
 

2628 

 

Bruner, J. (1990). Actos de Significado. Más allá de la revolución cognitiva. Madrid: Alianza 

Editorial. 

Durkheim, E. (1999). Educación y Sociología. Barcelona: Altaya. 

Freire, P. (1986). Hacia una pedagogía de la pregunta. Buenos Aires: Ediciones La Aurora. 

Gardner, H. (1987) La nueva ciencia de la mente. Historia de la revolución cognitiva. Barcelona: 

Paidós. 

Goleman, D. (1987). Inteligencia Emocional. Por qué es más importante que el cociente 

intelectual. Buenos Aires: Javier Vergara Editor. 

Pinker, S. (2007). El Mundo de las Palabras. Una introducción a la naturaleza humana. 

Barcelona: Paidós. 

Pogré, P. y Lombardi, G. (2004). Escuelas que enseñan a Pensar. Enseñanza para la 

Comprensión. Buenos Aires: Editores Papers 

Schon,  D. (1992). La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la 

enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. Barcelona: Paidos. 

Vygotsky, L. (1995). Pensamiento y Lenguaje. Barcelona: Paidós. 

 

 

 

A Formação Docente em Pesquisa: Análise da Parceria da Pós – Graduação com a 

Educação Básica  
 

Cláudia Martins Leirias 
Cleoni Maria Barboza Fernandes 

PUCRS.Brasil 
claudia.leirias@acad.pucrs.br 

 

Políticas de formación para la docência de Educacion Superior 
Informe de investigação 

Políticas educacionais, formação docente,  pós-graduação, educação básica, pesquisa 
 

 

Resumo 
O artigo analisa o contexto da produção de textos orientadores de políticas educacionais com 

ênfase na formação docente no país. Assim, o estudo está focalizado na parceria entre a Pós-

Graduação na Universidade e a Educação Básica nos processos de formação continuada com 

professores que atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no sistema público, em contextos 

emergentes na Educação Superior e reconfiguração do papel do Estado e busca compreender como 

está sendo proposta a parceria em cenários de formação em pesquisa.  Neste sentido, considerando 
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a complexidade que perpassa a política educacional no país, analisamos o Programa denominado 

Observatório da Educação, vinculado a CAPES e ao INEP, numa articulação entre o campo da 

formação com o campo profissional. As intencionalidades da pesquisa decorrem da vinculação das 

pesquisadoras em estudos, pesquisas e trabalho coletivo voltado à formação docente. Tendo em 

conta os objetivos propostos, a metodologia é de abordagem qualitativa, utilizando os princípios da 

análise documental, ancoradas em Lüdke e André (1986). Na fundamentação teórica, buscamos a 

contribuição do referencial teórico-analítico “Ciclo de Políticas” formulado por Stephen Ball e 

colaboradores, bem como as contribuições de Paulo Freire, Sousa Santos, Marcelo Garcia e 

António Nóvoa, dentre outros, no sentido de possibilitar o diálogo e as reflexões na construção do 

processo de análise. A pesquisa, mesmo considerando a provisoriedade do conhecimento 

construído e possíveis lacunas, possibilitou analisar os desafios colocados ao Ensino Superior, bem 

como referendar a necessidade de práticas de pesquisa em educação vinculadas ao 

desenvolvimento de projetos que atendam as demandas locais, num processo de fortalecimento da 

Pós- Graduação e valorização da pesquisa na Educação Básica.  

 

 

Abstract 
The article analyzes the context of the production of educational policy guide texts with 

emphasis on teacher education in the country. Consequently, the study is focused on the partnership 

between the Post-Graduation at the University and the Basic Education in relation to the process of 

continuing education to teachers who work in the First Years of Elementary School in the public 

system, in emerging contexts in Higher Education and reconfiguration of the role of the State and it 

seeks to understand how the partnership is being proposed in scenarios of training in research. In 

this sense, considering the complexity that permeates the educational policy in the country, we 

analyze the Program called Education Observatory, linked to CAPES and to INEP, in collaboration 

between the field of training with the professional field. The intentions of the research result from 

the link of the researchers in studies, researches and group work aimed at teacher education. 

