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Resumol 

O que me impulsionou, neste estudo, foi o desejo de ques- 

tionar as idéias pré-concebidas sobre O PYOCESSO de delineamento do 
curriculo e a sua influência na formação dos professores. 

A idéia que limita 0 curriculo apenas a conteúdos e ativi- 
dades se contrapõe a idéia de currículo enquanto possibilidade con- 
creta `de mudanças na escola, no seu modo de ser gerida, nas rela- 
ções que se estabelecem no seu interior e principalmente, a sua in- 

fluência .na formação continuada do professor no exercício da pro- 
fissão. 

A construção do conhecimento e da participação dos profes- 
sores num processo curricular com caracteristicas criticas, añênfa- 
se numa experiência de ensino concreta e mais o referencial teórico 
critico utilizado, direcionaram o enfoque qualitativo da pesquisa. 

O campo de observação que subsidiou parte deste estudo foi 

o Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) da Universidade Federal 
de Santa Catarina. A escolha do NDI como campo de observação, deu- 
se pelo fato de ser este o local em que trabalho, desempenhando a 

função de professora e estar sua proposta curricular no início _do 
av processo de construçao. 

Assim, trata-se de uma pesquisa em que exerço duplo papel: 
de 'professora do NDI e de pesquisadora. Em vista disso, utilizei 
como recurso metodológico principal a observação participante¬ 

O resultado do estudo do Processo de Construção Curricular 
no NDI remeteu-me a uma constatação: a construção de um curriculo - 

cientificamente fundamentado e coletivamente construido - é via 
possível de formação continuada do professor no exercício da pro- 
fissão; '

4
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The wish of questionning preconceived ideas about curriculum 
building process triggered this work, as well as, the influence 
they exercise on teachers' formation. 

The consideration of curriculum, only in terms of context and 

activities is in opposition to the idea of a curriculum as concrete 
possibilities of change within school, in relation to the was it is 

generated and basically its influence in the continuous formation 
of teachers. 

The Present research is focused in a qualitative approach, as 

it is directed to knowledge building and critical participation of 

teachers in the curriculum process, together with an emphasis on 

concrete teaching experience and critical 'theoretical framework 
that becomes its fundament. 

_

. 

The "Nucleo de Desenvolvimento Infantil - NDI" (Children 
Development Nucleous) at the Federal University in Santa Catarina 
sponsored part of this work, and was also the Place chosen for 
field research because I work there as` a teacher, and its 
curriculum proposal is at the' beginning of its construction 
process. 

Thus, in the present research I perform both roles, that of 

researcher and teacher at "NDI" too. Therefore, participant 
observation is the main methodological resource utilized. 

The results of this work on curriculum process confirm that 

scientifically fundamented curriculum building process is a 

possible path to teachers' continuous formation.
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No presente trabalho, preocupo-me em estudar o processo 

curricular enquanto possibilidade de construção critica dos conhe- 

cimentos dos professores, ou seja, de sua formação continuada no 

exercicio da profissão. 
Neste sentido, elaborei um quadro referencial teórico, se- 

guindo, de certo modo, a trajetória dos meus estudos. De inicio 

tentei clarear as idéias que fundamentam minha concepção de Socie- 

dade e Educação e a sua interdependência. 
Em seqüência, passo ao estudo das concepções de curriculo 

e; na perspectiva histórica de teorização, identifico duas concep- 

ções bem distintas de curriculo: a tradicional e a critica. 

Como parte do quadro teórico, destaquei também a relação 
entre curriculo e conhecimento nas perspectivas tradicional e crí- 

tica. Na tradicional, entendo o currículo enquanto organizador de 

conhecimentos pré-selecionados e sistematizados fora do seu contex- 
to de produção. Na perspectiva critica, currículo e conhecimento 
passam a ter um significado sócio-histórico e são vistos como in- 
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dissociáveis. Assim, o conhecimento visto como producäo e constru- 
ção histórica lnão será permanente nem falível, ao contrário da 
perspectiva tradicional que o concebe como verdade final, fixa e 

imutável. C 

A partir dessas idéias, trabalhei com a questão do conheci- 
mento e da participacão de forma mais especifica, tendo em vista 
serem estas duas questões,-caracteristicas essenciais de um pro- 
cesso curricular crítico. Foram abordados tanto o conhecimento téc- 
nico-cientifico - a qualidade formal do conhecimento, como o conhe- 
cimento comunicativo - a qualidade politica do conhecimento, como 
sendo indispensáveis e. portanto, essenciais para uma proposta edu- 
cacional. Pois o conhecimento. tem que ter aplicabilidade concreta 
e, ao mesmo tempo, instrumentalizar o individuo à construcao da ci- 
dadania, à vida em sociedade. 

Na questão da participação, destaca-se o caráter coletivo e 

autocomprometedor dos envolvidos. do pensar ao avaliar. especial- 
mente o do professor, foco principal de análise neste trabalho. 

Como passo seguinte e fechando o quadro teórico desse estu-
~ do, tratei da formacao do professor, abrangendo o nível da formação 

escolarizada e da continuada. E, ainda. tratei de como a formação 
continuada do professor pode ser realizada como parte integrante do 
processo de construção curricular, constituindo-se ambos como faces 
de um mesmo processo. Isto porque a construção do curriculo é aqui 
vista como construcao histórica e, por isso, continuada e renovada 
cotidianamente. 

â partir deste quadro referencial teórico, é que descrevo e 

analiso o Processo de Construção Curricular no Núcleo de Desenvol- 
vimento Infantil (NDI) da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), em especial, observando o professor no processo de constru-
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çao de seus conhecimentos e sua participação. 
E. por último, como encaminhamentos finais. aponto Questões 

como propostas, a serem discutidas no grupo de professores do NDI e 

aponto também, agora a nivel conclusivo desse trabalho, a constru- 
ção do curriculo como via concretamente possível de realizar a 

formação continuada do professor no exercício da sua profissão. 

1 Procedimentos Hetodológicos 

1.1 Origens do Estudo 

:U A preocupação com a formaçao dos professores e com a cons 
trução de seus conhecimentos no exercicio da profissão emerge de 
uma situação natural de minha própria atuação como educadora. Ao 
procurar evoluir e me aperfeiçoar na prática pedagógica, no decor- 
rer dos estudos e reflexões com os colegas, no local de trabalho, 
fui percebendo que muitos aspectos relativos à formação do profes- 
sor poderiam ser aprofundados e resolvidos no próprio local de tra- 
balho. 

A.: Nas primeiras discussoes no NDI, sobre a construção de um 
projeto politico-pedagógico, emergiu a possibilidade do currículo 
ser a via de concretização desse projeto. 

A opção por um estudo mais aprofundado sobre curriculo ori- 
ginou-se portanto, do meu engajamento, como profissional, no Pro- 
cesso de Construção Curricular do NDI. Ao observar e refletir sobre 
este processo que estava começando e, nas pequenas, mas significa- 

uv tivas mudanças já produzidas, principalmente no aspecto da formaçao 
dos professores, fiquei estimulada a investiga-lo. Foi quando, em
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1989, iniciei meus estudos no Curso de Mestrado em EducaCãO na Pró- 
pria UFSC. 

Nesta época, já vinha dedicando parte do meu tempo a estu- 

dos teóricos sobre currículo. No decorrer do curso, fui fazendo o 

levantamento e seleção da bibliografia, já direcionada para uma 
postura teórico-crítica. 

Na realidade, o que me impulsionou foi o desejo de questio- 
nar as idéias pré-concebidas sobre o delineamento do curriculo e a 

influências destas idéias na formação dos professores. A idéia que 

limita o currículo a grades curriculares ou rol de atividades e que 

coloca a ação pedagógica a serviço de elementos predeterminados, 
sem relação com o contexto escolar, vem se contrapor à idéia de 

currículo enquanto possibilidade concreta de mudanças na escola, no 

seu modo de ser gerida, nas relações que se estabelecem dentro de- 
la, na organização do espaço/tempo e especialmente na formação con- 
tinuada do professor, na construção do seu conhecimento e da sua 
participação. ' 

Neste sentido, construir ou reconstruir um curriculo que 
não fosse centrado apenas nos conteúdos e atividades, implicou num 
investimento mais acentuado na formação do professor, não uma for- 

mação individual, mas aquela em que no coletivo, fosse possivel de- 
bater idéias e pontos de vista, refletir práticas e teorias. 

Assim, tendo como parâmetro esta vivência no NDI. pude ob- 
servar as mudanças produzidas na formação dos seus professores no 
exercicio da profissão. 

A escolha do professor como enfoque principal deste estudo 
não significa considerar aí apenas critérios de importância, mas 
sim de interesse, ainda que entenda ter o professor papel destacado 
e imprescindível no processo educacional escolar.
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Neste estudo. ao caracterizar o ensino como ato socialmente 
localizado, reconheço o professor como ser contextualizado, isto é, 

estudo-o de acordo com as circunstâncias histórico-sociais especi- 
ficas da escola em que atua. Assim, ao levar em conta este pressu- 
posto quanto à educação. estou também revendo as concepções sobre o 

conhecimento e sobre a relação existente entre o sujeito socialmen- 
te situado e o conhecimento produzido. O grau de construção de uma 
consciência critica no professor será dependente da maneira de en- 
carar a relação sujeito e objeto do conhecimento. 

Para chegar a isto, faz-se necessário caminhar por um pro- 
cesso de ensino que possibilite ao professor, no seu próprio local 
de trabalho. a produção do conhecimento a partir da reflexão sobre 
sua PrÓPria prática pedagógica. 

1.8 âbbrdägem 

O entendimento do curriculo - cientificamente fundamentado 
e coletivamente construido - centrado no processo e identificado 
com a realidade onde a ação humana desempenha um papel critico e, 

ou portanto, nao reprodutivo, orienta a abordagem desse estudo. 
Esta abordagem, ou seja, a construção do conhecimento e da 

participação dos professores num processo curricular, com caracte- 
risticas críticas. a ênfase numa experiência de ensino concreta e 

mais o referencial teórico que a fundamenta direcionam o seu enfo- 
que qualitativo. 

O campo de observação que subsidiou este estudo foi um es- 

paço geográfico e uma temporalidade determinados: Núcleo de Desen- 
volvimento Infantil (NDI) da Universidade Federal de Santa Catarina
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(UFSC), no período compreendido entre 1988 e 1991. 

A escolha do NDI como campo de observação deu-se pelo fato 
Aa ' de este ser o local em que trabalho, desempenhando a funçao de pro 

fessora e por estar sua proposta curricular, no início do processo 
de construção. . 

Assim, no estudo da construção do curriculo no NDI, desem- 

penho duplo papel: o de pesquisadora e o de professora enquanto 
membro do grupo de profissionais docentes do NDI. 

Enquanto professora e, portanto, envolvida no processo de 

construção curricular, estive avaliando e interpretando minha atua- 
ção profissional. Simultaneamente, estive também, envolvida no pro- 
cesso de formação continuada com os professores do NDI. 

Enquanto pesquisadora e pelo fato de trabalhar no NDI, ten- 

tei buscar a objetividade necessária a este tipo de estudo, num 
contexto muito permeado de subjetividade. Houve, num certo momento, 
a necessidade de me afastar por um tempo do meu trabalho, para po- 

der realizar a análise do processo. Esta análise/avaliação foi ao 

mesmo tempo uma autocrítica, já que num processo participativo, o 

pesquisador não é um mero observador, mas vivencia, faz parte do 
grupo. V 

~ Assim, por já estar, anteriormente a este estudo, plenamen- 
te inserida no grupo de profissionais do NDI, encontrei no percurso 
vantagens e desvantagens. De um lado, o meu envolvimento com o gru- 
po é muito grande e, por isso, tive dificuldades em garantir o dis- 
tanciamento devido em certos momentos. Não há dúvida de minha par- 
te, quanto à total impossibilidade metodológica de garantir uma ob- 
jetividade efetiva na descrição e análise do processo. Por outro 
lado, por ter acesso direto às informações, conhecer profundamente 
o cotidiano do NDI e estar presente e participante em todas as reu-
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niões de estudos, pedagógicas e administrativas, no Periodo compre- 
endido entre 1988 e 1991, observei a realidade do seu interior, o 

que me possibilitou captar informações que dificilmente seriam 
acessíveis a um pesquisador externo. 

É importante deixar claro que o currículo no NDI, já estava 
em processo de construção, quando do meu ingresso no curso de mes- 

AO I 

l\l trado. Portanto, esta Construcao Curricular nao foi um projeto 
criado com o intuito de realizar esta pesquisa. Ao contrário, esta 
pesquisa é influência e resultado do processo curricular do NDI, e 

seu objetivo é fundamentar também a construção desse curriculo. 

1.3 Recursos Hetodológicos 

_ A coleta de dados para a descrição e estudo do Processo de 
Construção Curricular no NDI foi realizada, tendo como recurso me-

~ todológico principal a observaçao-participante.` 
Privilegiei esse procedimento qualitativo, porque 

`L“envolve a obtenção de dados descritivos. no conta- ‹to direto do pesquisador com a situação estudada, 
enfatiza mais o Processo do que o produto e se 
preocupa em retratar a perspectiva dos participan- 
tes" (Lüdke e André, 1986z13)/ ' 

.Este tipo de abordagem pareceu-me melhor adequar-se aos 
propósitos deste estudo. Isto significa também assumir que, enquan- 
to pesquisadora e inserida num contexto. este trabalho reflete tam- 
bém os meus valores; quando da descrição e análise dos dados, de 

acordo com o meu referencial.
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Para a concretização da observação participante, recorri à 

técnicas de observação, que me possibilitou a complementação e sin- 

tese dos dados coletados: 

1 3.1 Refiistros 

No periodo de 1988 a 1991, os registros/anotações sobre o 

Processo de Construção Curricular no NDI eram feitos no decorrer 
das reuniões (semanais) ou logo após o seu término. Ao final do

~ dia, revia as anotaçoes e as complementava. Algumas vezes se `fez 

necessário recolocar algumas questões para 0 Grupo, com 0 objetivo 
de melhor esclarecê-las e validar a minha interpretação dos senti- 
mentos do Grupo¿ ` 

Estas anotações passaram a ter por conseqüência dois obje- 
tivos: um para a pesquisa propriamente dita e outro para fazer al- 

gumas intervenções no Processo do NDI. A partir dos registros e dos 
estudos que fazia. passei a ter uma atuação mais efetiva no Proces- 
so de Construção Curricular do NDI, como por exemplo, elaborando 
textos sobre concepções de curriculo e de participação, entre ou- 

tros temas. 

1.3.2 Conversas e Entrevistas Informais 

Alguns dados para este estudo foram também levantados a 

partir de conversas e entrevistas informais que mantinha freqüente- 
mente com meus colegas. Embora organizasse um roteiro inicial para 
introduzir o tema de meu interesse, que atendesse ao objetivo de
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coletar dados para a pesquisa, não havia uma preocupação com o con- 

trole das respostas, pois objetivava justamente ampliar as minhas 
perspectivas de análise do conhecimento do professor. 

Esta discussão aberta, critica e, as vezes, provocativa le- 

vou-me a captar depoimentos que revelavam os compromissos concretos 
dos professores com o Processo de Construção Curricular. Neste sen- 

tido, foi-me possível compreender e conferir na prática a posição 
de Demo (1988 51). textualmente assim expressaäfigum procedimento 
metódico fundamental, porque coerente com a discutibilidade, é a 

discussão aberta, critica e auto-critica, que pode levar a depoi- 
mentos verdadeiros“.' " 

1.3.3 Análise Documental 

_ z ¬ 

Como base referencial, foram analisados os documentos lis- 

tados a seguir. disponiveis no NDI, originados em periodos varia- 
dos: Atas de Reuniões (1988 a 1991); Planos de Trabalho dos Profes- 

av sores (1988 a 1991); Relatórios Anuais da Direcao do NDI sobre as 

Atividades Desenvolvidas (1983 a 1990 e 1990 a 1992); Manuais 
(1988, 1989 e 1990); Proposta de Caracterização do NDI (1990); Re- 

latórios de Pesquisa e Extensão (1988, 1989, 1990 e 1991); Documen- 
to; "Sistema Integrado de Educacão Infantil na UFSC" (SIEI) e Pro- 
jeto Original de Criacão do NDI (1977). 

Os dados extraídos desses documentos foram utilizados como 
recursos para destacar a descrição e a sua relacão com a análise do 

Processo de Construcão Curricular no NDI. como por exemplo, a reto- 
mada dos temas e levantamentos de trabalhos produzidos pelos pro- 

fessores.
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Nestes documentos, além da complementação dos dados, bus- 

quei também a comprovação da fidelidade dos meus registros. 

1.3.4 Análise das Informações 

Nesta etapa, busquei a comunicação permanente entre os da- 
dos coletados e o referencial teórico escolhido, para a compreensão 
e interpretação dos dados. Neste sentido, fui organizando as infor- 
mações em duas categorias; a construção do conhecimento e a parti- 
cipação dos professores do NDI no Processo de Construção Curricu- 
lar. 

Estes procedimentos metodológicos a que recorri, para me 

auxiliarem na descrição e análise do Processo, tiveram a finalidde 
de organizar e dar uma forma a este estudo. no sentido de ordenar 
as idéias e os dados coletados. Procurei intencionalmente não pren- 
der a análise a procedimentos empírico-analíticos, mas acompanhar o 

movimento dinâmico do Processo, respeitando a sua trajetória pró- 
pria. 

Assim, ao estudar e interpretar a construção do conhecimen- 
~ ~ av to, a construçao da participacao, ou seja, a construçao da formação 

continuada dos professores do NDI no exercício da sua profissão, 
através do processo curricular, tornou-se necessario compreender as 
implicações conceituais e contextuais que deram a esse caminhar uma 
especificidade própria. E logo, não busquei simplesmente verificar 
a cronologia dos fatos ou me restringir aos conteúdos manifestos 
pelos dados coletados, mas busquei ir mais fundo e desvelar mensa- 
gens implícitas e dimensões contraditórias desse Processo.
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As organizações sociais, por serem dinâmicas, provocam mo- 
vimentos em vários setores da sociedade e muito especialmente na 

escola - lugar de debates e confrontos de idéias. De modo geral. 
numa sociedade capitalista como a que vivemos, estes movimentos 
surgem com o objetivo de manter o processo de acumulação do capi- 

tal. ` 

A necessidade de amenizar crises na acumulação do capital 
implica numa mudança de faces importantes do processo de trabalho. 
Com o advento de novas tecnologias e com as constantes mudanças no 
sentido de manter a exploração da classe trabalhadora, o paradigma 
de organização do trabalho Taglorista/Fordista, com as Freqüentes 
crises do capitalismo internacional a partir da década de setenta, 
começa a sotrer algumas alterações, 

Novas exigências estão colocadas para a formação do traba- 

lhador. A especialização cede lugar à flexibilidade. A _separação 

das fases de produção tão acentuadas no modelo de Taylor. cede lu-



-1? 

gar a integração. Segundo Freitas (1992), exige-se um novo traba- 
lhador com maior “competência interpessoal". 

A crença num Estado Forte, com responsabilidades mínimas, 
øv passa a colocar o bem-estar básico da sociedade em maos privadas. 

É o processo que estamos vivenciando atualmente no Brasil: privati- 
zações, crencas na livre iniciativa, mercado internacional aberto. 

Neste contexto, a educação, enquanto parte indissociável de 

um projeto global da sociedade, é também posta como uma mercadoria 
e, como tal, tem um preço valorativo no mercado. Está, portanto, 
sob a ação diretiva desse mercado. 

Estes principios básicos criam um novo movimento politico 
que vem sendo chamado de "Nova Direita". "Neoliberalismo“ ou "Neo- 

tecnicismo" (Freitas, 1992). Desse movimento surge a palavra “efi- 

ciência” que poderá, segundo este autor, retirar a análise da esco- 
la de seus determinantes sócio-politicos. Ds problemas da educação 
passam do politico ao técnico. A "eficiência" do sistema educacio- 
nal passa a ser relacionada, em grande parte, com a formação dos 
professores, sendo esta direcionada para aspectos técnicos que te- 

nham resultados imediatos e concretos. 
Todavia, existem experiências no interior das escolas, que, 

a margem da ordem institucional, resistem ao autoritarismo e mudam 
os modelos estabelecidos dentro e Fora delas. Estes espaços, que 

surgem como #ormas de resistência (Apple, 1988; Giroux, 1986) com- 
preendem a necessidade de articulação da escola com os outros movi- 

` ~ 1 A.: mentos sociais. Nesta perspectiva, a educaçao e vista nao como um 
modelo predeterminado e pronto a ser seguido. mas como expressão 
das necessidades de uma determinada sociedade que está em constan- 
te movimento e, portanto, provoca também movimentos e mudanças na 

escola.
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Nesta direcão os estudos orientados pela Teoria Criticaí 
uv pretendem solucionar ou minimizar os problemas da educacao existen- 

tes em nossas escolas públicas. Sabe-se que os resultados práticos 
obtidos revelam a necessidade de um maior aprofundamento desta teo- 
ria no que pode contribuir para uma intervenção mais efetiva na 

realidade das escolas, bem como de uma melhor aplicabilidade do 
termo, utilizando critérios claros para que a "critica" não vire 
simples jargão de moda, mas seja utilizada de forma realmente cri- 
tica. Uma teoria que se diz crítica tem que ser crítica em relação 
a si mesma e aos interesses que a direcionam. Assim, Teoria Critica 
"implica um interesse bem determinado de reconhecimento, a saber, 
um interesse de formação ou transformação de prática social.. " 

(Schafer e Schaller, 1988z33). 
Partindo desta premissa, a pedagogia critica tem como base 

fundamental o sistema social em seu processo de auto-entendimento e 

de transformação. Por isso a ação educativa constitui-se em prática
; 

social com intencionalidade expressa para a construção de um proje- 
to politico-pedagógico para a escola. 

Uma Pedagogia critica não separa o ato pedagógico do poli- 
tico porque entende que, a partir das transformações internas das 
escolas, ocorrerão transformações também externas, ou seja, na prá- 
tica social. 

Participar, portanto, desse processo é um efetivo exercicio 
da cidadania, pois 

10 termo "Critica" entende-se aqui como o que originou a Teoria So- 
cial da Escola Sociológica e Social-filosófica de Frankfurt, cuja teoria se denominou como "Teoria Crítica". Relacionam-se a esta 
teoria nomes como Theodor U. Adorno, Max Horkheimer, walter Benja- 
mim, Herbert Marcuse e Jürgen Habermas. -
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-Â.“A escola pensada e organizada em função e nos ter- 
(mos de seu projeto Peda9Ó9iC0 Supõe-se também P051* 
cionada politicamente, vale dizer, ideológica e va- 
lorativamente, em visão clara sobre o homem no mun- 
do, uma visão que seja, por outra parte, copartici- 
pada pela população a que serve a escola segundo a 
percepção dos movimentos sociais emancipatórios que 

- busca instrumentalizar Juntamente com as institui- 
ções organizativas postas a serviço de grupos huma- 
nos concretos e definidos em suas aspirações” (Mar- 
ques, 1990z137)/ 

Neste sentido, tentaremos discutir, a seguir, a relação en- 

tre escola e sociedade.
z 

1.1 Escola: Uma Educaçäo Para a Cidadania 

O desenvolvimento humano. visto numa perspectiva sócio-his- 

tóricaa, não se da mediante um processo programável. Ele vai se 

construindo nas relações estabelecidas entre os homens e destes com 
a natureza, sustentando. portanto, a natureza social e cultural do 

homem. 

