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Resumo: 

A Universidade pública, no que se refere à educação básica, tem o compromisso de formar 

professores com qualidade diferenciada, assegurando a seus egressos a capacidade do 

desempenho profissional com excelência e debatendo e pesquisando caminhos para superação 

dos problemas postos na sociedade. Objetivou-se analisar como um grupo de alunos do curso de 

formação inicial em Educação Física e um grupo de Professoras Pedagogas atuantes na 

educação infantil expressam as aprendizagens proporcionadas pela parceria entre a 

Universidade e a Escola em relação à formação docente. A presente investigação foi realizada 

no âmbito de um Programa de Formação Continuada, promovido entre 2009-2011, em conjunto 

entre uma Universidade pública e uma Secretaria Municipal de Educação do interior de São 

Paulo, Brasil. O Programa teve como objetivo promover ações educativas reflexivas a partir da 

parceria entre docentes-pesquisadores, professoras pedagogas e alunos-monitores, no âmbito 

dos saberes da Cultura Corporal de Movimento. Os sujeitos participantes foram cinco alunos-

monitores e catorze professoras pedagogas. A coleta dos dados ocorreu pelas técnicas de 

entrevistas semiestruturadas e relatos escritos. Fundamentado na metodologia qualitativa, os 

dados da pesquisa foram analisados com a finalidade de refletir sobre as aprendizagens 
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simultâneas para os grupos de professoras da educação infantil e de alunos em formação inicial. 

No que se refere às aprendizagens na ótica dos alunos-monitores constatou-se: o 

aprofundamento dos conteúdos da área e sua adequação às diferentes faixas etárias, 

conhecimentos do cotidiano da educação infantil, contato com dificuldades do contexto escolar 

e os modos de tratá-las pelas professoras. Os relatos indicam que todas estas aprendizagens 

foram geradas a partir da proximidade, da troca de experiências com as professoras. 

Evidenciou-se que os alunos-monitores puderam assimilar, construir, vivenciar e executar 

práticas pedagógicas comuns no ambiente escolar, favorecidas pela contextualização com a 

realidade. Para as professoras as principais aprendizagens consistiram no significado do brincar, 

a sua importância e a fundamentação teórica no processo de desenvolvimento infantil. A relação 

Universidade e Escola relatada pelas professoras revelou-se na percepção do compromisso dos 

alunos com a aprendizagem de ambos os grupos, pelas trocas de saberes e experiências 

ocorridas permanentemente, pela oportunidade propiciada de compartilhamento constante e a 

compreensão de que os alunos estavam abertos a novos conhecimentos trazidos pelo grupo e 

aprendendo a todo momento. Desse modo, a pertinência deste estudo consiste na constatação de 

que projetos desta natureza apresentam-se positivamente no ensino superior, tanto para o 

processo de formação inicial como para a formação continuada de professores escolares. 

Palavras-chave: 

Universidade, Escola, Formação Inicial e Continuada de Professores. 

 

Introdução 

A Universidade pública tem como funções acadêmicas a pesquisa, o ensino e a extensão. No 

que se refere à educação básica, tem o compromisso de formar professores com qualidade 

diferenciada, assegurando a seus egressos a capacidade do desempenho profissional com 

excelência e debatendo e pesquisando caminhos para superação dos problemas postos na 

sociedade. Ressalta-se a sua articulação com as esferas públicas, sem, contudo, assumir a 

responsabilidade pela resolução de todos os problemas educativos (o que, certamente, envolve 

políticas públicas de educação eficazes).  

Neste contexto, a extensão universitária apresenta-se como um pilar importante da educação, 

por ser um espaço de aprendizado e por envolver-se na relação entre ensino e pesquisa, bem 

como, efetivar a aproximação da universidade à comunidade. Tal relação também se verifica 

eficaz para a formação de alunos da graduação, pois com orientação e supervisão docente pode 

aproximar as aprendizagens da formação acadêmica à realidade social, por meio da formulação 

de hipóteses, aplicação das mesmas e reflexão sobre o processo acadêmico. Assim, a extensão 

universitária configura-se como um processo educativo, cultural e científico, em que se 
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articulam o ensino e a pesquisa de forma indissociável, viabilizando a relação transformadora 

entre a universidade e a sociedade. 

Ambas as dimensões da formação docente – inicial e continuada – têm sido alvos frequente de 

críticas. A formação inicial por ser concebida como demasiadamente teórica, transmissora de 

conhecimentos e pelo seu distanciamento da realidade social e escolar concreta, com 

possibilidades limitadas dos futuros professores incorporarem os conhecimentos transmitidos. 

Com a dimensão da formação continuada as críticas não divergem, acusam-se também estes 

programas como distantes das problemáticas ocorridas em sala de aula e de desconsiderarem os 

saberes que os professores produzem no cotidiano de sua prática pedagógica, transformando 

muitas ações formativas em mecanismos transmissores de conhecimentos acadêmicos sem 

interlocução com os sujeitos envolvidos.  

