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RESUMO 

 

A proposta tem com foco a área de linguagem para desenvolver uma ação investigativa sobre as práticas 
pedagógicas de professores das séries iniciais do ensino fundamental do município de Tangará da Serra, 
formados pelo Curso de Pedagogia na modalidade à distância. O referido curso foi desenvolvido por meio de 
parcerias firmadas entre UFMT/SEDUC/Prefeitura Municipal, através do Programa Interinstitucional de 
Formação Docente empreendido pelas políticas públicas do estado de Mato Grosso para suprir a necessidade 
da demanda de formação de professores a partir das exigências da Lei 9394/96. O objetivo da pesquisa é 
identificar  quais mudanças ocorreram nas práticas pedagógicas dos professores das séries iniciais do ensino 
fundamental formados neste curso de licenciatura na área de linguagem. O problema consiste em investigar 
se e como ocorreram as mudanças nas práticas pedagógicas dos professores que atuam na rede pública de 
ensino, verificando-se como estas se manifestam no cotidiano escolar onde esses professores atuam, já que 
uma das metas do processo de formação era oportunizar possibilidades de mudanças com relação aos 
aspectos teóricos e práticos que norteiam a ação educativa dos professores-alunos. Os procedimentos 
metodológicos terão como base a pesquisa qualitativa e serão desenvolvidos em duas etapas, sendo uma 
pesquisa bibliográfica e outra de campo para a realização de um estudo de caso que envolverá 08 (oito) 
professores, ex-acadêmicos do curso. Verificando se ocorreram mudanças, nas práticas pedagógicas dos 
professores e entendendo como estas se manifestam no cotidiano escolar, a pesquisa poderá se constituir num 
elemento dinamizador de reflexões acerca do fazer pedagógico e das políticas públicas para formação do 
quadro profissional de professores das redes públicas de ensino.   
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 Nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, as discussões acerca da 

necessidade de investimentos públicos em educação desencadearam debates a respeito das 

possibilidades de se viabilizar o processo de democratização e universalização do ensino e 

conseqüentemente a formação de profissionais para atender a tal demanda.  

  A discussão em torno do Plano Decenal de Educação propiciou o desenvolvimento 

de propostas públicas que desencadearam discussões a respeito de políticas educacionais 

que evidenciassem ações adequadas às idéias democráticas e a busca da melhoria da 

qualidade do ensino nas escolas brasileiras.  

  Conseqüentemente o perfil da educação apresentou mudanças significativas nas 

últimas décadas. Observou-se a queda da taxa de analfabetismo, o aumento do número de 

                                                
1 Professora efetiva da rede pública de ensino, mestranda em educação pela UFMT na linha de pesquisa 
Formação de Professores e Organização Escolar – e-mail: cidalimasouza_tga@hotmail.com 
2 Doutora em Educação, diretora de Instituto de Educação e docente do PPGE da UFMT. 



matrículas nos vários níveis de ensino, além do crescimento das taxas de escolaridade da 

população. Todavia, de acordo com os PCNs (2001; p. 27) “(...) resultados obtidos em 

pesquisa realizada pelo SAEB/95, baseados em uma amostra nacional abrangendo 90.499 

alunos de 2.793 escolas públicas e privadas, reafirmaram a baixa qualidade atingida no 

desempenho dos alunos no ensino fundamental em ralação á leitura (...)”.  

  Esse indicativo é um fator que determina preocupações em relação à qualidade de 

ensino, que implicitamente trás a questão das discussões acerca da formação de professores 

e a mobilização das universidades públicas é condição essencial para se lançar ao enorme 

desafio de repensar o seu papel na formação docente e a produção de conhecimento 

voltado para a prática pedagógica da educação básica .  

  Por mais que se discuta a questão que envolve a formação de professores e 

conseqüentemente sua prática educativa, evidencia-se que tanto a formação, quanto à ação 

prática do professor em seu fazer pedagógico é determinada pelo contexto histórico e 

social em que as políticas sociais se realizam, sendo às práticas pedagógicas, permeadas 

por diferentes formas de se conceber o homem e a sociedade.  