Neste pensamento, o conhecimento é constitutivo do ser hu- 

mano. É modificado toda vez que passa por novas experiências e ou 

recebe novas intormacões. 
O processo de educação formal. na escola, tem por proposta 

a transformação do conhecimento que o aluno traz do seu dia-a-dia. 
Para que o conhecimento seja construido e tenha significado real 

para os alunos é necessário estabelecer uma ligação possivel entre 
aquilo zque a criança ou o adulto já sabem e conhecem e o que irão 

aprender. Os conteúdos trabalhados na escola precisam ser organiza- 

aê perspectiva psicológica, "sócio-histórica" é também conhecida 
como “sócio-interacionista" (U5gotsk3 - 1984, 1989: e seus colabo- 
radores Lúria e Leontiev - expoentes da psicologia soviética).
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dos e integrados ao conjunto dos conhecimentos que eles possuem, os 

quais adquiriram nas suas experiências diárias, em outras instân- 

cias educativas da sociedade <na familia, na comunidade, na igreja. 

no trabalho e em outros grupos). 
Na escola, a ação pedagógica dos sujeitos envolvidos no ato 

educativo dá-se necessariamente pela relação que cada um estabelece 
com o próprio conhecimento. O professor, por exemplo, não ensina 
somente um conteúdo. mas ensina também a forma pela qual o aluno 
entra em relação com este conteúdo - a maneira como ensina, como 

avalia, o que considera como aprendizagem. 
É a escola que coloca ao acesso dos alunos, diferentes qua- 

dros de referências para a sua leitura do mundo. Este canal se efe- 

tiva através dos conteudos explícitos e formais da escola (conteú- 

dos, métodos) como também dos implicitos ou ocultos (normas, valo- 

res).3 
Assim, como espaco de ensino-aprendizagem, a escola será um 

centro de debate de idéias e soluções para as questões educacio- 
nais e sociais mais amplas. Desta forma, a escola pode ser instân- 

cia fundamental como possibilidade concreta para a construção da 

cidadania de um povo. ~ 

Neste panorama, a busca por um diálogo, ou seja, a partici- 

pação ativa dos sujeitos que debatem idéias para possiveis solu- 

ções. com competência informativa e técnica, decidindo e agindo 
juntos, é o objetivo de uma educação para a cidadania. 

Sabe-se que a educação não faz milagres. A escola sozinha 
~ uu uu .nao forma o cidadao. Mas sua acao pode superar em parte as necessi 

dades tão prementes da sociedade e, assim. ser uma possibilidade 

3No próximo capítulo, trataremos da questão formal e oculta do cur- 
riculo. '
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concreta de mediação para o exercicio da cidadania, pois, para o 

individuo de forma geralkfifser cidadão hoje significa ser expro- 
-,z 

priado da possibilidade de atuar como sujeito de direitos - à mora- 

dia. à saúde, à educação...“ (Correas, 1992»/' 

Na verdade, o homem, muito especialmente o latino-americano 
se vê a cada dia mais obrigado a recorrer ao Estado, para que pri- 

meiro este reconheça seus direitos humanos para depois pedir que 

lhe aprove os beneficios "reconhecidos", 
No Brasil, como também em outros paises, há ainda pouco es- 

forço da sociedade civil, em se engajar de fato na luta pela con- 

quista definitiva do "gozo dos seus direitos civis, politicos e 

sociais". ou seja o gozo da cidadania. Neste sentido a escola po- 

derá inserir-se efetivamente junto a outras instâncias da socieda- 
de, visando a garantia constitucional dos direitos sociais. 

A função especifica da escola é o acesso da população à in- 

formação, aos conhecimentos historicamente acumulados. Deste modo, 
ás pessoas poderão compreender o mundo em que vivem e atuar criti- 
camente sobre ele. 

No entanto, para que a escola concretize a sua função bási- 

ca, é necessärio que tenha um projeto político-pedagógico explici- 
to, articulado e coerente com a prática cotidiana, pois, é a esco- 
la que 

Ju “viabiliza que as açoes pedagógicas dos educadores 
se tornem educacionais, na medida em que as impreg- 
na das finalidades políticas da cidadania que inte- 
ressam aos educandos. Se, de um lado, a sociedade 
precisa da ação dos educadores para a concretização 
de iseus fins, de outro, os educadores precisam do 
dimensionamento político do projeto social para que 
sua ação tenha real significado enquanto mediaçao 
da humanização dos educandos." (Severino. 1992 13)
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Na sociedade brasileira, investir na construção de um pro- 

jeto educacional para a cidadania quase sempre se torna um ato de 

resistência, uma "esperanca e×pressada“, uma vez que esse projeto 
estaria em grande parte conflitante com o projeto educacional do 

governo, que tem se fundado contrário às aspirações e necessidades 
da sociedade. Na verdade, o que se tem visto e muitas vezes viven- 

ciado é uma educacão que vem contribuindo em grau preocupante para 
a desumanizacão do homem. Isto porque, há uma ênfase exagerada na 

formação técnica. instrumental, em detrimento do "pensar" e “sen- 

tir” `(Kunz, 1991). Desse modo, a escola deve estar preparada para 

desenvolver processos que visem uma acão pedagógica voltada para o 

bem comum. 

Neste sentido. o papel do professor e a sua formação no 

exercicio da profissão são destaques neste estudo, pela conseqüên- 
cia e influência que têm no processo educacional.

l

ú 

1.1.1 O Papel do Professor 

/ Na concepcão funcionalista de educacão, o professor é visto 
como facilitador da aprendizagem do aluno. Há um entendimento de 

influência unilateral onde o professor é o controlador do processo.
~ Na concepcao sócio-interacionista. o professor, ao contrá- 

rio, é um dos interlocutores (embora privilegiado) do processo. A 

aprendizagem se dá num movimento dialógico com sujeitos que estão 
se construindo e remodificando constantemente. Nesta perspectiva, o 

conhecimento não é apenas construído pelos alunos, mas também pelos 
professores. 1
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Todavia. a relação que o professor estabelece com o aluno 
é uma relação bem especifica. intencional. 0 professor não é uma 
pessoa a mais com a qual o aluno se relaciona. Esta relação/inte- 
ração tem uma tarefa específica que precisa ficar clara e bem defi- 

/. 

nida no projeto político-pedagógico da escola.. 
Assim, numa educação para a cidadania, o papel do professor 

é o de tornar o ato pedagógico, como situação de diálogo, em que os 
desiguais se confrontam para se entenderem. Idéias e posições são 
colocadas frente aos conhecimentos historicamente construídos. Des- 
ta forma, o espaço pedagógico construido abre novas perspectivas 
para o trabalho em sala de aula. 

A

' 

Dutra questão, relacionada diretamente ao professor e que 

tem influência decisiva no trabalho pedagógico, é a sua formação. 

1.1.8 A Formação do Professor
J 

D carater' contraditório da escola pública brasileira por 
vezes assumindo posições de reprodução e outras de resistência 
frente .à dominação da produção capitalista, requer que o professor 
assuma uma posição politica, enquanto agente desta educação. 

Desta forma. diante da realidade existente e ao relacionar- 
se com os sujeitos envolvidos no ato educativo, o professor assume 
uma posição. embora raramente a tenha consciente, pois falta-lhe 
no seu conjunto a visão do efeito prático do seu trabalho. Esta 
falta de visão é aqui entendida como em grande parte proveniente de 
uma visão fragmentada e insuficiente, como também da ausência de 
compromisso de nossas escolas, a se disporem a um processo de atua- 
lização sistemática e freqüente dos professores no exercício de
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suas profissões. 

¶De modo geral sabe-se que o professor tende a repetir com 

seus alunos a forma pela qual foi ensinado! A formação em serviço. 

através de "pacotes" de cursos e treinamentos esporádicos nas esco- 

las, já há muito tempo vem sendo criticados. Isto porque estes cur- 

sos de modo geral desconsideram as experiências e os conhecimentos 
que os professores já possuem, não levam em conta as necessidades 
concretas da escola e do professor e nem o contexto no qual estão 
inseridosi As possiveis soluções e encaminhamentos para as dificul- 
dades surgem de fora das escolas, como por exemplo, nas secretarias 
da educação. 

›Em vista disso, o esforço e o compromisso de assumir uma 

formação permanente e efetiva deve partir das próprias escolas. 

envolvendo, se possivel, todos os seus profissionais. Somente eles 
poderão apontar os problemas das suas instituições e encontrar as 

soluções necessárias ä meta que escolheram. Quando isto não acon- 

tece, as propostas acabam tendo pouco ou nenhum resultado satisfa- 
tório, e os professores, por não terem participado da elaboração da 
proposta, não assumem o compromisso da sua condução. Em conseqüên- 

cia, a postura de repetição ou de transmissão é reforçada em detri- 
mento da postura de construção.,/ 

No entanto, amenizar a defasagem teórico-metodológica, in- 

centivar a construção de uma consciência Política nos Professores, 
bem como a sua atualização permanente é buscar caminhos de organi- 
zaçao para a melhoria do trabalho docente, especifico para cada 
escola. Não se trata aqui. de defendermos um trabalho isolado de 

outras escolas ou instâncias educativas da sociedade. Ao contrario. 
trata-se de buscar novos conhecimentos para transformar e não ape- 

nas reformar a prática de sua reflexão. Provavelmente, isto acon-
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tecerá. se os professores participarem efetivamente do Projeto, 
sentirem-se co-responsáveis e acreditarem na sua intervencão. 

Neste sentido, um dos caminhos que se acredita ser viável 
ao favorecimento da formação permanente e continuada do professor, 
colaborando para a construção e reelaboracão do seu conhecimento é 

o curriculo. É sobre este tema,-o curriculo e suas concepções, que 

discutiremos a seguir. 

\\

\.
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Este trabalho parte do principio de que o caminho percor- 
rido na busca de um projeto politico-pedagógico que atenda às nef 
cessidades da escola pública brasileira envolve ações continuadas 
de diálogo, reflexão e principalmente de abertura de espaços para 
uma efetiva Participação dos sujeitos envolvidos na construção do 

projeto. 

_ A luta pela instrução e acesso ao saber, como já foi desta- 

cado faz parte de uma luta maior a nivel da sociedade global. Os 

movimentos que ocorrem no sistema social refletem imediatamente no 
sistema educacional e. conseqüentemente, no curriculo. 

Pensar a organização da escola, o seu fazer pedagógico, 
pressupõe pensar nas concepções que a subsidiam. Neste sentido, 
dentro de uma perspectiva histórica de teorização do curriculo, 
podemos identificar duas concepções bem distintas do currículo; a 

tradicional e a critica.
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A escola, ao optar e se comprometer com uma dessas concep- 

ções, estará definindo o seu papel na sociedade, ou seja, estará se 
colocando inevitavelmente a servico de um conjunto de interesses 
que contribuem ou para a conservação ou para a transformação dessa 
sociedade. Neste sentido, apresentamos. a seguir, caracteristicas 
especificas das duas concepções. 

2.1 Concepcão Tradicional: Currículo como Produto 

Durante muito tempo, os educadores em geral e os especia- 
listas em curriculo em particular têm procurado criar o método mais 
eficiente de elaboração de curriculos. A procura pela eficiência e 

padronização do currículo foi influenciada pelas idéias de Taglor e 
na sua teoria da Administraçao Cientifica usada na indústria. 

O uso do planejamento governamental a partir da racionali- 
dade dos modos de produção e o conseqüente crescimento do capital 
foi Para seus seguidores um sucesso, influenciando também. por ex- 

tensão, o planejamento educacional e o curricular; 
-`l Assim, os requisitos científicos para o planejamento curri- 

cular, de acordo com a concepção tradicional, são os mesmos da 

teoria de Taylor: objetividade. rigorosidade, mensuralidade e con- 

trole _mákimo sobre o que se está planejando. Na escola, por exem- 
plo, os julgamentos e controles sobre a capacidade inata dos alu- 

nos e suas aptidões passam a ser procedimentos curriculares através 
dos objetivos educacionais, estabelecendo os comportamentos finais. 
Neste sentido, a avaliação, por exemplo, centra-se mais nos resul- 
tados (é sinônimo de medida), em prejuízo aos diversos momentos e 

situações de aprendizagens vivenciados pelos alunos.
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Entre os principais representantes da perspectiva tradicio- 

nal de currículo, encontram-se Franklin Bobbitt (1924) e Ralph T3- 

ler (1974). Segundo Domingues (1986), o interesse subjacente e bá- 

sico das propostas desses autores é técnico e, por isso, objetiva a 

predeterminação e o planejamento a priori. 
Ainda na perspectiva tradicional, onde o planejamento go- 

/` 

vernamental acentua a eficiência tecnica, o curriculo e visto como 

instrumento -para preparar o profissional que o sistema requer. 

Através de um rigoroso controle do processo, supõe-se "produzir" o 

produto desejado. É o que se chama de currículo-produto: 

"Por um curriculo-produto entende-se um esquema que 
inclui conteúdos e métodos com a finalidade de al- 
cançar objetivos preestabelecidos... Quanto ao con- 
trole do curriculo constitui tarefa daqueles que om desenvolvem, sem participacao dos que o implementam 
e consomem: professores, alunos e pais" (Messick, 
1980z57). 

A caracterização do currículo como produto é traçada sucin- 

tamente, a partir de um padrão estabelecido por técnicos-especia- 

listas.
u 

`* Para Baía Horta (1983), os técnicos são ideologicamente 
‹' . , 

apresentados como agentes nao politicos, guiam-se-pelo criterio da 
universalidade~ da ciência, portanto voltados para a promoção do 

bem-estar socialí Esta concepção de ciência constitui o centro da 

ideologia tecnocrata - ideologia da eficiência social - postulados 
básicos da concepção tradicional de curriculo: 

“o tecnocrata da educação como todo tecnocrata, 
proclama-se neutro e apolitico. Contudo, a negaçao 
da dimensão política da educação significa, em úl- 

ou tima análise, sua colocaçao a serviço da ordem po litica e social existente" (Horta, 1983 229).
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Em_ resumo, ao tentar afirmar a neutralidade, o tecnocrata 
vincula-se com a estrutura de poder. 

Nesta Perspectiva de eficiência social na área educacional, 
a divisão de tarefas e a especialização das funções escolares obje- 
tiva obter o máximo de eficiência com o menor número de trabalhado- 
res qualificados. Assim, o curriculo é diversificado para atender 
às divisoes de trabalho Presentes na sociedade industrial, ou seja, 
satisfazer às necessidades de todos os tipos de indivíduos na comu- 
nidade, oferecendo ao aluno somente aquilo que ele necessita. Neste 
contexto se encontra o professor, que fica praticamente à margem 
do processo educacional. 

8.1.1 Papel do Professor: Implicações Pedagógicas 

Com o fortalecimento dos técnicos no processo decisório, há 
uma consequente perda do poder decisório do professor em sala de 

aula, que fica limitado à decisão sobre os meios. O "o que" ensinar 
já vem preestabelecido. V 

O curriculo-produto desenvolvido por especialistas de for- 

ma isolada é traduzido em disciplinas e programas predeterminados 
e. portanto, se torna uma proposta fragmentada. É repassado ao pro- 
fessor na forma de livros didáticos, programas-modelo ou guias de 
ensino, que tentará coloca-lo em prática. Assim, como mero executor 
da proposta, resta-lhe um minimo de espaco para exercer sua autono- 
mia e criatividade. ` 

O currículo definido a priori, constituido de fórmulas e 

modelos, e entendido como tecnologia obrigatória e necessária para 
a acão, antecipa os resultados do ensino, e o professor é desviado
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de trabalhar questões como resgatar a cultura do aluno e refletir 
criticamente sobre a sua realidade. Diz Apple (1988:2i)z 

“D interesse pelo individuo abstrato em nossa vida 
social, econômica e educacional é exatamente este - 
o de que não passa de uma abstração. Não situa a 
vida do indivíduo (e a nós próprios como educado- 
res), enquanto um ser econômico e social, no con- 
texto das relações estruturais desiguais que produ- 
zem o conforto desfrutado pelo individuo". 

Nessa perspectiva, o processo de produção do conhecimento é 
:u pensado de forma dissociada do seu contexto de aplicacao./A escola 

é vista apenas como local de consumo de conhecimentos e não como 
produtora de conhecimentosf O saber da escola é dissociado do saber 
da vida. Assim, os professores bem como os alunos exercem papéis 
distintos. quando na escola ou fora dela. A organização da escola 
e, portanto, o curriculo está à parte das relaçoes sociais. A es- 

cola nega o seu caráter político e se fecha em torno de si mesma. 
TA incompreensão da realidade na qual o professor está inse- 

rido e a consequente falta de visão do efeito prático do seu traba- 
lho fazem dele um profissional descompromissado com a sua função de 
educador. E por não participar efetivamente de todo o processo edu- 
cacional, seu papel se resume ao de executor de métodos. técnicas e 

conceitos que lhe foram repassados. Em resumo, um intermediário en- 
tre o livro-texto e o aluno. 

A perspectiva tradicional de currículo não foi ainda de to- 

do superada. Está muito presente na maioria das praticas cotidianas
z 

nas escolas; Os professores, quando muito, ralizam ou participam de 
ou reformulaçoes curriculares, limitando-se a fazer arranjos para 

reorganizar conteúdos e refazer programas.
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Todavia, as descobertas acumuladas nesses últimos anos (só
4 

no Brasil mais ou menos uns 20 anos) de pesquisa e teorização sobre 

o curriculo, levaram a modificações ou propostas de mudanças subs- 

tanciais no pensamento sobre o currículo, embora na maior parte 

das vezes, por iniciativas isoladas. Neste contexto, as teorias 
criticas. surgidas de _diferentes formas e a partir de múltiplas

~ experiências, vêm trazendo contribuições inegáveis nas discussoes 
sobre importantes questões envolvendo o currículo. 

2.2 Concepção Crítica de Currículo: Curriculo como Processo 

Entendemos que a contribuição central 
nos estudos sobre curriculo é a de compreender 
da ação da escola. É uma nova possibilidade de 
do "homem cidadão", por entender que a prática 
liza no contexto maior da realidade social, ou 

da Teoria Crítica4 
o caráter politico 
formação e atuação 
pedagógica se rea- 

seja, faz parte de 

um sistema escolar, inserido num sistema educacional que, por sua 

vez, faz parte da sociedade global. 
:u Compreender a relação educaçao-sociedade, supõe compreender 

Ql‹ hn! qual concepçao de educaçao. de homem, de sociedade fundamenta e de- 

termina o projeto pedagógico da escola. Isto é, fundamenta e deter- 
mina a organização dos conteúdos, dos objetivos, da relação profes- 
sor-aluno, os procedimentos metodológicos, a avaliação. enfim, o 

curriculo da escola. É por meio dele que a escola constrói valores 
e conhecimentos que serão absorvidos pela sociedade. 

4A Teoria Critica a que me refiro neste estudo tem como precursores 
os teóricos da Escola de Frankfurt e alguns seguidores - Henry Gi- 
roux, Michael Apple, Mário Osório Marques, José Luis Domingues e 
outros - cujos nomes encontram-se na referência bibliográfica.

/
/
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Nesta perspectiva. o conhecimento escolar tem como finali- 

dade contribuir para a transformação da sociedade, pois a prática 
social deve ser o ponto de partida e de chegada desse conhecimento. 

Os temas da realidade, como diz Paulo Freire, estão satura- 
dos de questionamentos críticos e, portanto, devem ser eles os con- 
teúdos do currículo. Assim. a escola, através dessa dinâmica curri- 
cular, torna-se espaco especifico para a reelaboração critica do 

nu saber e nao apenas para a sua transmissão e consumo. 

O curriculo rediscutido no dia-a-dia da escola constitui-se 
numa trajetória especifica para cada realidade escolar. É um pro- 

cesso dinâmico e mutável que sofre influências e reformulações a 

partir das mudanças ocorridas no desenvolvimento da própria prática 
social. Por isso, poderá ser captado somente a partir da atuação 
concreta dos sujeitos nele envolvidos e não a partir de uma propos- 
ta preestabelecida por grupos de técnicos. Cada etapa e cada aspec- 

na to do curriculo sao desenvolvidos em função dos fins pretendidos e 
da realidade que os determina. ' 

Nesse sentido, na concepção critica do curriculo, a educa- 
:v 1 1 \ ou cao e entendida como um dos instrumentos uteis a transformaçao so 

cial e. Por conseguinte, à transformação do homem. A escola assume, 
assim, uma conotação política na medida em que traduz interesses de 

grupos diferenciados, oportuniza a aquisição e reelaboração de co- 

nhecimentos. exercendo um papel ativo_na compreensão e reconstrução 
da realidade social. 

Em resumo. 
na "nao se trata de atuação politica qualquer, mas da- 

quela que cabe na escola e por ela é motivada e 
alimentada, no todo formal e político. A própria 
proposta informativa deve estar voltada para a for- 
mação, não apenas sob o ângulo da aplicabilidade 
concreta do saber, mas igualmente da instrumentali- 
zação científica da cidadania" (Demo, 1990bz9i).



-* emancipação consiste basicamente` em tornar o interesse em maiori- 

E8 

Nesta medida, não apenas o dominio do saber técnico é obje- 

to da educação, mas também a capacidade de se comunicar, de se en- 

tender com as pessoas,de construir as relações sociais são funda- 

mentais para que os sujeitos (educador e educando) adquiram a maio- 
A4 ridade humana, o interesse em emancipar se, garantindo a relacao 

entre o saber teórico e a práxiss. 

O próprio currículo torna-se essencial como condição ins- 

trumental da qualidade politica. Diz Cury, que o currículo 

“é um meio relevante para a consolidação da função 
politica na educação, manifesta ou não. É um ins- 
trumento que responde ao O que faaer Para se atin- 
gir um determinado objetivo. Nesse sentido, o cur- 
riculo se associa ao conteúdo da educação no seu 
sentido mais amplo, e sua definição não pode se 
restringir apenas ã relação de disciplinas e maté- 
rias componentes de um curso (...)“ (1987 111). 

A retlexão do curriculo como ciência critica pressupõe a 

compreensao da escola nas suas relações internas e externas. Diz 

respeito ao contexto histórico-social em que se insere, procurando 
desvelar o saber construído na prática escolar e ultrapassa-lo, 
tendo como papel mediador a teoria. 

Numa perspectiva critica de ensino, a articulação 'entre 

teoria e prática acolhe as idéias dos alunos. como também encoraja 
e possibilita a reflexão critica das mesmas. A teoria não existe 
sem a prática, nem a prática existe sem a teoria. Este repensar dos 

5Siebeneichler (1989), citando Habermas, diz que o processo de 

dade que é sempre um interesse em comunicação, livre de coações. 
Habermas tenta demonstrar que não somente a teoria tem sempre li- 
gação com a práxis vital, mas que ela tem a práxis emancipatória 
como conseqüência./ '
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conceitos de teoria-prática abandona a dicotomia existente e assume 

uma concepção de teoria e prática como indissociáveis e interdepen- 

dentes. 
Na construção do pensamento curricular critico, algumas 

questões foram levantadas por diversos autores que vieram contri- 

buir para uma melhor compreensão das relações ensino-curriculo-so- 

ciedade. Entre as questões levantadas destaca-se o currículo impli- 

cito existente nas escolas, ou seja, o currículo oculto. 

2.2.1 Currículo Oculto 

Currículo oculto são “as normas e valores que implícita, 

porém, efetivamente, são transmitidos pela escola e que, habitual- 
mente, não são mencionados na definição feita pelos professores dos 
fins e objetivos da sua matéria" (Apple, 1992z127). Por outro lado, 
o conteudo selecionado a priori, transmitido no corpo formal do co- 

nhecimento escolar é o curriculo manifesto. É a intenção externada 
do curriculo. 

Construído ao longo dos anos, o conteúdo informal e implí- 

cito no cotidiano das relações entre os sujeitos e nos conhecimen- 
tos veiculados pela escola se constitui numa estrutura profunda 

que, através de um conjunto ideológico de regras informais, Passa a 

integrar e determinar o curriculo. Como "veiculos" do curriculo 
oculto, Domingues (1985) destaca o livro didático, regras sociais, 

valores sociais e ações do dia-a-dia. 

0 currículo oculto,-então, está ligado à cotidianidade da 
:v escola, a sua forma de organização, sua estrutura e relaçao profes- 

sor, aluno e conhecimento. z



39 

De acordo com Giroux (1986), a partir da análise do curri- 

culo oculto, as escolas passam a ser vistas como espaços 'sociais 

onde a natureza da pedagogia deve ser encontrada também nas crenças 
e valores transmitidos tacitamente, através das relações sociais e 

rotinas que marcam o cotidiano das escolas. Em consequência, desen- 
volvem-se estudos sobre as ligações entre as escolas e a sociedade. 

As escolas, então, são entendidas como instituições políticas dire- 
tamente ligadas às questões de poder e controle na sociedade domi- 
nante. 

