SUA ESCOLA, NOSSA ESCOLA
CLARI E AS ATITUDES POSITIVAS
 Resumo do Episódio: Clari e as atitudes positivas
Em um tempo em que a profissão docente é assustada pela síndrome de Burnout, a
escola apresentada neste vídeo possui docentes que buscam se preparar para as
transformações e alterações do cotidiano escolar. O fazem

por meio do estudo

constante e cultivo de uma fina percepção de que o ambiente escolar depende de suas
decisões. Pertencente a um município jovem - fundado em 1988 e com cerca de 4500
habitantes em 2009, de acordo com estimativa do IBGE - a Escola Estadual José
Antonio Ferronato não se apresenta homogênea. Tal como a maior parte das escolas
públicas brasileiras, enfrenta a necessidade de preparar-se para o convívio de diferentes
públicos, sendo a diversidade uma constante. O vídeo, portanto, apresenta o público da
escola, composto por descendentes de alemães, italianos, poloneses e adolescentes da
tribo Kaigang, que optaram por estudar ali, ainda que em sua reserva – localizada na
região - exista escola indígena. Neste contexto, os professores se informam para recebêlos, não só em sua diversidade étnico-racial, mas em outros aspectos, tais como
necessidades especiais. Com uma mensagem otimista, os comentaristas abordam que as
situações complexas da vida escolar podem ser superadas pelo preparo do professor,
não somente no que diz respeito à disciplina que ministra ou às condições estruturais da
escola em que trabalha, mas também por sua constante auto-formação e atitudes de
planejamento. Aqui, o uso de vídeos e recursos tecnológicos é apresentado como
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grande apoio ao planejamento para novos contextos escolares. É possibilidade que não
demanda, depois da existência de certa infraestrutura, grande orçamento, mas de vasta
amplitude formativa. Por fim, apresenta-se o protagonismo docente como central,
sobretudo por meio da busca de estudos e informações. Tal como nos diz Carmen
Lucia Prata, coordenadora do Portal do Professor no MEC “A informação, ela é
pública. Ela está disponível para todas as pessoas que têm interesse em encontrá-la,
localizá-la. Num primeiro momento tem que ter essa iniciativa de querer aprender, de
querer ter informação (...) as oportunidades aparecem quando nos queremos crescer. A
informação hoje que esta na internet, nos meios digitais (...) existem inúmeros cursos
públicos hoje na internet, existem inúmeras ações governamentais que oportunizam a
participação do professor em curso de formação. Um exemplo do portal do professor é
que ele também pode ter acesso aos materiais sem que necessariamente ele esteja
atrelados, ele esteja participando formalmente de um curso de capacitação”. Portanto,
é na dinâmica empreendida pelo potencial humano das escolas que se constroem novas
práticas pedagógicas. Como nos diz José Manoel Moran, professor da USP: “A atitude
de buscar soluções é importante porque sempre vamos trabalhar em contextos
complexos e contextos em que faltam coisas. Por mais que tenhamos coisas sempre
haverá outras que faltam. Uma parte do sucesso pedagógico deve-se a esta atitude de
gestores e professores de encontrar as saídas possíveis...”. A ideia aqui é que os
educadores busquem, de fato, serem professores reflexivos, conscientes que são donos
de um saber plural e que ocorre entre suas pesquisas e suas vivências em serviço.
Revelam-se, portanto, no seu saber-fazer.

 Palavras-chave
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Formação continuada, professor reflexivo, diversidade, cotidiano escolar, tecnologias
educacionais.

 Nível de ensino
Este vídeo não se destina ao apoio de atividades do ensino básico nem de fins
didáticos-pedagógicos, mas sim na formação continuada da equipe gestora da escola e
dos sistemas escolares, bem como membros dos conselhos das unidades escolares e
professores de redes públicas. Pode ser usado também nas salas de aula dos cursos de
formação inicial de professores (nível médio e superior).
 Modalidade
Formação inicial e continuada de Professores ou Gestores de Escolas e Sistemas de
Ensino.

 Componente curricular
Formação de professores
Professor reflexivo
Cotidiano Escolar
Tecnologias educacionais

 Aspectos relevantes do vídeo
O aspecto central do vídeo é a formação do docente como professor reflexivo. Os
atores da escola apresentada revelam que esse desejo de formação é estimulado
individual e coletivamente pela instituição, sendo visto como caminho para a solução
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dos impasses que ocorrem em seu cotidiano. Assim, os professores e gestores, em
equipe,

preparam-se para a dinâmica escolar, que se recria constantemente, com

diversidade de públicos discentes. Com constantes reflexões em meio à obtenção de
novos saberes, os professores criam os próprios projetos, que, apesar de inspirados em
leituras e novas informações, estão enraizados em suas experiências e necessidades
ocorridas em serviço. “(...) as relações dos professores com os saberes nunca são
relações estritamente cognitivas: são relações mediadas pelo trabalho que lhes fornece
princípios para enfrentar e solucionar situações cotidianas.” (TARDIF, 2002, p. 17)

 Duração da atividade
4 horas/aula – Para professores em formação continuado ou inicial

 O que o aluno poderá aprender com esta aula
Formação continuada e características do cotidiano escolar:
•

Formação continuada: o que é o professor-reflexivo

•

Qual o significado da busca individual de novas informações pelo docente.

•

Algumas possibilidades disponíveis, via tecnologias da informação, para
docentes.

•

Como as equipes gestoras podem estimular a formação docente em suas
escolas, individualmente e em grupo.

•

Como a formação docente contribui para o planejamento estratégico visando
enfrentar transformações do cotidiano escolar. Como as novas situações na
escola podem ser vivenciadas de maneira reflexiva.
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 Conhecimentos prévios que devem ser trabalhados pelo professor
com o aluno
•

O que é professor reflexivo em serviço.

•

O que são saberes disciplinares e saberes experienciais.

•

Possibilidades e entraves para a formação docente no Brasil.

•

A importância da formação docente continuada na contemporaneidade.

•

Escolas atuais: contexto contemporâneo e cotidiano escolar dinâmico.

•

Diversidade na escola.

 Estratégias e recursos da aula/descrição das atividades
. 2 horas/aula
Exibir o vídeo e demandando aos que assistem observá-lo de acordo com a
realidade de suas escolas. Depois abrir para debate, de acordo com seguinte roteiro:
1- Abordar as relações entre a profissão docente e formação continuada.
2- Abordar as relações entre a profissão docente e o cotidiano da escola e como o
professor possui saberes práticos e teóricos em sua experiência de trabalho.
3- Fazer as seguintes perguntas: como essas duas formas de saber se inter-relacionam
em relação a um contexto escolar dinâmico? O que ocorre quando a experiência de
trabalho não re-atualiza

os saberes disciplinares, disponíveis para a formação

disciplinar do docente nos dias de hoje? Qual o papel da instituição escolar na
formação continuada dos docentes: entraves e possibilidades?
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.2 horas/aula
Separar em 4 grupos onde cada um:
•

Estabeleça um contexto da escola como objeto de estudo.

•

Explicitar o movimento dinâmico, ou não, do objeto escolhido em outras escolas
em nossos dias.

•

Possibilidades formativas para os docentes melhorarem suas práticas em torno
do objeto.

Apresentação dos grupos e dicussão
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 Algo mais:
Entrevista em Salto para o Futuro com o Prof. Dr. Antonio Nóvoa. Disponível em:
http://www.tvebrasil.com.br/salto/entrevistas/antonio_novoa.htm

Consultora: Gabriela Rizo
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