 A sociedade atual apresenta novos paradigmas com relação aos avanços da ciência 

e o sistema educacional é parte deste contexto. É visível a ênfase dada à questão por parte 

dos órgãos governamentais, enfatizando a função dos (as) professores (as) como possíveis 

agentes de mudanças requeridas pela ordem mundial emergente. Porém, diante da 

efetivação das reformas educacionais, constata-se que ações implementadas pelas políticas 

públicas não tem dado conta de redefinir ações que se revelem satisfatórias, tanto em 

relação a formação de professores (as) quanto as ações que se efetivem em práticas 

pedagógicas viáveis e condizentes com as exigências do atual cenário histórico.  

  A prática pedagógica “não é neutra”, por ser o professor diretamente envolvido na 

atividade de formar, educar, emitir opiniões, sua atividade não é individual, pelo contrário, 

se dá num contexto que pressupõe “relações sociais que servem a interesses humanos 

sociais culturais e políticos”. Pimenta e Ghedin (2005; p. 169).  

  É importante ressaltar que a prática pedagógica como perspectiva de um trabalho 

docente com base na reflexão poderá fazer dos profissionais da educação sujeitos mais 

humanos, reconhecedores da complexidade que envolve a vida na sociedade pós-moderna, 

e mais especificamente, compreender neste contexto que a realidade que impera no 

sociedade globalizada, é determinada pela marca histórica da exclusão, especialmente em 

países subdesenvolvidos. 



   Desta forma, a responsabilidade para com a formação das novas gerações deverá 

basear-se na articulação entre a teoria e sua utilização prática em que o educando sinta a 

importância de estar preparado para a vida em sociedade. “O professor como sujeito que 

não reproduz apenas o conhecimento mas pode fazer do seu próprio trabalho em sala de 

aula um espaço de práxis docente e de transformação humana”. Idem (2005; p.169) 

  Um professor preparado para atuar enquanto sujeito de sua própria ação, 

considerando sua prática pedagógica como possibilidade de transformação, desenvolverá 

um trabalho sustentado em conceitos teóricos que lhe garanta a compreensão da sociedade 

na qual atua, auxiliando seus alunos na compreensão da mesma na perspectiva da 

transformação das ações dos sujeitos, visando a construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária.   

  É a partir desta perspectiva que julgo interessante discutir as práticas pedagógicas 

na área de Linguagem de professores formados através do Curso de Pedagogia – 

Licenciatura para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental na modalidade de Educação à 

Distância, visto que o desenvolvimento do projeto deste curso tem contribuído para a 

formação de um grande número de professores no Estado de Mato Grosso. Sua proposta 

curricular é diferenciada e trás a possibilidade de uma formação profissional baseada na 

reflexão da prática dos professores alunos, constituindo-se em elemento dinamizador do 

processo formativo.  

  O projeto deste Curso de Pedagogia faz parte do Programa Interinstitucional de 

Qualificação Docente de Mato Grosso que envolveu a Secretaria de Estado de Educação e 

as duas Instituições Públicas de Ensino Superior na região (UFMT e UNEMAT), 

desenvolvido num contexto histórico que marcou o redirecionamento das políticas 

educacionais a partir de determinações constitucionais e da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional / 1996, num momento em que o Estado de Mato Grosso fazia as 

adequações necessárias para atender as determinações das políticas educacionais vigentes 

no país, sendo meta do Estado, profissionalizar os professores dos sistemas de ensino 

(estadual e municipal) até o ano 2011.  

Entre as ações políticas desenvolvidas neste contexto a nível federal destacam-se as 

discussões promovidas a partir do Plano Decenal de Educação a aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases /96, a mudança no financiamento da educação com a descentralização 

de verbas e poderes, a implantação da gestão democrática enquanto princípio educacional 

são ações que vão alterar o quadro nacional de percepção da necessidade de novas bases 



para uma escola de qualidade, destacando-se a questão da valorização do professor e o 

fortalecimento da escola. 