Desse modo, o projeto politico-pedagógico da escola não po- 

de limitar-se ao estudo e reflexão do corpo formal do conhecimento 
e das intenções manifestas. Deve intencionar, também, “o campo das 
intenções cotidianas em que as normas sub-repticias são mais efeti- 
vas e eficazes" (Marques, 19901141). 

Neste sentido, torna-se necessário discutir a intencionali- 
dade, declarada ou nao, do projeto curricular da escola. O discurso 
docente. as normas e ações do dia-a-dia são ideológicas por nature- 
za, na medida em que transmitem uma visão de mundo baseadas num 
sistema de valores que regulam a vida da escola e dos individuos 
que por ela passam. V

' 

Reconstruir, então. o currículo é rever o projeto politico- 
pedagógico da escola. É transformar o seu interior. tendo em vista 
a transformação do exterior, da sociedade maior. Isto implica numa 
ação coletiva e compromissada na qual todos os integrandes da esco- 
la participativamente refletem e consensualmente optam por um con- 
junto de valores e critérios que farão emergir o projeto, dar-lhe 
continuidade e aplicabilidade. Esta ação coletiva, embasa-se num 
referencial teórico-metodológico que contextualiza e fundamenta a 

prática docente. No dizer de Lorenzoni(199i:17),
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“É de fundamental importância que os valores que 
escolhemos sejam entendidos em todas as suas dimen- 
sões e em todos os niveis, porque eles regem a vida 
escolar, determinando nossas formas de' ensinar, 
nossas escolhas de conteúdos, nossa forma de ava- 
liar e o agir de cada um frente ao mundo". 

A reflexão critica desses valores resultará em beneficio 
para toda a escola, indicando as mudanças e reformulações necessá- 
rias. 

Como mediador principal entre o aluno e a ciência, o pro- 

fessor exerce um papel fundamental nesse processo. ao captar o va- 

lor implícito nos conteúdos escolares. 

2.2.8 Papel do Professor: Implicações Pedagógicas

~ A açao cotidiana do professor, orientada por uma proposta 
curricular construida de forma critica, é intencional. Por isso, o 

professor precisa ter clareza sobre os conteúdos que transmite. bem 
como sobre o papel que exerce no âmbito da sociedade. 

Nesse sentido, as soluções as necessidades não podem ser 

geradas isoladamente, por algumas pessoas em gabinetes. É no enten- 
dimento e na participação dos envolvidos no projeto de construção 
curricular que se encontram as possiveis alternativas para solucio- 
nar ou amenizar as dificuldades vividas no contexto da escola. 

Este desafio da busca constante de uma nova forma de atua- 

ção na realidade escolar coloca o professor em papel de destaque 
nesse processo. já que é ele que efetivamente interage no curriculo 
escolar.
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A_ participacão do professor na construção de uma proposta 
educacional com relevância social exige de sua parte um compromisso 
e um posicionamento de co-responsabilidade frente a proposta assu- 
mida em conjunto com o grupo. 

.. I . - Nesta ot1ca,;uma proposta curricular nao pode ser algo doa- 
ou do por alguém da escola ou mesmo de uma secretaria de educacao, mas 

deve ser construída participativamente, do planejar ao avaliar, num 
processo dinâmico, segundo normas que determinam a vontade politica 
coletiva dos seus agentes./ 

Como diz Marques, 

"a participação ampla assegura a transparência das 
decisões, ?ortalece as pressões para que sejam elas 
legítimas, garante o controle sobre os acordos es- 
tabelecidos e, sobretudo. contribui para que sejam 
contempladas questões que de outra forma não entra- 
riam em cogitacão“ (1990 134).

Q 

ÍAo assumir o compromisso de co-responsabilidade na constru- 
ção da proposta, o professor poderá romper com a visão super$icial 
sobre a realidade na qual está inserido. D exercício cotidiano da 

re$le×ão critica, da troca de idéias e da aquisição de novos conhe- 
cimentos possibilita uma melhor compreensão por parte do professor, 
sobre o contexto social em que vive, bem como de sua prática educa- 
tiva. A partir dessa compreensão o professor terá condicões concre- 

nv tas de contribuir com as idéias de transformação e construcao de 
“homens cidadãos" e podera restaurar o discurso dos sujeitos - pro- 
fessores e alunos - substituindo a prática do silêncio pela prática 
do diálogo.` 

ÍO ponto de partida para esta reflexão-intervenção deve ser 
as experiências do professor em sala de aula, as relacões interati- 
vas com os alunos e outros profissionais da escola, o conhecimento
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dos fenômenos que se passam no seu interior, enfim, o conhecimento 
profundo da escola - dos aspectos pedagógicos aos administrativos 
-, alterando a dicotomia existente entre o pedagógico e o adminis- 

trativo e Passando a relaciona-los a partir de uma Perspectiva 
dialética.

X 
[As mudanças correntes apresentadas pela dinâmica social, as 

na novas situaçoes diagnosticadas no interior da sala de aula" exigem 
do professor estudos e reflexões sobre o que Q como trabalhar. As- 

`¡ 

sim, a prática_refletida constitui-se numa construçãoó permanente 
,. 

tanto da proposta curricular como da formação do professor./ 
Nesta perspectiva. o professor deixa de ser o reéassador de 

V! 

"receitas", conteúdos e respostas predeterminadas por agentes ex- 

ternos à escola, para ser um sujeito construtor do processo, um su- 

jeito que estuda, que constrói conhecimentos e que mobiliza a ação 
pedagógica. Neste sentido. precisa cuidar de sua competência teóri- 
co-metodológica,~ com qualidade política e dominio do corpo teórico 
que fundamenta ou fundamentará sua prática. O compromisso com a 

realização de sua tarefa diária supõe planejamento com base cientí- 
fica, ou seja, o esforço sistemático de investigação critica da 

realidade e não improvisos e repetição, ano após ano, das mesmas 
praticas que acabam com o desafio de construção e criação. 

A construção, portanto. de um projeto curricular crítico 
para a escolã exige dos professores e dos seus dirigentes, uma von- 

tade expressa, um compromisso coletivo de reconstruir suas próprias 

formaçõess de substituir o papel da escola de distribuidora de bens 
de consumo, para o de produtora de conhecimentos. 

Assim, repensar uma ação pedagógica em função do momento 
histórico é acreditar que, a medida que as mudanças ocorrem na so- 

ciedade maior, também a educação precisa ser repensada e, portanto,
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o conhecimento do Professor continuadamente construído, acompanhan- 
do todo o processo de mudancas. 

A partir dessa visão de curriculo. trataremos a seguir de 

dois aspectos que consideramos fundamentais na construcao de uma 

proposta curricular: o conhecimento e a participação.
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CURRÍCULO COMO PROPOSTA . 

C3I[EZF4'FIII=II(3¢äP4EZP4'FEZ F7LJP4I3$ãb1EZP4'f¡ãI3¡ã EE 

C3CJL_EE'TÍ[\J¢äP1EZf4'TE5 C3C3bJ£51'F2LJ:flD¡ä 

A reorientacão do curriculo em direcão a uma perspectiva 
critica requer uma nova qualidade de ensino que toma como Pressu- 
postos básicos a critica e a ação. Neste sentido, o conhecimento 
tem o papel de mediador neste processo de orientação curricular, já 

que busca não apenas informar ou instruir as Pessoas nele envolvi¬ 
das, mas também formar uma consciência critica. A funcão da critica 
a que nos referimos é, portanto, educativa. 

Através da compreensão critica sobre a realidade da escola 
e da sociedade em geral. há possibilidades de surgirem alternativas 
para a revisão dessa realidade. Assim, os sujeitos envolvidos no 

processo de construção curricular poderão dar uma nova direcão as 
suas ações cotidianas, encontrando soluções criativas para os pro- 
blemas.



A decisão de construir ou reconstruir coletiva e participa- 
ticamente um currículo. cientificamente fundamentado, implica num 

envolvimento compartilhado e responsável dos elementos que partici- 
pam desse processo. ou seja, implica numa decisão politica, numa 

vontade expressa das pessoas envolvidas, em especial, dos professo- 
res. Principalmente para estes, além da participação é essencial a 

construção de um corpo teórico de conhecimentos, que lhes serão in- 

dispensáveis à dominação de instrumentos teórico-metodológicos para 
a conducão competente do processo. 

Seguindo esta direção, destacaremos a seguir a relação en- 

tre curriculo e conhecimento nas concepções tradicional e critica. 

O à É g 3.1 Curriculo e Conhecimento: Concepcao Tradicional 

Na concepcão tradicional de curriculo, o conhecimento é ob- 

jetivamente estabelecido e a educacão escolar é entendida como 
transmissão de conhecimentos pré-selecionados. Ao professor compete 
transmitir estes saberes prefixados, com fidelidade.

~ Nesta visao, o conhecimento apresenta-se fora do alcance do 
questionamento critico. Não se coloca em questão como tal conheci- 
mento foi construido. como é selecionado e quais interesses fépfe- 
senta. O que se quer saber é como o conhecimento será~ transmitido 
de modo a ser absorvido o mais rápido e eficientemente pelo aluno. 
Métodos e técnicas “eficientesV sao criados para este fim. ' 

Os alunos são caracterizados como um corpo unitário. sepa- 
rados das Forcas_materiais e ideológicas que constroem seus inte- 

resses e preocupações. pois, nesta visão tradicional de educação, 
“todos os alunos são iguais em natureza humana". tendo, portanto.
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iguais condições de absorver os conhecimentos transmitidos pela es- 

cola, sem considerar suas diversidades.
_ 

A exploração dos principios da administração cientifica pa- 

ra a área do curriculo e, conseqüentemente, para a concepção de co- 

nhecimento, transformou 0 aluno em objeto de trabalho da engrenagem 
burocrática da escola. Ele passou a ser o material bruto (tábula 

rasa) a partir do qual a "escola-fábrica" modela um produtos de 

acordo com as especificações da sociedade dominante. D conteúdo do 

curriculo deve ser suficientemente variado para satisfazer as ne- 

cessidades de todos os tipos de individuos. 

Dentro de uma perspectiva tradicional, o conhecimento é 

considerado como uma investigação científica isenta de valores. De- 

ve ser objetivo e descrito de $orma "neutra". As marcas de validade 

do conhecimento ?icam implícitas em uma noção de objetividade, que 

mede a força de seu signiticado de acordo com o grau em que é tes- 

tável. Por ser objetivo, o processo de aquisicao do conhecimento é 

linear e consiste de partes isoladas, distintamente separáveis que 

se relacionam empiricamente. 
0 conhecimento comeca do concreto e é elevado a proposiçoes 

gerais, que podem ser reduzidas a resultados previsíveis. Nesta 

concepção, é situado à parte das realidades e relações sociais. É 

traduzido como verdade Final, fixa e imutável, isto é, seus Pressu- 

postos e sua estrutura parecem ser universalizados para além do 

contexto histórico ou de uma análise critica. O interesse constitu- 

tivo de conhecimento baseia-se no modelo de desenvolvimento teórico 

das ciências naturais; 
Sendo assim, submete-se o ensino-aprendizagem à permanente 

e minuciosa vigilância avaliadora e a instrumentos de verificação 
dos niveis de rendimento dos alunos e de dosagem correta na distri-
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buicão dos conteúdos. 

“Concebe-se, assim, o ensino-aprendizagem como algo 
acabado em tempos conclusos e fechados em si mes- 
mos; truncam-se e artificializam-se os fluxos con- 
tínuos da construcão do conhecimento, reduzidos, 
nesta ótica conservadora, ao etapismo dos programas 
e do planejamento de cada ano escolar em separado" 
(Marques, 1992184). 

Assim, o currículo escolar é organizado em função de conhe- 
cimentos pré-selecionados. bem como, de acões práticas predetermi- 
nadas para a sala de aula. A exigência do saber escolar constitui a 

única medida e valor daquilo que define a experiência da aprendiza- 
gem - o conhecimento objetivo, ou seja, "aquilo que é geralmente 
aceito como possuindo uma base empírica ou tradicional" (Giroux, 

1988168, apud Phil Cusick). O valor da experiência do aluno e pro- 

fessor já está pressuposto no conhecimento objetivo. Desta forma, o 

conhecimento é objetivado no sentido de ter uma existência indepen- 

dente de suas origens humanas. 
Segundo ainda Giroux (1988), o conhecimento selecionado a 

priori e organizado hierarquicamente é considerado como o consenso 
cultural a ser distribuido a todos os alunos, sem considerar suas 

diversidades contextuais. As vivências e experiências desses alunos 
nv sao reduzidas ao imediatismo de seu desempenho. O conhecimento é 

útil para ser avaliado, admirado, registrado e controlado. Em nome 
da eficiência, os saberes da realidade concreta dos alunos são ig- 

norados no processo de ensino-aprendizagem, resultando num conse- 
qüente desinteresse destes pelas práticas pedagógicas -produzidas 
nas escolas. 

Ao mesmo tempo, os professores que embasam suas práticas 

nessa abordagem enfrentam sérios problemas de comportamento dos
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alunos. A preocupação com a ordem e o controle passam a ser priori- 

tários para esses professores que legitimam seus papéis como fun- 

cionários burocratas. 
A linguagem utilizada pela ciência e tecnologia por um me- 

lhor controle, promete aos professores mais facilidade de manipula- 
cão. Neste contexto, espera-se "que professores e alunos sejam con- 

sumidores passivos ou transmissores de conhecimentos, ao invés de 

negociadores do mundo no qual trabalham e agem" (Giroux, i98óz235). 
Desta forma, a ciência, com sua lógica de eficiência e con- 

trole, exerce uma funcão de legitimacão ou justificativa para as 

acões e omissões dos professores. 
Verifica-se, então, nesta perspectiva, a concepcão de cur- 

riculo como meio de transmissão de conhecimentos absolutizados. 
no produzidos e sistematizados, fora do seu contexto de producao. 

3.2 Currículo e Conhecimento: Concepcão Crítica 

Nesta concepcão. a atividade humana de conhecer se realiza 
num espaco definido entre o que existe e o universo de possibilida- 
des que o homem almeja. Neste sentido, “o ser humano caracteriza-se 
pela capacidade de assumir a seu cargo as condicões objetivas de 

ou sua existência, nao apenas vivendo na natureza e em sociedade, mas 
transformando a natureza e produzindo a sociedade para viver" (Mar- 

ques, 1988 26). 

O -conhecimento, escolar visto por esta ótica, é analisado 
como parte de um universo maior de conhecimento. Os projetos da

~ construcao do conhecimento escolar são, ao mesmo tempo, projetos da 
construcão da sociedade maior. Isto quer dizer que a concepcão cri-
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tica e, portanto, dinâmica de curriculo vê o conhecimento como 
construção e produção histórica, nunca permanente e infalível, mas 

inseparável de seus portadores que o constroem nas suas práticas 
sociais concretas. 

¶Assim, currículo e conhecimento passam a ter um significado 
sócio-histórico. Através da compreensão dos conteúdos implícitos e 

explícitos, o professor e os alunos constroem seus re?erenciais pa- 

ra as suas leituras de mundo, ou seja; 

"Todo o conteúdo do curriculo escolar tem uma ori- 
gem e' passa por um processo de transformação ao 
longo do tempo - isto é, tem uma história que, em 
última análise, é a própria história do conhecimen- 
to humano"(Burnham, 1991121). 

Por sua vez, os diversos processos de investigação social
~ sao determinados por interesses especificos do conhecimento. Nas 

escolas, tanto professores como alunos são detentores de conheci- 
mentos que são interpretados dentro do contexto histórico em que 

cada um vive. A interpretação contextualizada e crítica dará senti- 
do e direção ao conhecimento escolar. 

D conhecimento curricular. no dizer de Giroux. é um estudo 
em ideologia, ou seja: uma análise cuidadosa dos pressupostos teó- 
ricos e interesses ocultos ou latentes, presentes em qualquer tipo 
de conhecimento. Cumpre, pois, em toda proposta curricular crítica, 
explicitar a postura pedagógica assumida e intencionada pelos su- 

jeitos nela envolvidos. É uma postura politica do entendimento com- 
partilhado, da organização e da condução do processo ensino-apren- 
dizagem (Girou×, 1986, Marques, 1992). 

A escola tanto exerce o papel de mediadora, seletora e 

transformadora ao produzir conhecimentos utilizáveis na esfera eco-
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nômica, como também trabalha estes conhecimentos com o objetivo de 
servir ao esclarecimento, à resistência e à criatividade. 

Assim, a idéia de conhecimento, numa perspectiva tradicio- 

nal, após um longo processo de investigacões e debates, vai aos 

poucos sendo reconstruída, surgindo um novo referencial que redi- 
mensiona as concepcões e posturas cientificistas. 

A comunidade científica se apresenta não como detentora de 
uma verdade absoluta indiscutível, mas como participe de um proces- 
so de mudanca e construção permanentes. Neste processo, o conheci- 
mento exerce a tarefa potencial de instrumentalizar as pessoas para 
enfrentarem as dificuldades existentes na construcão de uma nova 
ordem social. 

Isto significa que o projeto curricular da escola deve fun- 

dar-se também em bases cientificas, ou seja, os sujeitos envolvidos 
no projeto deverão ter dominio dos conceitos e das teorias como

~ instrumentos de apreensão e objetivacao dos conteúdos com os quais 
irão trabalhar. No dizer de Demo (1990 22), 

"Dominio teórico significa a construção, via pes- 
quisa, da capacidade de relacionar alternativas, de 
conhecer seus vazios e virtudes, sua história, sua 
competência, sua potencialidade, de cultivar a po- 
lêmica dialogal construtiva, de especular chances 
possíveis de caminhos outros ainda não devassados". 

Supera-se a compreensão do curriculo como um processo in- 

tra-escolar de transmissão dos conhecimentos produzidos fora da es- 
cola e passa-se a entender o curriculo como um processo social que 

ocorre no âmbito da sociedade e que tem a tarefa de produzir conhe- 
___.)- 

cimento através do confronto e articulação entre o saber da expe- 

riência vivida e o saber produzido e sistematizado historicamente. 
É o desafio que se apresenta ao professor de realizar, de forma
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competente (teórica e criticamente), o trânsito entre a prática e 

a teoria e da teoria à prática. 

Portanto. construir uma proposta curricular cientificamente 
fundamentada e com participação efetiva de todos os envolvidos, es- 

pecialmente os professores, implica num entendimento indissociável 
entre currículo e construção do conhecimento. Na verdade, o “curri- 

culo näo é senão a processualidade da construcão dos conhecimentos 
na continuidade dos dias e anos, em que tudo se concatena no saber 
como forma essencial das experiências vividas" (Marques, 1992:ó5). 

A partir dessas idéias, tentaremos, a seguir, discutir a 

questão do conhecimento numa perspectiva critica, abordando o co- 

nhecimento técnico-cientifico - enquanto qualidade formal do co- 

nhecimento. e o comunicativo - enquanto qualidade política do co- 
nhecimento. 

3.3 A Questão do Conhecimento 

Tanto o conceito de curriculo como o de conhecimento passa- 
uu ram, no decorrer dos tempos, por novas construcoes, acompanhando 

todo o-processo de mudancas socio-politicas ocorridas no mundo. 
A preocupacão com o conhecimento vem desde os povos da an- 

tigüidade. De forma geral, as necessidades práticas de subsistên- 
cia impulsionaram a busca das dfversas formas de saber. 

Todavia, foi iniciativa dos gregos. a preocupação mais sis- 
temática e de cunho mais filosófico com as questões e condições de 
formação do conhecimento.

V 

Paralelamente ao conhecimento empírico, os gregos começaram 
a ter consciência da divisão social do trabalho entre senhores e
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escravos, e por consequência passaram a estabelecer a diferenca en- 
tre duas formas de logos: a techno e a prixit. G t|ChnQ_si9nifica o 

uso de conhecimentos secretos e especializados, resultado de uma 

longa aprendizagem, na maioria das vezes nao familiar (ofícios do 
tecelão, do médico, do oleiro), ligados ao trabalho, às atividades 
de produção de bens necessários à vida. São servicos prestados por 
alguém que é detentor desta especificidade de conhecimento. A prá- 

xis é a "consciência do agir sobre os homens". Quem a detém é o 

usuário e não o fabricante. É uma atividade politica que não neces- 
sita do trabalho manual, como por exemplo, o lazer (Marques, 
1988 33). É um tipo de conhecimento ligado mais ao prazer de sa- 

ber. 

Este conhecimento "desvinculado das necessidades práticas" 
e desenvolvido por uma classe social que tinha mais prestfgio, a 

dos senhores, foi considerado superior em relacão ao trabalho pra- 
tico, 'considerado inferior, já que era executado por escravos para 
os senhores. 

De Platão a Aristoteles, houve a contribuicão dos gregos no 
desenvolvimento de teorias sobre o mundo, sobre a vida social. 

De acordo com Matallo Junior (1991), é com a distincão en- 

tre opinião e ciência, feita por Sócrates, que comeca verdadeira- 
mente a Teoria do Conhecimento e da Ciência; 

"E assim, pois, quando as opiniões certas são amar- 
'radas, transformam-se em conhecimento, em ciência, 
permanecem estáveis. Por este motivo é que dizemos 
ter a ciência mais valor do que a opinião certa: a 
ciência se destingue da opinião certa por seu en- “ 

cadeamento racional" (Sócrates, apud Matallo Jú- 
nior, 1991 15). '
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Apesar de existirem diferenças entre as expressões “Qu gçhg 
que" e“eu sei que", hoje é aceito pela maioria dos autores que 

tratam sobre a questão do conhecimento, que a ciência é a "sofis- 

ticação do senso comum”. O pensamento comum tornou-se o terreno 

sobre o qual se constroem as teorias cientificas, gerando um co- 

nhecimento mais argumentativo. 
A partir do Renascimento (séc. XVI), surgiram novas refe- 

rências teóricas para a reorganização do pensamento e uma nova vi- 

são de mundo. Os denominados fundadores da ciência moderna - Co- 

pérnico, Descartes, Galileu e Newton - deram uma nova direção e 

significado às investigações cientificas. 
4.» O periodo histórico do processo de construçao da ciência 

moderna coincidiu com o desenvolvimento do capitalismo. As trans- 

formações sociais, econômicas e politicas, influenciaram progressi- 
vamente a cultura de forma geral, conseqüentemente gerando novos 
padrões de referência e de pensamento. 

Esta passagem do periodo manufatureiro à era industrial, na 

qual o capitalismo se prepara para instalar as relações sociais de 
nu produçao, foi marcada por decisivas transformações' econômicas e 

tecnológicas que vieram exigir a ampliação dos conhecimentos cien- 
tificos e técnicos. 

No decorrer dos anos, com o período revolucionário e as no- 

vas descobertas científicas, foi-se rompendo aos poucos com a tra- 

dição clássica do racionalismo pragmático. A natureza passa a ser 

vista como sistema em contínua transformação. E o racionalismo 
pragmático, pressionado pelos novos pensamentos e descobertas, vai 

dando lugar ao racionalismo abstrato. Ampliam-se os espaços do 

conhecimento e consequentemente do desconhecido para' além do al- 

cance dos homens. "A ciência não mais constrói certezas; arma per-

z
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guntas inteligentes a que dá respostas até determinados limites vá~ 
lidas" (Marques, 1988 84). 

Ainda de acordo com Marques, a partir do século XIX, ini- 

cia-se um periodo de intensa atividade filosófica de tomada de 
uu ~ consciência de novas condicoes de producao do saber. 

*Com a reorganização do pensamento, uma nova racionalidade, 
a instrumental, foi produzida. A era do capitalismo, sob a tutela 
do capital financeiro, transformou as ciências e a tecnologia em 
suporte essencial das forças produtivas, envolvendo e limitando to- 
da a vida humana. Assim, como conseqüência, elabora-se uma visão de 
mundo marcada por um analiticismo de cunho cientifico; o “mundo 
mecânico" é dividido em partes que colaboram.entre si para o seu 
funcionamento. Instalam-se a fragmentação do saber e as exigências 
da burocratizacão gerencial: o saber especializado é colocado a 

servico do poder econômico. No processo de conhecimento, o sujeito 
e o objeto são colocados como independentes. 

