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Resumo 

Analisa-se, no contexto de um processo de democratização recente da escola pública brasileira, o 

Projeto Piloto Edupesquisa como ação da gestão municipal de Curitiba, que responde à Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério na Educação Básica. Foi um esforço de 

promover uma melhoria na educação básica, que convidou um grupo representativo de docentes 

para uma reflexão sobre o currículo necessário à formação continuada. No processo de ação e 

execução desta experiência ou proposta de curso semipresencial, organizada junto à Universidade 

Federal do Paraná, delineou-se uma tese, para realização de uma antítese de um currículo. Esta 

formação foi dividida em três fases. A primeira fase precisou desdobrar o que é um currículo, 

demorou-se em desfolhear com Moreira, Candau e outros estudiosos do tema, elementos que o 

constituem. Na segunda fase se discutiu diferentes desenhos curriculares; na terceira se fez a coleta 

de dados. Certa descrença política da proposta foi percebida durante sua execução, o que não 

diminuiu o envolvimento dos cursistas e das tutoras, foi um trabalho de grupo que tentou romper 

com a tendência de colocar o professor e sua profissionalidade à serviço de energias dispersivas. 
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Abstract 

This paper analyzes, in the context of a recent democratization process of Brazilian public school, 

the Pilot Project “Edupesquisa” an action of Curitiba municipal Administration that answers to 

National Policy of Teacher Education of Professionals for Basic Education. It was an effort to 

promote basic education with a representative group of teachers invited to reflect about curriculum 

of continuing teacher education. In the actions and practices of this experience or propose of semi-

presence course organized by Federal University of Paraná, a thesis was delineated to achieve the 

antithesis of a curriculum. This program was divided in three phases. The first one necessarily 

unfolds what should be a curriculum, taking into account Moreira, Candau and other scholars. In 

the phase two different designs of curriculum was discussed and in the phase three empirical data 

was collected. Some political disbelieves in the proposal was perceived, which did not make the 

teachers and tutors less involved. A group work tried to rupture with tendency to put teachers and 

their professionality to serve dispersive energies. 
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Trago aqui apontamentos sobre uma experiência de escuta dos professores da Rede 

Pública Municipal para a construção de um currículo de formação continuada que atendesse 

às necessidades deste grupo profissional. Nas considerações que se seguirão analisa-se um 

trabalho que se desenvolveu no contexto de um processo de democratização recente da 

escola pública brasileira. Processo que começou a se delinear com a Constituição de 1988 

que obrigou a construção de escolas de ensino básico, creches e pré-escolas em todo o país, 

forjando um alargamento rápido da base escolar que não se fez com a qualidade esperada.  

Esse crescimento abrupto produziu um conjunto de fragilidades em torno do processo 

educativo de base. Grande parte dos professores que ingressaram na carreira naquele 

momento estava despreparada para ocupar esses espaços institucionais. Muitos ingressaram 

com baixa potencialidade profissional, com pouco conhecimento sobre elementos 

essenciais que compõem as atividades de escola, entre elas o currículo.  

É sabido que no Brasil desde a década de 80 a classe média vem assumindo para si a 

responsabilidade de arcar com o custo da educação básica de seus filhos, portanto o 

aumento desta estrutura se fez para atender aos filhos da classe trabalhadora e, em alguns 

casos, para atender famílias fora do ciclo da economia. Não havendo profissionais 

qualificados suficientes para ocupar a função de professor de ensino básico, muitos 

ingressaram na carreira por opção de mercado, uma vez que em vários casos não se exigia 

mais titulação do que a conclusão do ensino médio.  

A formação continuada de professores da educação básica não apenas passou a ser 

debatida nos últimos tempos no Brasil como tornou-se uma das ações prioritárias do 

Ministério da Educação e Cultura nos últimos governos. Sob este efeito um grupo 

representativo de professores da Rede Pública Municipal de Curitiba foi convidado a 

participar da reformulação do currículo de sua formação continuada em um projeto piloto 

intitulado Edupesquisa
1
. Esta experiência gestada pela Secretaria Municipal de Educação se 

amparou na política do Governo Federal intitulada Plano de Desenvolvimento Educacional 

– PDE, para idealizar uma reforma na formação continuada de professores. Apoiou-se no 

Decreto 6.755 de 2009, ligado à Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, que investe na colaboração entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios e atende às necessidades de uma formação inicial e 

continuada dos professores das redes pública de educação básica.  

