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Resumo: 

Este trabalho compõe parte de análises que venho realizando sobre materiais didáticos 

impressos especialmente elaborados para uso de alunos-professores que buscam a certificação 

superior mesmo já estando em serviço nas séries iniciais e educação infantil em redes estaduais 

e municipais de ensino no Brasil. Os estudos sob minha responsabilidade constituem parte de 

projeto temático financiado pela FAPESP (2009/2011) sobre tais cursos que surgiram no 

período posterior à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e com as exigências de 

formação superior para o professorado ainda não possuidor de tal certificação. São cursos 

presenciais ou à distância com forte apoio nesses materiais entre outros modos de se realizar o 

trabalho pedagógico no ensino superior (vídeos,WEB). A bibliografia mundial, ao tratar 

assuntos de inovação, abordam-na a partir de problemas e dificuldades detectadas para apontar 

melhorias que uma inovação pode, ou deve, inserir nos diferentes níveis de ensino, inclusive no 

ensino superior. Ou seja, uma inovação sempre é proposta com a perspectiva de qualidade 

superior para o ensino. Diversos grupos de pesquisa e pesquisadores individuais no Brasil e no 

exterior têm se dedicado a estudos sobre a docência no ensino superior e questões de inovação 

em diversas áreas de formação humana. Entretanto, na área da formação de professores, há 
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lacunas de estudos sobre esse foco, assim como no que se refere a materiais didáticos. Este 

trabalho problematiza a inserção de material apostilado para formar professores. Essa prática 

disseminou-se no Brasil nas últimas décadas em vários níveis de ensino, inicialmente nas redes 

privadas de ensino e posteriormente adquiridas do setor privado pelas redes oficiais, e foi 

assumida como modo de trabalho pedagógico pelos cursos especiais de formação superior de 

professores. Analisa-se esse tipo de material diante do perfil do alunado e de uma perspectiva 

formadora aprofundada defendida ao longo dos últimos anos por equipes de pesquisadores 

mundiais. São utilizados os cadernos (apostilas) do Programa de Educação Continuada (PEC) 

denominado Formação Universitária desenvolvida no âmbito do Estado de São Paulo, Brasil. 

Esse modelo pedagógico disseminou-se pelo país, com modificações, mas com características 

fundamentais que permanecem. As apostilas são focalizadas mediante procedimento de análise 

do material em seu todo, considerando que materiais impressos constituem núcleo fundamental 

do ensino desde a criação da escola moderna, dispositivo com materialidade indispensável a 

qualquer modelo de ensino. Após a análise das características do material, passa-se a focalizar 

seu conteúdo, as atividades desenvolvidas e o(s) modelo(s) pedagógico(s) veiculado(s). 

Assim sendo, a relevância e a pertinência de estudos sobre esses focos parecem inegáveis 

contribuições ao núcleo da docência, pois já constituem imenso contingente de professores que 

passaram por tais pólos de formação, e pouco se sabe sobre os mesmos. 

Palavras-chave: 

Ensino superior, formação de professores, materiais didáticos impressos, apostilas 

 

 

Introdução 

A bibliografia mundial, ao tratar assuntos de inovação, abordam-na a partir de problemas e  

dificuldades detectadas para apontar necessidades de mudanças e busca de melhorias que uma 

inovação pode, ou deve, inserir nos diferentes níveis de ensino, inclusive no ensino superior, em 

geral, e na formação de professores em particular. Além disso, as inovações também surgem como 

decorrências das próprias mudanças. Ou seja, uma inovação sempre é proposta com a perspectiva 

de qualificação do ambiente e dos sujeitos aos quais se destina. 

Diversos grupos de pesquisa e pesquisadores individuais no Brasil e no exterior têm se dedicado a 

estudos sobre a docência no ensino superior e questões de inovação em diversas áreas de formação 

humana (HARGREAVES, 1998;  CUNHA,(2006); LEITE E MOROSINI, 1997). Entretanto, na 

área da formação de professores, há lacunas de estudos sobre o foco que se refere a materiais 
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didáticos como os aqui problematizados, ou seja, a inserção de material apostilado para formar 

professores. 