A partir destes pressupostos, nesta pesquisa objetivou-se analisar como um grupo de alunos do 

curso de formação inicial em Educação Física e um grupo de Professoras Pedagogas atuantes na 

educação infantil expressam as aprendizagens proporcionadas pela parceria entre a 

Universidade e a Escola em relação à formação docente. 

O enquadramento conceitual e teórico pautou-se na relação entre a Universidade pública e a 

escola básica e a formação inicial e continuada de professores(as). 

 

Da formação inicial e continuada de professores(as): breve ensaio 

Ao referir-se à formação de professores(as), questões como o distanciamento da realidade social 

são de extrema relevância, não podendo ser desconsideradas. Estratégias para a superação desse 

problema são vistas, por exemplo, em programas de extensão universitária e nos estágios 

curriculares. Na formação inicial, as atividades de estágio contribuem para a aproximação com 

o contexto escolar. No entanto, de acordo com Sarti (2009, p. 135), há ainda desafios a serem 

superados para o estabelecimento de uma prática efetiva, como o desenvolvimento de um 

trabalho articulado entre as instituições de formação e as escolas de educação básica que 

recebem os estagiários. Hoje,  

O mais comum é que os estudantes das licenciaturas realizem o estágio de docência em 

escolas escolhidas em função de suas preferências individuais e que nelas efetuem as 

atividades de observação e/ou de regência a partir de orientações gerais oferecidas 

pela instituição formativa. Nossos cursos de formação inicial de professores não 

costumam contar com a figura de tutores, ou seja, professores em exercício que, no 

âmbito de um convênio com as instituições formativas, recebem sistematicamente 

estagiários em sua classe e participam ativamente de sua formação. A atuação dos 

professores em exercício costuma ser bastante limitada, cabendo-lhes apenas permitir 
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que os estagiários realizem em sua classe as atividades solicitadas pela instituição de 

formação. 

 

Outra estratégia relevante é visualizada na extensão universitária. Rodrigues (2003) ressalta a 

extensão como parte do tripé da universidade, integrado pelo processo dialético da relação teoria 

e prática, entre universidade e sociedade. Apresenta a definição de extensão universitária como: 

[...] processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de 

forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e 

sociedade. A Extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade 

acadêmica, que encontrará na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de 

um conhecimento acadêmico. [...] Este fluxo, que estabelece a troca de saberes 

sistematizados-acadêmico e popular, terá como conseqüência: a produção de 

conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional; e a 

democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na 

atuação da universidade [...] (I Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão, 1987). 

(RODRIGUES, 2003, p. 146) 

 

Gramsci (1978, 1979), ao definir a Universidade, também já destacava a necessidade da 

indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa; dizia que as informações, fora de todo o trabalho 

da pesquisa, se tornam dogmas. Ressaltava a necessidade de se desvelar o processo histórico de 

construção do conhecimento, através de um método que possibilitasse a demonstração das 

várias etapas dessa produção, para que aqueles que não detivessem esse saber pudessem 

entender que o mesmo é construído com muita pesquisa. Acreditava que a socialização da 

produção científica já existente poderia construir um novo saber e este serviria de instrumento 

para uma crítica e uma superação da concepção de mundo hegemônica que não satisfazia a 

maioria da população. 

Na busca da articulação entre ensino e pesquisa, surge por intermédio de um programa de 

Extensão Universitária em uma Universidade pública brasileira, o projeto denominado Núcleos 

de Ensino, em 1987, através da Pró-Reitoria de Graduação. 

O fundamento principal dos Núcleos de Ensino assenta-se na preocupação com a questão da 

formação de professores. Todos os projetos devem ter como característica a articulação da 

dimensão do trabalho dos que estão dentro da universidade e a formação dos professores que 

atuam nas redes públicas de ensino, ou seja, ocupa-se em refletir e intervir tanto na formação 

dos docentes universitários, como na formação dos alunos em curso, futuros professores. O 

projeto surgiu no âmbito da Pedagogia e ampliou-se para outras áreas do conhecimento que 
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lidam com a formação de professores, outras licenciaturas como a matemática, a física, a 

química, a biologia, a educação física e a psicologia. 

Desse modo, os princípios que baseiam o programa fundamentam-se na questão articuladora e 

compartilhada entre universidade, escola, docentes universitários, alunos graduandos e 

escolares, professores e demais agentes escolares das redes públicas de educação básica.  

Na atualidade o programa conta com catorze Núcleos de Ensino distribuídos pelos campi 

universitários do estado de São Paulo e tem como objetivos: - Incentivar o ensino e a pesquisa 

de caráter disciplinar ou interdisciplinar nas unidades de Educação Infantil, Fundamental e 

Médio do Sistema Público de Ensino; - Promover ações educativas e inclusivas junto aos 

movimentos sociais; - Produzir material didático-pedagógico; - Promover intervenções de 

melhoria na realidade das escolas; - Contribuir com o processo de formação inicial dos 

graduandos da UNESP (UNESP, 2011).  