Logo, o Edupesquisa se fez como uma ação da atual gestão municipal e responde à 

Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério na Educação Básica. Nesse 

esforço de promover uma melhoria na educação básica, é que quis refletir sobre o currículo 

necessário à formação docente. Mesmo assim no processo de ação e execução desta 

experiência, na tese e na antítese de um currículo, pode-se perceber a contínua tendência de 

que o professor e sua profissionalidade sejam colocados à serviço de energias dispersivas. 

Mesmo assomados com boas intenções os gestores tendem a interpretar estas demandas 

legais como um imperativo ou como algo tem que necessariamente ser feito, sem uma 

discussão que as qualifique, impondo às bases uma formação que se reforma sob velhas 

estruturas.  
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Emancipação sobre base frágil 
 

No cenário brasileiro, nas últimas décadas do século XX, alguns avanços na 

democracia começam a legitimar novos direitos e, na medida em que se foi efetivando a 

presença feminina no mercado de trabalho, os direitos infantis à educação se fortaleceram e 

a base institucional educativa foi forçada a crescer. Pode-se dizer que um progresso na 

democracia brasileira foi a percepção, por uma grande parte da população, de que crianças 

e jovens fora de proteção das estruturas educativas certamente necessitarão de outras 

instituições que os acolham, e que estas o farão em piores situações, com maior custo e 

menor rendimento para o Estado e o futuro do país. Logo, cuidar dos frutos da classe menos 

favorecida, permitindo sua inclusão por via da profissionalização no processo de produção, 

que, na atualidade, se organiza socialmente em torno da economia, passa a ser um 

imperativo. 

Nos últimos doze anos a educação de base passa a ser o foco das políticas 

emancipatórias de um governo que teve sua origem na esquerda e se instala no pais na 

primeira década deste novo início de século. Novos saberes associados ao progresso do 

econômico mostram que uma escola desinvestida causa ônus ao Estado e que profissionais 

com baixo nível de rendimento causam a demora da emancipação socioeconômica. As 

avaliações externas mostram que são ainda grandes os números de evasão, reprovação, e 

igualmente alarmantes os baixos índices de aproveitamento aferidos pelas próprias 

avaliações externas, o que contribui para que o senso comum mantenha a descrença na 

educação básica pública. A criança e o jovem que não estão na escola, porque nela não 

conseguiram permanecer, estão descuidados - e ao descaso nas ruas, tendem a se tornar 

inoperantes ao processo de produção. 

O desempoderamento docente em relação à própria profissionalidade tem se dado por 

um conjunto de fatores que afetam ações que tentam revisar sua condição neste cenário. As 

recentes ações de uma política nacional voltada para a expansão em todos os níveis de 

ensino, ao dispor de recursos para a formação docente, fazem avançar as condições 

científicas e técnicas para o cumprimento de um compromisso emancipador, mas tais 

progressos têm acontecido de forma tímida e fragmentada. 

 
 
Projeto piloto: tese e antítese de um currículo 
 

Segundo as tendências deste contexto de expansão, a proposta inicial do Projeto Piloto 

Edupesquisa tentou organizar uma proposta curricular diferenciada, montou um curso 

semipresencial de 100 horas e outras 20 presenciais, para o qual arquitetou um currículo 

temporário - currículo que em tese deveria provocar sua antítese. Chamou 500 profissionais 

lotados nas unidades educacionais, nos departamentos e nas coordenadorias e organizou, 

em colaboração e mediação com os professores da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), uma reforma na formação continuada de docentes do Município. Quis, sob a 

lógica do desenvolvimento profissional e acadêmico, propor um novo modelo abandonando 
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o anterior, “Universidade e Escola”, sem deixar claras as questões que o desfavoreciam. 

Como disse Michel Serres a Bruno Latour (1996, p.56), “a dialética é lógica dos 

mestres”; a dialética é uma forma de discussão que impõe um lugar de partida da discussão, 

o que faz com que, na maioria das vezes, o proposto ou o pressuposto apenas retorne ao 

ponto de onde saiu com superficiais avanços. No caso do Projeto Piloto Edupesquisa, o 

lugar de partida para discutir um currículo que se construísse fazendo uma escuta das 

necessidades dos docentes, foi a organização de seis salas, semi-presenciais, desenvolvidas 

sob a dinâmica de três fases, que deveriam debater sobre diferentes perspectivas ou 

aspectos, uma mesma formação. A sala 01 teve por tema a Formação Continuada; a sala 2 – 

Currículo e Formas de Organização de Projeto; a sala 3 – O Professor Pesquisador; a sala 4 

– Gestão Participativa na Composição de Projetos; a sala 5 tratou da Produção de Mídias 

Digitais e, por fim, a sala 6 focou no tema do Trabalho em Ambiente Virtual da 

Aprendizagem/Educação a Distância.  