 Durante os anos de 1990, diversas mudanças ampliaram as interferências externas de organismos 

mundiais sobre a educação tendo sido propostas várias orientações para a educação brasileira e 

mundial, muitas delas denominadas de reformas. Em vários âmbitos, tais mudanças propuseram 

alterações que podemos considerar inovadoras, e aqui é focalizada uma delas inserida no conjunto 

principal do âmbito pedagógico que foi fértil pelas propostas e usos de novos materiais, novos 

currículos e novos procedimentos de ensino. 

No Brasil, foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (SAVIANI, 1997) promulgada em 

1996, que deu ensejo fundamental à mudança do cenário  envolvendo o tema que aqui se apresenta. 

Trata-se da exigência de que os professores da educação básica – sobretudo da educação infantil e 

das séries iniciais – passassem a portar certificação de ensino superior para poder exercer a função 

docente. 

Para tanto, diversas medidas foram organizadas e implementadas de modo a poder atender tal 

intuito. No estado de São Paulo foram criados cursos específicos – os quais em si mesmos foram 

inovações – para atender professores que estavam em serviço não possuindo tal certificação.  

Este trabalho compõe parte de análises que estamos realizando sobre materiais didáticos impressos 

especialmente elaborados para uso de alunos-professores que buscam essa certificação superior 

mesmo já estando em serviço nas séries iniciais e educação infantil em redes estaduais e municipais 

de ensino. Os estudos constituem parte de projeto temático59 financiado pela FAPESP (2009/2012) 

sobre tais cursos. São cursos presenciais ou à distância com forte apoio nesses materiais entre 

outros modos de se realizar o trabalho pedagógico no ensino superior (vídeos,WEB). 

A partir de algumas breves características desse cenário, são apresentados os dados relativos aos 

materiais criados para atender as necessidades de tal formação universitária – esses, sim, uma 

grande inovação – problematizando essa medida no que tange à formação dos alunos. 

 

O cenário nacional e mundial 

Em âmbito mundial localizamos interferências mais constantes e maciças compondo o cenário 

desde a conferência de Jomtien que consolidou a Declaração Mundial de Educação para Todos, 

assinada por vários países, incluindo o Brasil, e vários documentos do Banco Mundial desde a 

década de 1980, acompanhados pela circulação das ideias pela Oficina Regional de Educación de 

la UNESCO para America Latina (OREALC) e Programa de Promoção de Reforma Educacional  
                                                           
59 Este estudo faz parte do Projeto Temático Programas especiais de formação de professores, educação a 
distância e escolarização: pesquisas sobre novos modelos de formação em serviço financiado pela FAPESP 
(Processo 2008/54746-5), coordenado pela Profa. Dra. Belmira Oliveira Bueno (FE-USP). 
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na America Latina e Caribe (PREAL) conforme mapeamento realizado por Bello (2008). Tais 

documentos e medidas foram alterando o cenário existente, gradativamente, em todos os âmbitos 

de atendimento educacional do Brasil. A autora apresenta quadro com os cursos resultantes desse 

cenário na América Latina no período de 1990/2000 destacando o Brasil, Bolívia, Colômbia, 

Equador, Costa Rica, Guatemala, Paraguai e Venezuela como os preocupados com a certificação 

superior de professores em serviço (p. 90/94), foco de nossos estudos. 

A preocupação fundamental com a educação básica e a formação de professores, em particular, 

nesse cenário, levou o Brasil a alterar várias características, quer pela legislação federal quer pelos 

desdobramentos da mesma, delineando o panorama em vários estados e municípios.  

No ensino superior, especificamente no que se refere à formação de professores, destacam-se dois 

pontos: oportunizar que os professores se beneficiem de programas de capacitação em serviço e a 

utilização dos meios de comunicação de massa para atender às necessidades básicas de 

aprendizagem. Já em 1993 no Plano Decenal de Educação (BRASIL, 1993), vários aspectos da 

conferência foram incluídos em que se destacam, para este trabalho o estímulo às inovações e a 

reestruturação dos cursos visando superação de problemas de desempenho existentes. Com a Lei 

9394/1996 (SAVIANI, 1997) tais aspectos foram explicitados por exigência de formação em nível 

superior em licenciaturas estipulando-se prazo para tanto mesmo “formados por treinamento em 

serviço” até o fim da Década da Educação, ou seja, até o ano de 2006, explicitando a sintonia com 

os preceitos da declaração de Jomtien. 