A tônica na formação docente não é um fenômeno regional ou pontual, mas global. 

Especialmente a dimensão da formação continuada de professores entrou na pauta mundial a 

partir da década de 1990. Na visão de Gatti (2008) dois movimentos colaboraram para essa 

ocorrência: as pressões do mundo do trabalho em constante transformação e a constatação pelos 

sistemas governamentais dos precários desempenhos escolares de grandes parcelas da 

população. Para Souza (2006) a crescente importância atribuída à formação continuada tem sido 

sustentada pelo argumento da incompetência dos professores, o que seria a principal causa do 

fracasso educacional. E no contexto de utilização da formação contínua para forjar a 

competência do professor instauram-se as políticas públicas nesse âmbito. 

Ao abordar a dimensão da formação continuada de professores cabe enfatizar que analisar as 

políticas e ações de formação continuada implica, antes de tudo, concebê-las como uma 

construção social. São fenômenos que estão configurados como campos de disputas nos quais 

exercem fortes influências com diferentes interesses: políticos, econômicos, mercadológicos, 

sociais, culturais, científicos, valores dos grupos envolvidos etc. Para Gatti (2008), a ênfase na 

formação continuada não é gratuita. Está baseada nos desafios da sociedade contemporânea 

relacionados ao ensino, ao currículo, ao crescente acolhimento de crianças e jovens no sistema 

educacional, às dificuldades diárias enfrentadas por gestores e professores. Tais problemas, 

constatados pelas pesquisas, levaram a criação do discurso da necessidade de atualização e de 

renovação dos professores. 

Marin (1995, p. 17-18) diz que convém abordar a formação como um continuum, concebendo 

como eixo da formação o conhecimento, “centro da formação inicial ou básica, de formação 

continuada; de realizar e usar pesquisas que valorizem o conhecimento dos profissionais da 

educação e tudo aquilo que eles podem auxiliar a construir”. A formação continuada traz como 
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concepção a educação como processo prolongado pela vida toda e o significado de atividade 

conscientemente proposta, direcionada para a mudança.  

Cabe ressaltar, ainda, que muitos dos discursos que supervalorizam a formação continuada para 

legitimá-la, o fazem, sobretudo, com o intuito de validar o “mercado da formação”. Bueno 

(2008) diz que, no contexto atual, a educação continuada é mais do que um projeto de formação: 

é um projeto econômico. Muitos programas são destinados a grandes massas de professores, 

delineando-se como um projeto de consumo, transformando a educação continuada num grande 

negócio. Corroborando com a autora, Nóvoa (1999) e Maués (2003) atentam para esse 

“mercado da formação” que se consolida na área educacional. Nesse esteio, prevalece os 

interesses materiais de grupos específicos ao invés de estabelecer a transformação da prática 

pedagógica como o objetivo central, não surtindo efeito muitas das ações de formação. 

Não obstante, verifica-se também a existência de trabalhos vinculados entre secretarias de 

educação e universidades públicas, empenhadas em gerar ações formativas que contemplem as 

necessidades e expectativas dos professores, visando corresponder às demandas do contexto 

local, aquelas que emergem do cotidiano do grupo de professores, considerando a cultura 

escolar. Foi no âmbito de um desses projetos que esta pesquisa foi desenvolvida, conforme 

especificado a seguir. 

 

Metodologia 

A presente investigação foi realizada no âmbito de um Programa de Formação Continuada, 

promovido entre 2009-2011, em conjunto entre uma Universidade pública e uma Secretaria 

Municipal de Educação do interior de São Paulo, Brasil, desde o 2º semestre de 2009 até o 

presente momento, para professores (Pedagogas e Licenciados em Educação Física) que atuam 

na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º anos).  

O Programa teve como objetivo promover ações educativas reflexivas a partir da parceria entre 

docentes-pesquisadores, professoras pedagogas e alunos-monitores, no âmbito dos saberes da 

Cultura Corporal de Movimento, considerando o desenvolvimento integral das crianças. 

Constituiu-se numa prática caracterizada pela pesquisa-ação, em que o processo teórico-

metodológico baseia-se em atividades pedagógicas, envolvendo ações presenciais 

fundamentadas no movimento ação-reflexão-ação, isto é, na análise da prática concreta do 

professor iluminada pela reflexão teórica, visando assim, uma nova prática reelaborada. 

