educacional. 
(PIMENTA, 2006, p.33) 

 

De forma interpretativa livre, pode-se dizer que formação continuada é a que 

acompanha o homem no decorrer da sua vida, é o que agrega, que lhe dá condições 

para melhorar o que já está posto e vivenciar novas experiências. 

No caso da profissão docente, essa formação deve atender aos anseios 

profissionais, e não a modelos pré-formatados em cursos que satisfazem os 

interesses de governantes, devido compromissos assumidos com organismos 

internacionais (MACIEL e SHIGUNOV NETO, 2004). 

Para Imbernón (2011), a boa formação inicial reflete em uma boa formação 

continuada: 

É preciso estabelecer um preparo que proporcione um conhecimento válido 
e gere uma atitude interativa e dialética que leve a valorizar a necessidade 
de uma atualização permanente em função das mudanças que se 
produzem; a criar estratégias e métodos de intervenção, cooperação, 
análise, reflexão; a construir um estilo rigoroso e investigativo. Aprender 
também a conviver com as próprias limitações e com as frustrações e 
condicionantes produzidos pelo entorno, já que a função docente se move 
em contextos sociais que, cada vez mais, refletem forças em conflito. 
(IMBERNÓN, 2011, p. 63-4)  

 

Quando se fala de formação continuada o que vem à mente, em primeiro 

plano, são cursos de pós-graduação, extensões, cursos oferecidos pelo Ministério 

da Educação ou pelas secretarias estaduais de Educação, etc. Porém, é necessário 

ressaltar o próprio fazer pedagógico, as experiências em sala de aula, as trocas 

dessas experiências com os colegas como capacitação. O espaço escolar é um 

ambiente riquíssimo, que oportuniza vivências únicas e soluções para os impasses 

do cotidiano que, muitas vezes, podem superam as falas de um renomado 

palestrante, principalmente se esse nunca pisou no chão da escola (REALI e 

MIZUKAMI, 2009).  

O Parecer do CNE/CP nº. 02 (BRASIL, 2015), traz uma definição de 

formação continuada: 

A formação continuada compreende dimensões coletivas, organizacionais e 
profissionais, bem como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e 
valores, e envolve atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões 
pedagógicas, cursos, programas e ações para além da formação mínima 
exigida ao exercício do magistério na educação básica, tendo como 
principal finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca de 
aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e politico do profissional 
docente. 
[...] 
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A formação continuada deve se efetivar por meio de projeto formativo que 
tenha por eixo a reflexão crítica sobre as práticas e o exercício profissional e 
a construção identitária do profissional do magistério. (BRASIL, 2015, p. 34) 

 

No cotidiano escolar, sobra pouco espaço para se atender a esse conceito. 

No Estado do Paraná a Secretaria da Educação-SEED promove pontuais maneiras 

de formação continuada docente, como se observa em seu site denominado Dia a 

dia Educação: 

a) Formação em Ação: “São ações descentralizadas que ocorrem nas 

escolas e têm como proposta a promoção da formação continuada através de 

oficinas que abordam conteúdos curriculares e específicos da demanda regional.” 

(PARANÁ, 2016)  

Os destinatários dessa formação são todos os profissionais da educação 

que atuam na rede estadual de ensino do Paraná (Direção, Professores, Equipe 

Técnico-Pedagógica, auxiliares administrativos e de serviços gerais). Ocorrem duas 

vezes ao ano, sendo um no primeiro semestre e outro no segundo. 

b) Semana Pedagógica:  

É um evento que tem como objetivo promover a formação continuada dos 
profissionais da educação através de discussões pautadas em aportes 
teóricos relevantes sobre temas emergentes que afetam o cotidiano da sala 
de aula, bem como o processo de ensino e aprendizagem, de modo a 
fundamentar os profissionais da educação para o planejamento do semestre 
letivo. (PARANÁ, 2016) 

 

 A semana pedagógica, não se destinam apenas aos professores das 

escolas, como também é extensiva aos demais funcionários da Secretaria Estadual 

de Ensino e dos Núcleos Regionais de Educação – NRE é realizada a cada 

semestre, no início dos mesmos, geralmente durante uma semana após as férias 

escolares.  

c) Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE:  

 

...é uma política pública de Estado regulamentado pela Lei Complementar 
nº 130, de 14 de julho de 2010 que estabelece o diálogo entre os 
professores do ensino superior e os da educação básica, através de 
atividades teórico-práticas orientadas, tendo como resultado a produção de 
conhecimento e mudanças qualitativas na prática escolar da escola pública 
paranaense. (PARANÁ, 2016) 

 

O PDE é destinado apenas aos professores do quadro próprio do magistério, 

ou seja, os concursados. Os mesmos devem possuir certo tempo de experiência e 

formação específica, e que contam uma trajetória densa na formação continuada. 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=56184&indice=1&totalRegistros=2
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=56184&indice=1&totalRegistros=2
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Reflete diretamente no plano de carreira próprio. Também, possui finalidade 

específica a de que os professores reflitam e renovem sua prática. 

e) Escola Interativa – Conferência On-line: 

 

A Escola interativa é uma ação da Secretaria de Ensino do Paraná, definida 
como: 

 

A Escola Interativa é uma ação que tem por princípio a transmissão de 
conferências ao vivo para grandes públicos, por meio da integração de 
vídeo e chat, proporcionando um espaço para a formação continuada dos 
profissionais da educação. Durante a cada palestra o público poderá enviar 
dúvidas e comentários através de um chat moderado, disponível na mesma 
página. (PARANÁ, 2016)  
 

Dessa forma, a Escola Interativa constitui-se em formação a distância que 

envolve todos os profissionais da educação, com assuntos determinados pela 

SEED/PR. 

Assim, conclui-se como a formação continuada oferecida pela Secretaria 

Estadual de Ensino do Paraná – SEED/PR se organiza em momentos específicos, 

em geral, com assuntos previamente definidos, nem sempre oferecidos a todo corpo 

docente. Isso ocorre, por exemplo, no caso do Programa de Desenvolvimento 

Educaciona (PDE), por exemplo, é disponibilizado aos professores concursados, 

mas não aos professores contratados temporariamente por Processo Seletivo 

Simplificado (PSS).  

No âmbito escolar, são previstos dois momentos de encontro docente: as 

reuniões pedagógicas e os conselhos de classe, sendo esses últimos realizados a 

cada bimestre. Os temas das reuniões pedagógicas ficam a cargo da direção e 

equipe pedagógica do estabelecimento de ensino, esse é um dos poucos momentos 

de autonomia para que os professores, desde que estejam inseridos em um 

ambiente que prevalece a gestão democrática, elejam o que querem que seja 

abordado, o outro, é o momento da hora-atividade, que se verá adiante.  

O Conselho de Classe trata especificamente do rendimento e da 

aprendizagem do aluno. Refere-se também aos objetivos propostos em seu plano de 

trabalho docente. Contudo, esse é o momento que conta com a participação de 

todos os professores da escola e, em que pese não possuir a finalidade de trocas de 

experiência entre os docentes, esse compartilhamento de ideias acaba por ocorrer. 

Os encontros de reunião do Conselho de Classe são realizados fora do período 
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destinado às aulas, aos sábados, conforme a previsão do item 5, alíneas “b” e “e” da 

Instrução n°. 006 da Superintendência da Educação da Secretaria Estadual de 

Ensino (PARANÁ, 2015), que versa sobre o Calendário Escolar para o ano de 2016. 

Não há, nesse documento a previsão e disponibilidade de formação 

permanente e semanal que abranja todo o corpo docente. 

As instituições públicas de ensino contam ainda com um tempo de formação 

prevista na LDBEN, conforme o explicitado e regulamentado pela Instrução nº. 08 da 

Superintendência da Educação da Secretaria Estadual de Ensino, que prevê em seu 

item 2, a realização de capacitação pedagógica no período que o professor cumpre 

na escola, denominado de hora-atividade. 

Porém, não são todas as escolas e professores que utilizam esse direito que 

é a formação continuada no espaço da hora-atividade, como é o caso do Colégio 

Estadual Dr. Nilson Ribas da cidade de Jaguapitã/PR. 

Dessa forma, há a necessidade de conscientizar tanto professores, quanto 

Equipe Técnico-Pedagógica e Direção sobre o direito/dever1 da formação continuada 

na hora-atividade. Como fornecer meios facilitadores que tornem esse momento 

interativo e cooperativo, pois muitos veem esse momento apenas para preparação 

de suas atividades em sala de aula com os alunos. 

A garantia de tempo de estudo no horário de trabalho é uma forma de 

garantir o preceito da valorização profissional (art. 67, inciso V, da LDBEN)2. 

Contudo, no dia a dia escolar, nem sempre se consegue dar efetividade a esse 

comando, o que acarreta no docente uma sobrecarga de trabalho, pois existem 

outras atividades que devem ser realizadas no mesmo período (CONTRERAS, 

2012). 

A hierarquia normativa com relação à hora-atividade inicia com o art. 206, 

inciso V, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), ao instituir como princípio a 

valorização dos profissionais da educação. A LDBEN (BRASIL, 1996), por sua vez, 

assegura para que haja a referida valorização “período reservado a estudos, 

                                            
1
 É direito/dever, pois a LDBEN garante período reservado a estudos na carga de trabalho, ou 

seja, um direito. Mas, é um dever, pois a Instrução nº. 08, expedida pela Superintendência da 
Educação da Secretaria Estadual de Ensino (PARANÁ, 2015) coloca como dever do professor 
participar da formação continuada proposta para esse momento. 
2
 Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério 
público: 
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; 
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planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho” (art. 67, inciso V, da 

LDBEN) nos sistemas de ensino. 

A Instrução nº. 08, expedida pela Superintendência da Educação Secretaria 

Estadual de Ensino (PARANÁ, 2015), que regulamenta a realização da hora-

atividade nas escolas do Paraná, assim conceitua a hora atividade: 

Constitui-se no tempo reservado aos professores em exercício de docência 
para estudos, avaliação, planejamento, participação em formações 
continuadas, preferencialmente de forma coletiva, devendo ser cumprida na 
instituição de ensino onde o profissional esteja suprido, em horário normal 
das aulas a ele atribuídas. (PARANÁ, 2015) 

 

Dessa forma, segundo o item dois da instrução acima indicada, um terço da 

carga horária do docente será destinada a: 

2. Responsabilidades dos professores: 
a) participação dos cursos de Formação Continuada: 
b) planejar ações de intervenções com base no diagnóstico da realidade 
escolar, tendo como subsídios o Projeto Político-Pedagógico, a Proposta 
Pedagógica Curricular/Plano de Curso, o Regimento Escolar e o Plano de 
Ação da instituição de ensino; 
c) participar em atividades de estudos e reuniões técnicas pedagógicas; 
d) participar de grupos disciplinares e interdisciplinares de professores, 
objetivando o planejamento e o desenvolvimento de ações necessárias, 
relativas ao Plano de Ação das instituições de ensino;  
e) planejar ações de intervenção didático-pedagógicas para os educandos 
com dificuldades no seu desempenho escolar;  
f) discutir e planejar encaminhamentos teórico-metodológicos no intuito de 
obter uma prática pedagógica interdisciplinar;  
g) implementar ações pedagógicas, inerentes à hora-atividade, definidas 
pelo coletivo escolar e também solicitadas pela equipe pedagógica, direção, 
Núcleo Regional de Educação e Secretaria Estadual de Educação;  
h) analisar e planejar ações de intervenção sobre os resultados avaliativos 
internos e externos dos educandos, com vista ao planejamento das ações 
pedagógicas, a fim de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 
(PARANÁ, 2015) 
 

Assim, o cumprimento da hora-atividade é um dever do professor, não 

somente um direito, pois esse tempo se destina a uma participação efetiva no 

contexto escolar para a realização das atividades anteriormente descritas. 

 

 

2.2.1 A escola como o lugar e o tempo para a formação continuada 

 

A formação continuada pode ocorrer por meio de cursos oferecidos pelas 

universidades, centros de educação em forma de pós-graduações e cursos de 
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extensão e aperfeiçoamento entre outros. O próprio professor deve buscar a 

capacitação. As Secretarias de Educação devem oferecer essas possibilidades das 

mais variadas maneiras, como anteriormente demonstrado no caso do Paraná. 

Porém, nem sempre o profissional encontrará nesses encontros formatados o que 

almeja como crescimento pessoal e profissional. 

Aliás, observa-se hoje uma proliferação de cursos de pós-graduação, nem 

sempre com qualidade. Apresentam-se como formas rápidas de se conseguir 

certificação: 

Ao longo dos últimos anos, nas discussões sobre formação continuada 
vem-se questionando a oferta, pela universidade e por outras agências, de 
cursos de curta duração (30-180 horas) como meio efetivo para a alteração 
da prática pedagógica. Esses cursos, quando muito, fornecem informações 
que, algumas vezes, alteram apenas o discurso dos professores e pouco 
contribuem para uma mudança efetiva. (MIZUKAMI, 2010, p. 26 e 27) 
 

Para fugir dessas situações ressaltadas pelo autor deve-se traçar um novo 

olhar sobre a formação continuada. Quando se faz isso, chega-se à conclusão de 

que a formação que atende as necessidades docentes é a realizada na escola, pela 

escola. 

Ocorre no ambiente educacional a interação dos indivíduos envolvidos. 

Surgem as controvérsias e as dúvidas inerentes a esse processo. A melhor 

formação continuada é a realizada pelos próprios envolvidos, conversando, trocando 

ideias, sobretudo os profissionais mais experientes com os mais novos (REALI e 

MIZUKAMI, 2009). 

Mais uma vez, deve-se ter o cuidado de promover essa possibilidade da 

formação continuada na escola para o real interesse da comunidade escolar, dos 

profissionais. Para que isso ocorra, é preciso realizar uma escolha: opta-se pela 

perspectiva neoliberal (em que o Estado se isenta de responsabilidades, deixando 

para a sociedade o papel de realizar as funções que são dele) ou, ao contrário, 

segue-se a perspectiva sociocrítica, em que os profissionais adquirem autonomia e 

participação sem desobrigar o Estado, segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2012): 

Nessa segunda perspectiva, a escola e seu modo de organizar constitue um 
ambiente educativo, isto é, um espaço de formação e de aprendizagem 
construído por seus componentes, um lugar em que os profissionais podem 
decidir sobre seu trabalho e aprender mais sobre sua profissão. (LIBÂNEO, 
OLIVEIRA e TOSCHI, 2012, p. 414) 
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Para que a escola se transforme em local ideal para trocas de experiência, 

com autonomia no que concerne à decisão dos profissionais sobre sua capacitação, 

esse ambiente favorável deve ser objeto de reinvindicação pela comunidade escolar 

e proporcionado pelo gestor escolar. Ele é responsável pelo bom andamento escolar 

em todos os setores, administrativo, estrutural e pedagógico dentro da gestão 

democrática. 

A gestão democrática é fundamental para que o espaço de diálogo se abra 

entre as instâncias escolares. Não há como proporcionar formação continuada 

significativa na escola, sem que haja decisões coletivas sobre a escola que se quer 

ter. E apenas o gestor pode possibilitar essa abertura. Por isso: 

c) bom clima de trabalho, em que a direção contribua para conseguir o 
empenho de todos, em que os professores aceitem aprender com a 
experiência dos colegas, trocando as qualidades entre si, de modo que 
tenham uma opinião comum sobre critérios de ensino de qualidade na 
escola; (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2012, p. 422). 