Observando os temas destas salas é possível perceber um claro direcionamento para 

um currículo instrumental de formação continuada, currículo utilitarista, que almeja formar 

em rede um professor pesquisador que deve aprender a utilizar o ambiente virtual para 

facilitar o acesso e a divulgação dos possíveis projetos que venha a construir uma reforma 

da escola, com baixo custo para a gestão. Não foram discutidos os temas das salas, apenas 

foram utilizados para encaminhar uma reforma pressuposta no conjunto de salas, que, diga-

se de antemão, já concebiam previamente um currículo.  

Estas salas poderiam se encaminhar para uma discussão do uso da técnica como 

elemento de política, o uso do ambiente virtual, seu crescimento no meio educacional, etc., 

exigindo o compromisso de novas posturas para uma reflexão sobre a formação de 

professores, forjando uma gestão que se aproxima da realidade dos diferentes problemas 

que estão na escola básica. Contudo, o que se fez foi reorganizar os pressupostos sob os 

quais a universidade analisa a meia distância um olhar sobre a escola, conformando com 

maior ou menor eficiência sua análise sobre esta realidade, numa imagem associada à um 

contexto docente que lhe pertence como objeto, mas não como sujeito. 

A ideia inicial deste projeto foi escutar os professores do ensino básico, criar um meio 

de elencar os inúmeros desafios que se apresentam às condições profissionais deste grupo, 

pois, como disse Stenhouse (2010), não é possível desenvolvimento de um currículo sem o 

desenvolvimento do professor. 

Cada sala deste Projeto Piloto foi dirigida e coordenada por um docente da UFPR, 

intitulado Professor Formador, que devia organizar conteúdos e atividades que 

favorecessem a discussão para a nova proposta. Cada sala contava com a colaboração de 

seis tutoras
2
 para auxiliar a discussão e o entendimento dos textos e outros materiais 

propostos, atividades de estudo, escrita, vídeos, encaminhadas com o intuito de provocar a 

discussão e a construção de um novo currículo. No ambiente virtual, cada tutor foi 

mediador da formação de 13 colegas professores da Rede básica.  

 
 
Outra tese - “currículo, métodos e organização de projetos” 
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Foram 100 horas dividias em três fases. Na Fase 1, após a aula inaugural, houve um 

primeiro encontro presencial de 4 horas para apresentar a proposta da sala e o material das 

próximas 16 horas a distância (online), que deviam servir como fundamentação para o 

debate do currículo do novo ou futuro Edupesquisa. 

Na segunda fase, estavam previstos mais dois encontros de 4 horas presenciais e outras 

64 horas de estudos a distância (online), que foram utilizadas para organização dos retornos 

aos conteúdos debatidos, que deviam encaminhar uma proposta de ação ao final de cada 

sala. Na terceira e última fase, composta por 16 horas a distância (online), a proposta era 

organizar dados colhidos das atividades anteriores, que formariam um relatório de coletas 

para um artigo científico ou produção de Mídia Digital. 

Apesar das frustrações com o rumo que tomou esta reforma na formação de 

professores da Rede Municipal, participar deste projeto possibilitou entender como um 

currículo é entendido na realidade escolar. Foi possível detectar inúmeros vazios, espaços 

por preencher, como a compreensão que os docentes possuem da própria atividade 

profissional quando tentam traduzi-la como um objeto de análise. Trabalhar a concepção e 

o entendimento sobre o currículo, forjou a leitura dos especialistas para que se pudesse ter 

uma condição mínima de trabalho. Com esta base ou tese pode-se propor uma antítese, um 

outro currículo necessário, que desse conta das questões que afetam esta classe docente. 

Na primeira aula presencial a proposta de trabalho foi recebida com muito entusiasmo. 