No final da década de 90 a política educacional do governo do Estado do Mato 

Grosso cria seu sistema de ensino e reorganiza a legislação que regulamenta a carreira do 

magistério no estado. Esta reorganização no aspecto legal de engajamento nas 

determinações da política nacional faz destaque à questão da necessidade de 

profissionalização do magistério, de revisão do seu Estatuto e da criação do Plano de 

Carreira e Política de Remuneração como objetivos estratégicos para o desenvolvimento da 

educação.  

Assim, a Secretaria de Estado de Educação reorganiza seu sistema de ensino 

colocando como foco referencial o fortalecimento da escola, pela busca de sua autonomia, 

através da gestão democrática, a Profissionalização do Magistério a partir de um Programa 

de Qualificação Global, com revisão do Estatuto do Magistério, Plano de Carreira e uma 

Política de Remuneração que aponte o resgate da profissão docente. (PIQD; 1998; p.8). 

O Projeto do Curso de Pedagogia – Licenciatura para as Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental é pensado, organizado, sistematizado e desenvolvido neste contexto de 

mudanças e mediante a necessidade de formação de quadros profissionais para atender a 

demanda da Educação Básica, especialmente no Ensino Fundamental e tem como 

preocupação não só a formação de professores para atuar com competências nas áreas de 

conhecimento que compõem o currículo das séries iniciais, mas também uma formação 

cultural e política que lhes possibilitem uma análise crítica da realidade sócio-econômica e 

cultural do país.  

O Projeto do Curso acima citado foi pensado e desenvolvido na perspectiva de que 

o professor-aluno através de sua formação compreenda o processo educativo como 

possibilidade de intervenção e superação dos problemas que se apresentam nas práticas 

pedagógicas, tendo a reflexão como ação mediadora de sua prática pedagógica.  

 Um dos objetivos do processo de formação através do referido curso era 

oportunizar mudanças com relação aos aspectos teóricos e práticos que norteiam a ação 

educativa dos professores-alunos, acadêmicos do curso, em forma de ações práticas que 

garantam aos educandos uma formação com base na reflexão, no diálogo e na construção 

do conhecimento.  

  Para tanto seu currículo foi idealizado em princípios epistemológicos que 

pressupõe que a formação do professor deve contemplar aspectos teóricos, capazes de 



fornecer subsídios para que os professores percebam a complexidade do fenômeno 

educativo como possibilidade de compreensão da educação como prática social, sendo seu 

processo de formação “orientado numa perspectiva crítica onde ação-reflexão-ação se 

coloquem como atitude que possibilite ultrapassar o conhecimento do senso comum”. 

Projeto do Curso (2002;p.13).  

 De acordo com o projeto do curso a Área de  Linguagem é trabalhada em sua 

função semiótica (linguagem verbal e não verbal) e como processo de interação.A proposta 

do material didático do curso pressupõe que o estudo nesta área do conhecimento tenha 

como objetivo a construção do conceito de linguagem numa perspectiva histórico crítica 

para que o professor-aluno possa definir sua postura frente à orientação do objeto em 

discussão, permitindo assim melhorar sua reflexão sobre as bases de sustentação para 

compreensão dos seus conceitos básicos.  

 A linguagem é considerada uma prática cultural que se dá na interação entre os 

indivíduos. Toda linguagem é simbólica, conceitual e se constrói num contexto cultural, 

social e político. De acordo com Possari e Neder (2002; 19) O homem é um ser sígnico, 

pois possui a capacidade da representação simbólica, que é fonte comum do pensamento e 

da linguagem, e como o símbolo nem sempre tem relação direta com aquilo que simboliza, 

o homem precisa aprender o sentido do símbolo para interpretá-lo na sua função 

significativa.  

 Pensar a linguagem numa perspectiva interacionista tendo como objeto de análise o 

ato da fala – discurso -, é preciso considerá-la numa dimensão social que não separa a 

linguagem do seu processo histórico. Deve ser entendida como produto da interação entre 

os homens e concebida como um processo de construção social, fundada em determinações 

materiais que a influenciarão, mas também serão influenciadas por ela. Possari e Neder 

(2002 p, 17). 