Os sujeitos participantes da pesquisa foram cinco alunos do curso de formação inicial em 

Educação Física, participantes do referido Programa como monitores-bolsistas, e um grupo de 

catorze professoras que cursaram o programa. A coleta dos dados ocorreu por intermédio de 
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entrevistas semiestruturadas e relatos escritos. A investigação fundamentou-se na metodologia 

qualitativa, pois como ressaltam Bogdan e Biklen (1999, p. 287) 

A abordagem qualitativa requer que os investigadores desenvolvam empatia para com 

as pessoas que fazem parte do estudo e que façam esforços concentrados para 

compreender vários pontos de vista. O objectivo não é o juízo de valor; mas, antes, o de 

compreender o mundo dos sujeitos e determinar como e com que critério eles o julgam. 

(grifo dos autores) 

 

Os dados da pesquisa foram analisados com a finalidade de refletir sobre as aprendizagens 

simultâneas para os grupos de professoras da educação infantil e de alunos-monitores em 

formação inicial. 

A pesquisa-ação ganha destaque nessa categoria investigativa, na medida em que é por meio da 

análise de suas próprias práticas que as professoras e os alunos-licenciandos, auxiliados pelas 

coordenadoras da pesquisa, puderam refletir sobre suas ações e concretizá-las. Esse tipo de 

pesquisa se caracteriza pela intervenção na realidade, porém, não se restringe a ela, pois envolve 

uma investigação orientada e sistematizada com vistas a responder ou compreender uma questão 

de pesquisa. Nesse sentido, esse tipo de investigação ganha dinâmica; sua marca está na 

mudança, nas surpresas, no inesperado, assentando-se muito mais numa noção de complexidade 

que linearidade, pois envolve, especialmente nas ciências da educação, elementos paradoxais 

como: “[...] educação/instrução, aprendizagem/aquisição, adaptação/conscientização, 

explicação/compreensão, informação/formação, aprendizagem individual/aprendizagem coletiva 

etc.” (ANDALOUSSI, 2004, p. 125). 

A teoria configuracional de Norbert Elias nos permite refletir sobre as relações estabelecidas 

entre os sujeitos envolvidos no referido programa de formação continuada, objeto desta 

pesquisa. Para o sociólogo as interlocuções geradas entre os indivíduos envolvidos numa dada 

situação formam configurações das mais variadas. As pessoas constituem teias de 

interdependência ou configurações de muitos tipos, sejam famílias, escolas, cidades, estratos 

sociais ou estados. Para Elias não são aceitáveis concepções sociais totalizadoras ou mesmo 

individualistas dos processos sociais. “A sociedade que é muitas vezes colocada em oposição ao 

indivíduo, é inteiramente formada por indivíduos, sendo nós próprios um ser entre os outros” 

(ELIAS, 1980, p. 13). Portanto, 

Dizer que os indivíduos existem em configurações significa que o ponto de partida de 

toda investigação sociológica é uma pluralidade de indivíduos, os quais, de um modo 

ou de outro, são interdependentes. Dizer que as configurações são irredutíveis significa 

que nem se pode explicá-las em termos que impliquem que elas têm algum tipo de 

existência independente dos indivíduos, nem em termos que impliquem que os 
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indivíduos, de algum modo, existem independentemente delas (ELIAS; SCOTSON, 

2000, p. 184). 

 

O processo de formação docente encerra certa relação com os saberes. No sentido que coloca 

Charlot (2000, 2005), não há saber senão em uma determinada relação com o mundo e essa 

relação com o mundo é também uma relação consigo mesmo e uma relação com os outros. 

Assim, “a idéia de saber implica a de sujeito, de atividade do sujeito, de relação do sujeito com 

ele mesmo [...], de relação desse sujeito com os outros (que co-constroem, controlam, validam, 

partilham esse saber)” (CHARLOT, 2000, p. 61).  

Nesse sentido, buscamos na sequência compreender as aprendizagens ocorridas para professoras 

e graduandos a partir das relações estabelecidas na parceria Universidade e Escola. 

 

Universidade e Escola: aprendizagens compartilhadas 

As aprendizagens na ótica dos alunos da graduação – monitores no Programa de Formação 

As análises dos relatos dos alunos-monitores apresentaram diversas aprendizagens formativas, 

geradas a partir da proximidade, da troca de experiências com as professoras pedagogas 

participantes do Programa de formação e do trabalho com os diferentes temas da Educação 

Física com enfoque na Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental.  

Dentre as aprendizagens relatadas pelos alunos-monitores foi unânime a ênfase dada à 

oportunidade de aprofundamento dos conteúdos da área da Educação Física e sua adequação às 

diferentes faixas etárias para o trabalho escolar. O acesso aos conhecimentos do cotidiano da 

educação infantil foi de especial relevância para a formação, relataram, destacando que as 

vivências proporcionaram a integração da teoria e a prática. Como nos lembra Chakur (2000, p. 