3.3.1 Sujeito e Objeto do Conhecimento 

` A trajetória de construção de um novo conhecimento implicou 
no reconhecimento de novas relações estabelecidas entre sujeito e 

objeto do conhecimento. 
Nesta relação de interdependência, tanto o sujeito como o 

objeto não se anulam, mas constroem-se mutuamente. Não há constru- 
cão do saber sem construcão dos objetos e dos sujeitos do conheci- 
mento, ou seja, 

“o processo do conhecimento humano realiza-se numa 
unidade de contrários; o sujeito que conhece e o
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objeto conhecido. Unidade dialética, em que os dois 
Pólos não se reduzem um ao outro... mas se reclamam 
um do outro e se exigem em reciprocidade; negam-se 
e, ao negarem-se, constroem-se ambos como necessa- 
riamente correlatos, como positividades de outros 
em confronto” (Marques. 1988z84). 

A educação, na história do processo do conhecimento articu- 
la as interações entre sujeitos e objetos, não apenas no papel de 

mediadora instrumental, mas também e principalmente, num papel ?un- 

damentalmente humano, onde sujeitos intercomunicam-se nas suas 
~ na ~ . 

t
n açoes e relaçoes cotidianas, que dao sentido as suas exis encias e 

constroem a história humana. 

O fenômeno humano do conhecimento acontece no momento em 

que o homem pensa e $ala a realidade, age sobre ela, na intercomu- 
nicação com os outros homens. Neste sentido, sujeito e objeto são 

realidades que precedem o processo de conhecimento. 
O exercicio do ato de conhecer inicia-se no cotidiano. 

construindo o homem um conhecimento pratico que o orienta e o or- 

ganiza para a realização de suas tarefas diáriasL É um "saber de 
uso” gerado na experiência imediata e que se socializa no senso 
comum, captando um sentido especi?ico e intenso da realidade que o 

gerou. Só tem sentido e algum significado para as pessoas que vivem 
..n . . as mesmas experiencias. 

Assim, tanto o conhecimento "comum" como o gerado na acade- 
mia, o "cientifico" são reconhecidos. Cada um, no entanto, gera 
niveis próprios de saber. ¬ 

A ciência deve assumir a tare$a de conhecer a realidade tal 

como é, ou seja: ir além das aparências, abrindo perspectivas novas 
a partir de novos conhecimentos, sempre mais profundos e abrangen- 
tes. Nesta perspectiva, o ser não é abordado diretamente pela ra- 

zão, mas num discurso programado e instituído Fora do contexto in-
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terativo do homem com seu mundo. A ciência constrói seus objetos 
como problemas a Partir de princípios básicos. ' 

O fazer cientifico não se constitui através das relações 
entre os seres, mas no estabelecimento de relações conceituais en- 

~ ` 

tre problemas. A acao da razão opera uma “decomposição das repre- 
sentações ?enomênicas“, extraindo delas, sob a Forma de conceitos, 
os aspectos importantes de uma determinada teoria (Marques. 

1988116-7). 
A partir da construção de conceitos, o cientista acha-se em 

condições de formular novas questões sobre a experiência (hipóte- 

se), através da observação e da experimentação. Por conseguinte, a 

explicação dessas novas questões, mediadas pela teoria, resulta 
num estado mais avançado do conhecimento. 

No entanto. é a escola o espaço/tempo reservado à constru- 
Cão. a partir do saber comum, e de um saber teórico instrumental

~ que dará qualidade formal à constituição de cidadaos politicamente 
competentes. 

Por isso, a escola é muito importante; da condições técni- 

cas, em termos de iundar competência tecnológica. como também laz 

pensar e se pensar (Demo, 1990czE2-3). 

3,3.8 Conhecimento Técnico Científico: a Qualidade Formal do Co- 

nhecimento 

O homem, ao relacionar-se com a natureza, apropria-se dela, 
de um lado, pelo aspecto da utilidade, ou melhor, subjuga a nature- 
za às suas necessidades. O sucesso no dominio sobre objetos ou coi- 

sas é que impulsiona o processo de conhecimento. Por outro lado, o
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homem busca conhecer e apropriar-se da natureza pelo aspecto social 
e comunicativo. Isto resulta no entendimento entre sujeitos capazes 
de lalar e agir.¿ 

No paradigma de conhecimento técnico-cientifico, o sujeito 
cognoscente é definido como aquele que se relaciona com objetos pa- 
ra conhecê-los ou para agir através deles e domina-los. Por meio de 
regras técnicas o homem submete a natureza a seu controle. 

` Todavia, na história do homem, o conhecimento técnico-ins- 
trumental tem lugar de destaque. É idéia central dessa história,

~ pois nao se encontra nenhum ser humano que de um jeito ou de outro 
não necessite da técnica. A ciência tecnológica dá qualidade a nos- 
sa vida. D que se quer é-o emprego controlado da técnica para que 
sirva ao homem e não o homem a ela. Neste sentido. a "tecnologia 
concretiza a capacidade humana de inventar instrumentalidades capa- 
zes de solucionar os problemas colocados à vista" (Demo, 1988a 15). 

A visão tecnocratica, orientada para Fins de manipulação 
estratégica, deve ser substituída pela visão da ciência como um dos 
instrumentos uteis a emancipação do homem. Por isso, a qualidade 

. 
' ~ tecnica, Formal do conhecimento nao deve ser a priori, algo suspei- 

to e rejeitável. Possui seu lugar especifico, é, portanto, indis- 
pensavel ao homem. 

A qualidade formal está ligada à competência de produzir e 

aplicar- conhecimentos, técnicas e métodos adequados, com vistas a 

um determinado Pim. 

Na escola, esta preocupacão está ligada a questões impor- 

¿Habermas argumenta que estes dois modos de acão do homem sobre 
a natureza estão unidos a dois meios: a linguagem elo trabalho. A 
linguagem é o meio de acão comunicativa, ao passo que o trabalho é 
o meio de acao instrumental do homem (Habermas, 1989 e Siebeneich- 
ler, 1989).
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tantes como: o que o aluno aprende? que conhecimentos são produzi- 

dos? que tipo de formação têm os professores? e questão relaciona- 

das com a competência profissional dos professores, entre outras. 

A qualidade formal do conhecimento no exercicio profissio- 

nal se destaca quando da sua aplicação. O aprimoramento das condi- 

ções instrumentais visa, neste estudo, um atuar com competência. 
Todavia. atuar com eficiência e competência exige, além da 

busca de conhecimentos técnico-científicos, uma visão e atitude po- 

liticas frente a este atuar. 
Neste enfoque crítico, uma proposta curricular cientifica- 

mente fundamentada, com qualidade formal, não é suficiente para de- 

sencadear um processo emancipatório de educação. Só a qualidade 
formal é insuficiente para a “formação do sujeito capaz de se defi- 

nir e de ocupar espaço próprio, recusando ser reduzido a obje- 

to"<Demoƒ 1990b 78). Através do questionamento crítico às ciências, 
é que os envolvidos com a proposta criam expectativas de sair da 

condição histórica de dominados. ' 

É preciso, portanto, que a proposta curricular tenha quali- 

dade política, isto é, que o conhecimento construido tenha aplica- 

bilidade, concreta e instrumentalize a construção da cidadania, a 

vida em sociedade. É o que tentaremos discutir a seguir. 

3.3.3 Conhecimento Comunicativo: a Qualidade Política do Conheci- 
f mento ` 

Como vimos no item anterior, o processo de apropriação da 

natureza pelo homem só se torna possivel devido aos diferentes in- 

teresses de conhecimentoz o técnico, da utilidade, e o social, o
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comunicativo. 
Ao apropriar-se da natureza para utiliza-la em seu benefi- 

cio, o homem não o faz isoladamente. Ele se junta em sociedade com 
os outros homens, para então buscarem a melhor forma de realizar a 

reprodução material e social à qual são forçados pela própria na- 
tureza. Através do entendimento intersubjetivo, da ação comunicati- 
va, os homens encontram neles mesmos os motivos para alcançarem de- 
terminado objetivo. Eles próprios coordenam e são responsáveis pe- 

los seus projetos de ação na natureza e nas relações com os outros 
homens. 

A natureza, como o homem, não é imutável. É flexível, adap- 

tável. Ela se modifica e se constrói a Partir de possibilidades. 
A cada nova experiência pela qual o homem passa, ele se 

transforma. Novos conhecimentos são reelaborados. Isto significa 
que o homem é por essência um ser educável. A educação, portanto, é 

fundamental na vida do homem. 
Neste sentido, a educação escolar é um espaço essencialmen- 

te ideológico, onde estão em jogo concepções e intenções, enfim, 
diferentes formas de conhecimento que influenciam a dinâmica inter- 

na da instituição escolar. . 

Nesta dinâmica, o conflito, as falas contrárias, o diálogo 
autêntico são Partes importantes do contexto comunicativo. Os in- 

terlocutores desses atos e relações buscam, na perspectiva deste 
paradigma de currículo/conhecimento, o entendimento entre si e sub- 
metem-se aos mesmos critérios, com o intuito de atingir determina- 
das metas. Neste plano do entendimento na produção de convicções 
comuns, os objetivos individuais necessitam converter-se em coleti- 
vos, ou seja, interdependentes. Isto não quer dizer, que se excluem 
os interesses individuais, que se eliminam os conflitos, mas que se
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propõe a reconstrução deles, através de uma discussão ampliada. O 

grupo discute, avalia e decide a força da melhor argumentação. Nes- 

ta prática, 

“Requer-se a busca do entendimento comum no diálogo 
permanente de cada categoria profissional consigo 
mesma e com os demais grupos sociais interessados 
nas ações em questão, para que se lhes definam os 
valores e normas, as interdependências funcionais e 

z os critérios para a aferição dos meios mais adequa- 
. dos com vistas à eficiência técnica e aos resulta- 

dos socialmente relevantes" (Marques, 1992:44) 

Os interlocutores da ação comunicativa orientam-se não pelo 
sucesso individual, mas pela cooperação voltada para o entendimento 
coletivo. Este entendimento não pode ser induzido de fora Por ter- 

ceiros, porque têm que ser aceito pelos participantes. Têm que par- 

tir do grupo. 

Desta forma, compete ao saber comunicativo tornar compreen- 
sível e explicito o saber implícito, isto é, o saber de que são 

portadores todos os sujeitos, do leigo ao cientista. 
' No paradigma de conhecimento construido pelos teóricos cri- 

ticos, o sujeito é levado a entender-se com outros sujeitos sobre o 

que pode significar o fato de conhecer objetos, ou agir através de 
objetos. O que é mais importante é o enfoque performativo do enten- 

dimento intersubjetivo e não 0 objetivante (Marques, 1990 47-49). 

Ainda de acordo com Marques, por esta ótica, a qualidade 

politica do processo de construção de conhecimento só é possível na 

unidade dos contrários, ou seja, sujeito e objeto do conhecimento 
constituem-se e designam-se em reciprocidade. O sujeito é .sempre 

situado num contexto histórico, concreto e em interação com a so- 

ciedade. 0 objeto não pode ser indiscrimindamente fracionado e nem 

isolado do sistema de relações a que se vincula (33-35).
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Por ser o homem o criador e condutor de si mesmo, de sua 

história e de sua cultura, sua atuação no mundo é marcada por uma 

especifica e própria qualidade politica. Qualidade política "é 

aquela que trata dos conteúdos da vida humana e sua perfeição é a 

arte de viver" (Demo, 1990a 40). E só aos homens cabe a ação de in- 

tervenção sobre a natureza e, ao mesmo tempo, fazê-lo em conjunto 

com outros homens. 
Para- tanto, a educação necessita ser vista e conduzida de 

forma a que capte o "sentido de viver humano no mundo" e suas in- 

tencionalidades. Nesta direção, um projeto curricular não se cons- 

trói na reflexão isolada, mas na forma de diálogo do grupo envolvi- 

do nesse processo. É no grupo que os indivíduos também coordenam 
seus projetos e organizam suas relações. 

Na dinâmica grupal o conhecimento comunicativo caracteri- 
za-se pela vontade de esclarecer e emancipar, através da crítica 
reflexiva, todos os envolvidos. 

No caso especifico dos professores, o discurso argumenta- 
ou tivo, ou seja, a disposiçao democrática de dialogar e alcançar eo 

entendimento unicamente em função da racionalidade crítica das 

ações e não por imposições coercitivas7 (internas ou externas) é 

condição indispensável para que cheguem à maioridade humana, no 

exercicio da profissão. 

7Na Teoria Habermasiana, os agentes humanos, em qualquer ação que 
praticam, devem pressupor uma "situação ideal de fala", ou seja, 
agir como se a situação presente fosse ideal. A “situação ideal de 
Fala", é uma situação de discussão absolutamente isenta de coer- 
ção, _realizada entre agentes humanos livres e iguais. As posições 
assumidas na "situação ideal de fala", deverão levar em conta a 
possibilidade de que venham a ser contestadas pelos demais, de- 
vendo provar-se por suas pretenções de validade, e não por qual- 
quer influência externa ou pelo uso da força. Vence a posição que 
apresentar os melhores argumentos. Habermas (1982), Siebeneichler 
(1989), Beuss (1988), Aragão (1992), Marques (1990). '
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Para isto, não basta o dominio dos conhecimentos técnicos, 
mas ë flEC8SSäYia também. a competência comunicativa de se entender 
com os outros, de trabalhar em grupo e de resolver de forma consen- 
suale as questões do dia-a-dia. Alcançar a maioridade humana ou 
emancipar-se exige vontade e intenção politica, isto porque: 

“As práticas educativas, como toda prática social, 
devem orientar-se no sentido da busca da 'situação 
ideal de fala', isto é, na antecipação e pressupo- 
sição de uma interlocução-não-coercitiva nem dis- 
torcida por fatores externos, mas direcionada pelos 
principios da reciprocidade e da simetria, de modo 
que todos os participantes tenham as mesmas possi- 
bilidades de intervir, perguntar e responder, de 
problematizar, interpretar, opinar, justificar, de 
decidir, ordenar, assentir ou opor-se" (Marques, 
199®z121). 

Na perspectiva da ação comunicativa, a tendência para uma 
dominação do Estado totalmente administrado pela ação do capital 

nu nao é negada, mas se contrapõe dialeticamente à tendência para a 

comunicabilidade, para o dialogo e para o consenso que está impli- 
cito na linguagem e, por isso, imanente a própria humanidade e um 

traço distintivo do ser humano. Esta premissa de otimismo num futu- 
au ro melhor onde as relaçoes humanas e sociais serão mais transparen- 

tes e menos violentadas, é um ideal que pode ser realizado. 
É, portanto, tarefa do educador, enquanto suposto detentor 

de uma competência comunicativa, qualitativamente política, tradu- 
zir as linguagens das ciências, ao universo das práticas cotidianas 
ou profissionais, ou seja, interpretar os interesses, as intenções 

80 termo "consensual", origina-se da Teoria Consensual da verdade, 
em Habermas, que significa a busca cooperativa da verdade, à base 
do melhor argumento, numa “situação ideal de fala “ Nesta teoria, 
o consenso não elimina o conflito. É um acordo que tem uma base 
racional crítica e se assenta em convicções comuns (Habermas, 
1998; Siebeneichler, 1989; Geuss, 1988; Aragão, 1998, Marques, 
1990).
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dos enunciados científicos, nos interesses práticos vitais dos edu- 
candos. 

av Neste sentido, exige-se do professor permanente atencao 
critica ao curriculo oculto. É necessária uma desocultação da 

construção curricular através de uma parmanente vigilância. 
Faz-se mister, portanto, para o exercicio da profissão, que 

o professor conjugue a competência técnico-cientifica e a competên- 
au cia comunicativa, ambas colocadas em reconstruçao permanente, no 

sentido de que a educação possa estabelecer um nivel mais estreito 
entre teoria e prática. 

Neste sentido, as exigências de uma competência técnica se 

cumprem'na construção do mundo, com a participação dos sujeitos in- 

teressadosn 
Assim, ser sujeito do conhecimento significa, segundo Ha- 

bermas, não exclusivamente relacionar-se com objetos para conhecê- 
los ou para agir através dele e domina-los, mas, sim, como aquele 
que, no decorrer do processo histórico, é obrigado a entender-se 
junto com outros sujeitos sobre o que significa o fato de “conhecer 
objetos" ou “agir através de objetos" ou, ainda, "dominar objetos 
ou coisas" (Siebeneichler, 1989168). 

Construir-se como sujeitos da educação significa produzir 
novos saberes através de elaboração própria. É produzir a novidade 
do saber renovado; é, pois; produzir conhecimento. 

Estas idéias sobre o conhecimento juntar-se-ão a seguir com 
as idéias sobre participação, ambas consideradas neste estudo, como 
imprescindíveis à construção critica de um currículo.
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A história da humanidade registra que o homem, desde a sua 

origem, vive em grupos: na familia, em grupos de amizade, em sin- 

dicatos, associacões e grupos de trabalho no exercicio profissio- 

nal, que se reúnem motivados por necessidades semelhantes. 
De acordo com Bordenave (1983 28) etimologicamente a pala-

~ vra participacao significa desde “Fazer parte", "ter parte" a "to- 

mar parte". Estas expressões, indicam os diversos niveis de parti- 
av au cipacaoz “a diferenca entre a participacão passiva e a participacao 

ativa, a distância entre o cidadão inerte e o cidadão engajado". 
:u A concepcao critica de curriculo entatiza o processo par- 

ticipativo (ativo) na sua construcao. ao invés de modelos predeti- 

nidos e prescritos a serem implantados impositivamente. Assim, a 

participacão de todos os integrantes da escola no processo de re- 

construção curricular é condicão essencial para 0 seu desenvolvi- 

mento. Neste paradigma curricular quem não participa, consequente- 

mente, não se compromete com o processo, não o conhece, não se sen- 

te parte dele e responsável por ele. 
* Ao contrário, a tendência tecnocrata de curriculo firma a 

distincão entre o trabalho de pensar e o 

direcionando a participacão dos envolvidos 
cões distintas e independentes, ou seja, os 

cão da proposta curricular "participam" em 

uns planejam, outros executam e outros, às 

de avaliar a proposta. 
apenas a etapas e fun- 

envolvidos na constru- 
momentos diferenciados; 
vezes, só avaliam. Não 

há uma continuidade de participacão iniciada (de todos), de tomada 

de ciência e envolvimento em todo o processo de construcão do cur- 

riculo.
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A decorrência “lógica” dessa divisão entre trabalho manual 
e intelectual, especialista (técnico) e não especialista (simples 
professor) é uma proletarização crescente da força de trabalho con- 
siderada desqualificada. Expropriado de seu próprio saber, o pro- 

fessor perde também o controle sobre o processo educacional, por- 

tanto, da sua própria atividade. 
nú 1 0 ou . Nao ha duvida de que a divisao entre os que planegam e de 

cidem- e os que executam subestima a capacidade de pensamento dos 

professores, que são, na sua grande maioria. meros executores da 

proposta, reprimindo sua capacidade intelectual. Dispensa-se, as- 

sim, o ato de pensar e conseqüentemente de participar dos professo- 
res. 

A participação enquanto processo de desenvolvimento da 

consciência critica e de aquisição de poder implica necessariamente 
em compromisso e, por isso, em envolvimento em todo o processo de 

construção curricular. Isto, requer presença nas ações cotidianas 
da escola. Para realizar participação é preciso abrir, conquistar 
espaços passo por passo, pois participação é um processo de con- 

quista infindável, diário, sempre se fazendo. Por isso não pode ser 
entendida como uma concessão, dádiva ou imposição de alguém (Demo, 

i988b:18~20). _ 

Com efeito, se educação é condição necessária para a cons- 
trução da cidadania, sua função insubstituível é a de “ordem poli- 
tica, como condição ä participação, como incubadora da cidadania, 
como processo formativo" (Idem, 52). Este processo, por mexer de- 

mais na estrutura da escola e das pessoas com ela envolvidas, é 

lento e profundo. Não gera um efeito imediato, traz muitas dificul- 
dades que precisam ser transpostas. Neste sentido. participar sig- 
nifica exercer a democracia e, através dela, aprender a questionar,
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a criticar, a aceitar criticas, a exigir prestação de contas, a 

eleger e deseleger, a ceder e perder, a negociar a convivência e 

realizacão de interesses especificos do grupo. Negociação "é sobre- 
tudo instrumento de sobrevivência, uma necessidasde social de con- 

vivência relativa, a saida para se comporem conflitos ainda que não 
se resolvam" (Idem: 78). 

Assim, dentro da perspectiva critica de curriculo, parti- 

cipacão é processo histórico de conquista de sabedoria e de opcão 
em realizar uma vida melhor (com direito a educação, ã satisfacão 
das necessidades básicas), intervindo na realidade. Por isso. na 

educação a participacão é também o exercicio da competência politi- 
ca. com qualidade técnica e comunicativa. 

3.4.1 Planejamento Participativo 

Na escola, o planejamento participativo é uma metodologia 
ou empregada na tentativa de resolver. através da organizacao de seus 

membros, os problemas da escola; 

nu 1 "é a organizacao politica competente de uma comuni 
dade com vistas a descobrir criticamente os proble- 
mas que a afetam e a formular conjuntamente estra- 
tégias de solucão. despertando para a iniciativa 
própria e criando solucoes possiveis" (Demo, 
1990a:55). . 

No planejamento participativo não há ausência de poder, 
mas uma forma diferente do poder. Desse modo, a participacão dos 
membros~ do grupo. não se efetiva somente quando são chamados pela 
instituicão. a participar. A necessidade do comparecimento, da co- 

laboracão dos envolvidos é característica principal da participa-
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ção. Na conquista da participação, como na conquista da liberdade, 
há tanto direitos quanto deveres. Na verdade,¢>um grupo se cons- 

trói através da constância da presença de seus elementos na cons- 

tância da rotina e de suas atividades" (Freire, H., 1992 65). 

Sabe-se que na sociedade brasileira e em especial na educa- 

ção, não existe o hábito de participar. Construiu-se a idéia de que 

é mais fácil depender dos outros, deixar que os outros planejem e 

decidam por nós. Esta situação, na verdade, foi construida no de- 

correr da história, influenciada pelos regimes autoritários insta- 
lados e que impediam e desmotivavam as pessoas de exercerem a sua 
participação, o seu direito de cidadão. 

O planejamento participativo, quando direcionado por orga-
~ nismos oficiais, em geral é visto como um tipo de "participacao 

concedida". Esta participação normalmente faz parte da ideologia 
mantenedora da classe dominante. É uma participação ilusória, onde 
o grupo tem influência minima nas decisões. Diferenciam-se, assim, 

a participacao simbólica (ilusória) e a participação real dos ele- 

mentos. Na participação real os elementos influenciam e decidem no 
decorrer de todo o processo. do pensar ao avaliar. Contudo, mesmo 
na participação real, há diferentes niveis de participação, ou se- 

ja, os envolvidos com a proposta não participam todos da mesma ma- 
neira, com a mesma intensidade. Alguns exercitam sua fala, sua opi- 

nião e outros o seu silêncio. 

3.4.E Componentes Básicos do Planejamento Participativo 

Segundo Pedro Demo (i988b), o planejamento participativo se 
realiza através de três componentes básicos:
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1) Como processo inicial. a lormacío da consciincia crítica 
e autocrítica no grupo, ou seja, o autodiagnóstico. "Trata-se de 

saber interpretar, entender, postar (sic) diante de si e diante do 

mundo". É marcar posição diante da realidade. O conhecimento da 

realidade envolve tanto o conhecimento da realidade objetiva, com o 
ou conhecimento do próprio grupo, de suas aspiraçoes, suas crencas e 

valores. 
2) A partir do autodiagnóstico, faz-se necessário construir 

uma "estratégia de enfrentamento dos problemas. que saiba destacar 
prioridades, caminhos alternativos..." (grifo nosso). Parte-se para 

uma ação pensada. 
3) Construída a estratégia para enfrentamento dos proble- 

mas, torna-se imprescindível a organização do grupo. Este terceiro 
componente é estratégia iundamental para os dois componentes ante- 

riores, pois, segundo Demo, 

“A competência se demonstra sobretudo na capacidade 
de organização, que.é um teste tundamental dos com- 
promissos democráticos do grupo, aliado ao desafio 
de fazer acontecer; o desigual, sozinho, não pode 
nada; mas, organizado, é capaz de emergir, de ocu- 
par a cena. de inlluenciar, e, a partir dai, de re- 
vestir-se da capacidade de mudar em seu favor" 
(45). '

. 

