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A produção deste livro, que se 

consubstancia num conjunto alargado 

e diversificado de textos de autores, 

insere-se num leque mais vasto de 

atividades dinamizadas pelo Protocolo 

de Cooperação Internacional entre 

a Universidade Federal de Alfenas 

(UNIFAL-MG) e a Universidade do 

Minho (UM), firmado no início de 

2016. Tendo como objetivo mobilizar 

recursos com o propósito de desenvolver 

ações de intercâmbio técnico-científico 

e cultural, procurando contribuir para a 

expansão qualitativa de atividades 

de ensino, pesquisa/investigação e 

extensão/contato com a comunidade 

em ambas as academias. A proposta 

adotada para este livro pauta-se pela 

busca de exploração e indagação 

sobre a multidimensionalidade dos 

processos educacionais, permitindo 

uma abordagem de temáticas relacio-

nadas com a educação e o currículo, 

que induz, de forma abrangente, um 

tratamento diversificado a partir de 

diferentes perspectivas e diferentes 

campos do conhecimento.

A proposta adotada para este livro sob o desígnio das “Dimensões dos 
Processos Educacionais”, pauta-se pela busca de uma temática que fosse 
suficientemente abrangente e pertinente, no sentido de integrar a diversidade 
dos docentes que compõem o Programa de Pós-Graduação em Educação 
(PPGE) da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), assim como os 
docentes convidados da Universidade do Minho. Deste modo, a exploração 
e indagação sobre os “processos educacionais” permite uma abordagem 
múltipla, divergente e dinâmica de temáticas relacionadas com a educação 
e o currículo, que induz, de forma abrangente, um tratamento diversificado 
a partir de diferentes perspectivas e diferentes campos do conhecimento.

No sentido de tornar congruente a diversidade plasmada no título da obra 
proposta, concretizamos ainda, de forma aberta e flexível, essa intenção de 
atribuir um subtítulo, “da epistemologia à profissionalidade docente”, que nos 
oferece um leque amplo de oportunidades em que todos os participantes, 
docentes do PPGE da UNIFAL-MG e docentes da Universidade do Minho 
convidados, possam se integrar, se reconhecer e contribuir para a obra que agora 
se configura e se propõe ao público leitor interessado nos processos educativos. 
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APRESENTAÇÃO DA OBRA – BREVES 
CONTRIBUTOS PARA PROBLEMATIZAR 

OS PROCESSOS EDUCACIONAIS
Helena Maria dos Santos Felício

Carlos Manuel Ribeiro da Silva
André Luiz Sena Mariano

A produção deste livro, que se consubstancia num conjunto alargado e 
diversificado de textos de autores, insere-se num leque mais vasto de atividades 
dinamizado pelo Protocolo de Cooperação Internacional entre a Universidade 
Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) e a Universidade do Minho (UM), firmado 
no início de 2016, com o objetivo de mobilizar recursos com o propósito de 
desenvolver ações de intercâmbio técnico-científico e cultural, procurando 
contribuir para a expansão qualitativa de atividades de ensino, pesquisa/
investigação e extensão/contato com a comunidade em ambas academias.

Neste processo, as ações que incidem sobre atividades de docência e 
de investigação no campo da formação inicial e continuada de professores, 
nomeadamente no desenvolvimento de projetos de inovação educacional no 
âmbito da graduação e da pós-graduação, contam já com várias iniciativas e 
participações de docentes dos dois lados do Atlântico, inclusive com visitas 
de trabalho recíprocas. Neste âmbito, destaca-se a aprovação do projeto de 
investigação “Formação de professores e trabalho docente na perspectiva de 
egressos: uma parceria de investigação entre UNIFAL-MG (Brasil) e UMINHO 
(Portugal)”, aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) do Brasil, para o próximo triénio de 2017-2019. 

A proposta adotada para este livro, sob o desígnio das “Dimensões 
dos Processos Educacionais”, pauta-se pela busca de uma temática que 
fosse suficientemente abrangente e pertinente, no sentido de integrar a 
diversidade dos docentes que compõem o Programa de Pós-Graduação 
em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Alfenas, assim como os 
docentes convidados da Universidade do Minho. Deste modo, a exploração 
e indagação sobre os “processos educacionais” permite uma abordagem 
múltipla, divergente e dinâmica de temáticas relacionadas com a educação 
e o currículo, que induz, de forma abrangente, um tratamento diversificado 
a partir de diferentes perspectivas e diferentes campos do conhecimento.

No sentido de tornar congruente a diversidade plasmada no título da 
obra proposta, concretizamos ainda, de forma aberta e flexível, essa intenção 
atribuindo um subtítulo, “da epistemologia à profissionalidade docente”, 
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que nos oferece, conforme os diversos temas a propor por capítulos, um 
leque amplo de oportunidades em que todos os participantes, docentes do 
PPGE da UNIFAL-MG e docentes da Universidade do Minho convidados, 
se possam integrar, reconhecer e contribuir para a obra que agora se con-
figura e se propõe ao público leitor interessado nos processos educativos.

Para lá de uma vontade arreigada do início do século XX que a tudo 
seria possível dominar o seu objeto pelo método científico, estamos hoje 
cientes que a utilização da expressão “ciência da educação” afasta-se de 
uma ambição desmedida onde seria possível chegar a um corpo de conhe-
cimentos de uma validade universal e inquestionável. Vamos mais pela 
linha de que é possível proceder a aproximações sucessivas, com método 
e persistência, a um aprofundamento de conhecimentos que nos podem 
aportar princípios e referências que contribuam para o esclarecimento de 
um campo de intervenção. No caso da educação, a desenvolver um con-
junto diversificado de conhecimentos que de uma forma integrada possam 
contribuir para a melhoria dos processos educativos.