Em 2002, o novo Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2002) reiterou boa parte do que foi 

definido no plano anterior e delineou com detalhes aspectos da legislação citada acrescentando a 

relevância das instituições de ensino superior nessa empreitada e a necessidade de colaboração 

entre união, estados e municípios estabelecendo metas (BRASIL, 2002, p.80). 

Assim, desde 1995, instituições de ensino superior passaram a criar diversas modalidades de cursos 

para atender tais necessidades de formação (BELLO, 2008, p. 68) obtendo, em 2008, o total de 52 

cursos criados tanto em instituições públicas quanto privadas, considerando que, segundo dados 

oficiais, em 1996 apenas 16,3% dos professores de pré-escola e 18,5% dos professores das séries 

iniciais do ensino fundamental possuíam formação superior em licenciaturas (BRASIL,2003). 

Nesse conjunto estão os cursos aqui focalizados, quais sejam, os do Programa de Educação 

Continuada (PEC) denominado Formação Universitária desenvolvida no âmbito do Estado de São 

Paulo, Brasil, cuja  primeira versão ocorreu nos anos de 2001/2002.Esses cursos foram instituídos 

pelo Conselho Estadual de Educação por meio da Indicação 01/2001 e suas normas estabelecidas 

pela Deliberação CEE 12/2001 (SÃO PAULO, 2001).Essas decisões ensejaram proposta 

decorrente de parceria entre a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEESP), a União 

dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), universidades paulistas (USP, PUC, UNESP), 
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Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) de São Paulo, fundações dessas 

universidades e Fundação Vanzolini, principal encarregada da gestão da proposta para formar os 

professores já especificados. Nessa primeira versão foram formados cerca de 6.200 professores 

com um investimento de R$ 42.000.000,00 feitos pela Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo (BELLO, 2008, p.151).  

Tais cursos foram também realizados conveniados com as prefeituras, em muitos municípios, e não 

apenas atendendo alunos-professores da rede estadual. Outros nomes foram atribuídos ao Programa 

à medida que os cursos passaram a atender basicamente as redes municipais, assumindo o 

complemento de Municípios acoplados à sigla PEC. Entretanto foram poucas as alterações em 

relação ao Projeto Básico do Programa.  

A partir da segunda versão dos cursos (2003/2004) a Universidade Estadual Paulista (UNESP) 

deixou a parceria organizando seus cursos nos mesmos moldes denominando-os de Pedagogia 

Cidadã. 

Os dados aqui apresentados referem-se à segunda versão, ou seja, os realizados em convênios com 

os municípios no período de 2003/2004 pela USP e PUCSP. 

 

Os cursos e os materiais   

 Esses cursos foram caracterizados como “Programa Especial de Formação de Professores de 1ª a 

4ª séries do Ensino Fundamental, com ênfase no estudo dos conhecimentos relativos às áreas 

curriculares, visando o aprimoramento e qualificação da sua atuação na rede oficial de ensino” 

(SÃO PAULO, 2001, p.4). A Secretaria de Educação, após mapeamento das experiências que 

estavam sendo realizadas no país, optou pelo modelo desenvolvido em Ponta Grossa, estado do 

Paraná. Por tal delineamento já se verifica o anteriormente citado de que se tratou de cursos 

diferentes, inovadores, experimentais, objetivo definido nos projetos executivos dos cursos. Em 

São Paulo destinava-se a atender cerca de 12.000 professores efetivos sem formação superior. 

Definiu-se que o eixo básico organizador do currículo seria a construção de competências listadas 

em número de treze. 

