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Introdução 

Os estudos avaliativos sobre a formação e a prática peda-
gógica na docência universitária foi efetivado por um estudo de 
caso avaliativo, tendo como fundamento uma abordagem pra-
xiológica, que trabalhe com a sua consciência- ser/essência-, 
o que possibilitará modifi cações interiores a ponto de transfor-
mar sua ação prática (MORAES, 2007). 

Partimos da problemática de que do professor universi-
tário exige-se hoje a compreensão do seu trabalho como uma 
prática social, desenvolvendo competências profi ssionais de 
natureza acadêmico-científi cas e pedagógicas que deverão ser 
objeto de uma formação inicial e continuada, com pressupostos 
epistemológicos que a fundamentam, estabelecendo uma rela-
ção teoria e prática de natureza dialética utilizando processos 
refl exivos-críticos no cotidiano da sala de aula na sua relação 
com os contextos sociais mais amplos. 

A formação e a prática pedagógica na docência univer-
sitária, ao ser investigada, na perspectiva avaliativa ofereceu 
subsídios importantes para a organização de um programa de 
formação pedagógica do professor universitário, estruturado 
por um processo de educação continuada, trazendo impactos 
para o desenvolvimento da atuação docente, infl uenciando na 
sua subjetividade, nas formas de sociabilidade, na transforma-
ção do trabalho solitário em solidário, na dimensão ética da 
formação profi ssional, na psicológica, pessoal, emocional e na 
dimensão didático-pedagógica, desenvolvendo liderança e or-
ganização institucional. 

A liderança acadêmica na UECE, exercida por assessores 
pedagógicos da UECE/PROGRAD defi niu processos  considerados 
não só com uma percepção didática, mas principalmente, com 
uma formação que constitua o professor como intelectual  público. 

Tal política está orientada pelos seguintes princípios: inte-
gração, entre suas diversas instâncias de gestão e regulação do 
trabalho docente na UECE, de modo específi co com a Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação e Pesquisa e a Comissão Permanente de Plano 
Docente- CPPD; Flexibilidade, na proposição de ações que sejam 
adequadas ao contexto da universidade; Dinamicidade, estabe-
lecendo diferentes tipos de relação entre a Pró-Reitoria de Gra-
duação e centros e outras instâncias; Autonomia, possibilitando 
aos Centros/Faculdades promoverem atividades que possibilitem 
o desenvolvimento profi ssional dos seus docentes, de acordo com 
as especifi cidades do contexto e a refl exão, sobre as ações de-
senvolvidas e os resultados alcançados (Documento da Política de 
Desenvolvimento Profi ssional docente para a UECE[4]). 

A fi m de compreender a formação e a prática do docente 
do ensino superior e de analisar a percepção dos professores 
sobre a formação pedagógica, realizamos uma pesquisa qualita-
tiva de natureza descritivo-interpretativa, utilizando a metodo-
logia estudo de caso (YIN: 2005[5]) com docentes da Universida-
de Estadual do Ceará. Como técnica de investigação utilizamos 
o grupo de discussão com os docentes do curso de Medicina 
Veterinária como via para entender a tecitura das múltiplas di-
mensões do ser docente/ser humano: prático, ético, histórico, 
social, político, psicológico, dentre outras dimensões e redes 
de estruturação do seu agir e entender o mundo1.

Como ponto de partida, observamos que no ensino su-
perior confi gura-se uma realidade de ausência ou insufi ciência 
de formação didático-pedagógica do professor universitário que 
na sua prática docente precisa mobilizar múltiplos saberes: da 
formação humana, disciplinares, de formação pedagógica e de 
experiência profi ssional e de vida (THERRIEN:2003).
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A partir de tal pressuposto e da análise do material de 
pesquisa observamos múltiplas dimensões na realidade inves-
tigada, na qual agrupamos em: física/estrutural, social e polí-
tica, ética, psicológica-emocional e didático-pedagógica. A se-
paração dessas dimensões se fez por um recurso didático, visto 
que as entendemos com dimensões interfusas. 

A dimensão física consiste num componente, por vezes, 
externo à consciência dos docentes, mas que infl uencia sobre-
maneira, o seu trabalho. Na análise das percepções dos profes-
sores fi cou evidente a necessidade de um investimento insti-
tucional maior em termos de instalações físicas e em recursos 
didáticos para o ensino e a pesquisa. 

Na análise da dimensão social e política fi cou evidencia-
do que um dos fatores mais fortes que incidem sobre o docen-
te é a validação social e o sentido político que assume hoje a 
educação. É corrente na atualidade, a ausência de valorização 
do magistério em qualquer nível e no ensino superior isso está 
representado pelas condições que são oferecidas ao professor 
para realizar o seu trabalho, incluindo aí a sua base salarial. 