Assim, partimos com a convicção de que definir o termo educação é algo 
de complexo e, sobretudo, informado de considerações que apontam para outras 
diferentes áreas de conhecimento que aportam fundamento e consistência à 
sua elaboração. Sem querer ser exaustivo, “a educação apoia-se principal-
mente na filosofia e na política que determinam os fins” (DE LANDSHEERE, 
1994, p. 12). Teríamos aqui uma determinada concepção do homem, assim 
como a psicologia tenta explicar o funcionamento da mente e a sociologia 
faz evidência que a educação é determinada pelas expectativas da sociedade.

Deste modo, servimo-nos de Alonso (1996, p. 6) para definir educação 
“como um processo activo e contínuo de construção humana (desenvol-
vimento), realizado através da interacção (mediação) com o meio/cultura 
(aprendizagem), tendente à consecução da autonomia pessoal (consciência 
e responsabilidade) e da cidadania (integração activa e crítica na comuni-
dade)”. A autora, como forma de especificar esta definição, alude a algumas 
características do processo educativo (p. 6-7): processo de crescimento e 
construção humana; processo dialético de assimilação cultural e moral e 
de separação individual; processo de contato e influência humana onde a 
comunicação configura e define o fenômeno educativo; processo ativo do 
sujeito que é protagonista da sua própria construção; processo de desen-
volvimento integral da pessoa na sua multidimensionalidade cognitiva, 
afetiva-emocional, sociorrelacional e psicomotora; processo que obedece 
a uma intencionalidade e sistematização; processo encaminhado para a 
aquisição da autonomia pessoal e para o desenvolvimento da criatividade; 
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processo inserido num contexto social e cultural que assume a pessoa como 
assimiladora e criadora de cultura numa comunidade.

Ainda de acordo com De Landsheere (1994), “filosofar a respeito de 
educação é exprimir as crenças a propósito de três grandes questões que 
não conhecem só uma resposta: o que é real, verdadeiro, bom?” e há três 
partes da filosofia que “têm por objeto interrogar-se a este propósito: a on-
tologia, a epistemologia e a axiologia” (p. 18). Pela ontologia, o primeiro 
dever da educação é fazer conhecer o real, em que é que consiste; com a 
epistemologia tratamos das crenças relativas ao conhecimento, o que é tido 
por verdadeiro; sendo que a axiologia estuda as crenças respeitantes aos 
valores e diz respeito às condutas morais e o belo.

Tendo presente estas considerações sobre a filosofia, De Landsheere 
(1994, p. 21-25) considera que a educação pode ser vista como um instru-
mento da mesma – “a filosofia e a educação desempenham um papel decisivo 
numa cultura. Com efeito, a primeira determina as crenças básicas, enquanto 
a segunda tem por missão traduzi-las em formas de viver e em habilidades, 
actualizá-las nos factos”, ainda que as suas relações são, efetivamente, de 
complexidade e de permanente interação.

Nesta linha de pensamento, apresentada pela autora, somos confron-
tados com três concepções de análise filosófica que dominam o panorama 
pedagógico e que informam formas diferenciadas de olhar os processos 
educativos e as suas diferentes articulações do ponto de vista ontológico, 
epistemológico e axiológico:

– A filosofia essencialista e a escola tradicional. Estamos perante uma 
educação tradicional centrada na transmissão impositiva, com alunos dotados 
de aptidões dadas e estáveis, do que é considerado como essencial em termos 
de conhecimentos, destrezas, técnicas e do saber-estar adquirido pelo homem. 
Cabe ao professor fazer passar de forma eficaz esse patrimônio definido num 
programa aos alunos, assumindo um papel essencialmente de receptor, que 
assim adquirem uma base sólida para lidar com o mundo dos adultos.

– A filosofia progressista e a educação nova. Define-se como oposição a 
uma educação de acumulação ávida de um máximo de conhecimentos relativos 
ao mundo exterior; deve antes suscitar situações em que o aluno se forja de 
habilidades úteis à ação. Numa lógica de abertura ao meio, a aprendizagem 
efetiva-se através de resolução de problemas que efetivamente se levantam 
na vida real, o que torna necessário o recurso a várias disciplinas em simul-
tâneo. Mais do que adquirir e armazenar conhecimentos prontos, o interesse 
centra-se na aquisição de competências, destrezas, num ambiente democrático, 
questionador e propício ao avanço do conhecimento, da sociedade.
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– A filosofia reconstrutivista e a educação. O reconstrutivismo, tal 
como a filosofia progressista, rejeita a ideia de qualquer ordem previamente 
estabelecida e definida, pois o mundo transforma-se e o homem é um dos 
elementos dinâmicos dessa transformação. No entanto, se o progressismo 
atribui um lugar hegemônico ao indivíduo que interage com o mundo na-
tural e social, já o reconstrutivismo desloca a sua atenção para o contexto 
histórico, cultural, grupal que tem mais importância na determinação do que 
é tido pela realidade. O reconstrutivismo diferencia-se de outras orientações 
filosóficas pela importância que reconhece à função do grupo onde se insere 
o indivíduo. São valores fulcrais da filosofia reconstrutivista o desabrochar 
do indivíduo em harmonia com os valores aprovados pela sociedade e o 
contributo que o mesmo pode aportar para o seu desenvolvimento.

Percebemos que uma educação fundamentada na filosofia reconstruti-
vista se orienta para o futuro e concede um amplo espaço para uma utopia 
necessária e congruente com a construção de ideais de paz, de liberdade, 
de justiça social. Assim, para lá de um acumular intensivo e sistematizado 
de conhecimentos, que a fase inicial da vida e da sua escolarização pode 
proporcionar, torna-se necessário aproveitar e explorar, ao longo da vida, 
todas as oportunidades de aprofundar, divergir e enriquecer os saberes, no 
sentido de se adaptar e dar respostas coerentes ao mundo em mudança. É por 
isso que, segundo Delors et al.,

a educação deve organizar-se à volta de quatro aprendizagens fun-
damentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para 
cada indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, 
isto é adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, 
para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, 
a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 
humanas; finalmente aprende a ser, via essencial que integra as três 
precedentes (DELORS et al., 1996, p. 77).