A dinâmica do Programa contava com a característica de ser presencial, mas com forte apoio de 

mídias interativas pautando-se por cinco modalidades de atividades: videoconferências, 

teleconferências, trabalho monitorado, vivências educadoras e estudos independentes. Há grande 

preocupação, na documentação, em garantir a infra-estrutura prevendo uma central de produção de 

material, impresso e para a WEB respondendo pela editoração e distribuição aos pontos de 

realização dos cursos, distribuídos pelos municípios que sediam tais atividades. Essa é a única 

referência, na documentação, a respeito da existência dos materiais impressos, o que nos parece 

estranho dada a grande centralidade dos mesmos nos cursos, pois trata-se do material que 
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realmente fica na mão do alunado. Há outras referências, mas não explícitas, ao apontar que cabe 

às universidades, e instituições de ensino superior, a elaboração dos materiais, a seleção e 

adaptação dos já existentes. Essa atribuição aos docentes orienta que devem ser “autores dos 

módulos ou de unidade dos módulos”, “ser indicado para escrever ou supervisionar a 

escrita/criação do material impresso e também das atividades remotas ou participar da seleção de 

material que eventualmente seja escrito por terceiros” (SÃO PAULO, 2001). É desses materiais 

que tratamos aqui: constituem impressos, ou seja, têm materialidade a partir da qual diversificadas 

leituras e análises podem ser feitas.  

Os dados de consecução de dois objetivos podem ser relatados nesta comunicação. O primeiro 

deles diz respeito ao resultado das primeiras ações, a partir das quais foram localizadas as propostas 

e materiais impressos. Trata-se de cadernos, no formato de apostilas, das seguintes ações: PEC- 

Formação Universitária (2001-2002) e PEC- Formação Universitária Municípios-2ª edição (2006-

2008), porém relativo à terceira versão dos cursos que também foram ministrados no biênio 2003-

2004, todos com participação da PUCSP. Até o momento, alguns dados já estão organizados 

focalizando, aqui, sinteticamente, pois a análise geral ainda está em andamento e o que dispomos 

não é compatível com o espaço desta comunicação. Além disso, nesta oportunidade relatamos, 

também, a consecução do segundo objetivo, ou seja, a identificação das características desses 

materiais.   

Chartier (1990), um dos autores especializados nas abordagens de materiais impressos, aponta que 

é preciso sempre partir das características do suporte material dos textos, seu aspecto físico, a 

disposição do texto na página, a impressão e encadernação, o tamanho e a extensão do livro 

(cadernos ou apostilas neste trabalho), sua disponibilidade em determinados contextos e as pistas 

de seu uso efetivo. 

O material obtido sobre o PEC/PUCSP, com o qual estamos trabalhando é a versão da 2ª edição 

utlizada nos cursos de 2006-2008 pelo fato de termos conseguido todos os cadernos que possuem a 

denominação “coleção”. Trata-se de conjunto com destinação pedagógica voltada à formação dos 

professores de Educação Infantil e de 1ª a 4ª séries da educação fundamental que participam do 

Programa. Uma característica imediatamente notada é a padronização das coberturas – capas – ao 

lado da encadernação em espiral. O projeto editorial tem marcas fortes, padronizado em todos os 

volumes o que lhes confere identidade visual. As capas são de cores diversas para cada um dos 

componentes do currículo denominadas de  ‘atividades’, apresentadas abaixo, com exceção dos 

Módulos Interativos que contêm cinco cadernos com a mesma cor, por serem da mesma atividade. 

Estamos denominando de apostilas pela sua característica de apresentação, pois têm as medidas 

acima das de livros, ou seja, exatamente a medida de 20 cm da largura por 30 cm de altura, 

medidas que são usuais nesses materiais. Quanto à extensão, há variação entre 100 e 190 páginas.   
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Os cadernos têm denominação variada identificando seus conteúdos. São eles: Módulos Interativos; 

Vivências Educadoras; Oficinas Culturais; Memórias; Minha Avaliação; Desenvolvimento de 

Pesquisa e Escrita de Monografia – Trabalho de conclusão de curso.  . 

Os Módulos Interativos são três subdivididos em temas e unidades. Os Módulos de número 1 e 2 

contêm temas gerais sobre educação não divididos por áreas disciplinares. Abordam “questões 

teórico-metodológicas específicas da estrutura curricular desta formação superior” (SÃO PAULO, 

2006). A partir do Módulo 2, tema 3, começam a ser apresentados os temas específicos dos 

conteúdos curriculares da educação fundamental. 

No Módulo Interativo 1 estão os temas relativos à identidade profissional do professor, ao contexto 

da formação continuada e a atuação do professor com as exigências que função possui, a 

experiência do Programa e sua concepção educacional. 