79) a formação inicial nas licenciaturas (que urge ser superada) é baseada em dicotomias como 

“teoria x prática, ensino x pesquisa, qualidade x quantidade, especialidade x generalidade, 

licenciatura x bacharelado, ‘formação específica’ x ‘formação pedagógica’”. Na compreensão 

de Betti (2005) 

A teoria adquire um sentido de unidade com a prática, não no sentido estático de dar 

explicações às questões práticas, mas no sentido dinâmico de auxiliar o 

encaminhamento, a direção refletida, crítica e criativa da situação. A teoria é vista 

como reveladora de várias alternativas e, pela análise e diálogo com a situação, 

contribui para fazer avançar o conhecimento sobre a validade de cada uma delas, e 

assim são geradas relações de interrogações mútuas entre a teoria e a prática, em 

decorrência do que ambas se transformam. (BETTI, 2005, s/p) 
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Esta questão evidenciou-se no relato de uma das alunas-monitoras: “para nós, alunos de 

graduação, esse fato é de suma importância, pois são nesses momentos que temos a 

oportunidade de perceber na prática o que vemos na graduação, pois muitas vezes não temos 

contato direto com o professor de estágio e nem com o planejamento das atividades” (Aluna-

monitora 1). 

 A reflexão de outra aluna-monitora também caminhou no sentido da ação articuladora entre 

teoria e prática: “para nós que ainda estamos cursando Educação Física e vendo tudo na teoria, 

quando nos aproximamos da prática fica mais fácil visualizar os problemas e colocar para 

funcionar o que estudamos” (Aluna-monitora 5). 

Outro aspecto relatado pelos alunos-monitores que merece destaque é a aproximação do 

estudante com as dificuldades do contexto escolar e os modos de tratá-las pelas professoras. 

Puderam verificar, a partir do diálogo com as professoras-cursistas, as peculiaridades de 

algumas crianças, do ambiente escolar e as diferentes maneiras de enfrentar situações 

semelhantes. Assim relatou a aluna-monitora 1: “algumas professoras comentavam sobre 

peculiaridades de algumas crianças, como lidavam com elas e como era a convivência no 

ambiente escolar, permitindo o conhecimento de diversos ambientes escolares e diferentes 

modos de lidar com uma mesma situação”. Enfatizou ainda ter percebido “que precisamos de 

um trabalho longo para que todos percebam a importância da Educação Física não somente na 

vida das crianças, mas também na vida das professoras”. 

“Os relatos das professoras serviram de pano de fundo para que eu tenha um pouco de noção do 

que posso encontrar no mercado de trabalho, desde a motivação de algumas até o pessimismo de 

outras” professoras, enfatizou o aluno-monitor 4. 

Para a aluna-monitora 3, algumas situações de aprendizagem somente são propiciadas no 

contexto das inter-relações, como destacou: “as informações e relatos descritos pelos 

professores me fizeram pensar ou até mesmo me deparar com a realidade, fato esse que não 

acontece dessa forma durante a graduação”. 

Os relatos indicam que todas estas aprendizagens foram geradas a partir da proximidade, da 

troca de experiências com as professoras. Evidenciou-se que os alunos-monitores puderam 

assimilar, construir, vivenciar e executar práticas pedagógicas comuns no ambiente escolar, 

favorecidas pela contextualização com a realidade. 

Portanto, é possível afirmar que ações como esta enriquecem o ambiente formativo dos 

graduandos, proporcionando saberes dificilmente pensados anteriormente, dada a necessidade 

de sua contextualização com a realidade, além de estimular atos tão significativos e relevantes 

que marcam as suas vidas e, consequentemente, suas vidas profissionais, como aparecem nos 

relatos dos monitores.  
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Conclui-se que projetos desta natureza têm se apresentado positivamente no ensino superior e 

no processo de formação dos graduandos, possibilitando maior aproximação do estudante com o 

cotidiano profissional e provavelmente tem amenizado o chamado “choque” com a realidade no 

início da carreira profissional, como apontou um dos monitores: “a inquietação de antes não 

assusta tanto como no início do semestre, mesmo sabendo que aprendizagem é um processo 

contínuo e que deve ser sempre estimulada”. Desse modo, concluiu que sua participação como 

monitor no programa de formação continuada “oportunizou uma experiência prática com o 

ensino infantil durante o período de graduação, que com certeza diminuirá significativamente o 

chamado choque da realidade” (Aluno-monitor 2). 

 

A relação Universidade e Escola percebida pelas professoras-cursistas participantes do 

Programa 

Dentre as principais aprendizagens proporcionadas pela participação no programa de formação, 

as professoras-cursistas indicaram a apreensão de outro olhar para o significado do brincar, a 

sua importância e a fundamentação teórica no processo de desenvolvimento infantil. Tais 

aprendizagens ocorreram num ambiente que, de acordo com as percepções relatadas pelas 

professoras, teve como pano e fundo a relação de parceria entre a Universidade e a Escola, 

revelada no compromisso dos alunos-monitores com a aprendizagem de ambos os grupos, pois 

estes se mostraram prontamente receptivos a novos conhecimentos trazidos pelo grupo e 

demonstraram estar em constante aprendizado, segundo os relatos. 