A concretização deste desígnio não está livre de riscos e desafios da 
contemporaneidade, estabelecidos em horizontes (DELORS et al. 1996, 
p. 31 e segs.) a ter em conta na definição dos processos educativos, para os 
quais se pode esclarecer algumas pistas e recomendações, para uma efetiva 
concretização dessa utopia anunciada:

– Da comunidade de base à sociedade mundial. Saber lidar com fe-
nômenos, por vezes contraditórios, de interdependência planetária e de 
globalização, que caracterizam o século XXI, exige uma reflexão, para lá 
dos campos da educação e da cultura, sobre o papel das estruturas e das 
organizações internacionais. É preciso evitar uma ruptura entre uma mino-
ria apta a movimentar-se neste mundo novo, e uma maioria impotente para 
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influenciar o destino coletivo, um caldo propício a recuos democráticos e 
a revoltas generalizadas. Nesse sentido, devemos cultivar o propósito de 
encaminhar o mundo para uma maior compreensão mútua, mais sentido de 
responsabilidade e mais solidariedade, na aceitação das diferenças que nos 
caracteriza, como forma de compreender o mundo e o outro e também na 
compreensão de si mesmo e do seu lugar no mundo.

– Da coesão social à participação democrática. É na escola que deve 
começar a educação para uma cidadania democrática, pois a sua vitalidade 
está em constante questionamento. De facto, espera-se que a educação con-
tribua e se torne num fator de coesão social. Para isso, é também necessário 
que se estabeleça um equilíbrio entre as vantagens do processo de sociali-
zação e o respeito pelo desenvolvimento pessoal, pelos direitos pessoais. 
Numa sociedade cada vez mais mediatizada e em constante mudança, o 
processo de coesão social e de participação democrática passa pelo trabalho 
sistematizado de explorar referênciais e quadros de leituras que reforcem 
as capacidades de compreensão e discernimento, que permitam uma visão 
correta da realidade, um exercício pleno de cidadania ativa.

– Do crescimento econômico ao desenvolvimento humano. Prosseguir 
a reflexão sobre um modelo de desenvolvimento respeitador da natureza e 
dos ritmos da pessoa, congruente com a valorização do direito ao trabalho 
na sociedade do futuro, ainda que com a devida compreensão das conse-
quências do progresso técnico e das profundas alterações nos modos de 
vida privada e coletiva. Assim, deve-se trabalhar no sentido de reforçar as 
bases do saber e do saber-fazer, com o incentivo à iniciativa, ao trabalho 
de equipe, de acordo com os recursos locais e uma lógica de exploração 
sustentável e equilibrada dos mesmos.

Um texto, ainda que breve, sobre educação, os processos educativos, 
impõe a clarificação do objeto de desenvolvimento curricular e do conceito 
de currículo, “por ser considerado um dos principais alicerces de qualquer 
sistema educativo” (GASPAR; ROLDÃO, 2007, p. 17). De fato, retomando 
De Landsheere (1994, p. 13), os constituintes da educação, dos quais fazem 
parte a definição dos objetivos, os conteúdos da aprendizagem, os métodos 
de ensino e aprendizagem, os meios humanos e materiais, as estruturas e a 
organização do sistema de educação, as construções escolares, a avaliação, 
relacionam-se com o currículo e este “define-se como o conjunto das acções 
planificadas à luz dos princípios educativos básicos e das generalizações 
validadas pela experiência prática”.

De acordo com Gaspar e Roldão (2007, p. 17), referindo-se a Taba 
(1962), são apresentadas “três grandes perspetivas da educação: (1) edu-
cação como preservação e transmissão da herança cultural; (2) educação 
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como um instrumento de transformação da cultura e (3) educação como 
um conjunto de meios para o desenvolvimento individual”. Para as auto-
ras, “qualquer destas perspetivas se projeta na abordagem do currículo, 
configurando aquilo que muitos autores designam por ‘fontes’ do currí-
culo” (p. 18), que se podem traduzir na epistemologia (conhecimento), na 
sociologia (sociedade) e na psicologia (aluno).

Ainda conforme referem as autoras citadas, registam-se muitas e 
variadas definições de educação, ao longo do século XX, de onde sobres-
saem dois elementos comuns, que se traduzem nas palavras ‘processo’ e 
‘desenvolvimento’. A estes dois conceitos está também associada a ideia 
de ‘continuidade’ e aos três vocábulos referidos acrescenta-se um outro, 
o de contextos. Desta forma “assume-se, portanto, a educação como um 
processo contextualizado de desenvolvimento interaccional e contínuo do 
indivíduo” (GASPAR; ROLDÃO, 2007, p. 18).

Sendo o currículo “o conjunto integrado de atividades que perseguem 
fins educativos ou formativos” (DE LANDSHEERE, 1994, p. 12), interessa 
perceber que elementos o podem ajudar a caracterizar. Sendo certo que a 
definição de currículo o situa na escola e no modo divergente de pensar e 
organizar a escola, há também quem o vincule a espaços de aprendizagem, 
de forma independente da sua institucionalidade, tornando a própria apren-
dizagem o centro do currículo. Deste modo, numa síntese proporcionada 
por Gaspar e Roldão (2007, p. 23), podemos encontrar cinco elementos 
caracterizadores do currículo: “(i) experiências pré-selecionadas e guiadas 
às quais as crianças e os jovens devem ser expostos; (ii) planos para a 
aprendizagem; (iii) fins e resultados da aprendizagem no educando; (iv) 
modos de ensinar e aprender e (v) sistemas visando o todo educacional – 
objetivos, conteúdos, processo e meios”.

Interessa-nos também perceber que o currículo em desenvolvimento ou 
em processo procura atingir os objetivos educacionais, estes tidos como uma 
finalidade do desenvolvimento curricular. Assim, entramos agora no plano da 
concretização do currículo, pelo que ao transpor-se do domínio conceptual 
para o domínio da aplicabilidade, este sustenta o desenvolvimento curricular. 
Uma definição clássica de desenvolvimento curricular aponta para “um pro-
cesso dinâmico e contínuo que engloba diferentes fases, desde a justificação 
do currículo à sua avaliação e passando necessariamente pelos momentos de 
concepção-elaboração e de implementação” (RIBEIRO, 1990, p. 6). 