É na comunidade escolar que devem surgir o interesse e a 
ou motivaçao para solucionar os próprios problemas. Há que se respei- 

tar o trajeto histórico do grupo, respeitando e levando em conta 
suas experiências anteriores, sua cultura e sua história. 

Desta forma, o conhecimento da realidade é o ponto de par- 

tida para a ação e reierencial de sustentação para a postura teóri- 
co-metodológica do grupo. Através da construção participativa e co- 

responsável do próprio caminho, o grupo vai continuadamente, desco-
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brindo novas possibilidades, buscando novos conhecimentos a partir 
do já conhecido. 

0 enfrentamento dos problemas permite um exame constante 
das práticas realizadas na escola e favorece a não estagnação dos 

professores na mera transmissão de conhecimentos. Supera-se, a par- 

tir dessa visão, a perspectiva individualista do atuar na escola e 

remete-se a uma visão mais interativa e comunicativa, aberta a no- 

vos momentos. Diz Santiago (1990 47) que 

“a superação efetiva de toda a comunidade escolar é 
um componente que não pode ser excluído, uma vez 
que é também no processo participativo que será 
gestado o compromisso de cada um com a proposta co- 
letiva, consolidando e fortalecendo a identidade do 
gruP0“. 

Através da organização do curriculo concebido participati- 
vamente é que se pode assumir o trabalho global de uma escola cuja 
proposta quer autônoma, compromissada e competente. 

A legitimação de um projeto curricular para a escola acon- 
iu tece à medida em que existe uma organizacão das relaçoes no seu in- 

terior, onde valores, normas e interesses comuns são definidos pe- 

las pessoas envolvidas, através de atos conscientes e compromissa- 
dos alcançados pela participação. Neste sentido,

H “a participacao ampla assegura a transfiarência das 
decisões, fortalece as pressões para que sejam elas 
legítimas, garante o controle sobre os acordos es- 
tabelecidos e, sobretudo, contribui para que sejam 
contempladas questoes que de outra Forma não entra- 
riam em cogitação" (Marques, 1990b:E1) 

Finalmente, a autonomiaa da escola também se preserva, tor- 

nando explícitas as discordâncias inevitáveis, as diversas funções 
e papéis de seus agentes e suas respectivas responsabilidades. Os
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sujeitos das acões são envolvidos e gradativamente tendem a senti- 
rem-se comprometidos. 

Numa perspectiva crítica, portanto. a participação dos en- 
volvidos é tão importante quanto a questão do conhecimento. Ambos 
imprescindíveis à construção do projeto politico-pedagógico da es- 
cola
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]Na medida em que ocorrem mudanças intensas, onde valores, 
hábitos e concepções vão se redimensionando, a sociedade se torna 
mais complexa e passa a exigir das pessoas novas posturas e novos- 
conhecimentos frente a novas descobertas. Neste contexto, a escola 
e os educadores não podem ?icar à margem desses acontecimentos./ 

Neste sentido. identi?ica-se uma abordagem teórica com ca- 
racteristicas criticas.)Entende-se que acompanhar e fazer parte do 
processo de mudanças implica dar uma nova dimensão ao trabalho da 

escola e, por sua vez, uma nova direção ao trabalho do professorj 
Na escola. assume-se que a construção curricular pode acontecer si- 
multaneamente a construção da tormação do professor. Uma não acon- 
tece independentemente da outra, já que nesta perspectiva critica 
de curriculo, tem-se como principio um trabalho coletivamente cons- 

no truido e cientiticamente fundamentado. Assim,)a preocupaçao em 

acompanhar e compartilhar de perto as mudanças que ocorrem em todos
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são procedimentos imprescindíveis a um educador crítico.f 
Nesse horizonte,'sabe-se que a formação do professor) pode 

se dar em diferentes níveis de abrangência: seja nos cursos regula- 

res de E9 e 39 graus, seja na pós-graduação, ou seja. ainda, na 

perpectiva da formacão continuada; Cada um desses niveis têm graus 

de importância especificos para a formação do professor, No entan- 

to, a preocupacão maior neste estudo é com a formação continuada, 
embora se enfoque também a formação escolar por considera-la im- 

prescindivel ao professor. 

4.1 Formação Escolar 

¡Na realidade brasileira, constata-se que um expressivo nú- 

mero de professores que atuam em diversas regiões do país não pos- 

sui a escolaridade minima legal. de nivel secundário, necessária 
para o exercicio do magistério. De acordo com Magnani (1992), cerca 
de 11% dos professores brasileiros em 1989, não tinham o primeiro 

grau completo. Nos estados do Nordeste este indice ultrapassa os 

40%.
H 

Dentro desse panorama nacional, o Estado de Santa Catarina, 
considerado como um dos estados acima da média na questão da forma- 

cao do professor, tem também no seu quadro docente, muitos profes- 

sores que não possuem o 29 grau completo. De acordo com o Censo 
Educacional do Governo do Estado. em 1991, por exemplo, de um total 

de 9.267 (nove mil, duzentos e sessenta e sete) professores de edu- 
av | rx ~ 1 uv cao pre-escolar. 2.003 (dois mil e tres) nao possuiam a formacao 
secundária exigida.

‹

ii
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Nos últimos anos. vários estudos vêm apontando criticas e 

buscando alternativas para a questão da formação do professor e 

suas implicações na qualidade de ensino. A maioria das reflexões 
sobre este tema (Marques, 1992; Moreira, 1992; Kramer, 1989; Mello, 

1982; Garcia, 1992, Ludke, 1992, Magnani, 1992, Serbino, 1998, en- 

tre outros).` remete para a urgência de se realizar uma profunda 
transformação na estrutura da educação brasileira.ø% nova LDB (Lei 

de Diretrizes e Bases da Educacão) ora em tramitação no Congresso 
Nacional, embora não seja o projeto educacional dos sonhos dos edu- 

cadores brasileiros, é um pnojeto que traz avanços em muitos aspec- 

tos. No que diz respeito à formação do professor, há uma preocupa- 
ção no Capitulo 11, Art. 50, com a formação técnica-profissional e 

também com a valorização desse profissional, expressando o entendi- 
mento de que sem essa preocupação não se pode falar em qualidade de 

ensino/~
, Sabe-se que a questao da formação do professor, insere-se 

na crise educacional brasileira, a qual está inserida na crise eco- 
nõmica, politica e social. Tomada como um aspecto isolado das de- 

mais questões, retrata uma visão fragmentada da escola, ou seja, há 

que se ter dos governantes uma decisão política e a consciência da 
necessidade de mudar, pois 

“a mudança na escola tem que ser profunda, -depen- 
dendo de vontade politica que conjugue disponibili- 
dade de recursos, estrutura e funcionamento renova- 
dos, assim como o adequado trabalho dos profissio- 
nais de ensino em sua pratica pedagógica cotidiana" 
(Serbino, 1992 13-14) 

'Na busca de alternativas para a questão da formação dos 
A.: professores, os educadores em geral apontam desde a recriaçao da 

Escola Normal,por ser a "única instituição inteiramente voltada pa-
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ra a escola Primária, seus interesses, suas necessidades" (Ludke, 

1992 115), É mudanças no ensino universitário, mais especificamente 
nos cursos de licenciatura, onde a “formação de professores ocupa 

um lugar bastante secundário" (Id, 116) em relação às funções de 

pesquisa: A universidade pública, enquanto agência formadora, surge 

com a tarefa de formar profissionais e produzir conhecimentos./ 
"Q No âmbito da pós-graduação, Joel Martins (1992z1EE-123) 

destaca a necessidade de um programa dirigido à “preparação de pro- 

fessores que fossem intelectuais transformadores, criticos da si- 

tuação educacional e, por extensão, críticos também do contexto so- 

cial” com uma preocupação concreta com o ensino propriamente dito] 
Dentro desse panorama, verifica-se que a formação escolar, 

nos seus diversos niveis de abrangência - E9 e 39 graus e pós-gra- 

duação - não vem atingindo o objetivo de preparar os professores 
na para os desafios do exercicio profissional com os quais irao se de- 

parar. Salienta-se a necessidade de uma formação mais articulada, 
ou seja, a relação mais estreita entre instituição formadora e ins- 

tituição de destino. 
Neste contexto, o governo em geral e os profissionais da 

educação vêm buscando alternativas para amenizarem a qualidade na 

formação dos professores. Apontam-se possiveis vias de superação 
para o impasse teórico-pratico. 

Os programas governanmentais de formação de professores e a 
nv grande maioria das teorias pedagógicas vêm dando ênfase à formaçao 

de professor no sentido de¬implantar "transformações" no sistema de 
ensino. Todavia, estas "transformações" propugnadas quase sempre 
dizem respeito a aplicação de uma nova técnica, recursos didáticos 
ou de algum método, sem questionar os fundamentos e as concepções 
teóricas que as inspiram e sustentam. VA formação é concebida, as-
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sim, como um processo de aquisição ou aperfeiçoamento de capacida- 
des consideradas necessárias.à introdução de novos procedimentos no 
ensino" (Marzola, 1992 80). São orgadizados, então, vários tipos de 
cursos, treinamentos, encontros e reciclagens a que os professores 
vêm sendo submetidos para executarem uma técnica ou habilidade. de- 

terminada por uma lógica externa ao contexto escolar. São as conhe- 
cidas “inovações educacionais". 

Assim, a capacidade de “reproduzir ensinamentos", torna-se 
a prova final da mudanca do professor, enquanto agente de "trans- 
formação" no sistema de ensino. No entanto, 

“tanto os treinamentos ou capacitações ou encontros 
vivenciais partem de (e chegam a) uma perspectiva 
fragmentada do conhecimento. Estabelecem uma fratu- 
ra entre a teoria (que vira discurso) e a prática 
(que é substituída pela técnica), apartando-os, 
ainda, do sentimento, como se a afetividade. a pai- 
xão, o entusiasmo pelo aprender, não fossem absolu- 
tamente imprescindíveis ao movimento em direção ao 
conhecer. Como se o conhecimento fosse inodoro, as- 
céptico, atérmico ._ E, ainda, como se ambos acon- 
tecessem abstratamente e independessem das condi- 
ções objetivas existentes na escola" (Kramer, 
19891196-197) 

Várias das propostas sugeridas como soluções emergenciais 
para o problema da educação e dos professores mal formados e que 
formam mal outros professores e alunos tentam relacionar apenas a 

qualidade de ensino com a formação do professor. Todavia, sabe-se 
Az que a questao da formação não é o único aspecto determinante da 

qualidade de ensino. A degradação do sistema escolar no Brasil há 

muito tempo vem sendo denunciada e contextualizada. Já se detecta- 
ram os altos índices de analfabetismo, as altas taxas de evasão e 

repetência nos diversos graus de ensino. a pauperização intelectual 
e material, a inexistência de um sistema integrado para a formação
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do professor, a descaracterização do PrOfiSSiDfl8l do ma9iStéTiO 8«O 
seu aviltamento pela arrocho salarial e ainda, precárias condições 
de trabalho, de recursos físicos, materiais e humanos. 

Neste contexto histórico concreto, a qualidade do ensino, 
na verdade, não está ligada apenas à qualificação do professor. 
Contudo, a formação do professor tem uma função importante na cons- 
trução da escola pública brasileira, ou seja, é uma dentre outras 
possibilidades efetivas de mudanca que está ao nosso alcance. 

Assim, a partir da década de 80, passou-se a questionar 
exatamente as concepções e fundamentos que estão por trás dessas 
"inovações pedagógicas" que tinham por objetivo transmitir ensina- 
mentos. Hoje, um maior número de educadores sabe e, por isso, colo- 
ca em questão a necessidade de elaboração de uma proposta educacio- 
nal e especificamente de um programa de formação dos professores e, 

conseqüentemente, de sua execução, que dê suporte à uma nova Práti- 
ca educativa e às reais mudanças urgentemente necessárias, na esco- 
la brasileira. 

Este entendimento leva a situar a questão da formaçao do 
professor no l 

"âmbito de um processo de mudança muito mais amplo 
e abrangente do que o vivenciado por cada professor 
em particular. Nela se incluem os conhecimentos 
teóricos, o saber-fazer (a didatica), a reflexão 
sobre a prática, mas num movimento com os outros - 
professores em formação, pesquisadores, formadores, 
o próprio contexto educacional" (Marzola, 1992:82). 

ao Assim sendo. os cursos de reciclagem ou treinamentos, nao 
raro, passaram a momentos estanques, realizados durante alguns 
dias, com caráter mais de suplëncia do que atualização. Além disso, 
o atendimento é limitado a um número irrisório de professores ou de
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diretores das escolas, que se tornam os multiplicadores de teorias 
e técnicas de que, na verdade, não alteram a prática cotidiana do 

professor no seu contexto de trabalho, pois, “a formação é muito 
mais que freqüentar cursos. Trata-se de se pensar a superação da 

dicotomia teoria/prática, que pode colocar o professor como agente 
social ev sujeito de sua história e da transformação" (Magnani, 
19921167). 

Em vista disso, precisa-se reforçar no preparo do Profis- 
sional da educação, a aliança entre o desenvolvimento do intelecto 
com fatores de caráter moral, politico e ético. Reforça-se a preo- 
cupação, além dos aspectos de ordem intelectual, com os valores, 
normas, relações, condutas, enfim, com aspectos que fazem parte do 
dia-a-dia dos professores e que permeiam tanto o curriculo formal 
como o oculto da escola. . 

Isto posto, cabe então às instituições escolares buscar ou- 
tras vias de formação para os professores. que não apenas, progra- 
mas emergenciais, compensatórios ou de suplência. Isto requer a ar- 

ticulação dos programas de formação ao projeto politico pedagógico 
da escola. Assim, o trabalho cotidiano será campo fértil para o 

aperfeiçoamento do professor, que constrói sua experiência profis- 
sional num diálogo permanente com a teoria; será uma via de forma- 
ção em permanente renovação e, por isso, continua, nunca pronta e 

acabada. Formação, como diz Marques (1992;178), é 

"o processo de acesso à generalidade da cultura hu- 
mana, movimento a um tempo intelectual e histórico, 
que, na sociedade atual, se realiza como formação 
profissional, isto é, como.inclusão no coletivo de 
uma profissão inserida, por sua vez, no amplo espa- 
ço público da sociedade global, espaço da palavra e 
da ação com vistas a emancipaçãö\humana“; '
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Portanto, a Partir desse entendimento, o caminho da forma- 

ção continuada dos professores no exercício da profissão é uma pos- 

sivel via de superação para a tão discutida dicotomia teoria/práti- 
C3. 

4.2 G Formação Continuada do Professor no Exercício da Profissão 

VA formação do professor no exercicio da profissão tem como 
finalidade essencial a mudanca de atitude frente a sua prática, 
frente a sua atuação enquanto profissional da educação. ou seja, de 

um mero repetidor e repassador de conteudos e técnicas, vir a ser 

um pesquisador no seu trabalho diário, um produtor de conhecimen- 
tosl 

É no dia-a-dia do contexto escolar, no exercício da profis- 
são, diante das exigências das práticas concretas que o professor 
tem possibilidade de conjugar o saber da técnica e o saber comuni- 
cativo. Ambos são saberes indispensáveis para o bem atuar do pro- 

fessor. É. Pois, decorrente dessa atuação, no sentido de responder 
às questões que surgem num mundo de mudanças, que se faz imperativa 
a formação no exercício da profissão. Isto, tanto no acompanhamento 
dos avanços científicos e sociais, quanto da reconstrução contínua 

pu dos instrumentos pedagógicos e da organizaçao das próprias práticas 
(Marques, 1992z191-192). 

\Tudo indica, então, que não bastam esforços na formação 
prévia dos professores. A formação continuada no exercicio da pro- 
fissão, como o próprio termo "continuada" sugere, faz-se no dia-a- 
dia. É a formação que não exclui os demais (escolar, cursos...), 
mas que deve ser parte integrante de políticas de desenvolvimento
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`de recursos humanos, compromissadas com a melhoria do ensino brasi- 
nivel de formação, são desenvolvidas ações duradouras

~ e continuadas de aperfeiçoamento na própria condiçao e ekperiência 
do professor 
históricas em 

ÍEssas 

as diferenças 
profissão" e 

,É um processo que acontece no interior das condições 
que o profissional vive e atua. 

colocações nos conduzem obrigatoriamente a reconhecer 
av entre os termos: “formaçao continuada no exercicio da 

"formação em serviço"¢fMuitos educadores confundem o 

sentido desses termos, usando-os como sinônimos. No nosso entendi- 
uu mento, lformaçao em serviço é um “remendo“ a ser feito a uma inade- 

quada ou insuficiente qualificação anterior. É um aperfeiçoamento 
compensatório para os professores, que tenta recuperar o tempo per- 

dido. Como diz Serbino (1992 14), na formaçao em servico há uma 
“evidente duplicação de investimento e o comprometimento da quali- 
dade de ensino, num circulo vicioso", já que os recém-formados já 

carecerão de 1 hd z 1 « "aperfeiçoamento". A formaçao continuada no exercicio 
da profissão éÍmuito mais que freqüentar cursos, é¡a renovação, é a 

atualização articulada a um projeto maior de educação, que a escola 
pública precisa desenvolver¬ A 

Neste sentido. embora se tenha consciência da precariedade 
:u da qualificacao escolarizada e da necessidade de se discutir esta 

av au questão, -trata se de pensar a formaçao continuada nao como uma in- 

terferente na ~ formaçao básica que faltou ao professor, quando ainda 
estudante. Como já dissemos, é um outro nivel de formação, pois, 
qualquer preparaçao que se faça, mesmo a considerada de boa quali- 
dade, nunca será completa e suficiente. Necessita ser renovada e 

ou ampliad%_ "Impoe-se, assim, ä formação continuada, a exigência de 

se manterem vivas e de atualizarem as aprendizagens anteriores" 
(Marques, 199Ez196). Na verdade sabe-se que o professor se educa na
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no prática da educacao. 

Assim, faz-se mister um trabalho diário, para se construir 

uma prática em permanente diálogo com a teoria , ou seja, ter-se a 

prática da profissão como terreno da formação e, por isso, conti- 

nuada. nunca terminada. Neste sentido, "se antes a teoria se cons- 

truia na antevisão das práticas futuras, agora as práticas se ante- 

cipam à teoria, exigem ser melhor entendidas para melhor exercidas" 

(Marques, 1992z194)¬ Esta prática pensada possibilitará ao profes- 

sor maior participação nos meios de produção do saber. 

,O espaço-referência para a articulação e viabilização da 

formação continuada do professor no exercicio da sua profissão é o 

especifico e interno da escolal Parte-se dele e a ele se retorna, 

com novos questionamentos, novas possibilidades e experiências. bem 

como novos elementos que certamente irão interferir no trabalho co- 

tidiano da escola. 
Por outro lado, o interior da escola não deve ser o âmbito 

exclusivo da experiência profissional, embora obrigatório e impres- 
zw cindivelM1Necessita, ao mesmo tempo, que se faça um intercâmbio com 

outras formas de saber e com outras instituições da sociedade, para 

que o real concreto das relações sociais mais amplas se _manifeste 

na escola, na sala de aula. Desta forma, os espaços pedagógicos 
dentro de fora da escola, desafiados e realimentados uns pelos ou- 

tros, permitem um confronto mais realista entre a prática e a teo- 

ria vivenciadas pelos professores.f 
-

1 

' \Neste contexto, a formação continuada acontece como resul- 
tado de um empenho coletivo dos educadores! Dependendo da institui- 
ção. assume variadas formas e possibilidades de ser desenvolvida. 
Contudo, faz-se necessário, em qualquer das possibilidades, ter 

sempre em articulação a reflexão da prática coletiva dos professo-
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res e os estudos programados de forma sistemática, para dar conti-
3 

nuidade à construção do projeto politico-pedagógico da escola. Esta 
prática de aperfeiçoamento continuo e organizado possibilita a 

construção critica da experiência do professor.flComo diz Marques 
‹199az54›zk

Q 

ou "a construcao da experiência (o novo nome da forma- 
ção) sob o primado das práticas circunstanciadas 
não pode ser apenas um processo de desconstrução de 
saberes e habilidades implícitas, mas deve colocar- 
se na mediação da aprendizagem, na tematização e no 
questionamento dos problemas recorrentes e das so- 
lucões já dadas". 

Assim, a realização de um processo de formaçao continuada 
no exercicio da profissão pode assegurar ao professor a unidade de 
sua atuação e a apropriação e construção do conhecimento global ne- 

cessário ao exercício consciente e critico de seu trabalho, ou se- 
np ja,fassegurar a construçao de sua experiência profissional, no sen- 

tido de se aperfeiçoar não apenas para saber, mas também. para 
atuary 

Neste enfoque. o processo de formação no exercicio da pro- 
fissão se desenvolve num espaço/tempo da escola e em função da or- 

ganização do seu projeto político-pedagógico, ou melhor dizendo, do
~ seu processo de construçao curricular, pois. “a construção do cur- 

riculo constitui-se numa educação continuada do professor" (Moraes, 

1989z56). 

4.3 Construção do Currículo e Formação Continuada 

Para melhor compreender a construção do currículo, enquanto 
um caminho possível para a formação continuada do professor, é ne-
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cessário relembrar e estabelecer, já de principio, a diferença en- 

tre “construção curricular" e “reforma curricular" ou “mudanças no 
curriculo”, As reformas ou mudanças no curriculo, segundo as auto- 
ras Kramer (1989) e Ludke (1992) são usadas como tentativa de supe- 
ração dos problemas de formação dos professores, mas não ultrapas- 
sam os limites puramente formais e de nada adiantam. Todavia, a 

idéia de construção curricular enquanto formação continuada dos 
professores, à qual estamos nos referindo neste estudo, é bem dife- 
rente das apresentadas e criticadas pelas autoras supra referidas. 
Como Joel Martins (1992:125), compreendemos o currículo como sendo 
“mais do que uma introdução dos alunos a disciplinas e metodologias 
de ensino", ou uma simples justaposição entre formação pedagógica e 

ou a formaçao de conteúdos. Compreendemos, “como uma introdução para 
uma forma de vida" e, por isso, muito mais abrangente que simples 

au reformas. Sao concepções e compreensões diferentes de currículo e, 

por isso, precisam ficar claras. A nossa concepção tentamos expô-la 
no capitulo que se referiu à perspectiva crítica de currículo. Por- 
tanto, a nossa idéia não é de reforma ou remendo. É de construção. 

Nesta proposta, a construção de um curriculo concebido 
criticamente é um dos caminhos possiveis à formação continuada do 
professor, no exercício da sua profissão, isto porque essa constru- 
ção curricular envolve todos os aspectos da prática cotidiana da 

instituição escolar, bem como das pessoas envolvidas nesse proces- 
so. Objetivos e valores são questionados, são definidas as linhas

~ de atuaçao e a fundamentação teórica do trabalho pedagógico, como 
também são pensadas em conjunto as estratégias de organização da 

escola. Neste processo, a formação do professor acontece permanen- 
temente de forma progressiva e sistemática, na rotina da escola. É 

na troca de experiências, na reflexão sobre o trabalho realizado e
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o que irá se realizar, pesquisando e buscando soluções para as 

questões pedagógicas que os afligem, que os professores vão cons- 

truindo, em processo, sua formação. Dessa maneira, torna-se possi- 
vel a realização das diversas formas de atuação tanto individuais 
como coletivas no trato dos problemas. Em vista dessas possibilida- 
des reais e concretas, acredita-se que “o lugar, o espaço escolar, 
privilegiado para essas práticas todas é sem dúvida o curriculo, 
por se constituir, em suma, na vida da escola" (Barcelos, 1992:11). 

Assim, ao desenvolver um curriculo numa perspectiva critica 
- cientificamente fundamentado e coletivamente construido - tem-se 
em mente a organização da escola, tanto nos aspectos administrati- 
vos como nos pedagógicos. Parte-se da premissa de que se trata de 

na uma opçao entre outras e, por isso, implica em compromisso e res 
ponsabilidades dos interessados. Em vista disso, este processo que 
proporciona mudanças e decisões exige muita participação e estudo

N das pessoas envolvidas. Sao analisados e apontados caminhos para as 
soluções dos problemas da prática desenvolvida na escola. 