 Nesse sentido é dado enfoque ao signo, levando em conta a sua natureza semiótica 

que resulta como diz Baktin (1986) de um consenso de indivíduos socialmente organizados 

no decorrer de um processo de interação (...).  A compreensão deriva de um processo em 

que se estabelece o diálogo “através do qual os interlocutores buscam situar-se num 

contexto correspondente” Possari e Neder (2002; 18) para a recriação da realidade 

simbolizada, considerando-se as referências históricas dos leitores individualmente.   

 Levando em consideração as questões acima evidenciadas considerar-se-á que uma 

concepção de linguagem sustentada teoricamente sobre essa perspectiva gerará um sentido 



diferente de conceber a linguagem, tanto em relação a sua função social, quanto às formas 

com as quais se entende e se trabalha pedagogicamente a construção dos conceitos 

lingüísticos necessários para o desenvolvimento e aprimoramento da linguagem.  

 Analisar se há uma manifestação dos pressupostos teórico-metodológicos 

trabalhados no curso na área de linguagem nas práticas pedagógicas dos professores das 

séries iniciais do ensino fundamental do município de Tangará da Serra, e se esses 

pressupostos se manifestam no cotidiano escolar como elementos dinamizadores de 

reflexões e da prática dos professores-alunos, colocam-se, como foco central dessa 

pesquisa.   

As formas alternativas de ações na educação, enquanto campo de pesquisa, pode se 

tornar num campo fértil que se volte para benefícios do cotidiano escolar e da construção 

de uma escola de qualidade que considere a reflexão, ponto de partida para a busca de 

soluções que se estabelecem no contexto escolar.                   

 O problema que me instiga à investigação é verificar: 

• Em que medida ocorrem mudanças no ensino da área de linguagem dos professores 

que concluíram o Curso de Pedagogia – Licenciatura para as Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental na modalidade a distância? 

• Os pressupostos teórico-metodológicos trabalhados na área da linguagem estão 

presentes e fundamentam a prática pedagógica desses professores? 

• Como esses pressupostos se manifestam no cotidiano escolar das escolas em que 

atuam? 

 Sendo assim o principal objetivo da pesquisa é investigar as práticas pedagógicas, 

na área de Linguagem, de professores de 1ª a 4ª Série do ensino fundamental, de escolas 

públicas do município de Tangará da Serra, formados em Pedagogia, pelo Núcleo de 

Educação a Distância da UFMT. 

       A justificativa para a realização de tal pesquisa encontra-se no fato do referido 

curso ter sido pensado e desenvolvido na perspectiva de que o professor-aluno através do 

seu processo de formação compreenda o processo educativo como possibilidade de 

intervenção e superação dos problemas que se apresentam nas práticas pedagógicas, tendo 

o processo reflexivo como mediador de suas ações.  

 Desta forma, considera-se o tema da pesquisa viável por permitir que se façam 

reflexões acerca das práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas, especialmente na área 



de linguagem a partir do processo de formação dos professores, já que o desenvolvimento 

da proposta pedagógica do curso criava condições de reflexões para o estabelecimento da 

relação teoria prática pedagógica.  

Analisar quais as mudanças que se percebe nas práticas pedagógicas dos 

professores das séries iniciais do ensino fundamental de Tangará da Serra no trabalho com 

a área de linguagem e compreender como essas mudanças se manifestam no cotidiano 

escolar, poderá se constituir em elemento dinamizador de reflexões acerca do fazer 

pedagógico dos professores.   

Além disso, uma pesquisa como esta poderá fomentar a idéia de que pesquisadores 

de vários municípios do Estado possam refletir sistematicamente sobre as mudanças que 

ocorrem nas práticas pedagógicas dos professores como termômetro para 

desenvolvimentos de programas de atendimento da demanda por formação continuada, 

socialização de práticas e trocas de experiência. 

 A metodologia como um dos aspectos integrantes da pesquisa, constitui-se nas 

formas por intermédio das quais o pesquisador procura apreender as qualidades do seu 

objeto de estudo. O aspecto metodológico pressupõe uma perspectiva conceitual que, 

expresse o entendimento do investigador a respeito do processo de conhecimento. Sendo 

assim deve se organizar para ser capaz de apreender e explicar seu objeto de estudo e de 

responder às questões que o movem à investigação. Guimarães (2006; 149). 