Numa síntese trabalhada por Gaspar e Roldão (2007, p. 33), identificam-
-se características com maior consenso na definição de desenvolvimento 
curricular e que englobam os termos ‘processo’, ‘sequência’ e ‘continuidade’, 
aos quais se pode aditar o “dinamismo”, considerado transversal aos três 
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anteriores. Segundo as autoras, o desenvolvimento curricular é essencial-
mente dinâmico e que deve advir das suas diferentes fases, sendo que estas 
são identificadas pela perspetiva de sequencialidade.

E para quê educar? As próprias definições de educação podem incorporar 
o sentido global das intenções dos processos educativos. Remetem-nos para 
funções culturais, socializadoras e personalizadoras ou de desenvolvimento 
individual. É na conjugação destas demandas que os sistemas educativos ten-
tam formular os seus objetivos educacionais e organizar o currículo que tenta 
concretizá-las através de processos massivos de escolarização. De facto, refere 
Gimeno (2002, p. 11), “a escolarização massiva é uma realidade ou um ideal 
que define as sociedades modernas como tais e que se tem como uma condição 
de progresso material e espiritual dos indivíduos e da sociedade”. Trata-se, 
segundo o autor, de um fenômeno relativamente recente que está presente nos 
países desenvolvidos, mas que está distante de ser uma realidade universal.

Assim, ainda para Gimeno (2002, p. 18), a educação como um projeto 
de olhares diferentes, e como forma de entender e sistematizar os seus fins e 
objetivos comuns, considera que “a partir da crença de que com a educação se 
alcança o maior bem-estar e a plenitude para os indivíduos e para a sociedade”, 
essas intenções, que conferem sentido à educação, podem ser enquadradas em 
quatro grandes temáticas: “a) a fundamentação da democracia; b) o estímulo 
ao desenvolvimento da personalidade do sujeito; c) a difusão e incremento 
do conhecimento e da cultura em geral; d) a inserção dos sujeitos no mundo”. 
A estas intenções, o autor citado refere que se deve acrescentar uma quinta 
função, a da “custódia dos mais jovens, suplantando nesta missão a família, 
o que converte a escolaridade num espaço e numa oportunidade para realizar 
o controlo da conduta e o eficaz trabalho de disciplinação” (p. 19).

Não devemos terminar este esboço de ideias sobre os processos edu-
cativos, a sua tentativa de definição e implicações dos mesmos, sem ter 
um olhar sobre os sujeitos de quem se espera que sejam os artífices dessas 
deliberações dos sistemas educativos, aos quais são atribuídos tais funções 
educativas, tão fundamentais para o desenvolvimento e equilíbrio das 
sociedades atuais. Falamos dos professores, da sua necessária formação 
profissional, do seu desenvolvimento profissional ao longo da vida, que 
lhes permita serem efetivos em tais abrangentes e complexas exigências 
pedagógicas, sociais, culturais e políticas.

Para isso servimo-nos das palavras de Gimeno (2002, p. 105) que con-
sidera que a “qualidade dos professores é o limite da qualidade total que 
pode obter-se no sistema educativo”. Prossegue o raciocínio, referindo que 
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a contestação às perguntas do que devem ser e como devem actuar 
os professores depende de considerações sobre a sua formação pe-
dagógica, a sua bagagem cultural, as suas qualidades pessoais, o seu 
status social, as condições e regulações do seu trabalho, a sua ética 
profissional, a percepção que têm de si próprios como profissionais 
ou educadores. Tudo isso define as suas atuações e a qualidade do 
seu ensino (GIMENO, 2002, p. 105-106).

Portanto, estamos perante questões que se enquadram na definição e 
nas condições que se relacionam com os caminhos que escolhemos para as 
sociedades que queremos desenvolver, que papel devem assumir os seus 
indivíduos, dependentes de um exercício pleno dos professores e da formação 
que lhes permitem adquirir o conhecimento e as competências profissionais. 

Precisamos, assim, de uma formação de estruturas integradas em que 
“diferentes componentes da formação (Ciências da Educação/Ciências da 
Especialidade/Prática Profissional) se articulam no sentido de adquirirem uma 
coerência, que permita aos professores em formação encontrar um significado 
pessoal e profissional, de forma a, progressivamente, irem construindo as teorias 
práticas que poderão orientar a sua acção” (ALONSO; SILVA, 2005, p. 43).

É ainda fundamental, segundo Zeichner (2010), que a formação recupere 
da separação entre contextos acadêmicos e contextos profissionais, muitas 
vezes percebida como distanciamento entre a teoria e prática, no sentido 
da construção da profissionalidade docente como resultado dos contributos 
de instâncias formativas complementares, instituindo um “terceiro espaço” 
tão necessário para a síntese da assunção do papel do professor, tendo como 
referencial orientador a melhoria e a inovação dos processos educativos, 
que a todos, sem exceção, se pretende fazer usufruir.

Em termos organizativos, o livro obedece a uma primeira concepção 
que procurava alinhavar os textos de acordo com algumas ideias que se 
organizavam em torno de alguns eixos agregadores e mobilizadores da es-
crita diversificada e divergente que é própria e característica dos processos 
educacionais. Nessa fase inicial, considerou-se, entre outros aspectos, um 
primeiro eixo agregador sobre as epistemologias nos processos educativos. 
Pretendia-se com esta lógica que os textos aqui considerados abordassem 
questões como os fundamentos epistemológicos e suas múltiplas dimensões 
dos processos educativos, fossem elas históricas, filosóficas, sociológicas, 
psicológicas e antropológicas, buscando explicitar diferentes formas concei-
tuais para a configuração dos processos de ensinar, de aprender, de gestão e 
organização dos processos educativos e da profissionalidade docente.