1 n Na verdade, e a partir do 

realidade concreta da escola que se 
sibilitam uma efetiva revisão dessa 
prática em sala de aula, coerente 
coletivo da escola. Este "olhar de 

conhecimento e da vivencia da 

encontram alternativas que pos- 

realidade, isto para se ter uma 
com a que se quer realizar no 
novo", esta conscientização por 

parte do professor é parte indispensável na sua formação, competên- 
cia e experiência, pois possibilita uma nova direção às suas práti- 
cas em acordo com os valores que elege e com os quais se comprome- 
te. 

Neste sentido. a competência do professor, como a formação 
continuada. não se constitui em algo estático e pronto, mas em uma 
elaboração histórica renovada e continuada, no cotidiano do seu
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trabalho. Em vista disso, a construção curricular como processo de 

formação continuada é um trabalho que nunca termina, está sempre em 

evolucão, como conquista diaria que é. As propostas e encaminhamen- 
tos, por exemplo, feitos pelos participantes, podem ser por eles 
desenvolvidos, e os ajustes e mudanças são feitos em processo, sem- 

pre que necessários. Desta forma, reafirma-se que 

“os conhecimentos não estao dados de vez, mas 
criam-se no primado das práticas sobre as teorias. 
Tanto os conhecimentos práticos-éticos e politicos 
como os conhecimentos teóricos realizam-se numa co- 
nexão entre experiências e ação reflexiva, desde os 
relacionamentos interpessoais e desde as operações 
concretas com as coisas, uma conexão que se prolon- 
ga e aprofunda na aprendizagem ou aquisição proces- 
sual de competências comunicativas e de competên- 
cias cognitivas" (Marques, 1998:70). 

Todavia, isto não significa que na construção do currículo 
em processo nunca se terá nada definido. A meta é ter resultados 
que tenham significado para o grupo que os realizou, que concreta- 
mente as reflexões, os estudos, as discussões e conflitos vivencia- 
dos contribuam para a construção da experiência desse grupo, e, co- 

mo ela, sempre recriada e renovada. Por isso, não se busca nesse 
tipo de processo, uma proposta pronta, um produto final. 

Assim, a construção do currículo enquanto instrumento de 

formação continuada, não pode ser confundida como algo que acontece 
øu por acaso. Há uma intençao em fazê-la, que se expressa e se organi- 

za através de um trabalho planejado. pensado e articulado com o 
4 1 ' uv projeto politico pedagogico da escola. Desta forma, esta construçao 

do curriculo e, consequentemente, da formação continuada do profes- 
sor é obra histórica, porque não é um objeto. É processo diário que 
envolve pessoas e concepções, ao qual não se limita um começo nem 
um fim. É um eterno fazer-se. '
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Nesta construção da formação continuada no exercício da 

profissão, o próprio desenvolvimento de um espírito critico e in- 

vestigador no professor poderá dar condições para a descoberta, a 
uv elaboração e produçao do conhecimento, possibilitando também um 

trabalho interdisciplinar. tão presente nesse tipo de processo par- 

ticipativo. As diversas atividades dos profissionais da escola ten- 

dem a um ponto de convergência e não se acumulam por mera justapo- 

siçäo de tarefas. Assim, a produção de conhecimentos se realiza 
também a partir da troca de saberes entre os próprios profissio- 
nais. 

ru Nessa abordagem, a formaçao continuada do professor se rea- 

liza num processo educativo cotidiano. sem a barreira da fragmenta- 

ção com cursos esporadicos, em cuja grande maioria, como já vimos, 

os "especialistas" preparam os professores, e estes, tornam-se me- 

ros receptores das informações, num processo unidirecional. O que 

se quer. na perspectiva de formação continuada. é construir no dia- 
a-dia da escola, sólidas bases referenciais para a continuidade do 
aprender fazendo, com competência e no coletivo, e não paliativos 
para tentar consertar uma situação originalmente mal estruturada. 

Na verdadef como diz Demo (1990:107), "o profissional competente se 
realiza em dois horizontes marcantes: como capaz de operar a ins- 

uu trumentalização cientifica em termos de aplicaçao prática e como 
capaz de ser ator eficaz na realização histórica". 

Portanto, formar-se continuadamenté em processo é apreender 
o movimento dinâmico e transformador da realidade em que o profis- 
sional vive e atua. É buscar caminhos mais adequados para superar 
as dificuldades a partir de princípios que o grupo envolvido elege, 
os quais irão iluminar o perfil da sociedade e da educação que es-
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tão ajudando a construir, pois, "mudar é muito mals do que acompa- 

nhar a moda; mudar é ter atuacão articulada à consciência da neces~ 
sidade“ (Magnani. 1992z16B).
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5.1 A Instituição 

5.1.1 Processo Histórico 

O Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) *oi criado em 1980, com as seguin- 
tes finalidades: 

“- Atender a criancas de 03 meses a 06 anos, €ilhos 
de funcionários, estudantes e pro£essores da UFSC, 

' oferecendo-lhes condições para o desenvolvimento 
psico-social, intelectual e afetivo adequado; 
- Envolver a família na Filosofia preconizada pelo 
servico; 
- Oportunizar campo de estágio e pesquisa" (Projeto 

. origrnaiz ó›9 ' 

9Em 1977, foi designada por portaria do Magnífico Reitor, uma co- 
missão representativa da comunidade universitária, que tinha como 
tarefa o estudo e a elaboração do Projeto de Criação do NDI da 
UFSC. '
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A proposta inicial, descrita no Progeto Original de cria- 

ção, era a de atender crianças na faixa etária de 03 (três) meses a 

06 (seis) anos. O NDI seria construido em três módulos: berçario, 

maternal e Jardim. Entretanto, devido a dificuldades com espaco fi- 

sico. recursos humanos e financeiros, o NDI, vem atendendo criancas 

de até 04 (quatro) anos1°. 

Os primeiros anos de funcionamento, até 1983, caracteriza- 
ram-se basicamente pela "guarda" das crianças. Não havia pessoal 

com formação minima exigida por lei, para fazer um trabalho pedagó- 

gico com as criancas, orientar estagiários, colaborar ou participar 
de pesquisas e de extensão. 

A partir de 1983. com a troca de Direção do NDI, ocorreram 
várias mudanças que direcionaram a reorganizaram os trabalhos; re- 

forma e ampliação do espaço fisico, contratação de pessoal especia- 

lizado, compra de materiais e equipamentos para os diversos seto- 

res, entre outros. Essas medidas impulsionaram e garantiram a im-
~ plantação e construçao do trabalho pedagógico. 

Até 1985. todos os professores, com exceção de um, eram ho- 

ristas. Havia uma sobrecarga de trabalho muito grande, e restavam 
poucas horas semanais para estudos e planejamento das atividades. 

Em 1986, formou-se o quadro de pessoal docente do NDI. Com 

isto, foi introduzido o Plano Interno de Trabalho, que permitiu ao 

professor maior flexibilidade na distribuição de sua carga horária 
de trabalho. A partir daí, as atividades docentes, começaram a ex- 

trapolar o âmbito restrito do ensino. ' 

1°Nos dois primeiros anos de funcionamento do NDI, com apenas 0 mó- 
dulo do berçário construido, a faixa etária atendida era de até 
18 meses. A partir de 1983, de até 36 meses. Em 1987, foi inaugu- 
rado o B9 módulo - dos maternais, e a faixa etária atendida em 
1991 era de até 48 meses. -
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Ao se reconhecer e ser reconhecido o NDI como um espaco pe- 

dagógico, seus profissionais passaram a assumir como seus os obje- 

tivos da Universidade, ou seja; trabalhar nos niveis de ensino da 

pesquisa e da extensão. No âmbito do ensino, as atividades desen- 

volvidas no NDI referem-se ao trabalho realizado com criancas de 03 

(três) meses a 04 (quadro) anos, e a supervisão e orientacão de es- 

tágios. .
_ 

As atividades de pesquisa são desenvolvidas pelos servido- 
res docentes e técnico-administrativos. visando buscar fundamentos 
para subsidiarem a prática pedagógica.

z 

Como atividades de extensão. realizam-se cursos, palestras, 
assessorias e outras atividades que buscam atender à comunidade em 

geral. 
As diretrizes basicas do trabalho pedagógico realizado no 

NDI, bem como a sua construcão. são desenvolvidas em função da sua 
especificidade enquanto órgão vinculado a uma universidade pública, 

~ ou em funcao das pesquisas e debates acerca da educacao infantil no 

cenário nacional e muito especialmente em função da experiência 
construida no NDI nestes últimos anos. 

5\1.8 Características Específicas 

5`&.8,1 Uinculacío 

O Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) é um órgão vin- 
culado ao Centro de Ciências da Educacão (CED) da Universidade Fe- 
deral de Santa Catarina (UFSC). Esta vinculacão se justifica pela 
sua função acadêmica em contribuir na formacão de recursos humanos
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e na producao de conhecimentos no âmbito da educação infantil. 

5.1.8.8 Localixacfio Q Conirio 

O NDI está localizado no Campus Universitário da UFSC, geo- 
graficamente instalado no Bairro Trindade, na cidade de Florianópo- 
lis (SC). `

- 

D cenário interno do NDI se ajusta perfeitamente ao Campus 
Universitario da UFSC. Possui um espaco de área construida de 1.074 
me, dividido em dois módulos: um do bercário, com criancas de 03 a 

15 meses e outro do maternal, com criancas de 16 a 48 meses. 
Possui também uma área externa (com gramados, parques e ár- 

vores) de aproximadamente 1.500 m. Como se pode perceber, é uma 
instituição educacional pública, com espaco privilegiado; que dife- 
re muito de outras instituicões de educação infantil. também Públi- 
cas. 

Para' uma melhor visualizacão, apresento o "leiaute“ dos 
prédios do bercário (quadro 1) e do maternal (quadro E). 

S`1.8.3 Clientela 

No NDI. no ano de 1991, estava matriculado um total de 162 
(cento e sessenta e duas) criancas, com idade de 03 (três) meses a 

04 (quatro) anos. As criancas, filhos de servidores docentes. ser- 
vidores técnico-administrativos e alunos da UFSC, são selecionadas

I
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a partir de critérioslí discutidos e estabelecidos P213 PfÓPT1a C0- 

munidade universitária, composta por representantes de servidores 

docentes, servidores técnicos e alunos da UFSC. Este número de 162 

criancas representa atualmente a capacidade máxima de atendimento
~ do NDI, que tem estado abaixo da demanda, desde a sua criacao. 

As vagas para criancas no NDI são de meio periodo, ou seja, 

cada crianca permanece no Núcleo, no periodo matutino ou no vesper- 

tino. 0 horário de permanência dessas criancas no NDI, é respecti- 

vamente, das 7 h 15 min. as 12 horas e das 13 h 15 min. as 18 ho- 

ras, acompanhando os horários de aula dos cursos diurnos da UFSC. 
Quanto à organizacão didático-pedagógica, as criancas no 

NDI, são distribuidas em turmas pelo critério de proximidade de 

faixa etária. D numero de criancas varia entre 07 (sete) a 15 

(quinze) por turma. 

5.1.3 Recursos Físicos. Materiais e Financeiros 

Dos três módulos previstos no projeto original, apenas dois 
estão construídos e em funcionamento. Até 1986, apenas o módulo do 
bercärio, estava construido. Em 1987, o espaco fisico do NDI foi 

ampliado em 587 me de área construída, totalizando os atuais 1.047 
ma. 

No módulo do bercario existem: 
* 04 salas de aula 

11Critérios de selecão das criancas em vigor em 1991; 
*Renda familiar 
*Regime de trabalho na UFSC 
*Tempo de servico na UFSC 
*Número de filhos menores de sete anos.
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lactário 
banheiros sociais 
cozinha ' 

lavanderia/manutenção 
sala Para amamentação 
sala para lanche dos professores e demais servidores 
sala para banhos emergenciais 
oficina de brinquedos 
solário 
sala do setor de saúde 

sala para estudos e biblioteca 
parque externo. 

No módulo no maternal existem; 
*K 
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'X 

«X 

'X' 

'X 

'X' 

š(> 

Todas as salas de aula possuem os equipamentos básicos para 

O SEU 

armarios, prateleiras, móvel para trocar fraldas, pias, estantes, 

06 

02 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

salas de aula 
banheiros infantis 
banheiro social

~ releitório/salao de atividades 
lactário

V 

secretaria/recepção 
sala de direção ` 

sala para reuniões 
pátio coberto 
parque interno 
parque externo. 

funcionamento; mesinhas, cadeirinhas, bercos, colchonetes.
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ventiladores, quadro-negro e espelhos na altura das crianças. brin- 

quedos variados para sala e parques, e diversos materiais didati- 
cos. 

Os brinquedos industrializados são, na sua maioria, adqui- 
ridos pelos pais a partir da orientação dos professores. Muitos 
brinquedos, porém, são criados e confeccionados no próprio NDI ou 

na marcenaria da UFSC. 
Os outros setores de apoio, como alimentação, saúde, limpe- 

za e manutenção, possuem.também equipamentos adequados para o seu 
funcionamento. 

No que diz respeito aos recursos tinanceiros para a cons- 
trução do primeiro módulo, houve contribuições da comunidade uni- 
versitária de forma individual (bônus) e coletiva (associações dos 
docentes.. dos técnicos administrativos e estudantes), sendo que a 

maior parte dos recursos veio do Governo Federal. A responsabilida- 
de na manutenção do NDI é total da UFSC. 

Os pais não pagam mensalidades, apenas uma taxa de matrícu- 
la de valor simbólicoi São de responsabilidade dos pais, os mate- 
riais de uso pessoal das criancas, bm como grande parte da alimen- 
tação por elas consumida. Outra parte da alimentação é fornecida 
pelo Restaurante Universitário. 

5.1.4 Recursos Humanos 

Em 1983 o quadro de pessoal do NDI era composto dos seguin- 
tes profissionais: 

ä servidores técnico-administrativos - 10 

ä professores efetivos - 01 

* professores horistas (temporários) - 10.



A partir de 1991 

E7 

, o quadro de pessoal passou a contar com 

os seguintes profissionais: 
SERVIDORES DOCENTES: 80 (vinte) 
× Regime de trabalho; 40 h com dedicacão exclusiva. 
* Formação profissional na area: 

- Nivel médio; 02 professores 
- Nível superior; 05 professores 
- Pós-graduados z especializacão - 12 

mestrado 01 (em curso) 

SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS: 33 

* Regime de trabalho - 40 horas/semanais 
* Formação/Funcão 

- Nível de apoio: cozinheiras - 05 

- Nivel médio; 

auxiliar de lactário - 01 

auxiliar de creche - 06 

auxiliar de servicos diversos - 01 

serventes de limpeza - 03 

continuo - 01 

técnico de enfermagem ¬ 02
_ 

auxiliar de saúde - 01
_ 

datilógrafo f 01 

auxiliar em administração - 05 (em desvio 
de função. são pedagogas formadas) 

- Nível superior; técnico em assuntos educacionais - 03 

enfermeira - 01
_ 

psicóloga (em desvio de função) - 01 

assistente de direcao - 01 

arte-educadora - 01
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Há também no NDI, bolsistas do Programa de Bolsa de Traba- 

lho da UFSC, alunos do curso de Pedagogia e outras áreas afins, que 

realizam o trabalho de auxiliar do professor em sala de aula. 

A partir desta visão sobre o NDI, trataremos a seguir da 

descrição e analise do Processo de Construção Curricular que lá se 

deesnvolveu. 

5.8 Descricão e Análise do Processo 

O processo de reestruturacão do trabalho pedagógico no NDI 
teve inicio_ no segundo semestre de 198812. É exatamente a partir 
desta data até 1991, o periodo que iremos nos deter neste estudo, 

para descrevermos e analisarmos os motivos que desencadearam o Pro- 

cesso de Construção Curricular no NDI e alguns aspectos do seu de- 

senvolvimento. Dentro deste processo, o foco Principal da análise é 

o professor: a construcão de seu conhecimento e seu nível de parti- 

cipacao. - 

Para esta descricão e análise, teremos como parâmetro os 

três componentes básicos que Pedro Demo (1988) destaca. como essen- 
ciais num processo participativo: o conhecimento da realidade, o 

1aPara efeitos didáticos, colocaremos como marco inicial do Proces- 
so de Construcão Curricular no NDI, o B9 semestre de 1988. No en- 
tanto, temos a compreensão que por ser processo, não há condicões 
reais de fixarmos o limite do seu inicio. Todos os anos que ante- 
cederam 1988, desde a criacão do NDI, contribuíram e influencia- 
ram de alguma forma, para a construcão do conhecimento, da expe- 
riência e da competência dos profissionais que la atuam.
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enfrentamento dos problemas e a organização do grupo13. A partir 
destes componentes articulados e interdependentes, o Processo de 

Construção Curricular do NDI será descrito e analisado, respeitando 
o trajeto histórico próprio do grupo em sua forma dinâmica de ser; 

com idas e vindas. 

É também fundamental reconhecer que a construção do curri- 
'culo no NDI trata-se de um processo e não de um produto, o que su-

~ põe a admissao de um ritmo próprio e especifico do trabalho parti- 
cipativo. São dimensões qualitativas que não estão prontas e, por 

isso, dificeis de serem analisadas. 

5.8.1 O Conhecimento da Realidade 

Em 1988, o NDI, enquanto instituição educacional, não tinha 
ainda definido os pressupostos teórico-práticos que dariam funda- 
mento ao seu trabalho. Na verdade, os professores estavam meio per- 
didos, cada um contruindo de forma muito individual sua experiência 
profissional, com pouca integração com os outros. 

Mesmo tendo a maioria dos professores uma formação escolar 
considerada boa (90% têm nivel superior e 75% têm especialização), 
pelo menos a nivel de titulos, o trabalho pedagógico, segundo os 

próprios professores, não tinha continuidade, nem coerência entre a 

teoria apregoada e a ação praticada, a não ser por iniciativas iso- 

ladas de alguns professores. U que faltava então, já que no NDI ha- 

via uma estrutura de trabalho muito boaz espaço fisico adequado, 
profissionais com formação adequada, horas remuneradas para estudos 

13Rever Cap. III - Participação.
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e planejamento, possibilidades de fazer cursos, participar de Con- 

gressos, assistir palestras, enfim, uma situacão até certo ponto 
invejável, considerando a situação de outros professores em outras 
escolas? E ainda, em vista dessa estrutura, o NDI era considerado 
uma “escola modelo". que se destacava entre outras escolas de edu- 

au cacao infantil e, por isso, era muito procurado por pessoas que 

queriam conhecer de perto o trabalho que se desenvolvia. 
Ser considerada uma escola-modelo, com renome na comunidade 

escolar infantil, a principio, trazia apenas orgulho para os seus 
profissionais. Todavia, depois de um certo tempo, exatamente a par- 

tir de 1988, convivendo diariamente com as dificuldades Pedagógi- 
cas, com o descontentamento do resultado prático de seus trabalhos, 

os professores comecaram a conhecer melhor suas potencialidades e 

suas limitacões. Refletindo sobre esta realidade perceberam a ne- 

cessidade de mudar, de dar um novo sentido ao seu fazer educativo. 
Isto incluía rever suas atitudes. suas concepções, seus valores e a 

uv construcao de seus conhecimentos. 
A'ine×istëncia de um Projeto Politico-pedagógico específico 

do NDI impedia Que a ele se desse uma identidade própria, um rosto 
único. V 

5`8.8 Enfrentamento dos Problemas 

Assim, detectado o desejo de realizar mudanças no trabalho 
pedagógico do NDI, o Grupo de professores iniciou uma série de reu- 

niões, todas documentadas em atas, com o objetivo de Juntos encon~ 
trarem um caminho possivel para reestruturar e dar uma nova dimen- 
são ao trabalho do NDI. Neste sentido, foram surgindo alternativas
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de acão tais como; adotar um método novo ou uma teoria de ensino, 
fazer cursos de aperfeicoamento, ou até voltar a adotar o enfoque 
pedagógico dos anos anteriores. Após discutir essas “propostas-re- 
ceitas“, emergiu no Grupo a idéia de se construir um curriculo. 

5.8.8.1 O Caminho do Currículo 

A idéia de se construir um curriculo no NDI surgiu de ini- 

cio. sem provocar maior interesse no Grupo. No entanto. como sua
~ intencao era realizar mudancas estruturais e não apenas "reformas" 

no trabalho do NDI, levantou-se a hipótese da construção do curri- 
culo ser a via possivel para a concretização das mudancas. A busca 
por novos caminhos, novos conhecimentos foi, portanto, resultado de 
uma insatisfação diante das condições presentes na prática pedagó- 
gica do NDI, que vinha a exigir mudanças mais profundas. 

O Grupo curioso e, ao mesmo tempo, inseguro com a possibi- 
lidade de construir o currículo sentiu a necessidade de se aprofun- 
dar sobre este assunto. Havia um desconhecimento quase que geral, 

entre os professores, sobre a dimensão do conceito de currículo. 
Passou-se, então, à organização de sessões de estudos, em 

que no próprio Grupo. Procurava-se sanar os problemas ou clarear as 
dúvidas existentes sobre curriculo. Dentre estas dúvidas que surgi- 

ram destacaram-se: D que é um curriculo? Quais as partes que o com- 

põem? Quem deve participar de sua construcão - uma comissão, os 

professores ou todos os profissionais e comunidade do NDI? A cons- 

trucão do currículo resolverá todos os nossos problemas? 
Az No intuito de responder e discutir todas essas questoes. 

alguns professores se dispuseram a procurar textos, bibliografia
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especializada para subsidiar os estudos do Grupo. Foram realizadas 
também sinteses dos estudos e pesquisas que eram Bprëãëãeflfãdãã 80 

Grupo. Nessas sínteses. os conceitos e concepções de curriculo fo- 

ram abordados nas suas diferentes perspectivas, destacando-se duas 
bem distintas: a tradicional, que limitava a idéia de curriculo a 

grades curriculares ou rol de atividades, e a critica enquanto pos- 
sibilidade concreta de organização da escola, no seu modo de ser 
gerida, nas suas relações e na construção coletiva e participativa 
do conhecimento e conseqüente prática pedagógica dos professores. 

Assim, na apresentação e discussão, grande parte dos mem- 
bros do Grupo de professores comecou a perceber e conseguir distin- 
guir basicamente estas duas diferentes concepções de currículo. 
Após as discussões realizadas que duraram várias sessões de estu- 
dos, o Grupo concluiu que a concepção que mais vinha ao encontro do 
pensamento de seus membros foi a crítica, da qual o Grupo. nas dis- 
cussões anteriores, já vinha privilegiando alguns aspectos, quais 
sejam: 

- o professor ë o sujeito de sua prática. cumprindo a ele 
criá-la e recriá-la. O Grupo decidiu. por ele próprio, 
escolher e traçar o seu caminho, sem interferência de 
agentes externos ao NDI; 

- a proposta pedagógica é construida de forma coletiva. 
Havia um desejo no Grupo de que a construção do projeto 
politico-pedagógico do NDI seria de forma coletiva '

e 

participativa entre os seus profissionais; 
- a ação da construção do curriculo. deve estar associada 

..| às ações de formação dos professores, sendo estas açoes 
faces de um mesmo processo. O caminho escolhido deveria 
ter como pressuposto básico a atualização profissional
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permanente dos professores e demais profissionais; 
- a construção do curriculo deveria ter como principio bá- 

sico a ação/reflexão/ação, ou seja, as discussões e estu- 

dos partiriam da própria prática do Grupo, em direção a 

sua reconstrução, numa perspectiva transformadora. 
Estes aspectos acima citados. entre outros, são caracte- 

risticas que se destacam na concepção crítica de curriculo. 

Destacada esta relação de proximidade entre o que o grupo 

desejava concretizar e alguns aspectos dos fundamentos da concep- 
\ \ 

A1 1 1 çao critica de curriculo, passou se ao estudo do curriculo. dentro 

desta perspectiva. 
Adotou-se como estratégia básica de trabalho. reuniöes se- 

manais de estudo. para as quais definia-se previamente o tema a ser 

discutido, bem como os textos a serem estudados. Como resultados 
destes estudos sobre o curriculo, produziram-se alguns textos, como 

por exemplo; Teorização sobre Curriculo: concepção tradicional e 
uu concepção critica; O que é processo; O que é participacao. Estes 

estudos especificos sobre teorização do curriculo duraram pratica- 

mente todo o segundo semestre de 1988. 