 É fundamental para o pesquisador ter claro que os procedimentos metodológicos 

são fios condutores de qualquer trabalho de pesquisa. Na verdade destes depende o 

direcionamento do caminhar e conseqüentemente da busca de resposta ao problema 

investigado. (...) “a pesquisa se constitui em ultima instância, na busca de respostas para 

problemas que nos inquietam” Guimarães (2006; 149). Como o meu objeto de estudo são 

professores a pesquisa qualitativa é a que melhor se adapta ao processo investigativo em 

função das particularidades que requer o trabalho de pesquisa na área das ciências sociais, 

mais especificamente em educação. De acordo com (Gómez, 1999) apud Gonzaga 

(2006;70) 

 

“(...) a pesquisa do tipo qualitativa apresenta como característica 
peculiar adversidade metodológica, de tal maneira que permite 
extrair dados da realidade com o fim de ser contrastados a partir de 
prisma do método. Possibilita também realizar exames cruzados 
dos dados obtidos, angariar informação por meio do processo de 



triangulação, chegar a validar as informações obtidas por meio de 
fontes diversas sem perder flexibilidade”.  

 

 

 Geralmente a pesquisa qualitativa é indutiva, a investigação é flexível, o 

pesquisador vê o cenário e as pessoas a partir de uma perspectiva holística e permite ao 

pesquisador estudar as pessoas no contexto das situações nas quais se acham e tratam de 

compreendê-las dentro do marco de referência delas mesmas. “Para a pesquisa 

fenomenológica, e, portanto na perspectiva qualitativa, é essencial experimentar a 

realidade tal como outros a experimentam” Gonzaga (2006; 71).  

 O objetivo de um trabalho de pesquisa com base numa investigação qualitativa é o 

de melhor compreender o comportamento e experiência humanos, pois esta visa à 

compreensão de determinado processo em que as pessoas constroem significados. “(...) não 

há receita para a eficácia de uma boa produção em pesquisa científica, mas sim 

determinação, diálogos constantes com teóricos, relacionando-os a uma prática contínua e 

reflexiva”. Gonzaga (2006; 66) 

   

 “A abordagem qualitativa, aplicada pedagogicamente, não constitui 
nem uma técnica terapêutica nem uma técnica de relações humanas. 
É, sim, um método de investigação que procura descrever e analisar 
experiências complexas. Partilha semelhanças com os métodos de 
relações humanas na medida em que, como parte do processo de 
recolha dos dados, devemos escutar corretamente, colocar questões 
pertinentes e observar detalhes”. (Idem)  

 
 
 A pesquisa de caráter qualitativo é muito ampla, podemos mencionar vários entre 

eles: o estudo de casos, investigação-ação, antropologia cognitiva, análise de conteúdo, 

investigação dialógica, análise conversacional, pesquisa descritiva, pesquisa direta, análise 

do discurso, estudo de documentos, psicologia ecológica, criticismo educativo, etnografia 

educativa, etnografia da comunicação, etnometodologia, etnociência, hermenêutica, 

investigação heurística, investigação intensiva, avaliação interpretativa, estudos sobre 

biografias ou histórias de vida, pesquisa participante, avaliação qualitativa, interacionismo 

simbólico etc. Sendo opção para o desenvolvimento desta pesquisa o  estudo de caso.   

 Como em toda pesquisa qualitativa faz-se necessário o delineamento de uma 

proposta de trabalho que, seja condizente com as necessidades que impõe o plano de 

pesquisa, a opção pelo estudo de caso enquanto estratégia metodológica de investigação 

me parece ideal para um primeiro ensaio nos caminhos da pesquisa. Para (PRETI; 2002; 

11) o estudo de caso “(...) Trata-se de estudo intensivo, em profundidade, de descrição 



detalhada sobre um aspecto muito delimitado. Examina, pois, um pequeno número de 

unidades, através de um grande número de variáveis e condições”. Já para Bogdan e Biklen 

(1994 p. 89) O estudo de caso consiste na observação detalhada de um contexto, ou um 

individuo, de uma única fonte de documentos ou de um acontecimento específico.  