Consistia em discutir, a partir do texto “Currículo, conhecimento e cultura” de Moreira e 

Candau (2007), as questões que se transversalizam, hoje, no currículo da escola. Este texto
3
 

aborda as principais temáticas que a escola ampliada e democratizada tem enfrentado. Nele, 

os autores dizem que há um potencial no currículo para tornar as pessoas capazes de 

compreender o papel que devem ter na mudança de seus contextos imediatos e na sociedade 

em geral. Esclarecem, também, que o currículo como projeto educativo pode ajudar a 

adquirir conhecimentos e habilidades necessárias para que se efetivem ações que 

contribuam com as exigências da realidade escolar. Consideram o currículo como um 

“dispositivo em que se concentram as relações entre sociedade e escola, entre os saberes e 

as práticas socialmente construídos e os conhecimentos escolares” (MOREIRA; CANDAU, 

2007, p.22). 

A leitura deste texto parecia um perfeito ponto de partida para diferenciar as questões 

da escola no contexto atual e as relações do professor com a sua área profissional, uma vez 

que aborda a diferença ou a relação entre o conhecimento que vem da prática escolar, que 

também é uma prática social, e os outros conhecimentos chamados âmbitos de referência 

do currículo. Estes serviram para tratar da relação de troca e referência entre o currículo 

escolar e o que está para além da escola: a) instituições produtoras de conhecimento 

científico (universidade e centros de pesquisa); o mundo do trabalho; c) os 

desenvolvimentos tecnológicos; d) as atividades desportivas e culturais e corporais; e) a 

produção artística; f) o campo da saúde; g) as diversas formas de exercício da cidadania; h) 

os movimentos sociais.  

Esta diferenciação entre conhecimentos socialmente construídos e conhecimentos 

escolares podia aprofundar o papel das práticas no contexto da escola, já que é na 
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emergência das práticas que se formam novos conhecimentos escolares e se pode 

reconhecer a relação intrínseca entre currículo e cultura.  

Os professores deviam ler este texto e pontuar a concepção de currículo expressa pelos 

autores e resumir as questões transversais que o texto traz de uma forma didática
4
. 

Entretanto, os participantes da sala do currículo consideraram o texto complexo e de difícil 

interpretação. Antes de disponibilizar o texto e as atividades que encaminharam sua análise, 

foram feitas cerca de três reuniões com as tutoras, preparando-as para o debate com seus 

grupos. Estes encontros foram fundamentais para superar dificuldades que se apresentaram. 

A atuação deste grupo mostrou um trabalho coletivo entre professor formador, tutoras e 

cursistas.  

A participação responsável das tutoras fez com que a discussão da sala evoluísse e que 

todo o grupo se sentisse aprendendo com esta experiência. O grupo recorria aos 

conhecimentos de base já propostos sobre o que é um currículo, repassando este 

entendimento para todos, forçando que as concepções gerais fragmentárias fossem se 

agrupando e os entendimentos forjados no senso comum fossem se dissipando nesta 

primeira Fase. Foi preciso desfolhar o currículo naquilo que o constitui para poder 

problematizá-lo na prática. Como afirmou Silva (1999), as narrativas contidas no currículo, 

explícita ou implicitamente, corporificam noções particulares sobre conhecimento, sobre 

formas de organização da sociedade, sobre diferentes grupo sociais. 

 
 
A Antítese - desfolhar o currículo  
 

Discutir um currículo é desdobrá-lo em suas nuances, temas e subtemas. É aclarar que 

há uma política que o manifesta quando se fazem as considerações sobre “qual 

conhecimento é legítimo e qual é ilegítimo, quais formas de conhecer são válidas ou não, o 

que é certo e o que é errado, o que é moral e o que é imoral, o que é bom e o que é mau, o 

que é belo e o que é feio” (SILVA, 1988, p. 185). A base do que é um currículo não é nítida 

para os professores que atuam na escola, daí a necessidade de desfolhar o folhado, antes de 

se poder problematizar quais forças visíveis e invisíveis agem e se reproduzem nesta 

estrutura, apontando as referências que o sustentam.  

Antes de sair da Fase 1, que tratava das concepções sobre o currículo, para a Fase 2, na 

qual a ideia era discutir os tipos de estrutura curricular, se fez no desfolhar um panorama da 

gênese do currículo à atualidade. Desdobrando a concepção de currículo da atualidade, 

rememorou-se que esta surgiu ligada aos ideais da Renascença e da Reforma Religiosa; que 

seu uso aderiu à utilização dos conceitos de conhecimento e de controle; que mais tarde sua 

dimensão disciplinar agregou, de um lado, o que devia ocorrer na sala de aula e, de outro, o 

que se havia de diferenciar nos conteúdos de ensino, uma vez que uma mesma matriz devia 

atingir diferentes crianças, de idades e de mundos diferentes. Entre dobras e desdobras 

deste folhear, tratou-se das suas outras nominações Trivium e o Quadrivium, que se 

ligavam às chamadas “artes liberais” dos séculos XII e XIII; das suas outras versões como 

ordo e disciplina, no Oxford English dictionnaire de Glascow (1633), segundo Hamilton 

(citado por GOODSON, 1995). Ficou demonstrada que a ideia de ordo (ordem) se encontra 
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com a noção de ratio (razão), que remete na sua noção lógica à “ordenação de 

conhecimentos” ou à “ ideia de dispor as coisas em sua correta sucessão” (TERIGI, 1996, 

p.167). 