 

A formação na escola é gerida pela coordenação pedagógica ou equipe 

pedagógica, a sua organização, o momento, a determinação do assunto que precisa 

ser discutido, muitas vezes é reconhecido como necessário pelos professores, mas 

os mesmos não exigem esse direito. Contudo, a gestão escolar deve atentar-se aos 

anseios dos docentes, pois toda capacitação somente é possível com o aval da 

gestão no âmbito escolar. 

O gestor tem o papel não apenas de administrador, mas, sobretudo de líder. 

Aquele, difere-se da figura do diretor como gestor que permeia a 

contemporaneidade: 

“Administrador escolar” era o título de um cargo administrativo muito 
utilizado nas escolas, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, em 
décadas passadas não muito remotas (anos 1960, 1970 e 1980). O diretor 
da instituição escolar respondia pelas funções administrativas, e sua 
atuação se fazia presente nas atividades e planejamento, organização, 
direção e controle, nas quais era visto e compreendido como aquele que 
põe em prática as decisões, o conhecimento, além de fazer cumprir 
questões legais previamente aprovadas pelas instâncias superiores, 
políticas, legais ou educacionais, fazendo, enfim, a escola “funcionar” 
diariamente.” (MARINS, 2009, p. 222-2). 
 

Principalmente depois da LDBEN de 1996, as funções dos gestores 

sofreram algumas modificações. Não basta apenas administrar a escolar, mas 

incentivar as mudanças para que ela atinja a finalidade de educar crianças, 

adolescentes e jovens para uma sociedade que novos requer desafios: 
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Essa formação era regulada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), ou Lei nº 4.024/61 (a primeira LDB – preocupada com a 
autonomia do indivíduo). Posteriormente foi alterada por decretos, 
resoluções e nova reforma educacional, culminando na Lei nº 5.692/71 
(reforma do ensino de 1º e 2º graus – tinha como objetivo contemplar as 
oportunidades educacionais), que, por sua vez, foi substituída pela Lei nº 
9.394/96 (mais preocupada com a formação de professores), atualmente 
em vigor. Porém, cada uma dessas legislações revela que a não 
preparação adequada desse diretor para resolver as tarefas de tamanha 
responsabilidade, como “preparar as condições, estimular e organizar a 
mudança ao invés de simplesmente „executar‟ medidas e decisões relativas 
a ela”2, pode provocar consequências indesejáveis à atual e complexa 
sociedade. Porque é através da escola que se busca manter o equilíbrio 
entre o passado dessa sociedade e o que se objetiva para o seu futuro, já 
que o papel do diretor implica sensibilizar, coordenar e dirigir a todos para 
efetivarem a ação necessária a fim de que a mudança ocorra. (MARINS, 
2009, p. 221-2).  
 

Portanto, o gestor ou diretor agrega as funções de administrador, que faz 

com que a escola, por meio de sua comunidade, não só atinja seus objetivos 

previstos na legislação educacional, como as funções de líder e busque outros 

objetivos condizentes com sua realidade. 

 

2.3 INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE 

 

A própria transformação da sociedade modifica a educação por meio de 

fatos históricos. Embora tenham suas funções determinadas por normas, muitos 

professores questionam, ainda que seja para si mesmo, se determinada atividade 

faz parte da sua profissão. Ao fazerem comparações com outras carreiras nem 

sempre se vislumbra as exaustivas exigências do cotidiano escolar (CONTRERAS, 

2012).  

Com o advento do Capitalismo e da venda da força do trabalho humano para 

capitalistas, começaram as discussões sobre a qual classe pertencia o professor. Se 

o mesmo era proletário, como os trabalhadores das indústrias, ou fazia parte da 

classe média, assim como os médicos, como bem observam Garcia, Hypólito e 

Vieira (2005). Esses autores apresentam cinco modelos do que chamam de 

profissionalismo: Profissionalismo clássico, Profissionalismo como trabalho flexível, 

Profissionalismo como trabalho prático, Profissionalismo como trabalho extensivo, e 

Profissionalismo como trabalho complexo, amparado em vários autores de diversos 

contextos histórico-sociais. Propõem que essa visão sobre a “profissão professor” 
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seja uma reflexão sobre o que um desses modelos possui de melhor. Ainda que 

essa análise deva ser realizada pelos próprios profissionais, os docentes e de como 

eles mesmos se veem e o resultado seja adotado pelas políticas públicas que se 

fundam nesse conceito.  

Com as mudanças sociais, como a globalização – que acaba por exigir um 

comportamento padronizado mundial, nos mais diversos segmentos sociais – foram 

necessárias novas legislações. Assim, tem-se a Constituição Federal (BRASIL, 

1988) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996).   Nos 

últimos anos, essas normas sofreram constantes atualizações, como expoentes 

máximos da legislação educacional, das quais decorreram outras que com elas se 

relacionam, tais como: as Diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, além, das 

normas estaduais e municipais naquilo que for de suas competências. 

Todo esse arcabouço legislativo colabora para definir esse profissional 

complexo, o professor, que muitas vezes, se perde entre tantas atribuições a ele 

imputadas. 

A democratização do ensino trouxe, sem dúvidas, benefícios à população. 

Contudo, a formação de profissionais com qualidade, para prestar serviços 

educacionais para um novo público se deu de forma rápida para acompanhar essa 

mudança, ficou prejudicada no requisito qualidade. 

 A escola pública vem perdendo elementos de sua essência, que é a de 

formação integral do ser humano, por falta de condições que o Estado e a 

Sociedade não lhes proporcionam. Essa totalidade de mazelas recai sobre o 

professor: 

Os desequilíbrios psicológicos, o estresse, o mal-estar docente 
(ESTEVE, 1995) e a sensação de frustação física e emocional são 
também, hoje, características do trabalho docente. Isso se deve às 
condições precárias de trabalho, ao contexto que cada vez mais faz 
exigências ao professor e lhe impõe uma sobrecarga de trabalho. O 
somatório de todas essas características do trabalho docente pode ser 
configurado como o processo de intensificação do trabalho docente 
(APPLE, HIPÓLITO, CUNHA apud LOURENCETTI, 2006) 
 

 Dessa forma, deve-se lançar um novo olhar sobre a profissão docente. A 

autonomia profissional deve ser determinante, para efetivar a valorização 

profissional e a construção pelos próprios professores do conceito da profissão. 
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Respeitar o ponto de vista do professor na hora de formular políticas 

públicas educacionais é uma forma excelente de devolver a essa classe de 

profissionais sua autonomia: 

 

É inevitável que todas as transformações econômicas, políticas e sociais 
ocorridas na sociedade nos últimos anos tenham trazido grandes mudanças 
para a escola, os professores e o trabalho docente. Tais mudanças se 
concretizaram por meio das reformas educacionais que foram 
implementadas com a justificativa de tirar a educação da crise. 
[...] 
Parece que nessas reformas a minimização do papel dos professores é 
intencional: eles são ignorados como sujeitos da ação educativa (TORRES, 
1996). Há uma redução de seu papel, já que eles são encarados apenas 
como executores de materiais e projetos, técnicas e propostas. 
[...] 
Assim parece que a intensificação do trabalho docente tem no 
neoliberalismo e na implantação da reforma educacional uma de suas 
raízes mais fortes: os professores vivem em uma situação de proletarização, 
enfrentam uma crise na profissão, ao mesmo tempo em que são vistos 
como técnicos executores, reduzidos à tarefa de implementar uma reforma. 
Nesse sentido, parece que nossos professores têm sido apenas objetos das 
reformas educacionais. 
[...] 
Para Contreras (1997), os professores estão submetidos a pressões e 
contradições das quais nem sempre é fácil se livrar ou que mal são 
captadas com lucidez. Segundo ele, cada vez mais são atribuídas funções 
aos professores. Isso faz com que eles tenham um aumento de 
responsabilidades e do sentimento de culpa, quando, na verdade, os 
problemas que enfrentam são de ordem social e institucional. 
(LOURENCETTI, 2006) 

 

Assim, além de devolver a autonomia ao prezar pelas necessidades 

educacionais que são passíveis de serem revistas por reformas, deve-se modificar o 

a forma de trabalhar alguns assuntos nas escolas como problemas sociais, tais 

como, preconceitos em geral, doenças endêmicas, doenças sexuais, gravidez 

precoce, etc. 

 Atualmente, no Ensino Médio, no Estado do Paraná, os alunos contam com 

doze disciplinas. No Colégio no qual foi realizada a investigação, com exceção do 

ensino de Português, cada professor tem duas horas aula, de cinquenta minutos 

cada uma, semanalmente em cada turma. 

O professor deve trabalhar nesse tempo para os conteúdos específicos de 

suas disciplinas, mais os transversais, além de outros que vão surgindo, conforme, 

os problemas sociais vão exigindo. Não é que os temas, como os anteriormente 

apontados, não devem ser expostos e discutidos nas escolas, contudo, não se pode 

jogar essas tarefas para os professores. Deve existir, outro momento, de preferência 
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com outros profissionais, para que assim não sobrecarregue as funções docentes 

(LOURENCETTI, 2006). 
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3 O CAMINHO DA INVESTIGAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 
EDUCACIONAL TECNOLÓGICO 

 

Este Capítulo tem por objetico apresentar o caminho da investigação e o 

desenvolvimento do produto educacional tecnológico. 

Em primeiro lugar, virão os comentários sobre o problema e a natureza da 

pesquisa e, em segundo, as etapas de desenvolvimento do produto educacional, o 

grande foco do programa do Mestrado Profissional. Em seguida, são apresentados 

os sujeitos da pesquisa, em conseguinte, a confecção e utilização do instrumento 

tecnológico, com os tutoriais para a navegação na página e a aplicabilidade do 

produto educacional. Por fim, a exibição dos instrumentos utilizados para coletar os 

dados, juntamente com as considerações sobre o produto educacional elaborado e 

aplicado, haja vista o conteúdo inserido na Wiki. 

Os fatos que ocorrem no ambiente escolar, por suas peculiaridades, devem 

ser muito bem observados, assim como as atitudes de seus sujeitos. Cabe ao 

pesquisador realizar detalhamentos pormenorizados, tanto dos acontecimentos 

como de todo o processo transcorrido. Todos os dados levantados servirão para 

análise posterior segundo (LÜDKE e ANDRÉ, 2013).  

Primeiramente, faz-se necessário definir qual tipo de capacitação oferecer, 

atendendo às peculiaridades do ambiente educacional. Para tanto, as necessidades 

educacionais, pedagógicas e profissionais do momento, deverão nortear o caminho 

para a capacitação pretendida. Observar as inquietudes docentes é essencial para 

que haja a adesão da maior parte possível dos profissionais e que, se disponham a 

participarem por identificarem-se com a proposta, e não tão só por ser uma 

obrigação profissional. 

Nesse caso, a escolha foi por trabalhar com a legislação educacional, para 

dar fundamentação aos futuros debates na reformulação do Projeto-Político-

Pedagógico e os da implantação da Base Nacional Comum. 

Depois de precisar qual capacitação oferecer, o próximo passo é definir em 

quais momentos ela se realizará, dentro das ocasiões escolares reservadas à essa 

finalidade, ou seja, reunião pedagógica, hora-atividade, horários diferenciados. 
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A hora-atividade foi eleita, também, para realização de formação docente, 

pois se observou que, embora definida normativamente para a realização de 

formação continuada, esse tempo era utilizado somente para outras finalidades, 

conforme apontado na fundamentação teórica. 

Para a realização da capacitação, o ideal é que as horas-atividade sejam 

agrupadas e ocorram com professores das mesmas disciplinas e afins. Contudo, 

para que o ideal seja cumprido, outros fatores ideais também necessitam estar 

presentes, tais como que os professores sejam todos efetivos (pois os contratos 

temporários podem encerrar depois do início da capacitação), que trabalhem apenas 

em uma escola, que haja um local adequado para essas reuniões, com uma 

diversidade de materiais disponíveis, realidade que é difícil de se constatar nas 

escolas públicas. 

Outro ponto a ser pensado na formação é a escolha de um suporte, para 

que a mesma aconteça, tais como textos impressos com questões a serem 

respondidas, leituras e posteriormente o debate. Ocorre que nem sempre, por 

fatores já levantados, consegue-se reunir os docentes com uma frequência eficaz. 

Logo, utilizar-se da tecnologia pode solucionar o empecilho de tempo e de espaço. 

Para tanto, Reali e Mizukami (2008), ressaltam que não é necessário a realização da 

formação no espaço físico escolar: 

Ao basear-se nas necessidades dos professores, as características e os 
aspectos do contexto local de trabalho devem ser naturalmente levados em 
conta. Nesse processo, abre-se espaço para que a formação ocorra em 
outras instâncias (físicas) e mesmo a distância, sem que a escola deixe de 
ser um elemento fundamental e central. Ela apenas passa a estar presente 
por intermédio de seus professores, o que é da maior relevancia. De nada 
adianta usar fisicamente o espaço escolar e oferecer aos professores 
programas “fechados” de formação, que não considerem o enfrentamento 
de situações vividas e que precisam ser superadas (Tancredi, Reali e 
Mizukami 2005, p. 3). Além disso, os participantes de programas virtuais 
passam a ter certa liberdade para deliberar quais horários e qual a 
organização do tempo que mais se adéquam as suas características de 
vida, podendo escolher os períodos em que vão se dedicar às atividades 
propostas. (REALI e MIZUKAMI, 2009, p. 81). 

 

Os professores do Paraná estão habituados com formações a distância, pois 

a SEED/PR, oferece esse tipo de capacitação. Contudo, as ideias são trocadas com 

tutores e entre profissionais de diferentes instituições. A proposta da presente 

investigação tem por objetivo trabalhar com os docentes de determinada escola 

somente, assim o instrumento tecnológico Wiki traz essa possibilidade. 
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A Wiki ajuda a resolver o problema de tempo e de espaço, é gratuita, de fácil 

manuseio. Ainda, oferece possibilidades interessantes, como criar algumas páginas 

diferenciadas no mesmo suporte: por disciplinas, áreas afins, assuntos pedagógicos, 

etc. 

O questionário é um meio significativo e com um grau de eficácia adequada 

para levantamento de dados (ANDRÉ, 2004). Pode-se vários desses durante o 

processo, mas é razoável a aplicação de um inicial e outro final, pois se mostra 

adequado para obter as informações sobre o conhecimento que os professores 

detinham antes e depois do tema ser explorado na escrita colaborativa, que no 

presente trabalho foi parte da legislação aplicada a sua profissão. 

Marli André (2004) traça um panorama das pesquisas sobre formação 

docente na década de noventa e ressalta a importância do questionário na coleta de 

dados para pesquisa: 

Uma modalidade de estudo que se mostrou pouco frequente foi o do 
tipo survey, ou levantamento de dados por meio do questionário (13). 
Bastante utilizado nas pesquisas educacionais das décadas de 1960-
70, foi gradativamente recrudescendo na década de 1980 e nos anos 
de 1990 chegou quase a desaparecer. Considerando que esses 
estudos geram um tipo de informação necessária para se conhecer 
de forma abrangente e extensa uma determinada problemática, 
espera-se que os pesquisadores reconheçam sua importância e se 
disponham a retomá-los. (ANDRÉ, 2004, p.89) 

 

A aplicação do questionário foi elementar tanto para indicar o caminho a ser 

percorrido na pesquisa, como para avaliar todo o processo. Assim, por demonstrar 

essas qualidades, um dos instrumentos para o levantamento de dados utilizado na 

presente pesquisa foram dois questionários, um no início da investigação e outro ao 

término. 