 O estudo de caso apresenta particularidade que lhe são próprias, parafraseando 

(BOGDAN e BIKLEN; 1994), pode-se afirmar que este pode ser representado como um 

funil. O início do estudo é representado pela extremidade mais larga do funil: geralmente o 

pesquisador procura locais ou pessoas que possam ser objeto de estudo ou fontes de dados 

e, ao encontrarem aquilo que pensam interessar-lhes, organizam e avaliam as fontes de 

dados para os seus objetivos. O pesquisador procura indícios de como vai proceder e qual a 

possibilidade de o estudo se realizar. Geralmente se começa pelo recolhimento dos dados, 

revendo-os e explorando-os, para tomar decisões acerca do objetivo do trabalho. É comum 

ao pesquisador organizar e distribuir o seu tempo, escolhendo as pessoas que irão 

entrevistar e quais os aspectos a aprofundar. 

 Outro fator interessante é a simplicidade dos procedimentos. Geralmente os 

procedimentos de coleta e análise de dados adotados no estudo de caso, quando 

comparados com os exigidos por outros tipos de delineamento, são bastante simples e 

variados. Da mesma forma, os relatórios dos estudos de caso caracterizam-se pela 

utilização de uma linguagem e de uma forma mais acessível do que outros relatórios de 

pesquisa.  

 A flexibilização é outra característica do estudo de caso, fato que leva a crer que é 

impossível um roteiro rígido que determine com precisão como deverá ser desenvolvida a 

pesquisa, porém, na maioria dos estudos de casos é possível distinguir quatro fases 

necessárias para o seu desenvolvimento: delimitação da unidade-caso, coleta dos dados, 

análise e interpretação dos dados e redação do relatório.  

 Coletar dados a partir de um estudo de caso pode acontecer mediante o conjunto 

dos mais diversos procedimentos. Entre os mais usuais pode-se destacar: a observação, 

análise de documentos, a entrevista e a história de vida. Geralmente é comum a utilização 

de mais de um procedimento.  

 Para a consolidação desta pesquisa serão selecionados quatro procedimentos 

básicos destacando-se primeiramente a observação no primeiro semestre de 2009 durante 

os momentos de planejamento e desenvolvimento das aulas de linguagem junto aos 

professores investigados. Num segundo momento será realizada uma entrevista semi-



estruturada em que os sujeitos serão ouvidos individualmente e uma outra entrevista 

direcionada ao grupo num momento um encontro coletivo previamente marcado para o 

grupo como forma de encerramento do trabalho de coleta de dados. Os momentos de 

debate e reflexão acerca do processo de formação e da trajetória do trabalho que eles 

desenvolvem na área de linguagem serão gravados. Todos terão a oportunidade de 

manifestar suas opiniões especificamente sobre os eixos temáticos colocados em evidência 

e que fazem referência a pesquisa em desenvolvimento. 

  Um terceiro procedimento será a utilização de um questionário aberto cujas 

questões farão referência especialmente sobre o curso de formação, a apresentação da 

linguagem, enquanto área de conhecimento enfatizando as diferentes concepções de ensino 

e a influência das mesmas para o desenvolvimento das atividades pedagógicas que 

norteiam o trabalho do professor do ensino fundamental na área de linguagem. E para 

finalizar será realizada uma análise documental, tendo como ponto de referência o 

planejamento das professoras, algumas atividades desenvolvidas e o livro didático 

utilizado pelas mesmas.    

 Compreende-se que o estudo de caso apresenta muitas vantagens. Entre elas 

podemos destacar: O estímulo a novas descobertas. Em virtude da flexibilidade do 

planejamento do estudo de caso, o pesquisador, ao longo de seu processo, mantém-se 

atento a novas descobertas. É freqüente o pesquisador dispor de um plano inicial e, ao 

longo da pesquisa, ter o seu interesse despertado por outros aspectos que não havia 

previsto levando o mesmo a optar muitas vezes, pelo estudo desses aspectos que aos 

poucos vão se tornando mais relevante para a solução do problema do que os considerados 

inicialmente. De acordo com (Gómez, 1999)  apud Gonzaga (2006;70) 

  

“(...) a pesquisa do tipo qualitativa apresenta como característica 
peculiar a diversidade metodológica, de tal maneira que permite 
 extrair dados da realidade com o fim de ser contrastados a partir 
de prisma do método. Possibilita também realizar exames 
cruzados dos dados obtidos, angariar informação por meio do 
processo de triangulação, chegar a validar as informações obtidas 
por meio de fontes diversas sem perder a flexibilidade”.  
 