Considering the objectives, the methodology is classified as qualitative, using the principles of 

documentary analysis, anchored in Lüdke and André (1986). In the theoretical background, we 

sought the contribution of the theoretical and analytical background "Policy Cycle" formulated by 

Stephen Ball and collaborators, as well as the contributions of Paulo Freire, Sousa Santos, Marcelo 

Garcia and Antonio Nóvoa, among others, in a way to facilitate the dialogue and the reflections on 

the construction of the analysis process. The research, even considering the temporariness of 

constructed knowledge and possible gaps, made possible to analyze the challenges to higher 

education, and endorse the need for practices of research in education related to the development of 
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projects that meet local demands, a process of strengthening of Post-Graduation and enhancement 

of research in the Basic Education. 

 

 

Introdução 
O artigo analisa o contexto da produção de textos orientadores da política educacional 

focalizados na formação docente em pesquisa envolvendo a parceria da Pós- Graduação com a 

Educação Básica no país. As intencionalidades da investigação decorrem da trajetória das 

pesquisadoras em estudos, pesquisas e trabalho coletivo voltado à formação com professores e, 

neste momento em particular, a participação no Programa Observatório da Educação, parceria entre 

a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão – SECADI, conforme diretrizes do Projeto “Formação Continuada de 

Professores Alfabetizadores e Processos de Alfabetização nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental”, coordenado pela Profª Dr. Cleoni Maria Barboza Fernandes, na PUCRS, em 

consonância com o Edital nº 038/2010, num movimento de articulação da Universidade e Escolas 

de Ensino Fundamental.  

Na realização da pesquisa, buscamos responder, mesmo que provisoriamente e considerando 

possíveis lacunas e silêncios, ao interrogante principal como estão configuradas as políticas de 

formação docente em pesquisa para/na Educação Básica no âmbito da Capes a partir do ano de 

2007?  Neste sentido, para o desenvolvimento da investigação, de abordagem qualitativa, foram 

utilizados os princípios da análise documental, ancoradas em Lüdke e André (1986), para a análise 

de documentos e relatórios publicados pela CAPES, através da Diretoria de Formação de 

Professores da Educação Básica (DEB). As autoras indicam que os documentos “Representam 

ainda uma fonte natural de informação. Não são apenas uma fonte de informação contextualizada, 

mas surgem num determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto.” 

(Lüdke e André, 2011:39).  

Diante desse contexto, importa registrar que em relação aos referencias teórico-

metodológicos, consideramos as contribuições de S. Ball (2001) relacionadas à abordagem “Ciclo 

de Políticas”. Tal perspectiva pressupõe a articulação dos processos macro e micro, considerando a 

natureza da política educacional enquanto complexa e controversa, enfatizando os processos 

micropolíticos e a ação dos profissionais no nível local (Mainardes: 2007). Para o estudo, diante 

dos limites da presente investigação, consideramos questões relacionadas ao contexto da produção 

de texto que é constituído de textos legais oficiais e textos políticos, comentários formais e 

informais sobre os textos oficiais, entre outros, e que normalmente são articulados com a 

linguagem do interesse público mais geral.  
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Educação Básica e Formação docente em pesquisa  
O Brasil tem significativos desafios no campo da educação com relação à Educação Básica e 

formação docente em contextos de expansão da oferta e garantia do direito à educação. As análises 

dos dados relacionados tanto ao Ensino Fundamental quanto ao Médio disponibilizadas pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP – são preocupantes 

e motivo de significativos debates atualmente.  

Salientamos que a formação docente é aqui compreendida como formação com professores, 

diante da defesa de uma formação orientada pelo diálogo, pela efetiva participação, “que 

desenvolva no homem a sua criticidade” (Freire, 2002:51), que possibilite espaços e tempos de 

solidariedade e está relacionada ao desenvolvimento profissional (Marcelo Garcia, 1992:55), bem 

como orientada pelos princípios da pesquisa. Formação que é compreendida, ainda, como ato 

político, intencional, visto que “não se pode pretender formar um homem sem um prévio conceito 

ideal de homem.” (Pinto, 2010: 37),voltada ao trabalho coletivo e à emancipação dos sujeitos, num 

processo de indissociabilidade da análise e do estabelecimento de relações entre as perspectivas 

macro e microcontextuais. 

Cabe destacar que vivenciamos um processo contraditório: enquanto são significativos os 

desafios relacionados à Educação Básica, a Pós- Graduação ocupa lugar de destaque no cenário da 

pesquisa científica, embora a Universidade, em contextos emergentes, encontre-se desafiada a 

“enfrentar o novo com o novo” e “resgatar a sua legitimidade”. (Sousa Santos, 2009: 45). 