 

3.1.  O PROBLEMA DA PESQUISA E SUA NATUREZA 

 

Neste item, as etapas de desenvolvimento do produto serão apresentadas 

em sua concepção a partir da exposição de seu problema e da sua natureza. 

Ao se pensar em oferecer formação continuada para os professores do 

ensino médio, por meio de um instrumento que colaborasse efetivamente para sua 

formação, surgiu uma questão: Em que medida a formação continuada desenvolvida 
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por meio do instrumento tecnológico, a WIKI, poderia contribuir para a capacitação 

docente em sua hora-atividade? 

Com o intuito de responder a esse impasse, chegou-se à conclusão de que 

a pesquisa qualitativa, descritiva e interpretativa, seria a escolha mais adequada por 

tratar-se de pesquisa em educação, que se reveste de particularidades, 

complexidades o que torna o tipo de análise eleita a mais acertada, com base, no 

seguinte argumento: 

A pesquisa qualitativa ou naturalística, segundo Bogdan e Biklen (1982), 
envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direito do 
pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o 
produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes. (LÜDKE 
E ANDRÉ, 2013, p. 14). 

 

Nas pesquisas qualitativas não se busca um resultado preciso se 

comparadas às pesquisas quantitativas, pois os dados são retratados 

descritivamente. Os dados relevantes devem ser levantados, porém não se pode 

deixar totalmente de lado opiniões e comentários dos envolvidos na investigação, 

uma vez que podem ser de grande valia para a mesma, segundo os autores 

anteriormente citados. 

Logo, os mecanismos utilizados para levantamento dos dados devem 

observar as percepções que os professores tiveram com o conteúdo trabalhado no 

curso, se esse foi relevante para sua formação. Se a Wiki realmente favoreceu a 

solução do problema de tempo e de espaço. E ainda, se ambos, a formação 

normativa e a Wiki, foram aceitos como formação continuada, no espaço escolar. 

 

3.2 O PRODUTO EDUCACIONAL E OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Neste tópico, será apresentado como o conteúdo da formação foi pensado e 

escolhido para fazer frente aos objetivos pretendidos. 

Os conteúdos analisados nessa dissertação foram construídos a partir da 

Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. São 

aplicáveis a todos em âmbito nacional, onde se pautam as demais normas relativas 

à educação. 

Assim, iniciar um curso de formação docente normativa sem que esteja 

amparado nas duas normas (CF e LDBEN), corre-se o risco de se fadar ao fracasso. 
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Por se consistir em um instrumento tecnológico, a Wiki, disponibiliza um 

conjunto de atividades relacionadas entre si para abordar determinado conteúdo. 

Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver um procedimento que possa 

contribuir para formação continuada, na escola. 

A investigação centra-se em oportunizar e fomentar aos professores, 

sujeitos da pesquisa, a participação em processo de formação entre pares. 

A avaliação se o produto educacional foi aceito pela comunidade escolar e 

atingiu sua finalidade foi com base nas contribuições realizadas pelos docentes, por 

meio das respostas dadas para algumas questões levantadas durante o conteúdo 

trabalhado, com o auxilio de questionários pontuais, e ainda, nas observações da 

pesquisadora durante todo o processo.   

O produto educacional constitui-se em um instrumento facilitador da 

capacitação docente no meio escolar que foi desenvolvida durante o primeiro 

semestre de 2016 e conta com a participação efetiva de oito professores que atuam 

no Ensino Médio, do Colégio Estadual Dr. Nilson Ribas – EMN, Jaguapitã/PR. 

 

3.3 O INÍCIO DA INVESTIGAÇÃO 

 

Este subtítulo apresentará a instrumentalização da pesquisa. Os passos de 

início, como o primeiro encontro presencial, o cadastro dos professores na Wiki. Em 

seguida um resumo sobre os conteúdos trabalhados e as perguntas que foram 

realizadas para dar ensejo às discussões. 

Entre os dias 14 e 18 de março de 2016, foi aplicado um questionário prévio, 

com o intuito de constatar se os professores têm um real conhecimento sobre as 

normas que regem sua profissão.  

A ideia central foi a de realizar um curso de capacitação normativa 

continuada, para assim, dar subsídios para o desenvolvimento da autonomia 

educacional, que é salutar, sobretudo, no exercício da gestão democrática escolar. 

Os docentes foram questionados sobre as normas: Constituição Federal 

(BRASIL, 1988); Lei Federal n°. 9.394, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996; Lei Federal n°. 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente 

(BRASIL, 1990); Lei Federal n°. 12.852, Estatuto da Juventude (BRASIL, 2013); Lei 

Estadual n°. 6.174, Estatuto dos Funcionários Civis do Estado (PARANÁ, 1970). 
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Eles deveriam responder em cinco graus de importância, conhecimento, relevância, 

etc.  

Outro objetivo desse questionário foi o de situar, não somente o professor na 

hierarquia das leis, como constatar de qual norma seria necessário iniciar a 

aplicação do produto educacional e traçar a maneira como as mesmas seriam 

abordadas. 

Dos quarenta e sete professores que trabalham na escola, trinta 

responderam e devolveram o questionário. Depois os dados foram devidamente 

tabulados, chegou-se à conclusão de que seria necessário um estudo aprofundado 

da LDBEN em conjunto com a Constituição Federal, como ponto de partida. 

A formação foi dividida em dois encontros presenciais, de uma hora cada. As 

demais treze horas foram de trabalhos, on-line, foram realizadas diretamente na 

Wiki, momento da escrita colaborativa. 

 

3.3.1 Primeiro encontro presencial 

A formação continuada foi iniciada na Reunião Pedagógica ocorrida em 16 

de abril de 2016, das 11h às 12h, tempo esse para que a pesquisadora pudesse 

expor com os docentes sobre como ocorreria a formação continuada oferecida. 

A pesquisadora iniciou com breve comentário a respeito da formação 

continuada, e a leitura da Instrução nº. 008 expedida pela Superintendência da 

Educação da Secretaria Estadual de Educação (PARANÁ, 2015), que dispõe sobre 

a hora-atividade dos professores. É dever da Direção e da Equipe Técnico-

Pedagógica em oferecer capacitação a ser realizada pelos docentes (direito/dever) 

dentro das horas-atividades.  

 Foram projetadas por meio de Datashow, as imagens do instrumento 

tecnológico que seria utilizado para a formação – a Wiki. A autora explicou o 

instrumento tecnológico que seria utilizado, a ferramenta Wiki, oferecido pelo site PB 

Works, devido a sua gratuidade e facilidade de manuseio. Foi disponibilizado um 

tutorial explicativo do acesso e cadastro para entrar na página. Logo em seguida, 

expôs o conteúdo que seria trabalhado na Wiki.  
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Para finalizar, houve o convite para que os professores presentes 

participassem da pesquisa e a disponibilização aos mesmos de uma ficha de 

cadastro, com espaço para nome e endereço de e-mail. 

 

3.3.2 Etapa de cadastro 

Este item descreverá com ocorreu a etapa de cadastro. Os procedimentos 

que os participantes realizaram para cadastrarem-se na página da Wiki, assim com 

os obstáculos encontrados e as soluções que foram dadas. 

Com a lista dos interessados (vinte e dois, de início) em participar da 

pesquisa, assim como os respectivos e-mails, a investigadora efetuou como 

administradora, o cadastro dos mesmos na Wiki. 

Os e-mails são lançados em local próprio na Wiki em Users (Usuários) + 

Add more users (Adicionar mais usuários), foi dado aos mesmos a qualidade de 

Writer (escritor), que permite alterações com pequenas restrições na página. Após a 

inserção, a página envia automaticamente para cada usuário e-mail com link e 

efetivação do cadastro. 

Logo em seguida, foi enviado ao usuário tutorial explicativo de como se 

cadastrar na Wiki. 

Alguns usuários não conseguiram realizar o cadastro facilmente, ou seja, 

apenas acessando o link e inserindo o nome, login e senha. Foi necessário o auxílio 

da pesquisadora e até mesmo de outros colegas para que pudessem usar a página. 

Enfim houve a efetivação. 

Também, se fez necessárias explicações individualizadas sobre o 

funcionamento da Wiki, tais como baixar os arquivos e realizar a contribuição ao 

texto. 

 

3.3.3 Sobre o conteúdo da Wiki 

 

Este subtítulo relatará sobre o conteúdo da Wiki como curso oferecido aos 

professores como formação continuada. 
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Com base no resultado do questionário inicial foi elaborado o conteúdo 

disponibilizado na Wiki, que consistiu em: 

Introdução – com exposição sobre a Educação na Constituição Federal, 

assim como sua relação com a LDBEN, traça um parâmetro sobre essa, como se 

divide em títulos e capítulos, e sobre qual assunto versa cada um deles. 

Não houve nenhum questionamento por parte da pesquisadora, apenas uma 

orientação com a finalidade da Introdução, e um pedido para que quem quisesse 

poderia deixar comentário, sugestão, dúvidas, etc.  

“Essa Introdução é para nos situarmos na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação - LDBEN que será nossa legislação de apoio. Por favor, deixe 
seu comentário, sugestão, dúvidas.” 

  

Título I – Da Educação: define o que o legislador entende por educação e 

sobre qual tipo de “educação” a LDBEN regulamenta. Inseriu a seguinte questão: 

 

“Na sua prática, você percebe que o ensino está „vinculado ao mundo do 
trabalho e a prática social‟?, isto porque o § 2º, do Art.1º da LDBEN, afirma 
“A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 
social.” 

 

Título II – Dos princípios e Fins da Educação Nacional: Este título aduz 

sobre os princípios e fins para toda a Educação Nacional. Estabelece nos artigos 2º 

e 3º a base de onde parte, que dá suporte para os objetivos que se deseja alcançar 

em todas as etapas e modalidades do Ensino. Para dar início às discussões foi feita 

a seguinte pergunta:  

“É muito importante ter conhecimento sobre os princípios do nosso sistema 
educacional, pois se não há uma lei ou norma para determinado caso, ou se 
há uma confusão entre as normas nos recorremos aos princípios para 
solucionar as dúvidas. Você consegue perceber a aplicação desses 
princípios no seu cotidiano?” 

 

Título III – Do Direito à Educação e do Dever de Educar: aqui traz a 

garantia do direito à educação, estabelecendo os responsáveis e alguns 

mecanismos para efetiva garantia desse direito, além de delimitar no contexto 

federal quais etapas da educação que se entende por obrigatória. Para provocar os 

participantes foi realizada a seguinte observação:  

“Na página 3 do texto de apoio, o art. 26, da Resolução nº. 04.2010, do 
Conselho Nacional de Educação – CNE/Câmara de Educação Básica-CEB, 
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 
Básica, nos seus incisos: 
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II - a preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como 
princípio educativo, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de 
enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores;  
III - o desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e estética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
Você, enquanto docente do Ensino Médio, vê no seu cotidiano, que a escola 
está atendendo o contido no inciso II, ou seja, „a preparação para a 
cidadania e o trabalho, tomado como princípio educativo...‟?  
Ainda, você acredita que a formação inicial do docente o habilita para o 
contido no inciso III, ou seja, „o desenvolvimento do educando como pessoa 
humana, incluindo a formação ética...‟?”  

 

Título IV – Da Organização da Educação Nacional: esse Título trata de 

como o Estado Brasileiro, por meio de seus entes federativos União, Estados, 

Distrito Federal e Munícipios se organizarão para dar efetividade ao comando maior 

que é garantir Educação de qualidade a todos. Tendo em vista a complexidade e 

relevância do título para a pesquisa, foram feitos os seguintes questionamentos: 

 

“1) No comentário trazido antes do artigo 13, que versa sobre as atribuições 
do professor na instituição de ensino, Moaci Alves Carneiro tece 
considerações pessimistas da injusta importância dada aos professores, 
frente ao êxito de uma educação de qualidade. Você concorda com o autor? 
Você imagina uma ação prática do Governo (Federal e Estadual) para 
mudar essa situação?  
2) Falando ainda do artigo 13, que traz as incumbências docentes, você 
considera que as mesmas, presentes no artigo em questão, (além de outras 
contidas em outros comandos legais), faz realmente parte de sua profissão? 
Essas incumbências trazem autonomia a sua prática cotidiana, ou apenas 
mais fardos e compromissos? 
3) Os artigos 14 e 15 tratam, respectivamente, da gestão democrática e da 
autonomia pedagógica. Você consegue perceber que existe hoje na escola 
pública um conflito no que se refere à implantação efetiva da gestão 
democrática e as demais normas educacionais que traçam um sistema 
altamente burocrático e hierarquizado? 
4) Você acredita que é dado às escolas autonomia pedagógica? E aos 
professores? Se „sim‟ cite exemplos, se sua resposta for „não‟, faça um 
breve comentário.” 

 

Título V – Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino: O nome 

do Título já o define, assim traça todo o sistema educacional. O Título se apresenta 

bem extenso, foram realizadas algumas inserções com links para acesso das 

diretrizes nacionais de cada nível e modalidade da educação escolar, assim como 

pequenos comentários e destaques, pois o texto legal se apresenta autoexplicativo. 

Assim, em busca da atualização dos docentes, foram realizadas duas perguntas 

sobre uma determinação que se julgou que os mesmos não conhecessem, segue: 

1) Você tinha conhecimento do § 8º, do art. 26 da LDBEN? Segue: 
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Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do 
ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e dos educandos. 
§ 8º A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente 
curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo 
a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas 
mensais.  (Incluído pela Lei nº 13.006, de 2014)  
2) Qual a sua opinião a respeito da exibição de filmes nacionais como 
componente curricular complementar? 

 

Título VI – Dos Profissionais da Educação: Esse Título é de suma 

importância para a pesquisa, eis que trata especificamente do profissional da 

Educação – o professor. Dessa forma, teve inserção não apenas do link que remete 

a Resolução CNE-CP nº. 02, de 1º de julho de 2015 que “Define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para formação continuada”. Como se destacou partes do texto, pois  

um dos objetivos da formação continuada é atualização profissional. E para dar mais 

ênfase ao assunto, foi realizada e seguinte observação: 

 

“No Título VI que trata “Dos profissionais da educação”, são apresentados 
alguns dispositivos que tentam assegurar a tão conclamada valorização do 
magistério. No cotidiano escolar é perceptível que muitos dessas normas 
são ignoradas pelo Estado. Qual delas você entende que necessita de 
efetivação urgente para que se garanta o mínimo de qualidade à 
educação?” 
“Você concorda com a Resolução CNE-CP nº. 02, de 1º de julho de 2015 
que Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em 
nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 
graduados e cursos de segunda licenciatura) e para formação continuada, 
no que se refere aos meios de formação inicial docente, contidos no artigo 
9º: 
Art. 9º Os cursos de formação inicial para os profissionais do magistério 
para a educação básica, em nível superior, compreendem:  
I - cursos de graduação de licenciatura;  
II - cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados;  
II – cursos de segunda licenciatura. 
[...]” 