Um segundo eixo organizador do pensamento e lógica de organização dos 
textos recorria aos temas do desenvolvimento curricular e profissionalidade 
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docente nos processos educativos. Os textos aqui alinhavados poderiam 
versar sobre temáticas que incorporassem discussões sobre o currículo, o 
desenvolvimento curricular, o conhecimento escolar, a formação inicial e 
continuada de professores, a atuação dos professores no contexto escolar, o 
perfil profissional docente, a identidade e a profissionalidade docente, procu-
rando articular tais reflexões em torno da temática central do livro, ou seja, 
as suas múltiplas relações dos processos educacionais na sua globalidade. 

Por fim, nesta primeira ordem para a estruturação dos textos, previa-se 
um terceiro eixo aglutinador dos processos educacionais tendo por consi-
deração as práticas pedagógicas e as tecnologias educacionais. Os textos 
desta terceira conformidade discursiva procurariam abranger temáticas 
relativas às práticas de ensino e às metodologias, à mediação docente e da 
aprendizagem, ao uso de tecnologias e à mediação tecnológica, à definição 
da tecnologia educativa, à diversidade de utilização de recursos tecnológicos.

Esta lógica inicial, tornou-se numa ideia geradora dos textos que aqui 
se propõe, mas que pelo processo e natureza criativa dos autores levou-nos 
a considerar que essas fronteiras iniciais, tal como os processos educativos, 
são apenas tentativas imperfeitas de alinhavar o que é dinâmico, complexo e 
dialético. Assim, pareceu-nos mais acertado não amarrar os textos, à partida, 
a concepções mais ou menos delimitadas, deixando ao leitor essa decisão e 
capacidade de integrar as leituras nos seus códigos de apreciação, de inter-
pretação e até de associação de interesses educacionais e de investigação. 

Com este propósito e decisão inicial, partimos assim para uma outra 
lógica mais expansiva e flexível, que tenta construir um fio condutor dos 
textos apresentados, mas que procura deixar em aberto a construção de outras 
lógicas e atitudes de relacionamento e adesão aos textos aqui estruturados, 
que se constituem em múltiplas leituras e entendimentos das narrativas e 
das suas eventuais relações.

Assim, tendo em consideração o que foi dito, a sugestão que propomos 
para uma eventual leitura mais sequencial, mas também agregadora, dos textos 
que compõem o livro tem como alinhamento a ordem que a seguir se apresenta:

1. “O ensino básico e a escola no contexto da sociedade pós-moderna”, 
de Carlos Manuel Ribeiro da Silva;

2. “Desenvolvimento Curricular e Autonomia Docente: regulação e 
flexibilização do currículo no contexto da escola pública”, de Helena Maria 
dos Santos Felício e Lourdes de Fátima Paschoalletto Possani;

3. “Formação Inicial de Professores: mobilizar conhecimentos, (re)
edificar identidade(s), de Maria de Lurdes Dias de Carvalho;

4. “A formação docente e o modelo da competência: potencialidades 
e limites da prática reflexiva”, de Fernando Ilídio Ferreira;
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5. “As contribuições da Pedagogia e da Sociologia da Infância para o 
processo de ensinar-aprender na Educação Infantil”, de Fabiana de Oliveira;

6. “Os conceitos de educação e de cultura em Lev Vigotski e Raymond 
Williams: algumas aproximações”, de Claudia Gomes, André Luiz Sena 
Mariano e Vera Lúcia Trevisan de Souza;

7. “Práticas inovadoras no ensino de ciências: construção teórico-
-metodológica para análise da reprodução e transformação da cultura didá-
tica em processos de ensino-aprendizagem”, de Maurício Pietrocola, Fábio 
Marineli e Frederico Augusto Toti;

8. “A formação de professores e a concepção de leitura como prática 
social”, de Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres;

9. “Os usos das palavras como um aspecto da formação e da prática 
docente”, de Rejane Siqueira Julio;

10. “Aprendizagem conceitual e pensamento teórico no ensino de 
história”, de Olavo Pereira Soares;

11. “Educação on-line: desenhar um curso híbrido centrado no estu-
dante”, de José Alberto Lencastre;

12. “Comunidades de aprendizagem e a comunicação on-line”, de 
Gabriel Gerber Hornink e Maurício Compiani;

13. “A formação docente para o uso das TDIC da internet na Educa-
ção Superior numa perspectiva dialógica”, de Vanessa Cristina Girotto e 
Marcos de Abreu Nery.

De forma muito sintética, a leitura integrada que fazemos dos textos im-
plica partir da escola no contexto da sociedade pós-moderna, que nos coloca 
perante os contextos de definição e função da educação básica, nos seus novos/
velhos desafios (texto 1), entre os quais se coloca o trabalho no desenvolvi-
mento curricular e a construção de uma autonomia dos professores (texto 2) 
como questões prementes para a efetivação da educação escolarizada, que 
permita não só o acesso à educação, mas a efetiva possibilidade de todos sem 
exceção serem bem-sucedidos nos seus percursos divergentes de formação.

O contexto que demanda a necessidade de professores bem formados 
e, neste sentido, pensar a formação dos professores de forma integrada, pos-
sibilita a mobilização de conhecimentos e a (re)construção de identidades 
profissionais (texto 3), assim como refletir criticamente sobre os próprios 
sentidos da formação, sobretudo quando estes derivam mais para as dimensões 
técnicas e instrumentais do que democráticas e emancipatórias (texto 4).

Para pensar o processo de escolarização e de formação de professores 
contamos com algumas colaborações imprescindíveis advindas, por exemplo, 
da Pedagogia e da Sociologia da Infância e da pertinência do seu estudo nas 
sociedades atuais tão diversas e complexas (texto 5); contamos também com 
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a problematização dos conceitos de educação e de cultura (texto 6), que nos 
podem ajudar a compreender os processos educativos, o seu enquadramento 
social e econômico, a sua razão de ser, as suas funções e pretensões.