A parceria estabelecida revelou-se em aprendizagens para todos os sujeitos envolvidos com o 

programa, como ilustra o relato da Professora 11 ao dizer que “com todo embasamento que eu 

percebi que vocês tinham, vocês ouviram. Eu percebi o interesse em aprender: ‘eu sei da teoria, 

mas vamos ver a prática delas, vamos ver como que está acontecendo dentro da Educação 

Infantil’”. Esse fato chamou a sua atenção, pois afirmou que, geralmente, as formações 

oferecidas pelas universidades às professoras escolares não consideram que a educadora é 

produtora de saberes e tem muito a dizer sobre o fazer pedagógico.  

As trocas de saberes e experiências ocorridas permanentemente entre os grupos de professoras e 

alunos resultaram, para a Professora 11, em sinais de segurança e liberdade para expressar-se, 

como enfatizou: “eu via em vocês [...] um envolvimento de que: ‘eu estou aprendendo esse lado 

de vocês’. E isso dá uma segurança, quer dizer, ninguém é melhor que ninguém, está todo 

mundo procurando aprender cada vez mais”.  

As trocas de experiências tanto entre professoras e alunos como entre as próprias professoras, 

com o compartilhamento de experiências com as colegas pode ser exemplificada na fala da 

Professora 14: “essa abertura que vocês dão para gente expor mesmo [...] porque por mais 
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experiência que a gente tenha, quando a gente escuta as colegas, elas estão pesquisando também 

coisas diferentes para trazer para gente. Então, essa iniciativa delas [das coordenadoras do 

programa] achei muito bom!”. 

A oportunidade de compartilhamento constante, propiciada pelo formato do programa de 

formação, se constitui como o pilar da formação continuada de professores, pois o processo de 

formação continuada tem de considerar que o professor em formação não é um aluno com as 

mesmas características de um estudante da formação inicial; que traz consigo suas vivências, 

ideologias, toda uma experiência em aula, enfim, uma condição docente permeada de 

historicidade do seu fazer didático-pedagógico. Parafraseando Paulo Freire,  

 

[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão 

crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se 

pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão 

crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática. 

(FREIRE, 1996, p. 39) 

 

A formação continuada deve ter suas bases nas vivências dos professores no cotidiano escolar, 

valorizando os saberes da experiência, sem, contudo, desvalorizar a importância das construções 

teóricas. A questão está em articular dialeticamente as duas dimensões e promover 

aprendizagens para todos os envolvidos (professoras(es)-cursistas, alunos(as)-monitores, 

pesquisadores(as) etc.). Como bem diz Paulo Freire (1996, p. 22) “a reflexão crítica sobre a 

prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando 

blablablá e a prática, ativismo”.  

Precisamos superar a concepção de formação presente que parece se sustentar na posição de que 

à universidade cabe a produção do conhecimento e aos profissionais do ensino básico a sua 

aplicação, socialização e transposição didática. Por trás desta visão identifica-se a dicotomia 

entre teoria e prática (PÉREZ GÓMEZ, 1997; TARDIF, 2002). 

Assim, verificamos que a relação Universidade e Escola, na ótica das professoras, revelou-se na 

percepção do compromisso dos alunos com a aprendizagem de ambos os grupos, pelas trocas de 

saberes e experiências ocorridas permanentemente, pela oportunidade propiciada de 

compartilhamento constante e a compreensão de que os alunos estavam abertos a novos 

conhecimentos trazidos pelo grupo e aprendendo a todo o momento, revelando-se tais aspectos 

como positivos para uma formação docente eficaz, que permita orientar transformações na 

prática pedagógica. 
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Considerações Finais 

No que se refere às aprendizagens na ótica dos alunos-monitores constatou-se o aprofundamento 

dos conteúdos da área da Educação Física infantil e sua adequação às diferentes faixas etárias, a 

aquisição de conhecimentos do cotidiano da educação infantil, o contato com dificuldades do 

contexto escolar e os modos de tratá-las pelas professoras. Os relatos indicam que todas estas 

aprendizagens foram geradas a partir da proximidade, da troca de experiências com as 

professoras, favorecidas pela contextualização com a realidade.  

Para as professoras-cursistas as principais aprendizagens consistiram no significado do brincar, 

a sua importância e a fundamentação teórica no processo de desenvolvimento infantil, sendo 

que a relação Universidade e Escola se efetivou na percepção do compromisso dos alunos com a 

aprendizagem de ambos os grupos, pelas trocas de saberes ocorridas permanentemente, pela 

oportunidade propiciada de compartilhamento e a compreensão de que os alunos estavam 

abertos a novos conhecimentos trazidos pelo grupo, num processo de aprendizagem constante. 