O Módulo Interativo 2 se subdivide em quatro cadernos. No primeiro, Tema 1, estão questões do 

cenário político-educacional atual, conteúdos e didáticas das áreas curriculares. No segundo 

caderno deste Módulo 2, estão os fundamentos filosóficos, históricos e sociais da educação escolar 

restando para o terceiro caderno os fundamentos psicopedagógico. O quarto caderno desse módulo 

abrange fundamentos da organização escolar englobando questões da participação dos professores 

na gestão escolar e do projeto educacional como o principal instrumento dessa atividade. 

As Vivências Educadoras focalizam centralmente aspectos didáticos e metodológicos buscando 

articular a formação com a sala de aula por meio de reflexões. 

As Oficinas Culturais se dedicam à exploração da cultura contemporânea sobretudo os usos da 

leitura e da escrita na educação superior. 

Os últimos três módulos referem-se a questões voltadas à reflexão sobre a própria experiência 

anterior e no interior do curso, avaliação do processo de formação superior e cuidados formativos 

para a elaboração da monografia de final de curso que possui características de pesquisa acadêmica 

como marca da formação superior. 

Todas as apostilas têm esmerada produção gráfica, com impressão padronizada. O papel do miolo é 

branco com impressão em preto, contendo fotos em preto e branco, figuras, boxes e 

títulos/subtítulos impressos em azul. Há problemas de revisão de textos como em qualquer texto 

impresso. 

Todas as subunidades iniciam com uma síntese e, a seguir, estão distribuídas as tarefas a serem 

realizadas: uma leitura inicial; uma orientação operacional ligada a alguma atividade individual ou 

coletiva; boxes com fotos e biografias sintéticas de autores citados nos textos; questionários; 

sugestões de busca de novos conhecimentos em sites; boxes com conceituações; palavras-chave 

dos textos de leitura obrigatória; bibliografia sumária seguida de questionamento centralmente 
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focalizado nos conceitos; referências complementares e algumas obras comentadas; atividades de 

debates com incentivos de temas polêmicos. 

Ao final de cada apostila há uma relação de profissionais responsáveis pela produção do conteúdo 

impresso da primeira e da segunda versão dos cursos, esta a que deu base para a versão de curso e 

edição de textos que estamos analisando. Na primeira edição estão arrolados 112 profissionais e na 

segunda constam 14 (SÃO PAULO, 2006). 

 

Analisando 

Materiais impressos marcam a vida da educação desde os primórdios da escola moderna. Ao 

recuperar as características dessa instituição, Vincent, Lahire e Thin (2001) relatam a existência de 

textos moralizantes como um dos principais recursos com que se contava para atender as crianças 

por volta do início do século XVII. Desde então tais materiais sempre estiveram presentes de modo 

diversificado nos imensos salões ou nas salas de aula. 

No mundo atual é um recurso fundamental que perpassa desde a educação infantil até o ensino 

superior em todos os seus âmbitos e para atender públicos os mais variados, e não apenas os mais 

desfavorecidos como no início. 

Analisar de modo evolutivo, dinâmico e histórico o contexto social e cultural em que ocorrem os 

processos formativos das populações constitui uma necessidade para que possamos entender 

também a evolução dos materiais usados nas salas de aula. Do mesmo modo que na formação dos 

estados nacionais modernos em que a escola vem servindo para “facilitar a comunicação ao 

unificar a língua, inventar um passado comum por intermédio da história, apagar as fronteiras 

interiores e realçar as exteriores por meio da geografia, aplainar o caminho ao mercado unificado 

mediante a homogeneização dos sistemas de pesos e medidas, conseguir a adesão ao poder 

existente por meio da doutrinação política e ideológica” (FERNÁNDEZ, 1998, p. 13), a invenção 

da prática dos textos em sala de aula leva a essa tentativa de unificação, de  homogeneização dos 

milhares de alunos que a eles estão submetidos, posto que são essas as noções que os diferentes 

componentes curriculares veiculam. Dentre as características do mundo moderno apresentadas por 

esse autor há, ainda, outras formas de influência da escola: a relação do indivíduo com o estado 

considerando que a escola moderna passa a ser gerida por ele gradativamente em todos os países. 