 

Título VII – Dos Recursos financeiros: Título bem complexo, para o seu 

real entendimento, seria necessário um amplo conhecimento de Direito Tributário e 

Financeiro, assim praticamente foi exposta apenas a legislação seca, com o 

seguinte questionamento final:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13006.htm#art1
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Os artigos 70 e 71 trazem algumas aplicações que deverão ser realizadas 
com as verbas destinadas à educação como um todo, dentre elas, qual (ou 
quais) você percebe como mais deficitária? 

 

Título VIIII – Das disposições Gerais: Não menos importante que os 

demais Títulos, o oitavo traz, normativas sobre Educação Indígena, Cultura Afro-

Brasileira e Africana, Educação a Distância, Estágio, e outras peculiaridades. Foi 

questionado sobre Educação à Distância, por se tratar de assunto que faz parte da 

realidade dos docentes, assim: 

“Qual sua opinião sobre a educação à distância, de forma geral?” 

 

Título IX – Das Disposições Transitórias: Ao finalizar a LDBEN o 

legislador institui em 1996 a “década da educação” estabelecendo objetivos e prazos 

para os mesmos serem alcançados. Assim, foi realizada o seguinte questionamento:  

“Você vê a LDBEN de 1996 como uma lei inovadora? Em linhas gerais, 
trace o que você considera que ela tem de positivo e de negativo, que 
influencia no cotidiano escolar.” 

 

 

 

3.3.4 Implementação do curso na Wiki 

 

Este item descreverá a aplicação do produto por meio do instrumento 

tecnológico Wiki. Foram seis semanas, cada uma relacionada com os 

acontecimentos específicos.  

No quadro abaixo, será descrito um resumo dos acontecimentos de acordo 

com cada semana da aplicação do produto. 

 

Semana Período Acontecimentos 

1ª Semana De 18 a 22 de abril Esta semana destinou-se praticamente para 
o cadastro dos cursistas. Devido ao feriado 
e ao recesso a semana limitou-se aos dias 
18 a 20 de abril, dessa forma não houve 
nenhum acesso. 

 

2ª Semana De 25 a 29 de abril No quadro de avisos da Escola, frisou-se 
que os e-mails para cadastros foram 
enviados. Ainda a observação para contatar 
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com a pesquisadora, caso acusassem o não 
recebimento. Então verificou-se pouca 
disposição para participarem da pesquisa. A 
alegação maior foi o assoberbamento de 
trabalho. 

Dessa forma, dos vinte e dois professores 
que a princípio se interessaram, apenas oito 
realmente realizaram a escrita colaborativa. 

A princípio foi disponibilizado na página, a 
introdução mais os três primeiros Títulos da 
LDBEN, com as devidas associações com a 
Constituição Federal. 

As colaborações iniciaram-se timidamente a 
partir de 26 de abril. 

3ª Semana De 02 a 06 de 
maio 

Nesta semana, particularmente, registou-se 
poucas atividades na Wiki, totalmente 
justificável, pela proximidade do término do 
Bimestre. Assim os docentes estavam 
envolvidos em fechamento de notas e 
preparação para o Conselho de Classe que 
ocorreu em 07 de maio. Além de alguns 
períodos intermediários do horário das 
aulas, durante a semana seguinte. 

Para agravar a situação o “provedor” da 
escola ficou inativo, assim, parte dos 
computadores do laboratório de informática, 
estavam sem acesso à internet, dessa 
forma alguns participantes não conseguiam 
acessar a Wiki, durante a hora atividade na 
escola. 

Foram inseridos os demais Títulos da 
LDBEN. 

 

4ª Semana De 09 a 13 de 
maio 

Houve expressivo aumento nas 
colaborações, inclusive com ingresso de 
participante, que não tinha de início se 
integrado ao grupo. Algumas opiniões 
começaram a se confirmar. 

A Introdução teve um primeiro e único 
comentário que se limitou à frase “É uma lei 
muito importante que rege a educação.” 

 

5ª Semana De 16 a 20 de 
maio 

Por ser a última semana houve um aumento 
significativo na quantidade de contribuições. 
Tendo em vista que, alguns participantes 
queixaram-se pelo temor de não ter tempo 
hábil para a realização das contribuições, o 
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prazo foi prorrogado, pela pesquisadora, 
para a semana seguinte. 

 

6ª Semana De 23 a 27 maio Em que pese a solicitação pelos 
participantes da prorrogação do prazo, 
houve poucas contribuições. Tudo indica 
que foi por conta do feriado e recesso, nos 
dias vinte e seis e vinte e sete de maio, 
porém, se observou acesso na Wiki até o 
dia vinte e nove (domingo). 

 

 

Fica evidente que nem sempre foi possível a participação dos professores, 

na hora atividade. Esse fato é fruto do atribulado dia a dia escolar, muitas vezes 

planejado, mas com acontecimentos imprevisíveis que impede o cumprimento dos 

cronogramas. 

 

3.3.5 Segundo encontro presencial 

Após o encontro inicial e o desenvolvimento do curso, foi realizado o 

segundo encontro presencial, para se ter um feedback no que refere percepção dos 

professores sobre a formação oferecida. 

O encontro ocorreu no dia trinta de maio de 2016, no Colégio Estadual Dr. 

Nilson Ribas, para a finalização da aplicação do produto educacional. Esse dia era 

de ocorrência do curso de Formação em Ação, destinado aos professores e 

funcionários, programado para esta data, conforme calendário escolar. 

A pesquisadora iniciou com boas vindas aos participantes da pesquisa. Foi 

realizada uma explanação que ressaltou os pontos mais importantes do produto que 

são a utilização do instrumento tecnológico Wiki como meio de formação, a hora-

atividade como tempo para essa formação, e a legislação educacional (Constituição 

Federal e LDBEN) como de conhecimento ímpar para a atuação profissional. Houve 

debate sobre alguns pontos da legislação como a “autonomia”.  

No decorrer dessa explanação, os professores participantes foram 

manifestando suas opiniões, sobre o tema. Ocorreu até mesmo um debate sobre as 

condições da educação formal atual. 
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Tais comentários abordaram as condições que os alunos ingressam na 

escola hoje, ou seja, alunos que não querem estar alí, não querem estudar, o que 

causa vários conflitos, seja com o professor, ou com colegas e demais funcionários. 

Outro assunto abordado é com relação aos múltiplos papéis que o professor 

exerce na escola, que não o seu: o de pai, mãe, psicólogo, assistente social, etc. Por 

mais que o professor queira, por vezes, ajudar um determinado aluno que está com 

alguma carência, a situação em si causa desgaste para o professor. 

Os professores relataram a satisfação de participarem do curso, a 

importância que o conhecimento das normas tem para a profissão e lamentaram, 

mais uma vez, a falta de tempo. 

Os comentários foram na maioria das vezes espontâneos, porém houve 

indagações da pesquisadora em alguns momentos. Esses comentários acabaram 

por preencher lacunas, que não foram sanadas pela análise das respostas às 

perguntas formuladas com relação ao conteúdo abordado e nas dos questionários 

aplicados. 

Para encerrar o encontro, foi aplicado o questionário com o intuito dos  

participantes avaliarem o produto educacional que posteriormente será utilizado para 

a análise dos dados. 

Dessa forma, o encontro se mostrou proveitoso na medida que se percebeu 

boa aceitação pelos professores e uma contribuição efetiva para um novo olhar 

sobre a legislação educacional. 
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4 O PROCESSO DE PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE AS NORMAS 
EDUACIONAIS COM A PARTICIPAÇÃO DOS SUJEITOS EM FORMAÇÃO 

 

 

Neste capítulo serão apresentados e analisados os resultados da 

investigação que consistiu no desenvolvimento de um processo de formação 

docente como produto tecnológico educacional.  

 

4.1 Análise inicial da visão dos professores sobre a legislação educacional 

 

Para a apresentação e análise qualitativa dos resultados, primeiramente 

tabulou-se as questões agrupando as respostas dadas, sem expor os professores. 

Como já mencionado, a aplicação do primeiro questionário, aconteceu logo no início 

da pesquisa. Foram obtidas respostas de trinta professores a partir do seguinte 

formulário: 

Com a primeira pergunta, procurou-se conhecer algumas características 

pessoais dos entrevistados como idade, sexo e tempo de profissão. 

A questão número dois versa sobre o quanto os professores conhecem as 

leis especificadas. A finalidade foi análise em virtude de se ter estabelecido como 

critério o grau de conhecimento dos professores sobre as normas/leis antes da 

aplicação do produto educacional.  

2) Questionamento sobre o grau de conhecimento que os docentes julgam 

possuírem a respeito das normas/leis Constituição Federal (BRASIL, 1988); Lei 

Federal n°. 9.394, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996; Lei 

Federal n°. 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990); Lei 

Federal n°. 12.852, Estatuto da Juventude (BRASIL, 2013); Lei Estadual n°. 6.174, 

Estatuto dos Funcionários Civis do Estado (PARANÁ, 1970). 

Foi realizada uma observação sobre o que se entendia por conhecer, para 

ser levado em consideração ao responder a pergunta: Lembre-se de que “Conhecer” 

é perceber e incorporar a memória, é saber, tomar e ter consciência de algo. 

O gráfico, a seguir revela o grau de conhecimentos que os professores tem 

sobre a Constituição Federal: 
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Gráfico 1 - Porcentagem dos professores que afirmar conhecer a CF 
Fonte: A autora, 2016. 

 

Da análise do gráfico pode-se verificar que 33% dos professores 

entrevistados afirmaram conhecer superficialmente a CF e 30% que a conhece 

parcialmente.  

O gráfico número dois mostra o grau de conhecimento que os professores 

têm sobre a LDBEN: 

 

 

 
Gráfico 2 - Porcentagem dos professores que afirmar conhecer a LDBEN 
Fonte: A autora, 2016. 

 

Pode-se verificar, no gráfico, que 43% dos professores entrevistados 

afirmaram conhecer a LDBEN, e 27% que a conhece parcialmente. 
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O gráfico a seguir, demonstra o grau de conhecimento que os professores 

dizem ter sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente: 

 

 
Gráfico 3 - Porcentagem dos professores que afirmar conhecer o ECA 
Fonte: A autora, 2016. 

 

O gráfico revela que 47% dos professores entrevistados afirmaram conhecer 

o ECA e 30% conhece parcialmente. 

O gráfico número quatro demonstra o grau de conhecimentos que os 

professores disseram ter sobre o Estatuto da Juventude. 

 
Gráfico 4 - Porcentagem dos professores que afirmar conhecer o Est. da Juventude 
Fonte: A autora, 2016. 
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Da análise do gráfico pode-se verificar que 33% dos professores 

entrevistados afirmaram não conhecer o Estatuto da Juventude, e 37%, que o 

conhece parcialmente. 

O gráfico cinco, traz o conhecimento que os professores disseram ter sobre 

o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Paraná, ou seja, o Estatuto aplicado 

diretamente aos mesmos: 

 

 
Gráfico 5 - Porcentagem dos professores que afirmar conhecer o Est.  
do Servidor Público Civil do Estado Paraná 
Fonte: A autora, 2016. 

 

Verifica-se que 64% dos professores entrevistados afirmaram total 

desconhecimento do Estatuto do Servidor Público, e 23%, que o conhece 

superficialmente.  

Ao analisar as respostas referentes à questão número dois, o que se 

percebe é que a maior parte respondeu que conhecem parcialmente ou 

superficialmente a Constituição Federal. No entanto na mesma pergunta com 

referência a LDBEN, as respostas mostram um conhecimento maior dessa última. 

Com exceção do ECA, os pesquisados evidenciaram um distanciamento do Estatuto 

da Juventude e do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Paraná.  

A terceira pergunta foi elaborada com o intuito de saber se, 

independentemente do grau de conhecimento que os professores afirmaram ter 

sobre as normas em apreço, o quanto os mesmos as consideram importantes para a 

formação profissional. 
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3) Questionamento sobre o grau relevância que os docentes consideram 

para a formação profissional, das seguintes normas: Constituição Federal (BRASIL, 

1988); Lei Federal n°. 9.394, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 

1996; Lei Federal n°. 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990); 

Lei Federal n°. 12.852, Estatuto da Juventude (BRASIL, 2013); Lei Estadual n°. 

6.174, Estatuto dos Funcionários Civis do Estado (PARANÁ, 1970). 

Foi esclarecido o que se entendia por relevância: “Lembre-se de que 

„Relevante‟ é o que tem importância, grande valor”. 

 O gráfico seis trata da relevância que os professores atribuem para a sua 

formação o conhecimento sobre a Constituição Federal: 

 

 
Gráfico 6 – Relevância para a formação, CF 
Fonte: A autora, 2016 

Pode-se verificar que 47% dos professores entrevistados afirmaram ser 

relevante a CF, e 36%, afirmaram ter uma alta relevância. 

O gráfico a seguir demonstra a relevância que os professores atribuem ao 

conhecimento da LDBEN: 
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Gráfico 7 – Relevância para a formação, LDBEN 
Fonte: A autora, 2016 

 

Verifica-se que, 90% dos professores entrevistados afirmaram uma alta 

relevância a LDBEN, e 10% afirmaram ser relevante. 

Já o gráfico oito traz a relevância que os professores atribuem ao 

conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

 

 
Gráfico 8 – Relevância para a formação, ECA 
Fonte: A autora, 2016 

 

Esse gráfico demonstra que 64% dos professores entrevistados, atribuíram 

uma alta relevância ao ECA e  33%,  afirmaram ser relevante. 

O gráfico nove traz a porcentagem da relevância que os professores 

visualizam no Estatuto da Juventude: 
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Gráfico 9 – Relevância para a formação, Estatuto da Juventude 
Fonte: A autora, 2016 
 

Pode-se verificar que 50% dos professores entrevistados afirmaram ser 

relevante o conhecimento sobre do EJ, e 37%, afirmaram ser altamente relevante. 

O próximo gráfico demonstra o grau de relevância que os participantes da 

pesquisa dão o conhecimento do Estatuto dos Servidores Civis do Paraná para a 

sua profissão: 

 
Gráfico 10 – Relevância para a formação Est. do Serv. Civil do Est. do Pr. 
Fonte: A autora, 2016 
 

Verificar-se que 40% dos professores entrevistados afirmaram ser relevante 

para a sua formação conhecimento sobre o Estatuto, e 33%, afirmaram alta 

relevância. 

Vale a mesma análise dada à questão anterior, na qual se julga a LDBEN 

muito mais relevante para a formação do que a própria Constituição Federal, o 
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mesmo ocorre com o ECA. Até mesmo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do 

Paraná teve uma distribuição maior de relevância do que a própria CF. 

Na questão de número quatro, o questionamento agora é sobre o cotidiano 

profissional e aplicabilidade das normas no mesmo. Utiliza como critério o grau de 

importância das normas/leis. 

4) Questionamento sobre o grau de importância as normas/leis que se 

aplicam no dia a dia na escola: Constituição Federal (BRASIL, 1988); Lei Federal n°. 

9.394, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996; Lei Federal n°. 

8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990); Lei Federal n°. 

12.852, Estatuto da Juventude (BRASIL, 2013); Lei Estadual n°. 6.174, Estatuto dos 

Funcionários Civis do Estado (PARANÁ, 1970). 