Numa outra visão, mais próxima dos processos escolares, evidencia-
mos a prática pedagógica que necessita ser efetivada a partir de construções 
teórico-metodológicas (texto 7), que podem permitir uma clarificação dos 
processos de transformação dos conhecimentos numa lógica didática, fun-
damental para a efetivação dos processos de ensino e aprendizagem. 

Neste sentido, a necessidade de entender a leitura como prática social 
(texto 8), o uso da palavra para a formação do conceito (texto 9), bem como 
o desenvolvimento da aprendizagem conceitual (texto 10), colocam-se 
como exemplos da diversidade de perspectivas que configuram os contextos 
da prática e que consubstanciam-se em trabalhos que ajudam a retratar a 
complexidade dos processos educacionais, nomeadamente na sua lógica de 
transformação e construção dos conhecimentos a explorar.

No contexto das sociedades atuais, a dimensão tecnológica é uma re-
alidade que deve ser considerada e tida como central nos processos educa-
cionais. A aprendizagem on-line é uma modalidade, cada vez mais presente, 
nos contextos educacionais (texto 11), que permite uma multiplicidade de 
espaços, públicos e de abrangência de temáticas a explorar, onde as barreiras 
físicas se diluem. Estas formas de pensar e organizar a educação e a formação 
têm sido propícias à criação de novas lógicas de agregar o conhecimento, 
com a formalização de comunidades de aprendizagens, num ciberespaço que 
estabelece novos desafios e novas lógicas de comunicação e de interação 
entre os sujeitos educativos (texto 12). Abrem-se, assim, espaços de diálogos 
necessários entre estas novas formas de relacionamento e comunicação que 
a formação de professores deve tornar presentes e pertinentes, na busca de 
novos significados para a função docente, capaz de responder às demandas 
de um mundo conectado e globalizado (texto 13).

Assim, para concluir a apresentação deste livro cumpre-nos ainda des-
lindar um pouco mais das dimensões e lógicas que cada texto intenta buscar 
para a melhoria dos processos educacionais, estejam elas mais relacionadas 
com as questões da epistemologia, do desenvolvimento curricular e da profis-
sionalidade docente, das práticas pedagógicas e das tecnologias educacionais.

A partir do contexto português, Carlos Silva, no texto “O ensino básico e 
a escola no contexto da sociedade pós-moderna”, problematiza a concepção 
do ensino básico universal, obrigatório e gratuito, que deve ser assegurado 
pelo Estado. Questiona também o conceito de educação básica, enquanto 
conceito estendido no qual permanece a ideia da abrangência de conteúdos no 
currículo e, consequentemente, numa aprendizagem que seja mobilizadora de 
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percursos divergentes e profícuos, como base de uma garantia do desvelo das 
competências diferenciadas dos aprendentes que constroem o seu caminho 
educativo. Fala-se, deste modo, de uma educação básica entendida “como 
oferta formativa de base” sobre a qual “se constroem percursos alternativos 
de formação com flexibilidade e orientação de interesses”.

Ao elucidar a compreensão da educação básica, o autor apresenta o 
currículo e o seu desenvolvimento como elemento central que deve ser 
considerado na perspectiva de um currículo coerente e relevante para os 
estudantes, o qual deve ser pensado e estruturado a partir da integração 
curricular, como forma de combate ao currículo fragmentado e padronizado.

O autor apresenta ainda uma reflexão em torno da finalidade dos saberes 
básicos e competências, as funções diversas que deve assumir a educação 
básica e da necessária educação ao longo da vida, terminando por apresentar 
alternativas para a educação básica no contexto atual da sociedade pós-moderna.

No texto “Desenvolvimento curricular e autonomia docente: re-
gulação e flexibilização do currículo no contexto da escola pública”, as 
autoras Helena Maria dos Santos Felício e Lourdes de Fátima Paschoalletto 
Possani, problematizam a regulação e a flexibilidade do currículo no contexto 
da escola pública, enquanto possibilidade de construção de conhecimento 
numa perspectiva emancipatória do sujeito. Apresentam o desenvolvimento 
curricular como elemento basilar para a construção de processos autônomos 
da prática pedagógica que reverbera em experiências de ensino e de apren-
dizagem. No entanto, um desenvolvimento pautado no reconhecimento do 
protagonismo e da autonomia do professor que se sente parte de um projeto 
educativo que sustenta a sua ação pedagógica, enquanto um profissional 
intelectual capaz de construir o seu trabalho.

A partir do contexto da escola pública, as autoras apresentam alguns 
“elementos de conflito” que revelam algumas contradições, no contexto 
escolar, apresentadas pela regulação do currículo imposta pelos processos 
de avaliação externa e as possibilidades de sua flexibilização.

Maria de Lurdes Dias de Carvalho, a partir do texto “Formação inicial 
de professores: mobilizar conhecimentos, (re)edificar identidade(s)”, 
apresenta a formação de professores e o seu desenvolvimento profissional 
que, entrelaçados de forma poética com a história do “Pequeno Príncipe”, 
se configuram em processos que devem ser organizados, em sua dimensão 
formativa, num conjunto de conhecimentos profissionais característicos de um 
determinado ofício que o futuro profissional deve adquirir, integrar e mobilizar.

Ao evidenciar as transformações ocorridas no processo de formação 
inicial de professores, a autora salienta que este processo, constituindo-se 
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enquanto ritual de passagem do “ser aluno” para “ser professor”, ele se 
formaliza como elemento fundamental no desenvolvimento profissional.

No contexto do desenvolvimento profissional, a autora apresenta a 
prática profissional entendida como uma oportunidade de contextualizar e 
dotar de significatividade e funcionalidade os conhecimentos teóricos, tantas 
vezes uniformizados e dispersos, adquiridos ao longo da formação inicial.