O autor destaca que são cinco áreas de ação nas quais as Universidades devem centrar sua 

reforma. Dentre elas, destacamos a pesquisa-ação, a ecologia de saberes e universidade e escola 

pública no sentido que são contributos à presente investigação.  

Com respeito à pesquisa-ação e a ecologia de saberes, afirma que são áreas de legitimação 

da Universidade que “transcendem a extensão uma vez que tanto actuam ao nível desta como ao 

nível da pesquisa e formação” (Sousa Santos, 2004:55) e que a pesquisa-ação configura 

possibilidades de ação diante do fenômeno da transnacionalização da educação superior e as 

intencionalidades de vinculação das Universidades em prol de “capitalismo global”. Destaca, ainda, 

a importância da articulação dos interesses dos grupos sociais com os interesses científicos dos 

pesquisadores. Articulação que entendemos pertinente para o diálogo na formação com professores 

em parceria com a Universidade. 

Em relação à ecologia de saberes importa neste momento a contribuição do autor acerca da 

promoção de diálogos entre o saber científico ou humanístico, que a Universidade produz, e 

saberes leigos, populares, tradicionais [...] (Sousa Santos, 2004:56) num processo em que há uma 
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nova “convivência activa de saberes no pressuposto que todos eles, incluindo o saber científico, se 

podem enriquecer nesse diálogo.” (Sousa Santos, 2004: 57).  

Diante desse cenário e de um processo de reconfiguração do papel do Estado frente às 

políticas sociais, dentre elas as políticas no campo da educação, acreditamos que a formação 

docente em pesquisa, num movimento de interlocução Universidade e Escola, requer como 

diretrizes suleadoras1 o diálogo entre os saberes do campo científico e profissional, diante de um 

panorama em que, conforme  Nóvoa (2011, p. 47) a “educação vive um tempo de grandes 

perplexidades e que há excesso de discursos, redundantes e repetitivos, que se traduz numa pobreza 

de práticas”; a valorização dos sujeitos concebida como uma perspectiva crítica sobre a escola e a 

sociedade e com o ensino voltado para a transformação social (Shor ; Freire, 2008, p. 25); 

formação construída na relação dialógica entre os sujeitos e instituições, a partir do pressuposto que 

“o diálogo é o momento em que os humanos se encontram para refletir sobre sua realidade tal 

como a fazem e re-fazem” (Shor; Freire, 2008:122), e da indissociabilidade do ensino e da pesquisa 

na perspectiva da formação com professores. 

 

 

Panorama das Políticas de Formação Docente em pesquisa: atuação da nova Capes 
Diante de tais pressupostos iniciais salientamos que a Política Nacional de Formação dos 

Profissionais do Magistério da Educação Básica foi instituída pelo Decreto Nº 6.755, de 29 de 

janeiro de 2009, conforme o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  O 

referido Decreto disciplina a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério para as 

redes públicas de educação básica.  

Dentre os doze princípios estabelecidos pela política, encontram-se o compromisso público 

do Estado a uma educação de qualidade, a formação dos profissionais do magistério como 

compromisso com um projeto social, político e ético que contribua para a consolidação de uma 

nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação dos indivíduos e 

grupos sociais e a colaboração entre os entes federados articulada com o MEC, as instituições 

formadoras, sistemas e redes de ensino.  

No ano de 2007, através da Lei Nº 11.502, de 11 de julho, a Capes, além de manter sua 

atuação na Pós-Graduação, iniciou uma trajetória junto a Educação Básica, com objetivo de induzir 

e fomentar a formação inicial e continuada do magistério também mediante convênios com 

Instituições de Ensino Superior (IES).  