A partir destes estudos teóricos sobre currículo, o Grupo 

de professores do NDI decidiu construir de forma coletiva e funda-
~ mentada o 'currículo. A participacao dos professores se daria de 

forma efetiva durante todo esse processo. 
Nesta perspectiva de trabalho, partindo da discussão sobre 

sua própria prática, os professores expressavam seus pressupostos 

teóricos. aprofundavam seus fundamentos e redimensionavam essa prá- 

tica. Por este caminho se estaria definindo e construindo o projeto 

político-pedagógico para o NDI.
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Todavia. mesmo tendo realizado estudos sobre a concepção 
critica de curriculo e decidido construí-lo à luz dessa concepção, 
isto não significou que todos os professores já tivessem ultrapas- 

sado a concepção tradicional de currículo, e os conceitos de modo 
geral por ela veiculados. A idéia de curriculo, no sentido de “gra- 

de curricular“' ou “rol de conteudos" era ainda muito forte entre 
alguns professores. De outro lado,.já mesmo no inicio desse proces- 

so, se detectava, em virtude de diversas manifestações, o entendi- 
mento de outros professores do Grupo, de que a reconstrução curri- 
cular no NDI visava transformar o seu interior, tendo em vista in- 

terferir também nas atividades de Universidade como um todo. r 

Desta.forma, através das sessões de estudos que se consti- 
tuíram na sua estratégia básica de trabalho, o Grupo passou a 

pensar e refletir sobre a prática desenvolvida no NDI, a luz de 

um referencial teórico-pratico critico. que começava a iluminar a 
ou ` definicao do projeto de sociedade que o Grupo almejava construir. 
Isto significou que a reconstrução do projeto politico-pe- 

dagógico do NDI. através do Processo de Construção Curricular. de- 

veria passar necessariamente. pela reconstrução da -prática dos 
seus professores; dos seus conhecimentos e de sua participação. 

5,8.2.2 Participacão como Metodologia de Trabalho 

Como o conceito de curriculo, o termo "participação" foi 

também investigado pelo Grupo. Dúvidas como: D que é participação? 
Quais os niveis existentes de participação? Quem decide num proces- 
so participativo? - passaram a ser exploradas e colocadas em dis- 

cussão.

v
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A partir do suposto esclarecimento sobre estas dúvidas. os 

professores concluíram que eles próprios deveriam conduzir o intei- 

ro processo curricularz do pensar ao avaliar. 

Esta decisão certamente não foi imposta por alguém. O Grupo 
foi aos poucos conquistando o direito de decidir sobre suas ações 

e muito lentamente adquirindo consciência sobre a importância des- 

sa participação. 
Neste sentido, todos os professores demonstraram o desejo 

de participar da construção do curriculo. E, assim, discutiu-se a 

abrangência desse termo “participação“. A conclusão a que se chegou 
foi a de que todos deveriam ser co-responsáveis pela condução e 

construção do.curriculo. Neste momento, observou-se que os envolvi- 
dos na construção do curriculo no NDI começaram a acreditar em sua 

própria capacidade e independência em construir esse processo. Como 
diz Marques (1990b:83), 

1» "nao é uma terceira pessoa, um planejador externo, 
mas são os próprios agentes que estabelecem seus 
planos/compromissos de ação. Estão eles auto-impli- _ 

cados nos propósitos com que se comprometem." 

Na medida em que os-estudos e reflexões aconteciam, sem o 

Grupo se dar conta, a construção coletiva do curriculo no NDI já 

estava 'em pleno processo de desenvolvimento. No entanto. de modo 
nú geral, ainda nao se tinha clareza de como encaminhar e 'organizar 

esse processo. embora na prática isto já estivesse ocorrendo. 
A partir de uma visão histórica e. portanto. contextualiza- 

da do processo educativo no NDI. a proposta curricular estava emer- 
gindo como um todo orgânico, fruto de compromisso coletivo dos pro- 

fessores que começavam a construir um conjunto de valores e cri- 

térios que norteariam uma renovada e refletida ação pedagógica.
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Assim, optou-se por se definir em processo, de acordo com 
os acontecimentos e necessidades, algumas etapas para o desenvolvi- 
mento dos trabalhos. 

Como primeira etapa, o Grupo de professores considerou im- 

prescindível, um conhecimento mais efetivo por parte do seu con- 

Junto, sobre a linguagem pedagogica e concepções utilizadas e ab- 

sorvidas individualmente, pelos professores no exercício da sua 
nu lv profissao. Isto porque, nas reunioes de estudos realizadas, consta 

tou-se que havia visões e leituras de mundo muito diferenciadas e 

contrastantes entre os professores. E o fato de revelar e compreen- 
der os pressupostos e as visões de mundo que sustentavam as ações 
dos professores, era para o Grupo, uma via possivel de entender a 

"crise" que se passava no NDI. Também para Gamboa (1992 91), 

“a procura de pressupostos tais como concepções de 
homem, sociedade, história, visão de mundo etc. 
permite desvendar nexos que irão constatar as im- 
plicacões Politicas e ideológicas da prática edu- 
cativa..." 

. Como etapa seguinte, elaborou-se com todos os professores 
e por decisão do seu conjunto, um questionário composto de _värios 
itens, que teve como objetivo, um primeiro levantamento dos valo- 
res e concepções de cada um dos Professores sobre sociedade, homem, 

educação, criança, papel do professor, planejamento, normas, roti- 
zu na e avaliacao. 

Os dados extraídos desse questionário. após tabulados, fo- 

ram devolvidos aos professores que os analisaram durante vários en- 

contros. O resultado dessa análise transformou-se basicamente num 
Q.: autoconhecimento da situaçao politico-ideológica e intelectual do 

Grupo. Percepções variadas foram detectadas, desde a necessidade de
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mudancas radicais ao espanto pelo desconhecimento da situacão apre- 
sentada. Este levantamento e as discussões realizadas evidenciaram 
e confirmaram o grande desnível de conhecimento e experiências en- 

tre os professores. 
O conhecimento desta realidade, a partir de dados concre- 

tos. foi o ponto de partida para a ação e referencial de sustenta- 
cão para a nova postura e encaminhamentos do Grupo. De um lado. 

reafirmou no Grupo, a necessidade e importância da continuidade 
dos estudos e reflexões conjuntas. Tentava-se com estes construir 
uma proposta pedagógica coletiva, em que os propósitos individuais 
não _mais se sobressairiam aos do Grupo. Por outro lado. embora o 

Grupo decidisse pela continuidade dos estudos conjuntos, sentiu-se 
a necessidade de também fazer um acompanhamento mais individualiza- 
do do trabalho e estudos dos professores que estavam apresentando 
dificuldades em participar e conseqüentemente contribuir mais in- 

au tensamente no desenvolvimento dos trabalhos. Nesta ocasiao. por 

iniciativa própria, alguns professores se anteciparam a esta deci- 
são. ‹solicitando_ a ajuda de colegas. Neste momento do processo, 
tornou-se imprescindível retomar para uma nova reflexão. temas e 

'zu 4 
` 

‹ zu . questoes pedagogicas que ate entao pareciam ja estar definidas e 

claras para o Grupo. principalmente as questões relacionadas ao 

planejamento pedagógico, onde, na verdade, desembocam e tornam mais 
perceptíveis as dificuldades cotidianas dos professores. Entre os 

:u na temas, conceitos ou questoes que ainda nao estavam claros para to 
dos os professores do Grupo, destacaram-se os conceitos do próprio 
planejamento, dos conteúdos, atividades, recursos, registros/ava- 
liacões, objetivos e material didático. cujos termos estavam sendo 
utilizados de forma inadequada e confusa pelos professores.
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A elaboração e realização de projetos de estudos e pesqui- 

sa, foi uma grande dificuldade encontrada pela maioria dos profes- 
sores do NDI, neste momento do processo de construção curricular 
em que se estava privilegiando estudos e pesquisas que fundamenta- 
riam e dariam suporte à nova prática no NDI. porque tais procedi- 
mentos não faziam parte de suas práticas profissionais. Partiu-se, 
então. para se tentar desmistificar no GruPo. o conceito de pesqui- 
sa, que parecia algo muito complicado. Assim, muitos professores 
lentamente começaram a compreender o sentido mais genérico de pes- 
quisa. ou seja, que pesquisar é procurar saber_ o que não se sabe, 

desde questões teóricas às práticas. E que a pesquisa pode se rea- 
lizar através da consulta em livros, revistas, jornais, nas conver- 
sas e principalmente nas reflexões sobre as suas práticas, enten- 
dendo o que se está fazendo e o porquê se está fazendo. 

Todavia, há ainda os professores que nao conseguiram vencer 
esta dificuldade e continuam considerando o ato de pesquisar, como 
reservado a poucos "i1uminados“. 

No encaminhamento dessas etapas. das possíveis soluções às 

dificuldades individuais e coletivas do grupo de profesores, a 
na construçao do currículo foi a cada dia se reafirmando como eixo 

condutor, como referência para o direcionamento das ações do NDI. 

Isto não se deu no sentido de "salvador da pátria"ou de redentor da 
"crise", embora muitos até quisessem acreditar que a construção do 
curriculo fosse por si só resolver todos os problemas e dificulda- 
des do Grupo e da instituição. Mas, no sentido de via possível e 

real de construção de um novo paradigma político-pedagógico que 
atendesse às necessidades do NDI, exigente. pois, de muito esfor- 
ço, estudo e participacão dos envolvidos.
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5,2,3 Organizacio 0 Dinâmica do Grupo 

Sentindo a necessidade de uma melhor organizacão para a 

continuidade e o desenvolvimento dos trabalhos de construcão do 

curriculo. em meados de 1989, foram tomadas pelo Grupo de professo- 

res do NDI, algumas decisões relativas a essa organização. envol- 

vendo estratégias e atividades. 

5.8}3.1 Estratégias do Grupo 

A.: a) Coordenacao dos trabalhos: Esta ficaria a cargo de um ou 

dois professores. eleitos pelos demais e em sistema de rodízio. Em 
uu conseqüência desta decisao, implantou se no NDI a Coordenadoria Pe- 

dagógica, cuja função seria a de organizar e coordenar as ações pe- 

dagógicas no NDI14. 

b) Participacãoz Todos os professores, a direção e alguns 
técnicos (arte-educadora. enfermagem e demais interessados). Ds ou- 

tros servidores técnico-administrativos, ou seja. auxiliares, lac- 
~ uu taristas, cozinheiras, secretaria e manutencao fariam reunioes sis- 

temáticas, a_principio quinzenais, onde se discutiriam temas rela- 

cionados aos seus trabalhos e suas dificuldades. Nestas reuniões, 

ficariam também informados sobre as discussões e os encaminhamentos 
feitos pelo corpo docente. A participação dos pais se concretiza- 
ria em reuniões de estudos com os professores, onde também se dis- 

14Em virtude da falta de pessoal para substituir os professores que 
assumissem a Coordenadoria Pedagógica, estes acumulariam esta 
função com a de sala de aula. Apesar da sobrecarga de trabalhos, 
o grupo não queria uma pessoa externa ao Núcleo. ou que não esti- 
vesse em contato permanente com a sala de aula e com a realidade 
do NDI.
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cutiriam as propostas deliberadas pelo Grupo envolvido no processo 
de construcão curricular. 

c) Criação de normas internas: Foram criadas, neste momento 
~ 1 do processo, normas internas para a realizacao de estagios. pesqui 

sas e observacões, já que o NDI originalmente é campo para estas 
atividades. Passou-se a exigir relatórios escritos para serem dis- 

cutidos (e não engavetados), e encontros com os envolvidos nessas 
atividades. As sugestões e as críticas apresentadas por estes par- 

ticipantes. eram consideradas importantes subsídios para a avalia- 
cão dos trabalhos desenvolvidos no NDI. 

d) Encontros semanais e mensais: Os encontros do Grupo para 
estudos e discussões seriam realizados semanalmente, no periodo no- 

turno, conforme já vinham ocorrendo, para que todos pudessem parti- 
cipar. Também, uma vez em cada mês, o conjunto de servidores docen- 
tes e técnico-administrativos se reuniam para discutir as questões 

ou mais gerais do trabalho, que necessitassem da participacao e deli 

beracão de todos. Neste dia, as atividades com as criancas eram 
SUSPBHSBS .' 

5.8.3;& Organização das atividades do Grupo 

a) Estudos teórico-práticos: Foi apontada a necessidade de 
realizar estudo sobre as questões-problemas sentidas pelos profes- 
sores no seu dia-a-dia e outros levantados pelo questionário. O 

ponto de partida para as reflexões seria a prática vivenciada pelos 
professores. Estes estudos conjuntos exigiram também muitas leitu- 
ras individuais dos professores sobre os temas em discussão. Estas 
leituras eram previamente sugeridas no Grupo.
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b) Registros das atividades; Ficou deliberado o empreendi- 

mento, de ações para organizar a bibliteca, os arquivos. os regis- 

tros, atas e relatórios. Organizar planos de cursos e plano interno 

de trabalho. 
A.: Durante todo o periodo de 1988 a 1991, as discussoes, os 

estudos conjuntos e o enfrentamento dos problemas no sentido deli- 
úu berativo realizaram-se na sistemática de reunioes semanais/noturnas 

e mensais/diurnas. 
Com o tempo, as reuniões noturnas começaram a ficar cansa- 

na tivas. Segundo depoimentos de alguns professores, estas reunioes 

estavam se tornando muito “teóricas“. Após uma avaliação dessas 

reuniões, partiu-se para uma reorganização dos assuntos a serem es- 

tudados, já que o horário, também questionado, era dificil de mu- 

dar. Neste sentido, foi realizado um levantamento de temas que 

aflingiam diretamente o professor em sala de aula, conforme a pro- 
~ ~ posta inicial. Assim, discutiram questoes como retirar ou nao o 

berço das salas dos berçários. Sobre este tema. por exemplo. alguns 

professores em diversas vezes alegaram que os berços ocupavam mui- 

to espaço na sala de aula e que as crianças eram totalmente depen- 

dentes para saírem dos berços quando acordavam. Outros alegavam que 

era mais prudente os berços permanecerem nas salas de aula para a 
av própria segurança das crianças pequenas. A conclusao, após debates 

acirrados, foi a retirada dos berços a partir do momento em que as 

crianças começassem a engatinhar. substituindo-os por colchonetes 
no chão. Ao final foi elaborado um texto sobre o assunto, que ser- 

viu inclusive de base para esclarecimento aos pais. A partir dessas 
discussão e em conseqüência dessa, iniciaram-se estudos envolvendo 

nv a "autonomia" das crianças. Outros temas como. decoraçao das salas 

de aula, dar ou não lembrancinhas para crianças e pais, organização
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do espaco fisico da sala, entre outros. seguiram a mesma sistemáti- 

ca das discussões, sobre o “berço” e resultaram em produtivos deba- 

tes e bons textos para o NDI. 

No estudo desses temas, emergiram análises do cotidiano do 
NDI em que se buscava a coerência. a imbricação entre teoria e pra- 

tica estudada e vivida nesta instituição. Dbservou-se que um bom 

número de professores procuravam posicionar-se frente ao conteúdo 

em discussão. No discurso dos professores. notava-se que alguns 
emitiam seu posicionamento somente sobre os aspectos práticos (ro- 

tina de sala, atividades práticas). Outros já teciam opiniões de 
I IU cunho mais_ teórico-político, fazendo emergir valores, visoes de 

mundo e interesses de classes na produção de conhecimentos. Afirma- 

va-se, assim, o caráter heterogênio do grupo de professores do NDI, 
porque composto por profissionais de diferentes tendências e postu- 

ras diversas frente à educação e, conseqüentemente. frente ao seu 

trabalho no NDI. 
Também, durante a elaboração das sínteses dos estudos. ou 

até mesmo na realização das atas das reuniões que eram revezadas 
entre os professores, observou-se a grande dificuldade que a maio- 

ria deles tinha em fazer registros, em organizar suas idéias. Esta 

era uma pratica que até então era pouco incentivada no NDI. Hoje, 

neste sentido, o Grupo de professores de um modo geral sabe que a 

documentação de suas experiências é um fator essencial para a cons- 

trução de um projeto politico-pedagógico. embora nem todos ainda 
consigam tornar esta prática parte integrante de sua rotina profis- 
sional. 

Ds estudos com as decorrentes definições nunca conclusas 
continuaram se realizando. Dra mudando estratégias, ora buscando 
novos caminhos para a sua continuidade. Houve momentos em que se



103 

convidou professores de outros departamentos de ensino da UFSC (Me- 

todologia de Ensino, Psicologia, Nutrição), para virem conversar 
com o Grupo, trazer novas idéias. 

' Diversas vezes o Grupo de professores se manifestou no sen- 

tido de querer resultados mais imediatos. Achava que não se estava 

tendo avanços significativos, “falava-se e discutia-se muito, mas 

não se resolvia nada", disse certa vez uma professora. Isto ocorria 

porque. nos estudos, alguns aspectos referentes, por exemplo, ao 
na planejamento pedagógico foram tao questionados e "desarrumados“ que 

os professores ficaram perdidos na hora de pensarem e organizarem 
suas atividades. Parecia que os conhecimentos e experiências acumu- 

lados no decorrer dos anos não tinham mais importância ou qualquer 
validade. “Estamos começando tudo de novo", questionavam-se eles. 

Na verdade, o que ocorria é que se estava rompendo com con- 

ceitos e práticas antigas e usuais sobre planejamento. A partir 

desse momento. mesmo estando "desarrumado", o planejamento no NDI, 
começava a ser tomado como instrumento de organização do trabalho 
docente e da escola como um todo. Representava momentos de refle- 

xão, avaliação e revisão da prática desenvolvida. 
' A compreensão de planejamento como mero instrumento buro- 

cratico, que respondia apenas as exigências formais, começava len- 

tamente a ser questionado e substituido. Não se tinha clareza ainda
» 

de como estrutura-lo, mas já se vinha discutindo sobre a sua neces- 

sidade e importância. Estava-se concretamente tentando romper com 
procedimentos de repetirem-se todos os anos as mesmas práticas na 

escola e em especial na sala de aula. 

Assim, num processo lento e construtivo, os professores co- 

meçaram a entender que a "crise" que se instalara no NDI era decor- 

rente das suas próprias insatisfações geradas pelas dúvidas, pelas
A
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av 1 ú certezas e pela falta de conhecimento, cujas solucoes so aos pro 

prios profissionais cabia buscar. . 

Assim. embora novo e muito difícil, este periodo de encami- 

nhamentos e solucões foi sendo construido e reconstruido passo a 

passo, pelo próprio Grupo. sem a intervenção diretiva de agentes 

externos. 
No decorrer deste processo, muitas vezes, se fez necessário 

lembrar e relembrar a alguns membros do Grupo os compromissos assu- 

midos. Diante das dificuldades e principalmente do acúmulo de tra- 

balho, existiam os que queriam sempre voltar atrás nas decisoes to 

madas. Isto ocorreu com a freqüência verificada, talvez porque não 

se tenha discutido suficientemente com os professores, os riscos. 

obstáculos e problemas inerentes a um processo participativo. 

No NDI. à medida em que estas manifestacões ocorriam. nota- 

va-se que valores e concepções individuais muitas vezes eram postos 

e percebidos como mais importantes do que os propósitos do coleti- 

vo. 

Nestes momentos. avaliamos hoje. faltou uma coordenação 

mais atenta dos trabalhos, no sentido de captar quando estes tipos 

de intervencões constantes de retomadas das discussões ou mesmo de 

mudancas nas decisões já amplamente debatidas no Grupo, são impor- 

tantes ou estão atrapalhando o andamento dos trabalhos. Há que se 
uv ter bom senso, para avaliar e negociar estas questoes. 

Sabe-se que o professor de modo geral, como qualquer pes- 

soa, convive simultaneamente no seu dia-a-dia. com o seu projeto de 

vida pessoal e com o'do seu grupo profissional. No entanto, nem 

sempre estes dois projetoos. o individual e o coletivo, caminham na 
:v mesma direção. A nao concordância entre estes dois projetos gera 

conflitos que quase sempre contribuem para a mudanca de atitude do
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zu professor. Ds estudos e discussoes do coletivo podem provocar a re- 

flexão e uma conseqüente busca de seu papel, enquanto educador. 
Por esta mesma época, em pleno processo de construção do- 

curriculo. iniciou-se no NDI um trabalho de caráter interdiscipli- 
nar, envolvendo os professores e a arte-educadora, recém chegada ao 
Nucleo. Realizou-se um trabalho conjunto com as criancas. como tam- 

bém a pesquisa e criacão de materiais didáticos Para o trabalho com 
as criancas a partir dos quatro meses. A troca de conhecimentos e 

experiências entre estes profissionais resultou na descoberta de 

diferentes materiais que veio enriquecer a prática pedagógica no 

NDI. Este trabalho, por sua riqueza e conseqüente repercussão. foi 

por solicitacäo. estendido a outras escolas de educação infantil do 

Estado. 
Nesta experiência vivenciada no NDI, observou-se o senti- 

mento intencional de realizar um trabalho, como característica fun- 

damental de uma prática interdisciplinar. Há que se ter uma inten- 

ção consciente e objetiva por parte dos envolvidos com a proposta 
interdisciplinar. No suceder diário do trabalho no NDI. a partir 
deste ato de vontade dos educadores, percebeu-se que esta prática 
interdisciplinar estimulou de forma concreta a construção da compe- 
tência dos professores, abrindo novas possibilidades de reorganiza- 

lu cao dos seus saberes para a produção de novos conhecimentos. E, de 

acréscimo percebeu-se que o trabalho interdisciplinar e participa- 
tivo pode ser realizado ainda que a partir de diferentes posturas e 

visões de educacão, intencionado e motivado por grandes desafios 
que se vao realizando a partir do cotidiano. através de pequenas, 
mas significativas mudanças. 

No decorrer do processo de construção curricular no NDI, 

nos momentos de organizacão e enfrentamento das situações/questões
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mais dificeis de serem resolvidas (sobrecarga de trabalho, lentidão 
do processo, conflitos de idéias, avaliação dos trabalhos), foi 

reafirmada uma vontade, expressa em palavras e ações, na maioria 
dos professores, em assumir a co-responsablidade pela condução do 

processo. Todavia, como já dissemos anteriormente, este sentimento 
não era homogêneo no Grupo. Dbservou-se que alguns professores que- 

nz riam ainda eximir-se da responsabilidade de tomar decisoes. Os que 

procuravam efetivamente, através de ações diárias, assumir a reali- 
zação da construção do curriculo, começaram a cobrar um comprometi- 
mento maior dos menos envolvidos. A partir desse momento, observou- 
se que no Grupo de professores do NDI, iniciava-se uma nova fase.. 
Neste sentido, qualquer proposta encaminhada era praticamente "dis- 

ou secada“ em forma de-questionamentos, pedidos de explicaçao e escla- 
recimentos. 

Uerificou-se que trabalhar em grupo exige um aprendizado 
continuo. Um grupo não é meramente uma soma de individuos, mas uma 

A.: uniao de sujeitos que se encontram devido a uma necessidade especi- 
fica e com um fim especifico. 

No NDI, a aprendizagem de uma consciência mais critica 
diante da realidade concreta, de um lado levou os professores à ne- 

cessidade de um maior aprofundamento' nas suas argumentaçães. Isto 
nv exigiu muitos estudos, novos conhecimentos e uma melhor organizaçao 

das idéias. Por outro lado, acarretou uma certa inibição por parte 
dos professores que já vinham tendo dificuldades em acompanhar o 

ritmo do processo. Na realidade, observou-se que o planejamento 
participativo não é um processo de todo equitativo. Quem sabe mais, 
quem se esforça e se compromete, contribui mais. Cada sujeito do 
processo atua nele de forma diferente: através de opinião, defen- 
dendo pontos de vistas ou mesmo através do silêncio ou da passivi-
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dade. Todavia, a responsabilidade individual é o ponto forte de um 

processo coletivo, que significa envolvimento e que parte do indi- 

vidual para o coletivo. 