Chauí (2011)56 ao discutir o espaço, o tempo e o mundo virtual, ou seja, a mudança ocorrida no 

campo das percepções do tempo e do espaço, a partir das mudanças tecnológicas, e o que isso 

implica em termos tanto antropológicos, como afetivos, políticos e intelectuais, discute a 

questão do trabalho do pensamento nessa conjuntura e a necessidade da reinvenção dos modos 

de ensinar e aprender. 

Em resposta a questões recorrentes na atualidade – como o fato dos alunos não sentirem mais 

prazer no processo de aprendizado, na descoberta, no raciocínio, na análise, questionamento e 

transformação; parecerem não estar dispostos a construírem conhecimentos e dialogar 

frequentemente sobre suas ideias – cabe questionar o que se espera da educação com esse novo 

mundo virtual. Chauí ressalta que o pano de fundo destas questões reside no trabalho do 

pensamento, sendo as características deste: - é um processo lento, um trabalho de lentidão e 

paciência em primeiro lugar; - é um trabalho de desvendamento: significa perceber aquilo que 

não se sabia e de apreender e acrescentar algo ao que já se sabia; - mas é, também, um trabalho 

de desapontamento e de decepção, pois é preciso suportar o instante da ignorância, o instante do 

não saber, até que se possa apropriar e construir um novo conhecimento. Estas são as principais 

características do trabalho do pensamento, como explica a autora. 

Para Chauí é difícil pensar em como superar a instantaneidade da informação que toma conta da 

atenção dos jovens e certamente não será fácil ser professor nessa nova conjuntura, pois o 

professor é aquele que trabalha com o jogo entre o desejo de saber e o risco do desapontamento 

e da decepção e com a própria ignorância que oblitera (temporariamente) o desejo de saber dos 

                                                      
56 Palestra: Espaço, tempo e mundo virtual (A contração do tempo e o espaço do espetáculo). Marilena 
Chauí e Olgária Matos. Disponível em: < http://www.cpflcultura.com.br >. Acesso: 12 dez. 2011. 

http://www.cpflcultura.com.br/
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alunos. O professor trabalha com o despertar do desejo de saber. Conclui a autora que espera 

que as contradições sejam suficientemente fortes para fazer com que cada professor descubra no 

trabalho com a sua classe a brecha contraditória na qual ele pode entrar e transformar a 

realidade social (CHAUÍ, 2011). 

Um passo necessário para a transformação positiva da formação docente e que atraia jovens 

envolvidos com a realidade educacional e social para as escolas é romper com as relações 

antagônicas, como escola x sociedade, professor x aluno, pesquisador x professor. É impossível 

dissociar a relação entre indivíduo e sociedade dos processos históricos que configuram as ações 

do indivíduo e que, ao mesmo tempo, moldam a sociedade, como nos diz Elias (1994). 

Sociedade e indivíduo (ou universidade e escola; cientista e professor; aluno e professor etc.) 

são perspectivas diferentes de uma conjuntura, sendo imprescindível compreender a relação 

entre a pluralidade das pessoas e a pessoa singular e vice-versa, visando esquivar-se da 

dicotomia entre os termos, usualmente empregada, para explorar a tensa e dinâmica interação 

entre ambos (ELIAS, 1994).  

A formação continuada de professores quando trabalhada na perspectiva crítica e em parcerias 

possibilita às professoras/es um novo olhar sobre os objetivos e conteúdos escolares e, 

consequentemente, uma prática pedagógica diferenciada. Além disso, contribui para o processo 

de formação inicial dos estudantes de graduação quando estes são envolvidos nos processos 

formativos.  

Desse modo, a pertinência deste estudo consiste na constatação de que projetos desta natureza 

apresentam-se positivamente no ensino superior, tanto para o processo de formação inicial como 

para a formação continuada de professores escolares. As novas tendências da formação docente, 

apontadas na literatura, pressupõem tarefas coletivas, ou seja, o desenvolvimento de atividades 

de formação colaborativa entre instituições formadoras e escolas, estabelecendo relações de 

parcerias e cooperação entre todos os sujeitos envolvidos (IMBERNÓN, 2009). Ressalta-se a 

importância do modo de trabalho no ensino superior baseado no compartilhamento de saberes e 

práticas entre Universidade e Escola, sendo que o trabalho conjunto tem o intuito de solucionar 

as situações problemáticas das práticas educativas, ao viabilizar processos próprios de 

intervenção, correspondendo mais adequadamente ao contexto vivido. 

Elias (1980) defende que certas transformações sociais só se efetuam quando ocorre uma 

reordenação do discurso e do pensamento, partindo do pressuposto de que as pessoas modelam 

as suas ideias sob todas as suas experiências e, essencialmente, sob as experiências que tiveram 

dentro do seu grupo. Assim, entende que é preciso promover a evolução de um pensamento e de 

uma imaginação social relativamente à percepção das interconexões e configurações elaboradas 
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pelas pessoas, pois as configurações são formadas por grupos interdependentes de pessoas e 

não por indivíduos singulares. 