Os investigados foram esclarecidos sobre o que entendia-se por 

importância: “Lembre-se que „importante‟ é o que é digno de consideração, de 

apreço, por ter autoridade, influência, prestígio”. 

 O gráfico onze, traz o grau de importância que os professores atribuem a 

Constituição Federal no seu dia a dia: 

 
Gráfico 11 – Aplicabilidade no dia a dia escolar, CF 
Fonte: A autora, 2016 
  

O gráfico revela que 45% dos professores entrevistados afirmaram ser 

importante aplicar em seu dia a dia escolar a CF e 14%, afirmaram ser de razoável 

importância. 

O gráfico número doze revela o grau de importância da aplicabilidade da 

LBDEN no seu dia a dia: 
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Gráfico 12 – Aplicabilidade no dia a dia escolar, LDBEN 
Fonte: A autora, 2016 
 

Pode-se verificar que 73% dos professores entrevistados afirmaram ser 

muito importante aplicar em seu dia a dia escolar a LDBEN, e 20%, afirmaram ser 

importante. 

No gráfico número treze observa-se o grau de importância da aplicabilidade 

do Estatuto da Criança de do Adolescente no seu dia a dia: 

 

 
Gráfico 13 – Aplicabilidade no dia a dia escolar, ECA 
Fonte: A autora, 2016 

 

Verifica-se que, 57% dos professores entrevistados afirmaram ser muito 

importante aplicar em seu dia a dia escolar o ECA, e 40%, afirmaram ser importante. 
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Em seguida, o gráfico número quatorze revela o grau de importância da 

aplicabilidade do Estatuto da Juventude no seu dia a dia: 

 
Gráfico 14 – Aplicabilidade no dia a dia escolar, Estatuto da Juventude 
Fonte: A autora, 2016 
 

Pode-se verificar que 47% dos professores entrevistados afirmaram ser 

muito importante aplicar em seu dia a dia escolar o Estatuto da Juventude, e 23%, 

afirmaram ser importante. 

O gráfico número quinze revela o grau de importância da aplicabilidade do 

Estatuto dos Servidores Civis do Paraná, no seu dia a dia: 

 
Gráfico 15 – Aplicabilidade no dia a dia escolar, Estatuto dos Servidores 
Fonte: A autora, 2016 

 

Do gráfico pode-se verificar que 27% dos professores entrevistados 

afirmaram ser muito importante aplicar em seu dia a dia escolar o Estatuto dos 

Servidores, e 30%, afirmaram ser importante. 
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Mais uma vez, no que se refere à Constituição Federal houve um julgamento 

de importância secundária. Aparece ainda um julgamento, de “nenhuma 

importância” tendo dois julgamentos até de “nenhuma importância”, enquanto que a 

LDBEN ganhou o maior status de importância. 

Por fim, a quinta pergunta, no qual o objetivo foi determinar por onde 

começar o produto educacional, ou seja, o grau de prioridade que os docentes 

consideram prioritários no conhecimento de cada lei questionada.   

5) Questionamento sobre o grau de prioridade das normas que os docentes 

gostariam de conhecer melhor: Constituição Federal; Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (Lei nº 9.394/96) – LDBEN; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 

8.069/1990) – ECA; Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013). Estatuto dos 

Funcionários Civis do Estado do Paraná (Lei estadual nº 6.174/70). 

Antes do próprio questionamento foi esclarecido qual era o entendimento 

que se tinha de “prioridade”: “Lembre-se que „Prioridade‟ significa eleger o que vem 

em primeiro lugar, ou seja, o que mais importa para nós”.  

O gráfico dezesseis demonstra a porcentagem dos professores que 

gostariam de conhecer melhor a Constituição Federal: 

 

 
Gráfico 16 – Normas que gostariam de conhecer mais, CF 

Fonte: A autora, 2016 

 

Pode-se verificar que 41% dos professores entrevistados afirmaram que é 

muito prioritário conhecer mais a CF, e 31%, afirmaram prioritário. 
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O gráfico dezessete demonstra a porcentagem dos professores que 

gostariam de conhecer melhor a LDBEN: 

 

 
Gráfico 17 – Normas que gostariam de conhecer mais, LDBEN 
Fonte: A autora, 2016 

 

Pode-se verificar que, 69% dos professores entrevistados afirmaram ser 

muito prioritário conhecer mais a LDBEN, e 24%, afirmaram prioritário. 

O próximo gráfico demonstra a porcentagem dos professores que gostariam 

de conhecer melhor o Estatuto da Criança e do Adolescente: 

 

 
Gráfico 18 – Normas que gostariam de conhecer mais, ECA 
Fonte: A autora, 2016 

 

Verifica-se que, 33% dos professores entrevistados afirmaram ser muito 

prioritário conhecer mais o ECA, e 43%, afirmaram prioritário. 
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O gráfico demonstra a porcentagem dos professores que gostariam de 

conhecer melhor o Estatuto da Juventude: 

 

 
Gráfico 19 – Normas que gostariam de conhecer mais, Est. da Juventude 
Fonte: A autora, 2016 

 

Do gráfico pode-se verificar que 30% dos professores entrevistados 

afirmaram ser muito prioritário conhecer mais o Estatuto da Juventude, e 37%, 

afirmaram prioritário. 

O gráfico vinte revela a prioridade com que os professores gostariam de 

conhecer melhor o Estatuto dos Servidores Civis do Paraná: 

 

 
Gráfico 20 – Normas que gostariam de conhecer mais, Est. Serv. Civis do Estado do Pr. 
Fonte: A autora, 2016 
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Pode-se verificar que 30% dos professores entrevistados afirmaram ser 

muito prioritário conhecer mais o Estatuto dos Servidores, e 33%, afirmaram 

prioritário. 

Aqui, houve um reconhecimento de que é necessário um conhecimento 

maior da LDBEN, seguida da Constituição Federal. 

O questionário aplicado demonstrou que não é dada à Constituição Federal 

a centralidade das leis que lhe é própria, ou seja, de Norma Maior e que rege todo o 

Estado. Também, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, 

foi citada como de maior conhecimento, e que há necessidade de mais estudo para 

aprofundamento. 

Os professores se contradizem quando afirmam conhecer as normas, como 

a CF e LDBEN, e a importância que as mesmas possuem tanto em sua formação, 

quanto no seu dia a dia. Vale ressaltar, que em todas as questões foi dado o 

conceito do que se entendia por “conhecer”, “relevância”, “importante”. 

 

4.2 ANÁLISE FINAL DA VISÃO DOS PROFESSORES APÓS APLICAÇÃO DO 

PRODUTO EDUCACIONAL  

 

Após a aplicação do conteúdo do produto educacional normas/leis, no 

ambiente virtual Wiki, um segundo questionário, foi aplicado com o intuito de analisar 

se houve aproveitamento por parte dos professores que participaram da pesquisa 

em relação aos temas estudados. 

Esse questionário final também foi utilizado para avaliar o produto 

educacional como um todo, em apoio às respostas dadas na Wiki e das 

observações da investigadora durante todo o processo. 

Vale ressaltar que a autora trabalha, atualmente, como pedagoga na escola 

em que se deu a investigação. Se de um lado, o fato da sua presença em meio aos 

investigados revela uma situação privilegiada, à medida que tem acesso à 

informações, relatos, debates que só tendem a enriquecer a investigação, de outro,  

traz certa dificuldade de se manter distante, apenas como observadora, sem 

defender certas atitudes dos docentes, pelo fato de conhecer muito bem o cotidiano 
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escolar, não somente como pedagoga, mas principalmente na condição de 

professora que também é.  

Dessa maneira, por estar ora integrando a equipe técnico-pedagógica, e ora, 

em sala de aula, não consegue afastar-se, muitas vezes, por conseguinte da própria 

condição de docente. 

 

Primeira pergunta: 

  

Durante a capacitação você encontrou dificuldade em acessar 
e navegar na Wiki? Qual (is)? 

 

A primeira pergunta procurou obter informações quanto à 

facilidade/dificuldade em acessar e navegar na Wiki. Para análise desta questão, 

adotou-se como critério as orientações repassadas sobre o acesso e a navegação 

no ambiente virtual. 

Verificou-se que, três (03) professores afirmaram que tinham tido 

dificuldades conforme descreveram: 

 “tive uma certa dificuldade pela pouca prática com computação”;  

“sim, acessar e navegar na Wiki”; e,  

“sim, está descrita em inglês”.  

Outros três (03) professores responderam que:  

“precisei de ajuda para acessar, navegar, não”;  

“não, a dificuldade foi apenas na primeira vez, mas depois ficou fácil”; e,  

“nos primeiros acessos tive dificuldade de me cadastrar e baixar os 

conteúdos, mas depois foi bem tranquilo”.  

Com estas respostas, percebe-se que os objetivos propostos de identificar a 

ferramenta Wiki e de explorá-la, navegando no ambiente virtual, havia ficado até 

certo ponto comprometidos, eis que os professores não conseguiram de imediato 

acessar e navegar. 

No entanto, no decorrer da aplicação, essas dificuldades foram diminuindo, 

haja vista o fato de ser quesito fundamental para que os professores pudessem 

continuar a trabalhar nos tópicos. A opinião dada anteriormente deixou de fazer 
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sentido ao se apropriarem dos caminhos percorridos na Wiki, às vezes com a ajuda 

dos colegas e da própria pesquisadora. 

Ao observar as respostas dos professores é possível inferior, que a 

mediação realizada pela pesquisadora indicou o passo a passo para que pudessem 

desenvolver as atividades e a interação entre os colegas. Na execução das tarefas, 

demonstraram que houve aprendizagem. Passaram a utilizar as ferramentas com 

maior eficiência e responderam as questões propostas de forma interativa. 

Embora não fosse objetivo fim a capacitação tecnológica geral, a 

pesquisadora notou que conseguiu auxiliar os professores em alguns pontos além 

da WIKI, como por exemplo, algumas dificuldades com o email.  

Dos emails enviados diretamente pela Wiki, na fase de cadastro, alguns 

foram para a “lixeira”, e duas professoras relataram verbalmente para a 

pesquisadora que não tinham o conhecimento dessa possibilidade, que achavam 

que não tinham recebido até serem questionadas para verificarem na “lixeira”. 

Sampaio e Leite (2013) advertem em seu livro “Alfabetização Tecnológica do 

Professor”, que a alfabetização convencional da leitura e da escrita, em que pese 

ainda não ter atingido toda a população, não é mais suficiente para se atingir a real 

democratização e a redução das desigualdades sociais a qual o domínio daquela foi 

considerado fundamental outrora. Hoje necessita de uma alfabetização tecnológica, 

como meio de inserção e participação plena na sociedade. 

Deve-se observar que tanto a etapa de cadastro, como a própria navegação 

na Wiki, assim como em outras páginas da Internet, mesmo apresentado na Língua 

Inglesa são bem intuitivos. São comandos que se encontram presentes no cotidiano 

não apenas escolar, mas em toda tecnologia encontrada na sociedade, como por 

exemplo, nas residências, tais como nos aparelhos eletrônicos de TV, controles 

remotos, micro-ondas, máquinas de lavar roupas entre outros (SAMPAIO e LEITE, 

2013).  

Nessa pesquisa apresentada pelas autoras sobre a sugestão de um conceito 

para a “formação tecnológica do professor”, chegou-se à seguinte conclusão com 

relato de alguns professores por elas entrevistados: 

Os professores apontaram algumas dificuldades para viabilizar o 
desenvolvimento deste conceito na formação do professor. As principais 
seriam a falta de equipamentos nas escolas e, portanto, a dificuldade de 
acesso dos professores, em formação e em atividade, às tecnologias. 
Consideraram assim porque julgam que este acesso é imprescindível para 
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desenvolver o domínio das habilidades e conhecimentos necessários em 
relação ás tecnologias. O descaso do governo para com a educação (que 
SILVA, E. 1992, também aborda) foi assinalado pelos professores, 
principalmente das redes municipal e estadual, como principal responsável 
pelos obstáculos para uma formação que abranja também a alfabetização 
tecnológica. Além destas dificuldades, outras foram ainda citadas: a falta de 
disponibilidade de tempo do professor que já trabalha, devido à excessiva 
carga horária a que tem de submeter para garantir sua sobrevivência; a 
resistência de alguns professores que mantêm “uma atitude conservadora 
em relação às tecnologias recusando sua utilização” (professora 5 da UFRJ) 
ou possuem “um pensamento saudosista, mas não podem ignorar a 
tecnologia” (professora 2 da Escola Normal Carmela Dutra). (SAMPAIO E 
LEITE, 2013, p.88). 

Há semelhança entre a citação anterior e os resultados obtidos na 

investigação. A falta de tempo foi o motivo que levou muitos dos professores a não 

participarem da formação oferecida, mas também foram detectadas outras, tais 

como: aversão à utilização de algumas tecnologias, e até mesmo o entendimento 

por alguns professores, que afirmaram não considerar algumas capacitações 

realizadas na escola como programa eficiente de formação continuada. 

Não se trata do meio utilizado para a formação, mas sim, da dificuldade de 

romper com uma rotina já estabelecida para a hora-atividade e para outros 

momentos de capacitação, como a professora, que não participou diretamente da 

investigação, disse no primeiro encontro presencial, onde se apresentou a proposta 

da aplicação do produto educacional: 

“Não considero o que se faz aqui na escola, como formação 

continuada.” (professora 1) 

O que se conclui dessa fala é que os professores que assim pensam, não 

possuem uma ideia dos seus reais direitos e deveres, enquanto docentes. A mesma 

professora, acima mencionada, também, afirmou que: 

“A equipe técnico-pedagógica não poderia obrigar os 

professores a participarem de formação continuada na hora-

atividade” (professora 1) 

Ou seja, em que pese muitos professores já contarem com consideráveis 

anos de magistério, conclui-se de afirmações como essa, que os docentes 

realmente, não conhecem seus direitos/deveres, nem as normas aplicáveis ao seu 

trabalho, como é o caso da Instrução nº. 08 da Superintendência da Educação da 

Secretaria Estadual de Ensino (PARANÁ, 2015), a qual regulamenta a realização da 

hora-atividade em todas as escolas estaduais públicas do Estado do Paraná. 
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Segunda pergunta:  

Dê a sua opinião sobre os conteúdos trabalhados no decorrer 

da aplicação do produto educacional. 

Procurou aqui obter informações quanto aos conteúdos trabalhados na WIKI, 

as respostas dadas pelos professores foram bem diversificadas, como retratam 

algumas falas:  

“Os conteúdos foram ótimos para esclarecer algumas dúvidas [...], pude 

entender melhor o que compete a quem, professor/escola/governo”.     

“...alguns artigos eram desconhecidos por mim”.  

“Gostei bastante pois conhecia muito pouco desses conteúdos”.  

“Os conteúdos foram e são fundamentais nesse momento de 

transformações na educação”.  

Numa análise das respostas elaboradas pelos professores, verificou-se que 

o produto educacional pode ser um instrumento profícuo na organização do trabalho 

pedagógico do professor. Quando se conhece as normas/leis referentes à profissão, 

estas poderão colaborar de forma expressiva para que ocorra melhorias nas suas 

condições de trabalho. 