Desconstruindo a linearidade entre o passado e o presente, observou-se que na 

Modernidade, por influência das revoluções científica e industrial dos séculos XVII e 

XVIII, surge a noção de currículo científico, orientado para a eficiência e a padronização, 

servindo para suprir as deficiências culturais, pessoais e sociais dos indivíduos. Mais 

próximo à realidade atual, essa noção de currículo expressa a relação entre a escola e a 

fábrica, uma vez que seus objetivos se orientam para as necessidades de trabalho, práticas e 

profissionais da sociedade (DOLL, 1997). A escola, compondo este folhado como sistema 

fechado e hierárquico, muitas vezes organiza um currículo que instala conteúdos como 

blocos de matéria, que devem ser transferidos e transmitidos do professor para o aluno. 

Por fim, nesta Fase 1, chegou-se à Contemporaneidade, momento em que o currículo 

sofre a influência do desenvolvimento da “sociologia da educação”. E, nesse desfolhar 

movente, o currículo se mostra, antes de tudo, como uma prática desenvolvida por meio de 

múltiplos processos no qual se entrecruzam diversos subsistemas ou práticas 

(SACRISTÁN, 1998). Entre estes sistemas e práticas, no cenário brasileiro, é visível que 

algo escapa à autonomia do professor e à sua atividade pedagógica desenvolvida e ancorada 

sobre esse folhado curricular, que devia instrumentalizar seu fazer como um elemento de 

primeira ordem na concreção do processo educativo. E o que se vê nessa realidade é uma 

desapropriação da própria prática, uma desvalorização externa ligada ao cenário 

econômico, entre outros, que impõe à própria escola o desprestígio de ser um investimento 

a longo prazo com retornos incertos ao processo de produção.  

A categoria docente sempre desfavorecida fica muitas vezes destituída de autoridade 

de si e de sua ação. Quando as políticas públicas vêm em amparo a sua situação, são 

recebidas como uma contraordem de uma ordem socioeconômica que mantém sua 

fragilidade como forma de guarida. A falta de valorização do professor e a forma 

impositiva com que chegam as propostas reformistas a serviço Estado, não desperta a 

vontade de poder avançar na própria profissionalidade qualificando-a para validar seu papel 

fundamental na sociedade.  

 
 
Síntese de avanços dos descrentes  
 

Durante todo o percurso deste Projeto Piloto, os professores questionavam a finalidade 

de discutir o currículo de sua formação, pois não se percebem agentes capazes de mudar o 

folhado complexo que o currículo é. Mesmo esclarecendo suas dobras, mostrando que o 

currículo trata das práticas, dos meios, dos métodos, dos caminhos, dos instrumentos que os 

profissionais da educação se utilizam, em uma instituição escolar, para propor e 

desenvolver o conhecimento intelectual dos jovens e dos estudantes, parecia que os 

professores não se satisfaziam em questioná-lo.  

Por outro lado, a busca do sentido desta discussão e mesmo a descrença de que algo os 
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fosse favorecer ao final deste projeto, não diminuiu o envolvimento dos professores, a 

participação na sala do currículo dos cursistas e o trabalho das tutoras, que foi exaustivo. 

Tematizando as práticas, de dever e de direito, não se pode esquecer que o “currículo 

constitui um território de conflitos e contestações, um espaço de luta pela transformação 

das relações de poder” (MOREIRA; SILVA, 1994).  

Foi ficando claro que o currículo no seu folhado, ora prático ora abstrato, nunca é 

neutro, mas fruto de relações entre Estado e Sociedade. Não é uma realidade abstrata que se 

descola do sistema socioeconômico e de toda uma realidade cultural, mas ao contrário, o 

currículo é uma dobragem, uma arquitetura que dialoga com as forças que o atravessam 

constantemente como contexto.  