 

Referências 

Andaloussi, Khalid El (2004). Pesquisas-ações: Ciências, desenvolvimento, democracia. São 

Carlos: EDUFSCar. 

Betti, Mauro (2005). Sobre teoria e prática: manifesto pela redescoberta da educação física. 

Lecturas Educación Física y Deportes. Buenos Aires, ano 10, n. 91, dez., s/p. 

Bogdan, Robert, & Biklen, Sari (1999). Investigação qualitativa em educação: uma introdução 

à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora. 

Bueno, Belmira (2008). Tendências atuais da formação de professores: Novas configurações, 

novos desafios. Comunicação apresentada no III Integrap. Universidade Estadual de São 

Paulo, Rio Claro-SP, Brasil. 

Chakur, Cilene R. de S. L. (2000). (Des)profissionalização docente e formação continuada: 

situação e perspectivas atuais. In LEITE, C. D. P.; OLIVEIRA, M. B. L. de & SALLES, 

L. M. F. (Orgs.), Educação, psicologia e contemporaneidade (pp. 71-89). Taubaté: 

Cabral Editora Universitária.  

Charlot, Bernard (2000). Da relação com o saber: Elementos para uma teoria. Porto Alegre: 

Artmed. 

Charlot, Bernard (2005). Relação com o saber, formação dos professores e globalização: 

Questões para a educação hoje. Porto Alegre: Artmed. 

Elias, Norbert (1980). Introdução à Sociologia. Tradução: Maria Luísa Ribeiro Ferreira. São 

Paulo: Livraria Martins Fontes. 

Elias, Norbert (1994). A sociedade dos indivíduos. Tradução: Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar. 

Elias, Norbert, & Scotson, John L. (2000). Os estabelecidos e os outsiders: Sociologia das 

relações de poder a partir de uma pequena comunidade. Tradução: Vera Ribeiro. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar. 

Freire, Paulo (1996). Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa. 33 ed. 

São Paulo: Paz e Terra. 

 Gatti, Bernardete Angelina (2008). Análise das políticas públicas para formação continuada no 

Brasil, na última década. Revista Brasileira de Educação, v. 13(n. 37), jan.-abr., pp. 57-

70.  

Gramsci, Antonio (1978). Concepção dialética da história. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira. 



273 

 

Gramsci, Antonio (1979). Os intelectuais e a organização da cultura. 3. ed., Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira. 

Imbernón, Francisco (2009). Formação permanente do professorado: Novas tendências. São 

Paulo: Cortez. 

Marin, Alda Junqueira (1995). Educação continuada: Introdução a uma análise de termos e 

concepções. Cadernos CEDES, n. 36: Educação Continuada, pp.13-20. 

Maués, Olgaíses Cabral (2003). Reformas internacionais da educação e formação de 

professores. Cadernos de Pesquisa, n. 118, mar. 2003, pp. 89-117. 

Nóvoa, Antonio (1999). Os professores na virada do milênio: do excesso dos discursos à 

pobreza das práticas. Revista Educação e Pesquisa, v. 25 (n. 1), jan-jun., pp. 11-20. 

Pérez Gómez, Angel (1997). Qualidade do ensino e desenvolvimento profissional do docente 

como intelectual reflexivo. Motriz. Rio Claro, v. 3 (n. 1), jun., pp. 29-43. 

Rodrigues, Marilúcia de Menezes (2003). Revisitando a história – 1980-1995: a extensão 

universitária na perspectiva do fórum nacional de pró-reitores de extensão das 

universidades públicas brasileiras. Revista Portuguesa de Educação. Universidade do 

Minho, v. 16 (n. 2), pp. 135-175. 

Sarti, Flavia Medeiros (2009). Parceria intergeracional e formação docente. Educação em 

Revista. Belo Horizonte, v. 25 (n. 2), ago., pp. 133-152. 

Souza, Denise T. R. (2006). Formação continuada de professores e fracasso escolar: 

problematizando o argumento da incompetência. Educação e Pesquisa. São Paulo, v. 32 

(n. 3), dez., pp. 477-492. 

Tardif, Maurice (2002). Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes. 

Unesp (2011). Núcleos de Ensino. Disponível em: 

http://www.unesp.br/prograd/noticia.php?artigo=7348. Acesso: 19 dez. 2011. 

 

 

8.111. 

Título: 

Um projeto de extensão universitária como perpesctiva para a realização das 
práticas de ensino em um curso de formação de professores 
Autor/a (es/as):  

Rotta, Jeane Cristina Gomes [Universidade de Brasília-UnB] 

Razuck, Renata Cardoso de Sá Ribeiro [Universidade de Brasília-UnB]  

Viveiro, Alessandra Aparecida [Universidade de Brasília-UnB] 

http://www.unesp.br/prograd/noticia.php?artigo=7348