Faz parte da formação continuada não apenas saberes inerentes a praxis 

pedagógica, mas também, o conhecimento sobre as normas que circundam toda 

essa prática, pois são elas que darão suporte para a discussão e verificação da 

identidade docente.  

Dessa forma, ofertar capacitação aos docentes, conforme determina a 

legislação que garante a valorização profissional (Art. 67, II e IV da LDBEN), a fim de 

que os mesmos se informem, discutam com os demais colegas e reflitam sobre sua 

identidade profissional, com a análise do que de fato é peculiar ao seu trabalho e o 

que a ele foi agregado historicamente sem nenhum fundamento legal, vai ao 

encontro aos direitos aqueles garantidos. 

 

Há três campos de conhecimento sobre os quais os professores precisam 
estar muito bem informados: a legislação, os planos e as diretrizes oficiais; 
as normas e as rotinas organizacionais; as questões pedagógicas e 
curriculares. (LIBÂNEO, OLIVEIRA E TOSCHI, 2012, p. 534) 

Assim, para que o docente se reconheça em sua profissão e possa atuar de 

acordo como uma definição clara sobre a mesma, é primordial que conheça a 
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legislação que a modula. Porém, como restou demonstrado pelas respostas dos 

professores, não há uma preocupação urgente com esse tema, embora os mesmos 

reconheçam que o conhecimento sobre aludidas normas só agrega a sua formação, 

não só como “professor”, mas como trabalhador e cidadão. 

 

Questão três:  

 

Das normas disponibilizadas na Wiki, quais você considerou 

interessante e que contribuiu para a sua formação (é possível 

apontar mais de uma)?  

 

Após trabalhar as normas/leis disponibilizadas na Wiki, perguntou-se aos 

professores sobre quais normas eles haviam considerado interessantes e que 

contribuiu para a sua formação. Com as respostas consideramos a possibilidade de 

os professores indicarem mais de uma opção e comentarem a respeito de suas 

escolhas. 

Por se tratar de vários títulos, para que a metodologia se mostrasse mais 

interessante, utilizou-se como critério a participação nas discussões das questões 

propostas. A seguir, transcreve-se fragmentos de justificativas dadas pelos 

professores, seguindo o critério de agrupamento, conforme indícios que em geral 

apresentam o mesmo teor.  

“Exibição de filmes nacionais, valorização profissional, recursos físicos e 

materiais”. 

 “O que eu menos sabia eram os relacionados aos recursos financeiros que 

constam no artigo 70 e 71, me esclareceram muito”.  

Durante o processo, no estudo do conteúdo, ou seja, da LDBEN em 

comparação com a CF, precisamente quando se abordou o Título II da LDBEN, que 

estabelece os princípios e os fins da Educação no Brasil foi realizada a seguinte 

provocação: 

“É muito importante ter conhecimento sobre os princípios do 

nosso sistema educacional, pois se não há uma lei ou norma 

para determinado caso, ou se há uma confusão entre as 

normas nos recorremos aos princípios para solucionar as 
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dúvidas. Você consegue perceber a aplicação desses 

princípios no seu cotidiano?” 

 

As respostas sinalizaram que sim, mas que falta ainda a cumprimento 

desses princípios pelo Estado: 

“Sim as normas são aplicadas no interior das escolas, mas ao 

cumprí-las, enquanto profissionais da educação, somos 

obrigados a obdece-las, por outro lado, o Estado que é o 

mantenedor das instituições de ensino, não cumprem a Lei 

deixando a desejar todos os setores relacionados a educação.” 

(Professor participante 1) 

 

“Assim diz a Lei da (C.F) sobre os princípios Fundamentais: 

Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. 

Parece até paradoxal, já que a escola, é ainda no século XXI, o 

lugar que menos acontece estes princípios, promover ela 

promove, mas infelizmente não vem sendo ouvida, não há 

reciprocidade, pois a escola está de um lado com toda sua 

burocracia que lhe é peculiar , e a sociedade de outro.” 

(Professor participante 2) 

 

“Sim. São muitos os avanços desses princípios, porém, ainda 

há a necessidade de que a escola busque cada vez mais 

melhorias para um bom funcionamento. Essas melhorias 

devem partir de todas as partes envolvidas com o âmbito 

escolar.” (Professor participante 3) 

 

“sim, a escola está tentando fazer sua parte de acordo com o 

que lhe é proposto; cabe aos outros envolvidos cumprir com 

seus deveres.” (Professor participante 4) 

Após refletirem sobre as normas estudadas ao analisar as respostas, 

percebe-se que os professores avançaram com relação ao conhecimento das 
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normas/leis referentes aos recursos financeiros e até mesmo nos pedagógicos, 

diante da realidade da escola pública que apresenta diversas deficiências em 

relação ao cumprimento da lei. 

Uma dessas deficiências, sobretudo das escolas públicas, é a não deixar 

clara e acessível a legislação pertinente ao trabalho escolar. Se há uma 

determinação no regulamento escolar, por exemplo, é porque essa está referenciada 

em outra norma hierarquicamente superior, mas isso não é observado do dia a dia 

escolar. 

[...] As escolas devem tornar disponível aos professores e ao pessoal 
técnico-administrativo os documentos básicos da legislação federal, 
estadual e municipal; entre eles, cópias da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, do Plano Nacional de Educação, dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, do regimento escolar. (LIBÂNEO, OLIVEIRA e 
TOSCHI, 2012, p. 534)  

 

Mais do que serem disponibilizados, esses documentos devem ser 

conhecidos pela comunidade escolar, pois constituem base para elaboração 

democrática do Projeto Político Pedagógico. 

 

Questão quatro:  

 

Você acredita que avançou em conhecimentos em legislação 

educacional com o conteúdo apresentado na WIKI. Sim? Não? 

Explique. 

 

De acordo com as respostas dos professores, esses apontaram 

considerações positivas, como por exemplo:  

“acredito que sim, mas preciso ainda ler muito sobre o assunto”;  

“sim, a partir deles fica mais fácil a reinvindicação junto à mantenedora”.  

Para análise desta questão, considerada por se tratar de respostas 

subjetivas achou-se por bem utilizar o critério de envolvimento na leitura das 

normas/leis. 

Assim, percebe-se que os professores ampliaram seus conhecimentos. 

Afirmaram ainda que compreenderam as normas/leis e a importância dessas para a 

sua formação, atingindo assim os objetivos propostos em relação à apropriação dos 

conceitos legais. 
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Conforme citado na análise das respostas da questão número 2 é 

imprescindível que o professor conheça as normas que regem sua profissão. 

Contudo, nota-se uma expressiva porcentagem que afirmaram já conhecerem a 

LDBEN: 

 

 
Gráfico 2 - Porcentagem dos professores que afirmar conhecer a LDBEN 
Fonte: A autora, 2016. 
 

Quando os entrevistados foram questionados se conheciam a LDBEN, no 

questionário inicial, a questão deixou claro o que se entendia pela palavra 

“conhecer” (Lembre-se de que “Conhecer” é perceber e incorporar a memória, é 

saber, tomar e ter consciência de algo.), ou seja, o que se pretendia saber era se os 

docentes possuíam um conhecimento real sobre a norma. 

Como se depreende do gráfico anterior, somados os que responderam que 

“tem total conhecimento” e os que “conhecem” a LDBEN, tem-se um total de 53%. 

Esse dado comparado às respostas no segundo questionário, anteriormente 

apresentadas, revela uma contradição. 

Essa contradição pode ser atribuída a uma falha na formação docente, tanto 

inicial como continuada, que não objetiva uma formação que vai ao encontro das 

necessidades profissionais, mas sim, as exigências de organismos internacionais, 

com o álibi dos investimentos que ao custo altíssimo aqui realizam: 

Como é possível para o professor enfrentar rápidas e profundas 
transformações que ocorrem em todos os níveis da sociedade 
contemporânea com uma formação aligeirada, simplista e fragmentada? 
Portanto, é inadmissível que os professores, tidos como agentes sociais de 
transformações, tenham tal formação. Concordamos com Demo (2002:87) 
ao afirmar que é “fundamental na vida profissional da formação: manter-se 
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bem formado. Isso implica, primeiro, ter tido boa formação; segundo, 
alimentar de modo continuado sua formação. 
Portanto, pode-se afirmar que é um direito do professor e dever do Estado 
proporcionar condições favoráveis de formação completa, apropriada e 
eficaz para enfrentar os grandes desafios de uma sociedade em constante e 
profundas transformações. (SHIGUNOV NETO e MACIEL, 2004, p.73). 

 

O que está faltando para que realmente valorize a profissão docente não é a 

quantidade, e sim a “qualidade” na formação, ou seja, uma qualidade que atenda 

aos interesses da educação brasileira, dos profissionais que atuam na educação. 

 

Questão cinco: 

 

Você considera que o uso da Wiki como recurso auxiliar na 

formação continuada possui potencialidade para contribuir com 

a formação docente? Comente. 

 

A questão teve como critério avaliativo o interesse e o comprometimento na 

utilização do ambiente virtual Wiki, como recurso auxiliar para a apropriação do 

conhecimento.  

As respostas dos professores foram reproduzidas para ilustrar a contribuição 

de que a metodologia empregada possui meios para se chegar ao conhecimento:  

“Sim a Wiki é um recurso fácil de navegar, contribuindo assim para a minha 

formação”;  

“toda tecnologia é válida tanto para o aluno como para o professor para a 

sua capacitação”;  

“o uso da Wiki também faz parte do aprendizado dos alunos e isto facilita a 

aproximação com os mesmos”.  

Diante das respostas, pode-se verificar que os professores afirmaram que o 

uso da Wiki como recurso metodológico possui potencialidade e auxilia para 

contribuir com a aprendizagem, mas deve ser feito, como em qualquer utilização de 

tecnologia no âmbito escolar, com uma finalidade muito bem pensada.  

O professor, formador de opiniões, que tem a responsabilidade de construer 

com seu alunado a criticidade deve estar atento e familiarizado com o novo tipo de 

linguagem presente que as autoras referenciadas chamam de “linguagem 

audiovisual” (SAMPAIO e LEITE, 2013, p. 38): 
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Mesmo não sendo o único responsável pelos resultados da educação 
escolar, é o responsável direto pelo ensino, e, se assim não fosse – se não 
houvesse a necessidade de um profissional específico para a tarefa de 
refazer com os alunos a trajetória do conhecimento humano –, não seria 
necessário existir instituição escolar. Se é patente que nossa sociedade, 
com sua complexidade, não pode prescindir desta instituição, é necessário, 
então, perceber que, em última instância, a concretização do trabalho e a 
qualidade que ele possuir dependem diretamente do professor (SILVA, E, 
1992. GATTI, 1987). Sem a atuação do professor, sem a sua mediação, é 
muito mais difícil atingir o aluno, razão de ser da escola. Em função disso, 
tornar-se difícil buscar melhorias na escola básica sem refletir, repensar, 
questionar, revitalizar a formação dos professores que nela irão trabalhar ou 
já trabalham. (SAMPAIO E LEITE, 2013, p. 68) 

 

Não se trata apenas de dominar a área de informática, mas outras 

tecnologias que podem contribuir para o seu trabalho, tanto no que se refere a sua 

capacitação de conhecimento pessoal, como para o trabalho com os alunos. 

 

Questão seis:  

 

Quais as dificuldades que você encontrou em trabalhar com a 

Wiki na sua hora atividade? 

O objetivo foi avaliar a viabilidade da capacitação docente, no ambiente 

escolar escolhido, questionando “Quais a dificuldades que você encontrou em 

trabalhar com a Wiki na sua hora atividade?”. As respostas consistiram em sua 

maioria na escassez de tempo suficiente:  

“A falta de tempo.”  

“Além da falta de habilidade com o computador eu trabalho na biblioteca e 

não há hora atividade.”  

“As dificuldades de se trabalhar na Wiki na hora atividade está relacionada 

ao tempo, como a hora atividade não é condensada em um único dia de 5 

horas, ela fica dispersada durante a semana, daí 50 minutos não dá para a 

formulação do raciocínio e conclusão do mesmo.”  

“Não consegui trabalhar todos os conteúdos nas horas atividades por 

disponibilizar de pouco tempo.”  

“Às vezes o laboratório de informática estava ocupado por alunos, motivo 

pelo qual, algumas vezes fiz as atividades na Wiki em outro horário.” 

Assim, com base nas respostas, percebe-se que a hora atividade, ou a 

forma como a mesma é disponibilizada, dificulta não somente a capacitação 
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continuada neste momento, como também outras atividades (preparação de aulas, 

correção de provas, etc.) nela realizadas. 

Há ainda o relato de duas professoras, não participantes do processo, que 

revelam o entedimento de alguns profissionais sobre a investigação realizada na 

escola. No primeiro encontro presencial, a primeira salientou sobre a utilização da 

hora-atividade com tempo de capacitação: 

“Mas, vocês não podem utilizar toda a nossa hora-atividade 

para colocar a gente para estudar, para a formação 

continuada” (Professora 2) 

A outra professora, por sua vez, entendeu que a formação oferecida se 

tratava unicamente de um processo de formação pessoal da autora, portanto, alheio 

a escolar: 

“Você não pode obrigar os professores a participarem de 

formação continuada na hora-atividade. Porque esse é um 

momento nosso e não para você utilizar para coisa pessoal 

sua.” (Professora 1) 

Apesar da luta para que se houvesse um período reservado para estudos 

pela categoria profissional, dentro da carga horária do professor, art. 67, da LDBEN, 

os professores parecem não valorizar esse momento ou não estão interessados em 

dar a finalidade trazida pela legislação já exposta à hora-atividade, ou seja, como o 

momento de formação continuada. Por outro lado, outra hipótese é a de sinalização 

da hora-atividade com um momento de não trabalho. 

José Contreras (2012) ao traçar um panorama sobre os vários 

posicionamentos nas discussões que versam sobre a proletarização do trabalho 

docente, traz a seguinte conclusão de como se chegou a intensificação desse 

trabalho: 

A intensificação coloca-se assim como o processo de desqualificação 
intelectual, de degradação das habilidades e competências profissionais dos 
docentes, reduzindo seu trabalho à diária sobrevivência de dar conta de 
todas as tarefas que deverão realizar. (CONTRERAS, 2012, p. 42). 

 

A hora-atividade não está cumprindo seu objetivo maior que é o momento 

para que os docentes estudem, preparando-se para a prática, o tempo destinado 

não é suficiente para a realização de todas as tarefas que são determinadas. 
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Isso independentemente de se lançar mão de instrumentos tecnológicos – 

como a WIKI – ou não, essa utilização foi comprometida muito mais pela „falta de 

tempo‟ do que pela falta de estrutura escolar, no que se refere à deficiência de 

aparelhos disponíveis para os professores na hora-atividade. 

Não obstante alguns professores afirmarem que o tempo é insuficiente para 

realizar a capacitação na hora-atividade, tais profissionais reconhecem que esse é o 

principal momento de formação continuada na escola; outros, veem esse tempo 

como propriedade deles, que podem fazer o que quiserem e não o que suas 

obrigações determinam. 

 

Questão sete:  

 

Qual (is) o(s) motivo (s) que te levaram a participar da 

capacitação? Você gostaria de continuar estudando o assunto 

no decorrer do ano? 