                                                           
1  O termo suleadoras é utilizado no texto fundamentado em Paulo Freire no livro “Pedagogia da 

Esperança” (1992, p. 24 e 218). Seu uso implica na postura crítica diante do termo “norteador” e sua 
perspectiva ideológica. 
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As ações dessa nova Capes estão abrigadas em duas diretorias: Diretoria de Formação de 

Professores da Educação Básica (DEB) e a de Educação a Distância  (DED), “que nesse desafio 

contam com a adesão e competência das Instituições de Ensino Superior – IES – brasileiras em 

parceria com os órgãos do MEC.” (Clímaco, Neves, Lima, 2012: 181). A DEB trabalha com 

editais, considerado como um modo de operar democrático. Conforme os documentos analisados, 

a DEB tem como matriz educacional a excelência e equidade na formação de professores, a 

integração da pós-graduação com a formação de professores e escolas e produção e disseminação 

do conhecimento. Ainda com ancoragem nos autores acima citados, podemos observar um 

crescimento significativo no orçamento da nova Capes, que passou de R$ 543 milhões, em 2003, 

para R$ 3,1 bilhões em 2011, sendo que destes mais de R$ 1 bilhão estão alocados em programas 

da DEB e DED. 

A DEB, conforme dados do Relatório de Gestão, atua em três linhas de ação: formação 

inicial, formação continuada e extensão e formação em pesquisa e divulgação científica. Tem na 

base das suas ações o compromisso de valorização do magistério considerando, de forma 

articulada, a excelência e equidade na formação de professores, a integração da pós-graduação 

com a formação de professores e escolas e produção e disseminação do conhecimento.  

Na linha de ação Formação em Pesquisa e Divulgação Científica encontramos o 

Observatório da Educação e Observatório da Educação Escolar Indígena. O Observatório da 

Educação – OBEDUC – foi criado em 2006 com objetivo de fomentar a produção acadêmica e a 

formação de profissionais com pós-graduação stricto sensu em educação, articulando as pesquisas 

com os dados disponibilizados pelo INEP.  

No Relatório do ano de 2012, a DEB sinalizou que estabeleceu parceria com 84 IES na 

implementação da referida política, sendo que na Região Sul do país foram 24 IES. O Estado do 

Rio Grande do Sul apresentou o maior número de parcerias da Região Sul, sendo que das 12 IES, 5 

são federais, 1 estadual e 6 são IES privadas sem fins lucrativos.   

Nota-se, neste sentido, que há uma ampliação nos editais voltados ao Observatório da 

Educação, com número crescente de IES participantes e projetos aprovados. Tal processo manifesta 

um cenário de formação em pesquisa diante do diálogo da Universidade e Escola na construção 

de uma globalização alternativa. (Sousa Santos, 2009: 45). 

 

 

Considerações 
Diante desse breve panorama da atuação da nova Capes junto à Educação Básica, analisamos 

que os programas que implicam na formação em pesquisa possibilitam um novo cenário da atuação 

das IES, públicas ou privadas, em contextos emergentes da Educação Superior. Configuram-se 

enquanto possibilidade da construção de projetos voltados às demandas locais, bem como um 
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projeto nacional viável que considere a educação como bem público, diante interlocução entre 

Universidade, através da Pós – Graduação, e a Educação Básica. Neste mesmo sentido, analisamos 

que o contexto da produção de textos é amplo e orientador da política de formação docente, 

caracterizado por editais que possibilitam a ampla participação de IES com propostas inovadoras. 

Sinalizamos, por último, a importância da continuidade das pesquisas no campo das políticas 

educacionais que permitam analisar os avanços e desafios vivenciados pelas IES e escolas na 

garantia do direito à educação no país.  
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Resumen 
A partir de las nuevas epistemologías y de la sociología de las ciencias que cobran auge a 

partir de la segunda mitad del siglo XX, la didáctica de las ciencias naturales se hace eco de esas 

voces e incorpora algunos aspectos que tiñen los currículos científicos de la escuela secundaria, es 

así que la dimensión epistemológica y sociológica se ve reflejada en la necesidad de incorporar 

actividades vinculadas no sólo a los conceptos científicos sino también a la naturaleza de las 

ciencias. Así el modo en que se concibe la construcción de los hechos científicos tiene, o debería 

tener un correlato, con las actividades que se proponen a los estudiantes. Siguiendo a Bruno Latour, 

quien expresa que parte de la tarea de los investigadores es persuadir a los otros que una 

afirmación, que al principio sólo es “provisoria” puede ser considerada y pasar a un status superior 

aludiendo a “la facticidad del contenido”, en la medida que otros la consideren “convincente” sólo 

así será tenida en cuenta y sometida a experimentación (Latour y Woolgar; 1995). Algo similar 

podría ocurrir en las discusiones entre los estudiantes. Las actividades prácticas en la universidad 

suelen tener poca movilidad de enunciados a lo largo de su ejecución. Sin embargo, las actividades 
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