Com o texto “A formação docente e o modelo da competência: 
potencialidades e limites da prática reflexiva”, Fernando Ilídio Ferreira 
contextualiza as complexas transformações no campo educacional através 
da problematização das noções de qualificação e de competência e suas 
implicações no domínio da formação de professores, enquanto tensões pre-
sentes na perspectiva formativa pautada pelos pressupostos da qualificação 
que tem sido substituída pelos pressupostos da competência.

Apresenta ainda uma abordagem crítica ao conceito de “prática re-
flexiva” que sustenta muitos processos formativos, sobretudo no que diz 
respeito aos limites desta abordagem que se concretiza, muitas vezes num 
slogan, muito mais próximo do modelo de competência, do que um modelo 
pautado em dimensões sociais, éticas e políticas.

O texto de Fabiana de Oliveira problematiza “As contribuições da Pe-
dagogia e da Sociologia da Infância para o processo de ensinar-aprender 
na Educação Infantil”, a partir de uma reflexão do lugar que historicamente 
foi atribuído à criança e à infância nos discursos estruturados por essas 
duas ciências. É ainda um texto que procura compreender, tendo por base 
as possibilidades que a Pedagogia e a Sociologia de Infância aportam sobre 
a infância, o pensamento e a concretização de um processo educacional 
coerente da criança nas instituições de Educação Infantil.

Trata-se de sistematizar uma concepção que prevê a educação integral 
da criança, que se legitima pela inclusão da educação infantil no sistema 
de educação, através da necessidade de construção de um projeto político 
pedagógico para a creche e a pré-escola. Não há mais aqui espaço para 
uma ideia que basta “ser mulher para atuar na educação infantil retirando 
todo o profissionalismo desta atividade por ser considerada uma extensão 
da casa”, mas antes a construção de uma formação específica para as suas 
profissionais, que se apresenta como novos desafios para o trabalho docente 
realizado nas instituições de educação infantil.

Claudia Gomes, André Luiz Sena Mariano e Vera Lúcia Trevisan de 
Souza, no texto “Os conceitos de educação e de cultura em Lev Vigotski 
e Raymond Williams: algumas aproximações”, problematizam as relações 
entre cultura e educação a partir de duas perspectivas: de um lado, discutem 
a abordagem histórico-cultural de Lev Vigostki e suas contribuições para 
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a compreensão da cultura como mediadora do desenvolvimento humano e, 
de outro, ancoram-se no materialismo cultural de Raymond Williams para 
trazer à colação uma outra abordagem dessa relação entre cultura e educação, 
onde se torna necessário reconhecer que a educação só se realiza no interior 
da cultura, ao mesmo tempo em que dela se configura como uma seleção.

Os autores concluem pela aposta na centralidade da educação escolar 
para a concretização/materialização da cultura. O texto tem ainda como pres-
suposto o entendimento de que relação entre cultura e educação escolar, se 
assumida pelo ponto de vista da mediação, pode colaborar no entendimento 
mais aprofundado acerca do potencial real da escola como instituição capaz 
de contribuir para a emancipação humana.

A relação entre a educação científica e os conteúdos escolares a partir 
da reflexão sobre desenhos teórico-metodológicos para investigação de 
processos de aquisição e implementação de inovações curriculares, que 
podem ser constituídas em situações que ultrapassem as reproduções dos 
padrões da cultura didática, é o foco da problematização do texto “Práticas 
inovadoras no ensino de ciências: construção teórico-metodológica 
para análise da reprodução e transformação da cultura didática em 
processos de ensino-aprendizagem”, de Maurício Pietrocola, Fábio 
Marineli e Frederico Augusto Toti.

Os autores enfatizam ainda a necessidade de lidar com o gerenciamento de 
riscos didático-pedagógicos e o estabelecimento de formas de balancear repro-
dução e transformação de práticas docentes e discentes frente ao conhecimento.

Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres, com o texto “A formação de 
professores e a concepção de leitura como prática social”, apresenta 
parte de um estudo realizado com um grupo de professores em processo de 
formação, para o qual é apresentada a concepção de leitura numa vertente 
sociointeracionista da linguagem, por compreender o texto não somente 
como objeto linguístico, mas, sobretudo, como objeto social, com o objetivo 
de problematizar a dicotomia entre escrita e oralidade.

No processo a autora apresenta a função do texto escrito na escola, ad-
vogando a importância do mesmo conservar a sua função social, para além 
das atividades pedagógicas em torno do mesmo. Em face disso, explora as 
concepções sobre a alfabetização e o letramento, especificamente no que 
diz respeito ao ensino da leitura. Por fim, a autora apresenta orientações 
aos professores para um trabalho em torno da exploração da leitura como 
prática social, trazendo essas orientações para o contexto da sala de aula.

Rejane Siqueira Julio, com o texto “Os usos das palavras como um 
aspecto da formação e da prática docente”, problematiza os usos das pala-
vras na formação de conceitos e suas implicações no processo de ensino e de 
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aprendizagem. A partir do exemplo matemático, do conceito do número zero, 
a autora mostra como os usos de uma palavra e a aprendizagem ou o ensino 
dela pode ter muito a nos oferecer em termos de formação e da prática docente.

A autora refere que “um professor atento aos diferentes usos que 
fazemos de uma palavra, pode explorá-los em sala de aula de forma que 
as semelhanças de famílias entre eles possibilitem aos alunos aplicar essa 
palavra de forma correta em determinados contextos de atividades”, con-
cretizando a aprendizagem do significado de uma palavra por meio de seus 
empregos. Trata-se de uma alerta necessária para não ficarmos por um único 
modo de olhar para as palavras e, até mesmo, para um único modo de ver 
o mundo. A autora se baseou nos escritos da segunda fase do pensamento 
de Wittgenstein que “se apresenta como uma luta contra os enfeitiçamentos 
da linguagem, nos mostrando diferentes usos de uma palavra ou formas de 
ver o mundo em diferentes jogos de linguagem”.