O posicionamento mais comum foi no sentido de agregar conhecimento - 

para a primeira indagação – e, a resposta positiva para continuar o curso de 

capacitação – para a segunda indagação – mas, na integra algumas respostas se 

apresentaram da seguinte forma:  

“Adquirir mais conhecimento. Sim porque enriquece o nosso trabalho 

pedagógico.”;  

“Elevar o conhecimento.”;  

“O que me levou a participar do curso foi a busca por aprender por aprender 

mais sobre o assunto e eu gostaria sim de continuar estudando-o durante o 

ano.”;  

“O motivo foi para conhecer mais os direitos e deveres da função de 

professor.”;  

“Gostaria de continuar a capacitação porque existe muitas leis ainda que não 

conheço.” 

Nas respostas, percebe-se que o docente compreendeu, desde sua 

formação inicial, que essa seja eficiente para que não só o professor inicie sua 

atividade, mas continue buscando aprimoramento para sua prática e 

consequentemente dar suporte para enfrentar diversas intercorrências escolares. 
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Contudo, como ocorre em outras profissões, deverá sempre estudar, se aprofundar 

e estar à par de novas ideias que surgem no âmbito educacional. Por isso que a 

formação inicial deve ser maleável, para ser o suporte do professor: 

É necessário estabelecer uma formação inicial que proporcione um 
conhecimento válido e gere uma atitude interativa e dialética que conduza a 
valorizar a necessidade de uma atualização permanente em função das 
mudanças que se produzem; a criar estratégias e métodos de intervenção, 
cooperação, análise, reflexão; a construir um estilo rigoroso e investigativo. 
(IMBERNÓN, 2011, p. 69). 

 

Muito da postura do professor estará diretamente condicionada com a sua 

formação inicial, assim o reconhecimento da necessidade de um estudo constante. 

E esse pensamento não transcende o seu ofício.  

 

Questão oito:  

 

Você conversou com colegas que não participaram da 

formação continuada proposta? Algum deles revelou o(s) 

motivo(s) de não terem participado da formação continuada, 

qual(is) seria(m)? 

A indagação teve o intuito de descobrir o possível motivo que levaram os 

demais profissionais a não participarem da formação na WIKI.  

A maioria das respostas foi a que não conversaram, mas as que 

responderam que “sim”, disseram que os colegas afirmaram não participar por falta 

de tempo. 

Mais uma vez, o professor deixa de realizar uma atividade de capacitação 

devido a grande carga de atribuições que lhe é imposta, como preenchimento de 

documentos, relatórios, etc.: 

A forma em que o Estado desenvolve seus processos de racionalização 
está em relação direta com o aumento das formas burocráticas de controle 
sobre o trabalhador e suas tarefas. É normalmente essa burocratização 
crescente a que dá lugar a outro dos fenômenos descritos no processo de 
proletarização: a intensificação do trabalho (Apple, 1989b, p.48 ss.). Ao 
aumentar os controles e a burocratização, ao não ser um trabalho 
autogovernado, mas planejado externamente, o ensino resulta ser cada vez 
mais um trabalho completamente regulamentado e cheio de tarefas (Rizvi, 
1989). Isto provoca diversos efeitos nos professores. De um lado, favorece 
a rotinização do trabalho, já que impede o exercício reflexivo, empurrado 
pela pressão do tempo. (CONTRERAS, 2012, p. 42) 
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Há uma urgência em otimizar o tempo escolar, para que algumas 

incumbências secundárias deixem de recair sobre este profissional, dedicando ao 

que lhe é essencial. 

 

Questão nove:  

 

Você considera a escola um espaço de estudo, para 

professores e demais funcionários? Você acredita que 

instrumentos tecnológicos podem ajudar nesse estudo? 

 

A nona e última questão foi para avaliar a opinião de como os docentes 

veem a escola no que se refere ao espaço e tempo para a sua formação continuada. 

As respostas para essa questão indicaram que os professores, que 

participaram diretamente da pesquisa, reconhecem a escola como espaço para a 

capacitação. Que os instrumentos tecnológicos facilitam a formação, como bem se 

depreende na compilação das respostas dadas por eles:  

“sim é o espaço ideal para estudar e trocar informações e através da 

tecnologia nós podemos ter acesso a várias informações, inclusive cursos on 

line que auxilia muito na prática pedagógica”;  

“sempre contribui para melhorar o conhecimento, pela facilidade de acesso”; 

“sim, a escola é o espaço onde todos devem aprender e os instrumentos 

tecnológicos fazem parte do dia a dia das pessoas”;  

“a escola é o espaço onde todos aprendem de maneira diferente, com a 

tecnologia hoje os estudos ficam bem mais fáceis pela sua dinamicidade e 

facilita a aprendizagem”.   

A escola é a instituição mediadora entre o estudante e o conhecimento, o 

trabalho educativo está na ligação entre teoria e prática (MIZUKAMI, 2010). A 

formação continuada não deve restringir-se aos cursos de pós-graduação, ou de 

atualização oferecidos pela mantenedora: 

 

O locus da formação a ser privilegiado é a própria escola; isto é, é preciso 
deslocar o locus da formação continuada de professores da universidade 
para a própria escola de primeiro e segundo graus. (MIZUKAMI apud 
CANDAU, 2010, p.27). (formatação dos autores) 
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Quando se propõe formação continuada no ambiente escolar, abre-se a 

possibilidade às discussões, aos estudos e debates sobre os problemas escolares, 

bem como à busca conjunta por soluções, e ainda, faz-se formação construída pelos 

próprios professores.  

A transmissão e a construção do conhecimento pode se dar direta ou 

indiretamente por meio de ferramentas tecnológicas. Quando essas são utilizadas 

deverá haver um intuito maior, como se vê:  

No mundo de hoje, a globalização e as propostas político-econômicas e 
sociais são intermediadas pelos meios de comunicação de massa e, em 
geral, utilizam a tecnologia para concretizar. Tudo isso, para não constituir 
objeto de discussão e decisão apenas das elites, exige uma participação 
ainda maior da população, que poderá ocorrer na medida em que ela estiver 
familiarizada com a linguagem tecnológica e encarar com olhar crítico. 
(SAMPAIO E LEITE, 2013, p.61) 

 

A escola, lugar onde se rompe com o senso comum, onde professor que 

leva o aluno a refletir sobre o conteúdo que lhe é apresentado, ainda mais deve 

voltar seu olhar com criticidade para a tecnologia. Sempre haverá uma intenção 

especifica no uso da tecnologia, para que lhe garanta o seu real domínio. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta investigação propôs-se a desenvolver um produto educacional 

tecnológico que permita a interatividade e a escrita colaborativa entre os docentes, 

que possa contribuir para a sua formação continuada, principalmente no que se 

refere à discussão sobre sua identidade profissional.  

Para atingir o objetivo geral da investigação, foram estabelecidos alguns 

objetivos específicos.  

O primeiro deles é avaliar se o produto educacional foi aceito pela 

comunidade escolar e se atingiu sua finalidade, a de constituir em um instrumento 

facilitador da capacitação docente no meio escolar. A esse respeito, a análise dos 

dados possibilitou perceber que os professores não possuíam conhecimento do 

instrumento tecnológico Wiki, para usá-lo no decorrer dos estudos. 

O contato dos professores, uns com os outros, embora breve, possibilitou a 

exposição dos pensamentos de cada participante, bem como a interação entre eles 

tornou-se mais efetiva nos encontros presenciais. Assim, o produto tecnológico 

educacional desenvolvido foi todo o processo realizado durante a 

investigação, desde o levantamento do problema até a utilização de um 

instrumento tecnológico, no caso a Wiki, com o intuito, não presuntivo de sanar a 

problemática apresentada, mas de levantar uma possibilidade para a minimização 

de seus efeitos. 

O segundo objetivo específico constituiu em oportunizar e fomentar aos 

professores a participação na construção da análise da legislação. Nesse sentido a 

análise dos dados mostrou que durante a ação das atividades, cem por cento dos 

professores envolvidos adquiriram conhecimento. Os professores destacaram como 

positiva a possibilidade que tiveram em partilhar ideias, saberes e experiências, que 

contribuíram para enriquecer o seu desenvolvimento intelectual e profissional.  

As análises possibilitaram a observação de como se dá a interação entre os 

professores, notou-se que destacaram pontos positivos com relação ao tema, visto 

como relevantes e apropriados para o contexto profissional em que atuam. 

Dessa forma, pode-se concluir que o produto educacional, ou seja, o 

processo, cumpriu os primeiro e segundo objetivos específicos, ao ser aceito pela 
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comunidade escolar e atingir sua finalidade, como um instrumento facilitador da 

capacitação docente no meio escolar e oportunizou e fomentou a participação na 

construção da análise da legislação aos professores.  

O terceiro objetivo específico analisa a maneira que os professores se veem 

como profissionais, a partir das contribuições realizadas pelos mesmos. Ao cruzar as 

informações recolhidas nos dados do questionário inicial com as observações 

realizadas durante a aplicação do produto educacional e com os dados do 

questionário final, verificou-se que os resultados alcançados pela investigação 

estão vinculados às contribuições de uma proposta metodológica, que 

disponibilizou material e oportunizou momentos nos quais foi possível 

vivenciar situações que podem mudar a postura profissional, no momento em 

que os professores conhecem seus direitos e deveres, sabem de quem cobrar esses 

direitos e reconhecem em seus deveres os atributos da sua profissão. 

Assim, pretendeu-se propiciar aos participantes atribuições de sentido ao 

conhecimento das normas/leis para contribuir com sua formação docente de 

maneira autônoma, sem constituir um comando governamental, mas que surgiu de 

necessidades observadas na própria escola. 

Os professores que não participaram da formação demonstraram que 

desconhecem seu direito à formação continuada na escola e o aprimoramento 

constante de sua prática como um dever profissional. 

Dessa forma, para responder ao terceiro objetivo específico, verificou-se que 

há profissionais que silenciam quando chamados a construir seu próprio 

conhecimento não reconhecem uma forma de formação continuada nas trocas de 

ideias entre colegas, desvalorizam a escola como tempo e espaço para o 

desenvolvimento dessa formação, conforme o explicitado pelas falas de alguns 

professores que não participaram da investigação. Observa-se, nesses profissionais, 

uma visão distorcida da autonomia, embora, definam as atividades que devam 

realizar na hora-atividade, eles mesmos, contrariando as determinações legais não 

consideram os conhecimentos trazidos por cada um e divididos com o coletivo, 

como uma real maneira autônoma de formação e como característica da sua 

profissão. 
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É preciso considerar esse tempo de hora-atividade como trabalho 

remunerado e, sobretudo, destinado ao aprimoramento da prática docente. Dessa 

forma, esse tempo integra a jornada de trabalho dos profissionais da Educação. 

Contudo, há professores que, ao contrário do caso anterior, amparando-se 

nas falas destacadas na investigação, valorizam e vislumbram essas possibilidades 

de trocas de ideias e experiências como momentos de exercício da autonomia 

profissional e contribuem, sobremaneira, para elevar a qualidade da prática docente, 

pois acabam por encontrar respostas para aos problemas enfrentados no dia a dia 

escolar. 

Enfim, a partir da análise dos dados, conclui-se que o desenvolvimento 

do produto educacional proposto contribuiu para a formação do professor. As 

contribuições relacionam-se a: a) ao uso do novo recurso tecnológico pelos 

professores, que saíram de uma perspectiva de transmissão de informações e 

avançaram na direção de uma prática metodológica com essa tecnologia, a Wiki, 

voltada para a construção de conhecimentos; b) a possibilidade de se pensar o uso 

do ambiente virtual Wiki em uma perspectiva de aprendizagem que favorece o 

processo de formação continuada na escola. 

A proposta para que os professores participassem da formação continuada 

em sua hora atividade revelou que os mesmos realizam muitas atividades e a  

capacitação fica em segundo plano. Não há uma cultura de realizar formação 

continuada na escola. 

Um dos motivos é a falta de incentivo e cobrança do gestor. Não há um 

ambiente favorável para que a interação dos professores ocorra sistematicamente. 

São poucos os momentos que há o encontro de todos os servidores da escola 

reúnem-se para discutirem problemas da escola. 

A formação ofertada por meio da Wiki ofereceu aos professores que 

participaram da investigação um crescimento profissional que lhes deram suporte 

para melhorar seus planejamentos e principalmente buscar seus direitos de 

docentes. 

A grande parte da formação continuada oferecida pela Secretaria de 

Educação já vem pronta, sem que os professores sejam consultados sobre o que 

querem e precisam para o aprofundamento, o que retira a autonomia profissional em 

uma das vertentes que é essencial à profissão docente. Grande parte dos assuntos 
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abordados nessas capacitações são repetitivos e estão desconectados da realidade 

escolar. 

Situações assim acabam por frustrar os docentes, pois além de retira-lhes a 

autonomia sobre o quê se aprimorar, os temas abordados não somam, na solução 

dos problemas enfrentados no dia a dia escolar. 

Não é apenas a formação continuada que irá resolver todos os problemas da 

escola pública, contudo, ela pode melhorar o profissional que nela atua e em 

consequência o ensino. 

Para que isso ocorra é necessária uma mudança cultural em cada escola. E 

mudança cultural apenas se conquista com muito trabalho, informação, além do 

reconhecimento pelos docentes de que essa mudança só lhe trará benefícios. 

Nesta investigação, entretanto, sentiu-se que ficaram em aberto algumas 

questões relativas à formação do professor e ao impacto no seu trabalho. Acredita-

se que outros estudos poderiam investigar o impacto da formação na profissão 

docente. Assim, propõe-se a adoção dessa formação continuada como política 

pública pela Secretaria de Estado da Educação.  

Salienta-se que esta experiência de ensino e investigação possa contribuir 

com mais uma forma de formação continuada para a prática docente, pois no 

desenvolvimento da mesma a pesquisadora pôde demonstrar que é possível no 

interior da escola como equipe pedagógica contribuir para que gestor e comunidade 

escolar compreendam que as instituições de ensino, e em especial a que foi objeto 

da investigação, é o lugar ideal para a formação continuada docente. 

A gestão democrática é uma garantia de promoção de mudança. Quando os 

gestores e os profissionais estão a par do que ocorre na escola e quando há o 

compartilhamento de informações, os problemas podem ser solucionados com maior 

facilidade.  

Contudo, a gestão democrática tem que acontecer e não apenas ficar escrita 

nos documentos oficiais da escola. Cabe ao gestor inicar o processo de promoção 

dessa mudança cultural de instrumentalização da participação das instâncias 

escolares. 

Devem ser revistas algumas atribuições dos professores para que esses 

possam se ater, prioritariamente, ao aluno. O professor deve reconhecer no 

adolescente e no jovem que chega até ele como um ser em desenvolvimento e que 
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muitas vezes, vem de uma situação social nada privilegiada, não se trata de ser 

amigo de aluno, como já relatou alguns professores, mas enxergar nesse aluno, um 

ser humano. 

Alguns papeis que os professores se veem obrigados a exercer, mas que 

não fazem parte originariamente de seus deveres funcionais como o salientado por 

uma das professoras participante da formação no segundo encontro presencial: 

“Temos que ser pai, mãe, psicóloga, médica, assistente social” (Professor 

participante 5), ainda vão continuar ocorrendo, mas a forma de encará-los poderá 

mudar, com a troca de experiências entre os docentes. 