Como destaca a literatura especializada, 0 desenvolvimento 

de uma consciência critica num grupo desencadeia alguns problemas, 

principalmente de relacionamentos. No NDI, também pode-se observar 

que alguns professores tiveram dificuldades em separar as divergên- 

cias de idéias dos sentimentos pessoais. Estes sentimentos muitas 

vezes não eram expostos ao Grupo, mas ficavam evidentes nas “con- 

versas de corredor“. De modo geral. no início do processo, críticas 

às idéias eram sentidas como afrontas pessoais. A falta de hábito 

quanto a expor sentimentos verbalmente, a escutar as idéias dos ou- 

tros e principalmente, a opinar e divergir sobre as idéias dos co- 

legas em público era muitas vezes um processo desgastante devido ao 
envolvimento emocional. 

A preocupação do grupo com estes desentendimentos a nivel 

de idéias e atitudes'colocou em muitos momentos o processo em dúvi- 

da, e a certeza de que a continuidade dessa prática democrática 
exigiria muita clareza acerca dos objetivos do Grupo e bom senso na 

busca de soluções que atendessem ao respeito e à integridade de ca- 

da membro do Grupo e principalmente do seu coletivo. As divergên- 

cias de idéias e de concepções continuaram e certamente nunca ter- 

minarão.' Sempre haverá a necessidade da negociação e a aceitação 

dos conflitos e diferenças como parte integrante dos trabalhos. Sa- 

be-se que num processo democrático, não se escondem os conflitos, 

para evitar o rompimento de uma harmonia "pretensa", mas trabalham- 

se os conflitos e com eles, ações concretas. Negociam-se as diver- 

gências para a concretização dos interesses coletivos, pois, como 

diz Demo (1988b 77)
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“diante dos conflitos podemos assumir várias atitu- 
des. Uma delas pode ser a tentativa de os ignorar 
ou de os camuflar, tratando-os com “panos quentes", 
de forma paliativa e compensatória. Dutra seria a_ 
de os exacerbar, sob o prisma de iniciativa autori- 
tárias, unilaterais e parciais. Entre tais extre- 
mos, colocam-se vias intermediárias, marcadas pelo 
fenômeno essencial da negociação." 

Assim e aos poucos, os envolvidos no processo de construcao 
curricular no NDI passaram a descobrir o lado positivo das diver- 
gências, embora reconhecidamente difícil de encarar, a reconhecer 
que participar envolve também o papel de cada um em enfrentar os 

conflitos com o outro. Em conseqüência, os envolvidos começaram a 

falar mais o que pensavam, o que sentiam e o que os incomodava no 

cotidiano. Externavam idéias. valores e experiências. algumas per- 

ceptíveis ao Grupo e outras que permaneceram ocultas. Os envolvidos 
no processo de construção curricular passaram inclusive a se conhe- 
cer melhor, a se interessar pela experiência do outro, a trocar 
idéias. Como parte do processo, o Grupo foi aos poucos amadurecen- 
do, aprendendo a construir um trabalho coletivo, através da recons- 
trução dos valores intrínsecos ao próprio Grupo para. assim, estes 
valores serem compreendidos e aceitos. Neste sentido, o grupo se 

sente mais seguro e 

"à,medida que a cidadania emerge, surge a reivindi- 
cação justa e letítima em torno de direitos, dentro 
da convicção crescente de que não há nenhuma razão 
para se colocar na situação de esmoler. Ao contrá- 
rio... representa o momento privilegiado no qual o 
grupo se sente comunidade, reafirma sua fé na capa- 
cidade comum. conquista seu próprio espaço e cons- 
trói sua própria personalidade." (Demo, 1988: 
148-149)
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No que diz respeito ao envolvimento de direção do NDI no 

Processo de Construcão Curricular, houve desde o principio, uma de- 

cisão politica em levar o processo adiante. reforçando e garantindo 

o espaço/tempo para as discussões. Todavia, a participação da dire- 
uv ção nos estudos e nas discussoes foi nos primeiros momentos mais 

intensa. Com o passar do tempo, devido ao acúmulo de atividades ad- 

ministrativas, a direção comecou a envolver-se menos com as ativi- 

dades pedagógicas em geral. 
Dbservou-se com isto, mas não só por isto, que no periodo 

em que a direção do NDI esteve mais participativa nas discussões, 

os professores e os técnicos envolvidos também estavam. Assim, em 

nossa avaliação, este parcial “aFastamento“ da direção refletiu ne-
~ gativamente no Grupo, que teve períodos de desmotivaçao. 

É reconhecidamente sabido que o papel do diretor da insti- 

tuição influência em muito na motivação do grupo. Não basta o apoio 
moral e operacional com envolvimentos esporádicos. É mister parti- 

cipar. pois os grupos em geral estão sempre muito atentos ao esta- 

belecimento e cumprimento das prioridades dos seus dirigentes. No 

NDI, as reuniões de estudo pareciam ser mais "importantes" quando a 

direção estava presente e participava. As idéias. o posicionamento 
da autoridade do diretor sempre despertavam mais atenção ou no mi- 

nimo, curiosidade dos envolvidos. Assim, 

"poderíamos até considerar que a pessoa do diretor 
é o lado objetivo da intencionalidade subjetiva que 
vivifica o projeto. Este (...) atua como um campo 
magnético de 'forças convergentes para um centro. 
Estas forças são aquelas da instencionalidade, fi- 
nalidade que unifica todos os objetivos." (Severi- 
na, 199eze7› '



'iíø 

3.2.4 A Construção do Conhecimento dos Professoras 

Especificamente o processo de construção do conhecimento 

dos professores do NDI foi muito intenso. Durante o período de 1988 

a 1991, apontamos um aumento significativo na produção de trabalhos 
no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. De acordo com os 

relatórios anuais das atividades desenvolvidas no NDI nestes anos, 
foram realizados diversos projetos individuais e coletivos 'envol-

~ vendo educadores do NDI, professores da rede pública de educacao 
infantil, bem como estudantes da Universidade. Alguns professores 
do NDI participaram, com outros professores dos cursos de graduação 
(Pedagogia, Arquitetura, Engenharia), na ministração de aulas teó- 

rico-práticas a estudantes da UFSC, que envolviam conhecimentos da 

área de educação infantil. 
No âmbito da extensão, apesar da pouca estrutura para os 

professores se ausentarem do NDI (todos assumiam uma carga horária 
de ensino de B5 h/semanais), alguns professores apresentaram traba- 

lhos em congressos nacionais e estaduais, ministraram Palestras e 

cursos para diversas escolas e instituições governamentais e não 
governamentais ligadas à educação infantil, realizaram assessorias. 
Escolas públicas, principalmente das prefeituras do interior do Es- 

tado, solicitavam com freqüência cursos e assessorias ao NDI. Po- 

rém, só algumas destas foram atendidas, devido basicamente à falta 

de pessoal para substituirem os professores em sala de aula. 
Neste período, concretizou-se a publicação de um livro com 

conteúdos sobre educação infantil, por parte de duas professoras do 
NDI. Este livro tem colaborado nos estudos dos professores em esco- 
las do Estado..
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Assim.lentamente começou-se a compreender que para trans- 

formary reconstruir e construir novos conhecimentos no NDI fazia-se 
necessária a transformação do professor. em si mesmo, do individual 
para o coletivo, vivendo a linguagem da comunicação. âgora não so- 

mente como reprodutor de idéias alheias. em sua prática cotidiana, 
mas produtor de novos conhecimentos e de sua história. 

Também neste periodo (1988-1991) houve. em comparação com 
outros, um considerável interesse e envolvimento dos professores. 
nos aspectos ditos como mais politicos de suas profissões. Tornou- 
se visivel uma mudanca de atitudes dos professores frente ao pro- 
blema do conhecimento. uma substituição da concepção fragmentária 
para a agora possivel, concepção unitária do processo educacional. 

Desenvolvendo um senso mais critico sobre a sua realidade, 
sobre as suas condições de trabalho, os professores de modo geral, 
passaram a participar e a dar mais importância ao movimento sindi- 
cal. Participaram efetivamente nas greves, discutiram a vinculação 

~ \ nu do NDI ao Centro de Educaçao e a UFSC, discutiram a caracterizaçao 
e especificidade do trabalho realizado no NDI e os planos de car- 

reira, propuseram um novo regimento para o NDI. 

Como exemplo, e para se ter uma idéia da importância do en- 
volvimento dos professores do NDI no movimento sindical, numa das 

greves ocorridas no ano de 1988, os Professores perceberam que em- 
bora o NDI fosse uma escola de renome em outras comunidades. na 

UFSC existiam muitos servidores docentes e técnicos que desconhe- 
ciam a sua existência. E. ainda, dos que tinham algum conhecimento, 
muitos deles tinham uma visão deturpada dos trabalhos que se desen- 
volviam. Então, como atividade de greve, os professores do NDI com 
a colaboração do seu Sindicato (APUFSC), organizaram e realizaram 
reuniões para esclarecimentos e debates sobre o NDI, em todos os
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centros de ensino da UFSC. Estes esclarecimentos trouxeram um re- 

torno bastante positivo para o NDI. Assim, além de um maior respei- 
to ao trabalho realizado, este fato despertou o interesse por parte 
de departamentos de ensino da UFSC, em desenvolverem trabalhos con-

~ Juntos com o NDI, como fizeram, por exemplo, os cursos de Nutriçao, 
de Odontologia, de Arquitetura e de Engenharia de Produção. 

O corpo docente mais organizado, esclarecido e conhecedor 
de suas potencialidades, tornou-se também mais exigente nas suas 

uu reivindicaçoes. Conquistou. com o tempo. melhores condições de 

trabalho, como abertura de espaço para estudos e reflexões sobre 
sua prática, auxiliar para a sala de aula, mais horas para pesqui- 
sa, extensão e formação, materiais e recursos pedagógicos diversi- 
ficados e participação do regimento interno do NDI. Uma das últimas 
reivindicações é a diminuição da carga horária de ensino, ainda em 
estudos. Por outro lado, o corpo docente passou a dar maior impor- 
tância a sua participação e desempenho em comissões de trabalhos no 

âmbito interno e externo da UFSC. ` 

Um momento marcante em 1990, foi a mudança do processo de 

escolha da direção do NDI. Até então era indicada pela direção do 

Centro de Ciências de Educação (CEU). mediante escolha entre os 

docentes do NDI. O Grupo de profissionais se organizou e reinvidi- 
cou este direito. 

D período de 1988 a 1991, pelas transformações a que o es- 
paço do NDI está submetido, relevamos como de muito crescimento pa- 
ra os professores do NDI, tanto a nivel pessoal como profissional. 
O processo participativo de construção curricular, no movimento di- 
nãmico do tempo, ensinou e continua a ensinar as pessoas a refleti- 
rem, a examinarem as causas e a nao serem precipitadas nas deci 

sões. Com este processo, os membros do Grupo estão aprendendo a
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trabalhar melhor em conjunto e a não ser individualmente o dono da 

verdade, mas capazes de lutar pela suas idéias e ao mesmo tempo, 

aceitar outros posicionamentos. Na realidade, estes ensinamentos 

foram vivenciados a partir de muitos entraves e dificuldades no 

Grupo que, às vezes, pareciam impossiveis de transpor. 
Com todos os estudos, reflexões e discussões, até 1991, o 

Grupo de professores do NDI, não tinha ainda claramente se defini- 

do, embora já estivesse em discussão, por um conjunto de valores e 

critérios que norteariam a sua acão pedagógica, o referencial teó- 

rico que sustentasse uma visão contextualizada do processo educati- 
vo. 

Todavia, a partir das reflexões sobre a prática concreta de 
cada professor, do trabalho do NDI em geral, e à luz de teorias pe- 

dagógicas o professor do NDI continuadamente vai construindo seus 
conhecimentos, suas concepções e atitudes, adquirindo novas expe- 

riências em pleno exercicio da sua profissão.
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zu “É preciso construir caminhos, nao 
receitas que tendem a destruir o de- 
safio de construção" (Pedro Demo). 

A educação escolar. entendida como prática social, tem como 

função básica a transformação do conhecimento que o aluno traz de 

suas experiências diárias, ou seja; a escola e em especial o pro- 

fessor. _necessariamente devem estabelecer uma ligação entre aquilo 
que o aluno já sabe e o que irá aprender. A escola assume. assim, 

um sentido político, na medida em que exerce um papel ativo na com- 

preensao e reconstrução da realidade social. 
Neste sentido, o conhecimento que o professor tem da reali- 

dade e a sua posição em relação ao saber têm influência decisiva na 
construção do projeto político-pedagógico da escola, ou seja, do 

seu curriculo.
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ganização do trabalho escolar possibilita a reelaboração critica do 
saber. Os conteúdos são trabalhados sob a luz de uma concepção de 

lu au I M educacao onde os conhecimentos sao construidos e nao meramente 
transmitidos e onde o professor se torna um mediador. realizando 
intervenções para que esta construção se torne possivel. 

A.: A conduçao de uma proposta curricular crítica é uma tarefa 
continua e permanente, que se constrói na dialeticidade histórica. 
portanto. em constante construção e reconstrução. É um projeto que 
se desenvolve na forma do diálogo do grupo. Assim, os temas a serem 
estudados emergem da própria discussão no Grupo. Busca-se com esta 
construção coletiva do conhecimento a.socialização e, ao mesmo tem- 

po, o confronto entre o desigual, o heterogêneo. E, ainda, busca-se 
a possibilidade de romper com as práticas antigas, por vezes dogmá- 
ticas e impostas pela tradição. 

Na verdade. uma das grandes dificuldades para se pôr em 

prática um currículo construido de forma critica está no preparo 
do professor em fazer uma ruptura com a cultura estabelecida. 

Este preparo do professor, entende-se até aqui, deve se dar 
no espaço/tempo da escola e em função da organização 
dagogico desta. É no exercicio da profissão, diante 

das práticas concretas, refletindo sobre o trabalho 
que irá realizar, que o professor busca as soluções 

do projeto pe- 
das exigências 
realizado e 0 

para as ques- 

tões pedagógicas que o aflige, construindo. assim, a sua formação 
continuada, com qualidade formal e politica. 

Nesta direção, avaliando o pensamento e a atuação pedagógi- 
ca dos professores do NDI no decorrer do periodo de 1988 a 1991, 

identifiquei um substancial avanço na superação das práticas nas 
quais estes professores foram formados. Em grande parte. credito
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este avanco aos estudos e discussões sobre o curriculo. f 

No papel de observadora participante. GBSÍBCO Em dOiS itens 

as consideracões finais desse estudo: Primeiro, a constatacão de 
'

\ 

que a construcão do curriculo, realizada de forma fundamentada e 

participativa, possibilita concretamente a formação continuada do 

professor no exercicio da sua profissão; e segundo, aponto algumas 
questões básicas, enquanto sugestão, para o Grupo do NDI repensar. 

6.1 Uma Constatação: a construcão do currículo é um caminho pos- 

sível para a formação continuada do professor no exercíco da 
sua profissão 

A valorização dos professores do NDI e do papel que desem- 
penham no âmbito da Universidade foi um longo processo de constru- 
cão e conquista desses profissionais. Em vista disso. no NDI, a 

au . politica 'de contratacao de pessoal privilegia o professor especia 
lizado ao invés de técnico-especialistas. Isto porque acredita-se 
que é necessário e importante para a escola ter no professor, um 

profissional especializado em educacão. capaz de conduzir o pro- 

cesso educativo do pensar ao avaliar. `
“ 

A.: Desta forma, o professor do NDI nao executa apenas um pla- 
nejamento. Ele estuda, desenvolve, executa e o avalia. Certamente, 
há os que ainda não conseguiram gerenciar de todo a construcão de 
sua experiência profissional e anseiam por uma proposta pronta e 

acabada o mais cedo possível. No entanto, há na maioria a consciên- 
cia da necessidade da renovacão e da continuidade na sua formacão. 
Assim, procuram ser pesquisadores. sujeitos da produção de conheci- 
mentos, sem que para isso tenham necessariamente que sair da sala
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de aula. Ao contrário. é na sala de aula. escola concreta e real, 

que o professor percebe e sente o que lhe falta para planejar um 
trabalho producente. 

No NDI. existem também dificuldades para o professor se au- 
sentar para fazer cursos. se atualizar, embora isto aconteça se- 

guindo uma sistemática de rodízio entre os colegas. 
Nas escolas da rede pública, o afastamento do professor pa- 

ra realizar cursos é quase que impossível, pois as estatisticas de 

modo geral, comprovam que ha falta de professores nas escolas e as- 

sim, não há quem os substitua[ 
Como já vimos, os cursos podem ser válidos para o aperfei- 

çoamento dos Professores, desde que sejam uma das estratégias uti- 
na lizadas e articuladas ao projeto maior da escola, pois, como açao 

única ou principal na formação dos professores. torna-se fragmenta- 
da. Em vista disso, ha que se ter na escola uma forma sistemática e 

continuada, através da qual a escola com seus próprios recursos, 
atualize e instrumentalize os seus professores. 

A construção do curriculo em processo, realizada através de 
uma perspectiva de construção coletiva do conhecimento, tendo como 
ponto de partida a prática e a experiência concretas dos profissio- 
nais do NDI, trouxe, de forma implícita e integradas ao processo, a 

~ nv 1 intençao e a açao de instrumentalizar os professores para o exerci 
cio competente da sua profissão. 

Fazendo um retrospecto do Processo de Construção Curricular 
no NDI, de 1988 a 1991, pude observar avanços significativos na 

questão da construção do conhecimento dos professores, tais como; 
estudos. pesquisas, produção de textos, maior participação em even- 
tos.
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De modo geral, a idéia de conhecimento enquanto construcão 
exige do professor um constante e continuado aperfeiçoamento, reve- 

lando a sua eterna incompletude. Especialmente no NDI. Pelo fato de 

estar vinculado à Universidade e, por isso, ser prioritariamente 
ou campo de estágios, pesquisas e observacoes. os professores necessi 

tam estar acompanhando de perto as mudanças, como também, estar 

produzindo conhecimentos novos, relativos a área de educação in- 

fantil. É nas suas experiências, nos seus conhecimentos que se ba- 

seiam os estagiários,_pesquisadores e observadores. Por outro lado, 
estas mesmas pessoas que tomam como exemplo as acões dos profissio- 

nais do NDI, também os desafiam a repensarem seus próprios cami- 

nhos, já que grande parte delas vêm com muita vontade de articu- 

lar e colocar em prática seus estudos teóricos em confronto com a 

realidade da escola, da sala de aula, e, por isso, trazendo muitos 
questionamentos. Como se pode perceber. o dia-a-dia do NDI é 

terreno fértil para a formação continuada do professor. Outras es- 

colas, podem também “tornar fértil o seu terreno" e fazer dele, 

UITI CBNIPD Para 3 'FDTMBCÊD PEl"ÍIl3flEfltE düã SEUS PFD'f`ESSDI"E'S. 

Com o desenvolvimento de diversos projetos, os estudos e 

discussões sistemáticos amarrados a uma Proposta de Construcão 
Curricular, iniciou no NDI, uma nova perspectiva de realizar a edu- 

cacão,a interdisciplinar. Os professores começaram a conviver com 
as diversas áreas de conhecimentos e delas a possibilidade de ex- 
trair ' de forma critica e no coletivo, os conceitos e conteúdos 
para serem trabalhados com as criancas. 

Assim, a construção do conhecimento dos professores do NDI 
Q.: e, portanto, a sua formacao continuada se realizou integrada ao co- 

tidiano das atividades. E esta trajetória, mostrou resultados bas- 
tante satisfatórios, não se realizando, porém, sem dificuldades.
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Houve momentos diversificados e Próprios desse tipo de pro- 

cesso, às vezes, de aparente estagnação e outros de avanços siste- 

máticos em termos de produção de conhecimentos e participação cole- 

tiva dos envolvidos.Os profissionais do NDI estão críticos e irre- 

quietos com o seu fazer pedagógico. 

6.8 Uma Sugestão: o que repensar 

Após vivenciar, observar e avaliar o Processo de Constru- 

ção Curricular no NDI, destaco prioritariamente três questões a 

serem repensadas e reencaminhadas pelo Grupo. 
uv IÊ Questao: Um dos maiores problemas que verifiquei nesse 

Processo, foi a fragilidade na sua organização e coordenação.Sabe- 
mos que no exercicio de regras democráticas como o vivenciado no 

NDI, há muito trabalho a ser realizado. A maioria dos membros do 

Grupo querem opinar e decidir em conjunto. Isto é muito bom, mas, 

por outro lado, dificulta o gerenciamento das reuniões e, por is- 

so, necessitam ser bem organizadas. 
No NDI, a Coordenadoria Pedagógica junto com a Direção eram 

no responsáveis pela organização e coordenaçao_do Processo de Constru- 
ção Curricular. Todavia, pelo fato dos professores coordenadores 
assumirem turmas em sala de aula, restavam poucas horas para este 
trabalho de organização do projeto pedagógico. 

Assim, a idéia que o Grupo tinha no inicio do processo, de 

que eleição do coordenador pedagógico devesse ter como critério bá- 

sico o' rodízio entre os professores, necessita ser repensada, já 

que nem todos os professores têm as condições necessárias para ser 
um articulador e organizador do trabalho coletivo, pois,
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“as tarefas concretas, por mais que sejam tarefas 
de um coletivo organizado, não podem permanecer à 
mercê de um instinto gregário ou das injunções con- 

.junturais. Exigem sejam representadas em alguém que 
as inpulsione e conduza a bom termo, designado/de- 
legado pelo coletivo, capaz de, ja por sua presen- 
ça, as trazer à recordação e à atenção dos outros, 
capaz de as cobrar de continuo, dinamiza-las, coor- 
denar-lhes a efetivação e instrumentalizá-los com 
os recursos e condições indispensáveis" (Marques, 
1992z113). 

, Neste sentido, a decisão inicial no NDI de que o coletivo 
dos professores, devesse orgnizar e conduzir todo o Processo, sem 
definições de papéis e tarefas, é no mínimo ilusória. Mesmo tendo 
uma Direção que apóie as iniciativas do grupo, faz-se mister ter um 
educador, membro do grupo de professores que, ao falar a mesma lin- 

av guagem dos colegas, mobilize e instrumentalize em açoes continuadas 
e articuladas à construção do curriculo e, desta forma, dê o impul- 

so necessário à organização e condução das ações que o coletivo dos 
professores reclama. 

Neste momento, avalio que o organizador/coordenador de um 
processo de construção curricular, nos moldes desse que se desen- 
volve no NDI, deva ser um “professor de sala de aula", eleito pelos 
demais e por um prazo determinado, um conhecedor profundo da dinâ- 
mica e história da escola, inserido e comprometido com o seu pro- 

jeto educacional e não um técnico especialista a mais na escola. 

BÊ Questão: As reuniões pedagógicas que se realizam no pe- 

riodo noturno, tornam-se, no decorrer dos tempos, menos produtivas. 
Os professores iniciavam as reuniões de estudo já cansados, após 
uma Jornada de trabalho. Também a pauta das reuniões erai sempre 
muito extensa, dificilmente se conseguia vencer todos os assuntos. 
Há, portanto, a necessidade de se rever o horário das reuniões, Pa-
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ra que estas se tornem mais produtivas e. ao mesmo tempo, de forma 

coletiva, mais participativas. 

3Ê Questão: É necessário garantir o cumprimento das prio- 

ridades estabelecidas no Grupo. No inicio, quando foi decidido 
construir uma proposta curricular para o NDI, ficou destacado e 

muito bem avaliado no Grupo, que, em virtude do acúmulo dos traba- 

lhos, os estudos e as reflexões vinculadas ao curriculo teriam 

prioridade em relação às demais atividades. No entanto, com o tem- 

po, alguns profissionais do NDI foram se envolvendo com outras ati- 
au vidades, deixando, na minha avaliacao, de priorizar e participar de 

todos os momentos da construção do curriculo. Avalio esta questão 
também como conseqüente da falta de uma-efetiva coordenacão/organi- 
zação, que garantisse as prioridades estabelecidas pelo grupo e que 

0 envolvesse Por inteiro. nesse trabalho.
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