Na Fase 2, viu-se os diferentes tipos de currículo, a partir da análise de Zabala (2012, 

p.33), que têm como base a relação entre as disciplinas. Mostrou-se que será o currículo 

multidisciplinar, quando a organização dos conteúdos enfocar mais a tradição, apresentando 

os conteúdos escolares como matérias independentes uma das outras, sendo seu 

conhecimento distribuído em disciplinas que, mesmo propostas simultaneamente, não 

chegam a manifestar explicitamente as relações que possam existir entre elas. Será 

pluridisciplinar, quando apresentar relações complementares entre disciplinas; e, 

interdisciplinar, quando a interação entre duas ou mais disciplinas implicar em 

transferências de leis de uma disciplina à outra, originando, em alguns casos, um novo 

corpo disciplinar, como, por exemplo, a bioquímica ou a psicolinguística. Por fim, ainda se 

tratou da transdisciplinaridade, que é o grau máximo de relações entre disciplinas, de modo 

que chega a ser uma integração global dentro de um sistema totalizador. Esse sistema 

facilita uma unidade interpretativa, com o objetivo de constituir uma ciência que explique a 

realidade sem fragmentações (ZABALA, 2012). 

 
 
A discussão dos dados 
 

Segundo Moreira e Leite (2012), há uma lógica muito enraizada na escola: o que 

funciona diferente tende a ser desqualificado. Alertam que é nesta lógica que fomos todos 

formados. Mas de um tempo para cá, muitos professores passaram a se questionar sobre as 

situações que se apresentam em suas práticas de sala de aula. Quando os professores 

começam a se perguntar pela normalidade e anormalidade das coisas, sobre o disciplinado e 

o indisciplinado, começam a refletir sobre o contexto social, político e cultural da educação 

- começam a profissionalizar-se. 

Este professor quando começa a observar alguma coisa que antes não percebia, quando 

começa a refletir seu entorno, está se tornando pesquisador (LEITE; FERNANDES, 2010). 

Abre o folhado e o vê de um modo diferente, buscando outras lógicas e outras linguagens 

que interpretem o próprio contexto. Assume a possibilidade do novo, dando a si a 

possibilidade de atuar para uma escola mais democrática e mais justa.  

Na Fase 2, tratou-se também do texto “O futuro da educação em uma sociedade do 

conhecimento”, de Michael F. D. Young, publicado em 2011, no Brasil. Neste texto o autor 

traz uma importante discussão a respeito do papel das disciplinas no currículo. A partir 
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deste texto se propôs discutir: qual currículo deve orientar uma prática profissional docente 

que se pretende atualizar tendo como instrumento fundamental a pesquisa? Na 

contraproposta deste texto, discutiu-se a proposta de um currículo por projetos vigente no 

Setor Litoral
5
, que trata de uma experiência diferenciada na Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), alertando para a importância do papel da Pesquisa na formação de 

professores.  

Diferentes questões precederam a análise destes textos. Discutiu-se as possibilidades 

de um currículo centrado em disciplinas e no aprofundamento das especificidades de sua 

área de formação e de um currículo “diferenciado”, que trabalhe a pesquisa como 

ferramenta para a mediação dos conteúdos e temas transversais à escola. Um currículo que 

exercita a pesquisa como aprimoramento profissional, que faz da prática uma forma de 

atuação nas necessidades socioculturais que atravessam a escola, pode reformá-la? Não 

estaria este currículo da formação de professores colocando superpoderes e externas 

responsabilidades na profissionalidade do professor? 

A interpretação das políticas atuais parece claramente impor ao professor o aumento da 

ação em detrimento da reflexão. Há uma concepção política associada à pesquisa-ação que 

leva a este entendimento, o que não carece de ser discutido aqui. Há que separar a 

profissionalidade do professor, circunscrevê-la no âmbito da escola e de suas relações com 

a sociedade, fortalecendo seu ethos profissional.  

Demo (2012, p.48), diz que “o que se aprende se desgasta, por que tudo que foi novo 

envelhece”. Esta frase pareceu importante para fazer refletir o que se deve aprender em 

uma formação de professores. Uma vez que aprender em uma formação continuada, para 

quem já é professor, implica em diferenciação de saberes pressupostos. Aprender segundo 

este autor, na formação de professores, exige um esforço reconstrutivo e isto significa que o 

ser humano deve desafiar as maneiras estruturais histórico-culturais de seu próprio aprender 

(DEMO, 2012). O processo de aprender possui sua dinâmica; logo, aprender na formação 

de professor não significa apenas fazer revisões, mas se abrir a um processo de 

desconstrução, que revisa, renova e ressignifica velhos saberes. 