O presente trabalho demonstrou que algumas posturas profissionais devem 

ser revistas, que o professor deve atentar-se para as suas funções legais, eis que 

possui um contrato de trabalho fundado em diversas normas, muitas delas aqui 

explicitadas. 

A formação continuada ofertada pela escola é, ao mesmo tempo, direito 

e dever do professor, assim não pode o mesmo dela se eximir, a qualquer pretexto. 

Na verdade, o que se espera desse profissional é uma atitude inversa, ou seja, que 

exija a formação, tanto da direção como da equipe técnico-pedagógica. 

Ainda para que o docente possa exigir seus direitos, antes de mais nada, é 

preciso conhecê-los. O professor deve, sobretudo, saber os atributos da sua 

profissão como processo para encontrar a sua identidade profissional.  

Dessa maneira, é possível construir um caminho que possibilite elevar a 

educação pública a um nível de primeira grandeza em um país em constante 

desenvolvimento. 
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1 PRODUTO EDUCACIONAL: FORMAÇÃO NORMATIVA DOCENTE 

 

O Produto Educacional desenvolvido para a presente pesquisa foi uma 

escrita colaborativa, como forma de formação continuada, realizada por meio do 

instrumento tecnológico – WIKI. 

A WIKI se faz em um ambiente virtual ideal para criar um grupo de trabalho 

colaborativo, pois segundo a WIKI mais conhecida no mundo, a Wikipédia é: 

Wiki é uma coleção de muitas páginas interligadas e cada uma delas pode 
ser visitada e editada por qualquer pessoa. O que torna bastante prático, a 
reedição e futuras visitas. Você pode editar esta página, clicando no 
separador no início da página (ou no link do fim da página, dependendo do 
modelo que estiver usando).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:O_que_%C3%A9_uma_wiki. 

 

Para esse projeto se utilizará a ferramenta eletrônica pbworks.com. 

Encontra-se através da barra de busca do Google a seguinte apresentação: 

O PBworks é uma ferramenta eletrônica comercial para construção de 
páginas web de fácil manejo e uso por usuários leigos. Ela permite que 
múltiplos usuários editem e alterem seu conteúdo através de um sistema de 
múltiplas autenticações simultâneas.  
(https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=pb%20works) 

 

Existem alguns tutoriais na internet explicando como utilizar a ferramenta 

eletrônica. O que foi utilizado para a criação da página pode ser encontrado através 

do link: 

http://rosangelamentapde.pbworks.com/f/Microsoft+Word++TUTORIAL+PARA+CRIA

R+UM+PBWORKS.pdf., pois a professora Rosangela Menta Mello é professora do 

Estado do Paraná, com estudos na área de tecnologia da educação e traz a 

seguinte definição para a WIKI: 

O Wiki migrou para o domínio Works; dá-nos a oportunidade de 
compartilhar as pesquisas, de escrever colaborativamente, de enriquecer o 
trabalho com o uso de diversos recursos on-line, tais como vídeos, 
apresentações, imagens animadas, inserção de links e postagem de 
arquivos no servidor, ser editado por qualquer pessoa e lugar, para postar 
comentários, pode controlar os acessos e postagens identificadas. (MELLO 
e FOLTRAN, 2008, p.15.) 

 

A WIKI “Formação Normativa Docente” pode ser acessada pelo endereço: 

http://formacaonormativadocente.pbworks.com/. 

Assim, a WIKI se torna um instrumento de fácil manuseio e que proporciona 

variados recursos de interação. 
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1.1. Criando a WIKI 
 
Para criar a WIKI acesse o endereço http://www.pbworks.com/. Abrirá a 

seguinte tela: 

 

 
 
Clicando na opção “GET Started” abrirá a seguinte opção: 
 

 
 
São versões gratuitas oferecidas pelo sitio, para assuntos educacionais 

clique em “EduHub”. Aparecerá as seguinte opções que podem ser pagas, ou 

gratuitas: 

http://www.pbworks.com/
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Neste caso escolhemos a gratuita “Free”. Ao ser selecionada é aberta a 

janela para cadastro: 

 

 
 
Agora é só preencher os dados 
 

 
 
Abrirá a seguinte página: 
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Abrirá a seguinte página: 
 

 
E depois outra para confirmação do endereço de email. 
 

 
 
O email conterá um link que abrirá a pagina a seguir: 
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Clicando em “Take me to my workspace” será dirigido para “Frontpage” ou 

página inicial: 

 

 
 
Ao concluir esse processo de criação já será possível acessar e utilizar a 

WIKI. 

Para incluir os participantes deverá clicar em “add more users”, e adicionar 

simplesmente o endereço de email do mesmo. A página enviará automaticamente 

um email para o usuário contendo um link para a efetivação do cadastro.  
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Os professores receberam o tutorial abaixo para que pudesse confirmar seu 

cadastro e como navegar no ambiente da WIKI: 

Tutorial PB Works 

 

1º PASSO: 

 Você receberá um email quando for cadastrado pela administradora; 

 Caso não esteja na “CAIXA DE ENTRADA”, veja no “LIXO ELETRÔNICO”. O 

email de confirmação pode estar lá; 

 Quando você abrir vai ter um link, clique nele para dar continuidade. 
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2º PASSO: 

 

 Preencha o campo com os dados solicitados; 

 Onde: “NAME”: nome / “ENTER PASSWORK”: senha  

“CONFIRM PASSWORD”: confirmação da senha; 

 Depois de preencher os campos clique em “SAVE”. 

 
 

 
 
3º PASSO: 

 

 Depois de clicar em SAVE você terá acesso a pagina inicial da PB WORKS 

 

 
 

Entre em my.bpworks.com 
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Esta é a tela inicial. Clique em formacaonormativadocente.pbworks.com 

 

 

 

Você entrará na página abaixo. Para ter acesso aos documentos e 

atividades clique em Pages&Files 

 

 

 
 

Você entrará na página abaixo, onde encontrará os documentos Introdução, 

Título I, Título II e etc, clique primeiro na Introdução que trará informações iniciais. 

 

Clique aqui para acessar os documentos 
e atividades 
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Você estará no documento solicitado, no caso a Introdução. Para ler o 

documento faça o DOWNLOAD e salve na sua pasta, a ideia é que se faça a leitura 

e comente o que foi lido em Add a comment, veja os comentários dos colegas e 

responda aos meus questionamentos. 

 

 

 
 

 

Ao entrar na Wiki podemos verificar as seguintes visualizações, em especial 

as interações realizadas pelos participantes: 

 

Clique aqui 
para fazer 

DOWNLOAD 
dos 

documentos 

Dê a sua contribuição e clique em Add comment, para evitar imprevistos, você 
pode digitar em um editor de texto, como o Word, por exemplo. Essa é parte 

mais importante. A sua contribuição para a nossa escrita colaborativa. 
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1.2 Conteúdo da WIKI 

 

O conteúdo trabalhado foram as normas que aplica-se à educação, iniciando 

com um estudo da LDBEN comparativamente à Constituição Federal, com intuito de 

dar suporte para que os professores repensassem sua profissão. 

Desenvolveu-se dez textos, sendo uma introdução e os demais referentes 

aos nove Títulos constantes na LDBEN, com comentários comparações com a 

Constituição Federal, além de questionamentos almejando a provocação sobre cada 

título, na seguinte sequência: 

Introdução – com exposição sobre a Educação na Constituição Federal, 

assim como sua relação com a LDBEN, traça um parâmetro sobre esta, como se 

divide em títulos e capítulos, e sobre qual assunto versa cada um deles. 

Não houve nenhum questionamento, por parte da pesquisadora, apenas 

uma orientação de qual era a finalidade da Introdução, e um pedido para que quem 

quisesse poderia deixar comentário, sugestão, dúvidas, etc. “Essa Introdução é para 

nos situarmos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDBEN que será nossa 

legislação de apoio. Por favor, deixe seu comentário, sugestão, dúvidas.”  
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 Título I – Da Educação: define o que o legislador entende por educação e 

sobre qual tipo de “educação” a LDBEN regulamenta. Inseriu a seguinte questão: 

“Na sua prática, você percebe que o ensino está „vinculado ao mundo do trabalho e 

a prática social‟?”, isto porque o § 2º, do Art.1º da LDBEN, afirma “A educação 

escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.”.  
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Título II – Dos princípios e Fins da Educação Nacional: Este título aduz 

sobre os princípios e fins para toda a Educação Nacional. Estabelece nos artigos 2º 

e 3º a base de onde parte, que dá suporte para os objetivos que se deseja alcançar 

em todas as etapas e modalidades do Ensino. Para dar início às discussões foi feita 

a seguinte pergunta: “É muito importante ter conhecimento sobre os princípios do 

nosso sistema educacional, pois se não há uma lei ou norma para determinado 

caso, ou se há uma confusão entre as normas nos recorremos aos princípios para 

solucionar as dúvidas. Você consegue perceber a aplicação desses princípios no 

seu cotidiano?”. 
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Título III – Do Direito à Educação e do Dever de Educar: aqui traz a 

garantia do direito à educação, estabelecendo os responsáveis e alguns 

mecanismos para efetiva garantia desse direito, além, delimitar no contexto federal 

quais etapas da educação que se entende por obrigatória. Para provocar os 

participantes foi realizada a seguinte observação: “Na página 3 do texto de apoio, o 

art. 26, da Resolução nº 04.2010, do Conselho Nacional de Educação – 

CNE/Câmara de Educação Básica, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica, nos seus incisos: 
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II - a preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado 
este como princípio educativo, para continuar aprendendo, de 
modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e 
aperfeiçoamento posteriores;  
III - o desenvolvimento do educando como pessoa humana, 
incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento da 
autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 

Você, enquanto docente do Ensino Médio, vê no seu cotidiano, que a escola 

está atendendo o contido no inciso II, ou seja, „a preparação para a cidadania e o 

trabalho, tomado como princípio educativo...‟? 

Ainda, você acredita que a formação inicial do docente o habilita para o 

contido no inciso III, ou seja, „o desenvolvimento do educando como pessoa 

humana, incluindo a formação ética...‟?” 
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Título IV – Da Organização da Educação Nacional: esse Título trata de 

como o Estado Brasileiro, por meio de seus entes federativos União, Estados, 

Distrito Federal e Munícipios se organizarão para dar efetividade ao comando maior 

que é garantir Educação de qualidade a todos. Tendo em vista a complexidade e 

relevância do título para a pesquisa, foram feitos os seguintes questionamentos: 

“1) No comentário trazido antes do artigo 13, que versa sobre as atribuições 

do professor na instituição de ensino, Moaci Alves Carneiro tece considerações 

pessimistas da injusta importância dada aos professores, frente ao êxito de uma 
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educação de qualidade. Você concorda com o autor? Você imagina uma ação 

prática do Governo (Federal e Estadual) para mudar essa situação?  

2) Falando ainda do artigo 13, que traz as incumbências docentes, você 

considera que as mesmas, presentes no artigo em questão, (além de outras 

contidas em outros comandos legais), faz realmente parte de sua profissão? Essas 

incumbências trazem autonomia a sua prática cotidiana, ou apenas mais fardos e 

compromissos? 

3) Os artigos 14 e 15 tratam, respectivamente, da gestão democrática e da 

autonomia pedagógica. Você consegue perceber que existe hoje na escola pública 

um conflito no que se refere à implantação efetiva da gestão democrática e as 

demais normas educacionais que traçam um sistema altamente burocrático e 

hierarquizado? 

4) Você acredita que é dado às escolas autonomia pedagógica? E aos 

professores? Se „sim‟ cite exemplos, se sua resposta for „não‟, faça um breve 

comentário.” 
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Título V – Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino: O nome 

do Título já o define, assim traça todo o sistema educacional. O Título se apresenta 

bem extenso, foram realizadas algumas inserções com links para acesso das 

diretrizes nacionais de cada nível e modalidade da educação escolar, assim como 

pequenos comentários e destaques, pois o texto legal se apresenta autoexplicativo. 

Assim, busca a atualização dos docentes, foram realizadas duas perguntas sobre 

uma determinação que se julgou que os mesmos não conhecessem, segue: 

1) Você tinha conhecimento do § 8º, do art. 26 da LDBEN? Segue: 

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do 
ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e dos educandos. 

§ 8º A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente 
curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo 
a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas 
mensais.  (Incluído pela Lei nº 13.006, de 2014)  

 

2) Qual a sua opinião a respeito da exibição de filmes nacionais como 

componente curricular complementar?  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13006.htm#art1
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Título VI – Dos Profissionais da Educação: Esse Título é de suma 

importância para a pesquisa, eis que trata especificamente do profissional da 

Educação – o professor. Dessa forma, teve inserção não apenas do link que remete 

a Resolução CNE/CP nº 02, de 1º de julho de 2015 que “Define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para formação continuada”. Como se destacou partes do texto, tendo 

em vista que um dos objetivos da formação continuada é atualização profissional. E 

para dar mais ênfase ao assunto, foi realizada e seguinte observação: 
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“No Título VI que trata “Dos profissionais da educação”, são apresentados 

alguns dispositivos que tentam assegurar a tão conclamada valorização do 

magistério. No cotidiano escolar é percebível que muitos dessas normas são 

ignoradas pelo Estado. Qual delas você entende que necessita de efetivação 

urgente para que se garanta o mínimo de qualidade à educação?” 

“Você concorda com a Resolução CNE/CP nº 02, de 1º de julho de 2015 que 

Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 

(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 

segunda licenciatura) e para formação continuada, no que se refere aos meios de 

formação inicial docente, contidos no artigo 9º: 

Art. 9º Os cursos de formação inicial para os profissionais do magistério 
para a educação básica, em nível superior, compreendem:  
I - cursos de graduação de licenciatura;  
II - cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados;  
II – cursos de segunda licenciatura. 
[...]”  
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Título VII – Dos Recursos financeiros: Título bem complexo, para o seu 

real entendimento, seria necessário um amplo conhecimento de Direito Tributário e 

Financeiro, assim praticamente foi exposta apenas a legislação seca, com o 

seguinte questionamento final:  

Os artigos 70 e 71 trazem algumas aplicações que deverão ser realizadas 

com as verbas destinadas à educação como um todo, dentre elas, qual (ou quais) 

você percebe como mais deficitária?  
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Título VIIII – Das disposições Gerais: Não menos importante que os 

demais Títulos, o oitavo traz, normativas sobre Educação Indígena, Cultura Afro-

Brasileira e Africana, Educação a Distância, Estágio, e outras peculiaridades. Foi 

questionado sobre Educação à Distância, por se tratar de assunto que faz parte da 

realidade dos docentes, assim: 

Qual sua opinião sobre a educação à distância, de forma geral?  
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Titulo IX – Das Disposições Transitórias: Ao finalizar a LDBEN o 

legislador institui em 1996 a “década da educação” estabelecendo objetivos e prazos 

para os mesmos serem alcançados. Assim, foi realizado o seguinte questionamento:  

Você vê a LDBEN de 1996 como uma lei inovadora? Em linhas gerais, trace 

o que você considera que ela tem de positivo e de negativo, que influencia no 

cotidiano escolar.  
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Os documentos em anexo foram postados em Pdf na Wiki e o acesso pelos 

participantes aos mesmos se deu por meio de download, para que pudessem 

realizar as leituras e posteriormente responderem as questões propostas pela 

pesquisadora. 
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