Além disso, a escola é o meio pelo qual ocorre a modernização das atividades individuais, pois a 

passagem pelas salas de aula é “a primeira e, talvez, a única oportunidade de transcender os estritos 

limites das comunidades familiar e local”( p. 15) para a imensa maioria da população 

possibilitando o manejo do conhecimento para além do experiencial. 
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Sem dúvida tais considerações, válidas para a emergência e evolução da escola, são válidas para o 

mundo atual, em particular para a situação brasileira que há pouco conseguiu chegar mais perto da 

escola, e dos professores,  que estão nos cursos, chegarem perto da formação superior. 

As apostilas como material impresso surgiu, inicialmente, no Brasil, no âmbito dos cursos 

preparatórios para os alunos que buscavam ampliar conhecimento para ingresso no ensino superior: 

os ‘cursinhos’. Gradativamente foi  sedimentando-se e  alastrando-se para os demais cursos 

preparatórios para concursos de todo tipo. Além desses cursos algumas empresas passaram a 

preparar esses ‘pacotes’ denominados ‘sistemas’ para suas próprias unidades escolares, inclusive o 

ensino fundamental e médio e comercializando para outras instituições, inclusive governamentais 

que passaram a adquiri-las como ação política similar à distribuição de livros didáticos pelo 

governo federal. Tornou-se um material comum, amplamente divulgado.  

Entretanto, há outras características sociais necessárias de serem apontadas aqui por sua relação 

com os cursos e particularmente com os materiais. A bibliografia já tem apontado, em diferentes 

países e com auxílio de muitos autores e conceitos , as questões de desigualdades presentes no 

mundo atual,dentre as quais estão as desigualdades de acesso aos conhecimentos quando se 

comparam grupos sociais. Ainda que tenha havido a expansão da escolaridade nas últimas décadas, 

o acesso é parcial, as condições econômicas são precárias  incidindo na dificuldade do acesso a 

materiais escolares e para-escolares, haja vista as ações políticas de distribuição de material escolar 

ao ensino fundamental e médio pelos governos de vários âmbitos. Pensamos que a criação dos 

cadernos preenche, de certa forma, as condições dos alunos nesse acesso ao portar um material que 

lhes fica para o futuro e não apenas para os momentos do curso. Essa ponderação tem por base as 

condições do perfil do alunado que  acorre aos cursos: imensa maioria de mulheres, com tripla 

jornada de trabalho, com filhos e baixo poder aquisitivo, portanto sem condições para consumo 

cultural próprio e poucas vezes com atividades conjunta com os filhos, e oscilante atividade de 

lazer fora de casa entre outros aspectos(CARVALHO, 2009). A análise que fazemos é a de que, 

sabendo dessas condições, os idealizadores dos cursos assumiram as diferenças econômicas, sociais 

e culturais como dado prévio desse alunado para o aproveitamento dos cursos.   

Parte do trabalho de análise sociológica e histórica está em evidenciar as ações reiteradas e os tipos 

de regras implementadas. O uso de materiais impressos no ensino superior está sempre presente. 

Entretanto, na imensa maioria das instituições trata-se de material copiado, de livros e revistas, 

disponibilizados nas ‘pastas’ dos professores em ateliês e bancas de Xerox para o consumo dos 

alunos, quando compram. Nessa prática que já está sedimentada desde décadas, o alunado fica com 

materiais esparsos, muitas vezes sem que consigam estabelecer os nexos entre eles, e muitas vezes 

também sem aproveitamento posterior. Essa é regra do jogo. Pensamos que os cadernos do 

Programa têm outra inserção nesse universo seja pela distribuição, seja pela possibilidade de ficar 



7347 

 

disponível para futuras consultas prenhe de significados que lhes foram atribuídos durante a 

realização dos cursos.  

São raras as oportunidades de cursos em que os professores escrevem textos para seus alunos. Em 

uma experiência feita em Araraquara,SP, foi muito interessante escrever textos para alunos de 

licenciatura de modo a poder compor um conjunto de conhecimentos e da necessidade de 

elaboração a partir de novos temas constantes da reestruturação dos cursos. Pensamos que foi uma 

espécie de início similar ao material apostilado dos cursos que o PEC produziu, embora não com a 

mesma organicidade e impressão em volumes. Eram textos esparsos, mas de leitura obrigatória. 

São possibilidades identificadas, talvez por outros colegas,  para a compreensão das inovações, 

que, embora pouquíssimo divulgadas, são parte de um processo que agora analisamos. 