Com o texto “Aprendizagem conceitual e pensamento teórico no 
ensino de história”, Olavo Pereira Soares propõe analisar as relações entre 
a aprendizagem de conceitos históricos e o desenvolvimento do pensamento 
teórico entre os estudantes da escola básica. Para tanto, o autor analisa alguns 
dados de pesquisa e se fundamenta nos debates teóricos realizados no interior 
da perspectiva histórico-cultural sobre as relações entre a aprendizagem 
conceitual e o desenvolvimento do pensamento teórico.

Como conclusão, o autor refere que as práticas escolares de ensino 
de história voltadas para a aprendizagem conceitual apresentam melhorias 
qualitativas na aprendizagem dos alunos a partir de conteúdos abstratos, 
pois insere os alunos no desenvolvimento do pensamento teórico, que se 
diferencia do pensamento empírico, relacionado com a sua vida cotidiana.

José Alberto Lencastre aborda com o texto “Educação on-line: desenhar 
um curso híbrido centrado no estudante” os aspetos práticos do desenho 
de um curso híbrido ou misto (conhecido pela designação de “blended lear-
ning”). Este tipo de curso é entendido como aquele “em que não só o tempo 
presencial é substituído ou complementado pela aprendizagem on-line, 
mas também usa uma pedagogia que coloca a responsabilidade primária de 
aprender no estudante, com o papel principal do professor a ser o de criar 
oportunidades e ambientes que promovam a aprendizagem personalizada e 
colaborativa do estudante”.

Trata-se de cursos com cada vez mais visibilidade no Ensino Supe-
rior, pois “combinam o melhor do presencial, como as relações afetivas, 
interpessoais, com todas as vantagens do on-line, como a interatividade e 
a flexibilidade de aprender a qualquer hora ou lugar”. Esta concepção de 
curso altera as relações tradicionais estipuladas nos processos de ensino e 
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aprendizagem, pois promovem o desenvolvimento do estudante de acordo 
com formas e ritmos diferenciados de aprender, tendo por base os seus 
próprios referenciais teóricos, as suas competências e interesses.

O desenho destes cursos é um desafio de difícil concretização, pois 
exige conhecimentos específicos e apropriados a cada situação e ambiente, 
quer para os momentos presenciais quer para a experiência on-line. Im-
plica também uma mudança de paradigma para a qual é difícil preparar e 
motivar os seus participantes. Evidencia-se ainda a exigência do papel do 
professor como principal responsável por criar oportunidades e ambientes 
que promovam a aprendizagem personalizada e colaborativa do estudante. 

Com o texto “Comunidades de aprendizagem e a comunicação 
on-line”, Gabriel Gerber Hornink e Maurício Compiani apresentam as co-
munidades de aprendizagem como espaços virtuais, nas quais as pessoas se 
organizam, criam suas regras, se comunicam das mais diversas formas e com 
as mais diversas tecnologias digitais com foco em seus objetivos comuns. 
Procura-se, assim, evidenciar que o foco, nas comunidades de aprendiza-
gem, está na colaboração e na mediação realizada pelos sujeitos, de acordo 
com as habilidades e destaques de cada um, amplificando a possibilidade 
de múltiplas vias de comunicação e formação.

Verifica-se, assim, uma expansão para um novo espaço virtual que tornou 
mais complexo o pensamento, ampliando as possibilidades de raciocínios 
não lineares, para além de tornar intrincadas as relações entre os indivíduos.

Os autores apresentam também, a partir de uma experiência de comuni-
dade de aprendizagem construída com um grupo de estudantes de graduação, 
os benefícios para a construção de conhecimento por meio dessas comunidades 
que tendem a crescer, significativamente, no meio acadêmico e científico.

Os sujeitos de sempre encontram agora novos instrumentos culturais 
para mediar suas ações num novo mundo, pelo que ainda se está aprendendo 
como lidar com essas ferramentas e com os demais sujeitos que se encontram 
nesse espaço, numa lógica de comunidade de pertença pelos interesses e 
objetivos que se podem tornar comuns e partilhados.

O último texto aqui referido, “A formação docente para o uso das 
TDIC da internet na Educação Superior numa perspectiva dialógica”, 
de Vanessa Cristina Girotto e Marcos de Abreu Nery, discute a necessidade 
de se formular modelos educativos de formação de docentes voltados 
para a aprendizagem do uso educacional das TDIC (Tecnologias Digitais 
da Informação e Comunicação) na Educação Superior em um contexto 
social e histórico demarcado pela transição de uma sociedade industrial 
para uma sociedade da informação.
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Pautados em uma abordagem teórica e metodológica orientada pela apren-
dizagem dialógica, o texto apresenta considerações sobre as possibilidades e 
limites da apropriação desta abordagem na formulação de modelos educativos 
de formação docente que sejam capazes de oferecer uma compreensão crítica 
das condições necessárias para que os docentes aprendam a fazer uso das 
TDIC. Pretende-se, assim, superar os aspectos problemáticos das relações de 
poder que se estabelecem entre o que se impõe social e politicamente como 
uso dessas tecnologias e a realidade social concreta vivenciada pelos futuros 
docentes em seu cotidiano de ensino na Educação Superior, assim como os 
valores e sentidos que atribuem para esse uso.

O texto, mais do que apresentar boas práticas no uso educacional das 
tecnologias, pretende alargar o campo de formação de professores a partir 
de um referencial dialógico visível no espaço atual da sociedade da infor-
mação, pois identifica resultados que geram transformações individuais e 
sociais no campo da educação.

Em conclusão, na diversidade de textos apresentados, esperamos que 
cada leitor encontre o seu espaço de conforto, mas também de confronto 
pessoal e profissional, para leituras que lhe suscite interesses e motivações 
para outras viagens complementares e, se possível, para outras posturas em 
benefício da melhoria dos processos educacionais. Trata-se do desígnio da 
procura de respostas educativas tão necessárias para a uma sociedade mais 
justa e fraterna, mais igualitária e diferenciada no respeito pelos direitos a 
uma educação de base e da sua extensão, no sentido de a todos acolher e 
respeitar na diversidade cultural que nos enriquece e mobiliza.
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