 Talvez a motivação para a escolha do estudo de caso esteja diretamente relacionada 

ao fato de estar em contato direto com a realidade do professor da escola pública em 

processo de formação em serviço e que me proporcionou a curiosidade e a vontade de 



investigar sobre a vida e o trabalho dos docentes, bem como aos processos do ensinar e do 

aprender na formação e no cotidiano escolar. Lima,  (2006).  

    Ainda com base nas idéias de Lima compreende-se que tais estudos e experiências 

nos levam a considerar que os docentes em formação já são possuidores de experiências 

em sua área de atuação e de saberes docentes que precisam ser considerados e 

resignificados. Averiguar até que ponto o processo de formação contribui para tal tarefa é 

pertinente enquanto possibilidade de reflexão para os fazeres pedagógicos que permearam 

o desenvolvimento do respectivo processo formativo.  

  Dessa forma, entendo que a pesquisa pode contribuir para uma discussão sobre as 

questões educacionais, pois propõe uma reflexão sobre as experiências vivenciadas na 

prática docente em situações de ensino e aprendizagem. “O espaço da sala dos cursos de 

formação de professores tem sido para nós um laboratório de experiências pedagógicas, 

objetivando a interação e o diálogo entre os professores-alunos, o conhecimento e suas 

realidades”. Lima (2006 p.138) 

 Para o pesquisador qualitativo, todos os contextos e pessoas são dignos de estudo. 

De acordo com as categorias de análises eleitas a partir do propósito geral, a intenção é 

contemplar todos os aspectos possíveis da conversa com os sujeitos, com a finalidade de a 

partir dos fragmentos de suas entrevistas, compreender o que eles pensam e como 

concebam seu processo de formação e a relação que estabelecem com as práticas 

metodológicas desenvolvidas na área de linguagem no seu cotidiano escolar.  

 Os sujeitos da pesquisa são oito professores de duas escolas da rede pública de 

ensino cuja formação profissional se deu através do Curso de Pedagogia – Licenciatura 

para as séries Iniciais do Ensino Fundamental na modalidade a distância oferecido pela 

UFMT - turmas 2000 e 2003, sendo 4 (quatro) de cada uma com a preocupação de 

investigar um professor de cada série, não havendo esta possibilidade poderão ser 

investigados dois de cada série. Considerando a flexibilidade de uma pesquisa qualitativa 

acredito que entre o planejamento das atividades e o desenvolvimento das ações 

investigativas propriamente ditas poderão acontecer algumas mudanças que dependerão de 

adequação para o desenvolvimento da pesquisa.  

 Os professores serão escolhidos no início do ano letivo de 2009, logo após o 

processo de atribuição de aulas, os critérios para escolha serão os seguintes: primeiro terem 

sido formadas pelo curso de Pedagogia – Licenciatura para as séries iniciais do Ensino 

Fundamental através do NEAD/IE/UFMT, Segundo estar atuando nas séries iniciais e por 



último dependerá da série em que atua, porque a intenção é que seja uma professora de 

cada série.   

 Os professores escolhidos serão acompanhados durante o primeiro semestre de 

2009 em atividades pedagógicas de planejamento e desenvolvimento das aulas de 

linguagem, cuja meta é captar no movimento de suas práticas pedagógicas a manifestação 

dos pressupostos teóricos e metodológicos propostos pela área de Linguagem no curso de 

Pedagogia, visando assim à identificação das mudanças ocorridas ou não no processo de 

construção das habilidades da área de linguagem em alunos cujos professores passaram 

pelo processo de formação do curso de Pedagogia em evidência.  
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