Pedro Demo (2012) é um autor bastante utilizado quando se fala em pesquisa na 

formação de professores e pesquisa no contexto da sala de aula e da escola. Foi de grande 

auxílio sua reflexão, dentre outros aspectos, para que os professores despertassem para a 

aprendizagem reconstrutiva típica da pesquisa. 

Na Fase 3, ao final desta experiência, duas colegas
6
 passaram a fazer parte da sala para 

contribuir com a coleta de dados. Tentou-se resumir os dados das atividades propostas que 

referiam à/ao: i) carga horária desejada; ii), concepção de currículo; iii) distribuição dos 

conteúdo e atividades, iv) tipo de trabalho final; e v) conteúdos que deviam contar no 

projeto. Ao todo foram 76 respondentes. 

Desta forma, foram colhidos os seguintes dados: 

i) Quanto à “carga horária” foram oferecidas as seguintes opções: 100h, 200h ou 300h. 

Trinta e cinco (35) professores optaram por 200h; 23 optaram por 300 horas e 8 

profissionais por 100h e, apesar de não estarem contempladas estas outras opções, 8 
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professores sugeriram uma carga horária mais elevada, de 360 horas, e dois, uma 

carga menor de 50 horas. Trata-se de um resultado significativo para balizar a 

definição de carga horária total para cursos de formação docente. 

ii) quanto ao tipo de currículo ou desenho do folhado que também sugere uma 

concepção curricular, foram listadas as seguintes possibilidades de escolha: Currículo 

por Temas; Currículo por Eixos; Currículo por Módulos; Currículo por Projetos. O 

currículo por Módulos teve 28 indicações, por Eixos 21, por Temas 17 e por Projetos, 

10. Não foram sugeridas quaisquer outras opções para a organização curricular.  

iii) quanto à distribuição dos conteúdos e atividades, propôs-se diferenciar horas para o 

aprofundamento de conteúdos e horas para o desenvolvimento do projeto e outras 

atividades práticas – duas perguntas abertas que deveriam ser respondidas com 

números independentes, em coerência com as expectativas de carga horária total. 

Apenas duas respostas indicaram menos de 50 horas como ideal, seja para o 

aprofundamento de conteúdo ou desenvolvimento de projeto e outras para atividades 

práticas. Nenhuma resposta indicou necessidade de carga horária superior à 300h para 

cada uma das opções. A seleção dos cursistas parece indicar que o aprofundamento 

de conteúdos demanda maior dedicação de tempo do que atividades práticas, sendo 

prioridade nas faixas temporais de 100 até 199 horas e 200 até 299 horas. Por outro 

lado, na faixa temporal de 50 a 99 horas, há precedência para desenvolvimento do 

projeto e atividades práticas, reforçando que a distribuição de carga horária poderia 

ser organizada de forma a enfatizar o aprofundamento dos conteúdos. 

iv) quanto ao formato do trabalho de conclusão foi sugerido: projeto de pesquisa; 

artigo; monografia; material didático e/ou instrucional. A opção pelo projeto de 

pesquisa foi eleita por 42%; seguido pela elaboração de um Artigo (35%). Essas duas 

opções somadas totalizam 77% das respostas e revelam preferência pelo engajamento 

em investigação e divulgação de análises. As demais pessoas optaram pela produção 

de monografia (12%) ou pela preparação de material didático e/ou instrucional (4%). 

Cinco pessoas (4%) declararam preferir que todas as opções estivessem disponíveis 

como trabalho de conclusão de curso.  

v) quanto aos conteúdos que podem favorecer as práticas para este novo projeto de 

formação de professores, as respostas foram analisadas de maneira qualitativa, 

identificando temas comuns, reunindo as sugestões em tópicos que reuniram 

características comuns ou próximas. Estes tópicos agruparam quatro grandes linhas 

de conteúdo. Tudo que foi sugerido como conteúdo apareceu em rede nestes quatro 

grandes quadros. Os professores puderam visualizar suas propostas e escolher mais 

uma vez nos quatro blocos de temas e conteúdos o que deveria permanecer. Nessa 

espécie de repescagem, foram colhidos os seguintes conteúdos/temas para compor o 

currículo do futuro Edupesquisa: i) Sustentabilidade do conhecimento (escola e 

comunidade); ii) Formação para pesquisa da prática e na prática docente; iii) Inclusão 

digital e outros temas da contemporaneidade; e iv) (Re)democratização dos tempos e 

dos espaços da escola.  
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Conclusão 
 

No Brasil, os avanços da democracia tornaram possíveis o alargamento da base social 

da escola e o acesso das classes sociais excluídas e culturalmente diversificadas. A 

heterogeneidade e complexidade daí decorrentes colocaram novos desafios aos professores 

exigindo diferentes práticas pedagógicas e maior autonomia e capacidade de utilizá-las. Há 

hoje um novo mandato para a escola, mais centrado na organização das aprendizagens do 

que na transmissão dos conteúdos. 