Os textos das apostilas são constituídos de material que disponibiliza um corpo de conhecimentos, 

mas também de práticas de produção e uso desses conhecimentos. Constituem aspectos práticos do 

ensino, com tarefas. Pelas tarefas verifica-se o que se põe em prática nos cursos,   se conhece,  se 

aprende do mundo objetivado e se pode pôr em prática em suas próprias salas de aula considerando 

que há a preocupação com o uso da simetria invertida. 

Outro aspecto de relação com a evolução do mundo atual diz respeito às questões de ilustrações. 

Gradativamente a sociedade contemporânea foi avançando na imagética. Somos, hoje, uma 

população que não pode prescindir de imagens na vida diária. O mundo hoje é muito permeado 

pelas imagens e esse cuidado esteve presente nas apostilas. Em muitas páginas há ilustrações sejam 

fotos de autores e de personagens da vida pública educacional, de escolas, de grupos de alunos, de 

lugares, sejam charges, mapas, modelos de protocolos para serem preenchidos após as tarefas, 

sejam gráficos com dados relativos à educação brasileira. Com isso não apenas ilustram, mas 

enriquecem o acervo cultural acrescentando informação e ampliando compreensão.       

 

Considerações finais 

Essas considerações não são finais no sentido de um término de análise. Elas enunciam o momento 

em que estamos, ou seja, em andamento no que se refere à detecção dos elementos utilizados nos 

cursos superiores para professores em serviço. 

Segundo Fainholc (2007) pensar sociologicamente significa ter uma atividade reflexiva para 

“contrastar os saberes herdados com as experiências novas com a finalidade de aprofundá-los, 

incrementá-los e modificá-los” (p. 17). Nesta pequena apresentação pudemos expor alguns saberes 

herdados sobre os materiais impressos desde a criação da escola moderna, passando pela criação 

das apostilas para alunos de diferentes âmbitos educativos, para chegar a essa nova experiência 

feita com os cursos do PEC.           
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Consideramos que realizar essa modalidade de estudo permite penetrar no âmago do programa 

educativo dos professores. Foi possível detectar as várias características selecionadas para 

composição dos cadernos, sintetizar os conhecimentos dos cadernos, perceber a preocupação e o 

lugar da interação entre a cultura acadêmica e cotidiana dos professores no que se refere ao ensino 

e à aprendizagem, o que vem mudando em relação a textos em face das mudanças sociais. 

Essa proposta pode ser considerada, até o momento, uma inovação na medida em que introduziu 

mudanças quanto aos materiais acessíveis aos alunos professores buscando fazer uma formação que 

superasse problemas e dificuldades relativas ao dia a dia das salas de aula dos cursos e dos futuros 

aproveitamentos nas escolas. 

A resposta ao denominador qualitativo apresentado como problematização para o tema, 

consideramos que há fatores de qualidade, alguns deles apresentados quanto às características 

físicas do material e nas análises apresentadas. É possível que alguns digam que não em face do 

aprofundamento defendido para a formação dos professores ao longo das últimas décadas, com 

leituras adensadas e análises aprofundadas. Se, ao final da pesquisa serão todas mantidas as 

qualidades aqui só enunciadas, só o processo de investigação dirá. 
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Resumo: 

O modelo de formação inicial de professores de Geografia na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto inseria-se num quadro de formação mono-disciplinar de Licenciatura ao 

qual se lhe seguia inicialmente uma Formação Integrada e mais tarde um Curso de 

Especialização em Ensino. Este modelo vigorou, em meio universitário, desde 1987 a 2008. O 

modelo que se lhe seguiu, organizado à luz do Processo de Bolonha, resulta numa formação 

académica agora correlacionada com a formação em História dando origem ao Curso de 

Mestrado em Ensino da História e Geografia. 

Ao longo destes anos tratou-se de promover uma formação inicial que fomentasse o 

desenvolvimento de capacidades e atitudes conducentes a um desempenho profissional 

reflexivo, problematizador crítico e em formação permanente. 

Neste estudo pretendemos dar a conhecer como professores de Geografia formados por esta 

Faculdade se apropriaram das concepções curriculares e modos de trabalho pedagógico 