Como Oliveira e Pacheco (2013) dizem, nos dias atuais os problemas colocados pela 

sociedade se mostram complexos e desafiam outras dimensões que perpassam a educação e 

o currículo. O currículo atual, no seu folheado complexo, precisa ser dobrado e desdobrado 

muitas vezes para fazer avançar as ações que qualificam suas dimensões. Compete aos 

profissionais que nele atuam, autorizarem-se a reconhecer e agir perante a imposição dos 

novos compromissos sociais que implicam a diferença e a inclusão escolar/social. 

Entretanto, como dizem Young (2011) e Goodson (1995), há de se reconhecer que o 

currículo não é algo fixo, está sempre em fluxo e transformação. O processo de construção 

e desenvolvimento do currículo ou do conhecimento que se passa no currículo, a partir 

destas análises em muito influenciadas por Michel Foucault, já não deve ser entendido 

como um processo de depuração lógica; ou seja, os conhecimentos desenvolvidos e 

atualizados na educação institucionalizada serão entendidos como resultado de um processo 

de condensação social – “o currículo acaba por expressar exatamente, entre outras coisas, a 

forma como certas questões são definidas como problemas sociais” (SILVA, 1996, p.79). 

Dar autonomia aos professores é procurar, sob o estatuto de tais influências, entusiasmá-los 

a buscar novos métodos e formas de desenvolver sua ação em currículo, que os contempla 

como atores ativos e não passivos dos processos institucionais de aprendizagem. 

O mundo globalizado impõe novas concepções e práticas educativas e formativas no 

sentido de favorecer a transformação e a emancipação dos cidadãos. A própria globalização 

diz de um tempo no qual o conhecimento se desenvolve sob o estigma das tecnologias. 

Logo, acolher e emancipar o professor reflete em acolher e emancipar as crianças e os 

jovens que vêm se integrando a este processo novo de democratização escolar; significa 

propor-lhes a oportunidade de ultrapassar o papel de receptor passivo da informação; 

implica em oportunizar a todos a possibilidade de trabalhar o conhecimento de uma forma 

dinâmica e não passiva. 

Requer investir em profissionais capazes, autônomos, competentes, que se sintam 

atores no trabalho dos conteúdos e das práticas curriculares. Pensar uma educação 

emancipatória por intermédio do currículo significa desejar romper a estagnação que subjaz 

a simples repetição e recitação de conteúdos, é preciso promover o profissional professor 

como um criador/produtor crítico e criativo.  
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Notas 

 
1. É possível obter maiores informações a respeito do Projeto Piloto Edupesquisa, através do site: 

http://www.educacao.curitiba.pr.gov.br/conteudo/o-projeto-edupesquisa/3893. 

2. Professoras: Angelica Macedo Lozano, Clarice Martins, S. Batista, Fabiola Berwanger, Karin P. Gonsalvez Pucovski, 

Liliane R. Franco, Rozane Zaionz da Rocha. 

3. MOREIRA, Flávio B.; CANDAU, Vera M. Currículo, conhecimento e cultura. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag3.pdf 

4. Por fim, Moreira e Candau (2007), sugerem para uma reformulação curricular identificar: a) o currículo como espaço de 

reconhecimento de nossas identidades culturais; b) O currículo como espaço de questionamento de nossas 

representações sobre os “outros”; c) O currículo como um espaço de crítica cultural; d) O currículo como um espaço de 

desenvolvimento de pesquisas. 

5. CUNHA, Claudia Madruga. Currículo experimental na UFPR Setor Litoral : uma análise da filosofia da diferença e 

educação. Disponível em: http://www.anped.org.br/reunioes/31ra/1trabalho/GT12-4875--Int.pdf 
6. Contribuíram na coleta de dados Lennita Ruggi e a Tutora de Pesquisa Rita de Cássia Waldrigues. A Maria Tereza C. 

Soares acompanhou o trabalho da sala. 
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