Essa realidade particular da educação superior somada 
às transformações societárias anteriormente destacadas — par-
ticularmente aquelas que incidem sobre a esfera da cultura e 
nas interações sociais — contribuem para uma insufi ciente par-
ticipação dos professores em espaços de construção coletiva do 
trabalho docente. Os fi ns particulares e o individualismo muitas 
vezes se sobrepõem aos interesses coletivos. Mesmo com uma 
essencialidade grupal em que se desenvolvem as ações docen-
tes o que se torna comum é que “os professores universitários 
têm uma forte tendência a construir sua identidade e a desen-
volver seu trabalho de forma individual, ao ponto de essa ser 
uma das características principais da universidade...” (ZABAL-
ZA: 2004: p.117). 

Podemos ressaltar ainda que a dimensão política do co-
nhecimento e da educação, não é bem trabalhada na prática 

e no discurso dos docentes pesquisados. A mentalidade de fi m 
em si mesmo do ato educativo ao lado da concepção instru-
mental do conhecimento, evidenciou-se nas falas dos sujeitos 
pesquisados dada a pouca ou inexistente vinculação de sua ação 
formativa com um projeto ético-político relativo à formação 
profi ssional de seus alunos ou mesmo a um projeto societário 
que tenha uma vinculação política clara. 

Assim sendo, consideramos de importância fundamental, 
a construção de espaços coletivos de diálogos plenos de sentido 
social e político. Por que ensinar — com a licença de Paulo Frei-
re — exige a tomada de posturas conscientes de suas fi nalidades 
e vinculações e a coragem de abrir-se às críticas, às inovações 
e às velhas e insuspeitas necessidades de construção social do 
conhecimento humano. 

A análise da dimensão ética revelou que esta é percebida 
pelos docentes como valores que normatizam a profi ssão em 
que se pretende formar os educandos e, não raro, se restringe 
ao estudo do conteúdo do código de ética profi ssional. Consta-
tamos, pois, que esta dimensão precisa ser abordada para além 
dos seus aspectos instrumentais e interiorizada e transformada 
em ações de responsabilidade para com a instituição e como 
educando.

Tratando da dimensão psicológica/emocional dos docen-
tes, constatamos que a dimensão subjetiva infl uencia direta-
mente na vida profi ssional de qualquer sujeito, dado que esta 
é composta de relações humanas permeadas por suas vivências 
pessoais, por elaborações particulares, por conceitos e pré-
-conceitos revelados na convivência com educandos e pares e 
em situações cotidianas da docência. 

Assim sendo, uma das questões relevantes assumidas 
pelos professores refere-se à consciência de que os aspectos 
pessoais interferem na condução e avaliação da aprendizagem 
constatamos que o docente carece desses espaços institucio-
nais e desse tratamento emocional/psicológico também e que 



Sueli Maria de Araújo Cavalcante • Marta Cavalcante Benevides • Tania Vicente Viana (Orgs.)
Comunicação Oral — Eixo 9

Avaliação CurricularISBN 978-85-89872-75-1 ISBN 978-85-89872-75-1

1442 1443
Congresso Internacional em Avaliação Educacional
Avaliar e Intervir: Novos Rumos da Avaliação Educacional

Congresso Internacional em Avaliação Educacional
Avaliar e Intervir: Novos Rumos da Avaliação Educacional

na instituição investigada não existe nenhum setor ou projeto 
voltado para tal fi m. 

Uma outra conclusão importante foi considerar que o saber 
específi co de cada área de conhecimento, não permite, de fato, 
ao docente o exercício pleno da sua condição de educador. Tam-
pouco a formação que é dada ao nível da pós-graduação stritu 
sensu o informa dos saberes pedagógicos necessários a uma prá-
tica bem fundamentada para a docência num sentido refl exivo. 

Outro dado observado na pesquisa avaliativa se refere 
a identifi cação dos problemas educativos serem dilemas hu-
manos, tendo em vista que, um ser humano que escolheu ser 
educador vive dimensões espelhadas de sua realidade pessoal e 
profi ssional. Nesse ponto, a sala de aula ou qualquer outro es-
paço institucional em que exerça alguma atividade ou função é 
uma “sala de espelhos” e, o que os sujeitos constituintes deste 
espaço fazem, pensam e sentem se refl etem nas suas atitudes 
cotidianas e nas respostas geradas a partir de suas ações. Em 
última instância o professor encontra-se consigo, com traços 
que precisa modifi car, com conceitos que precisa renovar. 

Portanto, os resultados dos estudos efetivados evidencia-
ram a a necessidade de promover espaços e empreender ações 
diversas que contribuam para a formação docente e para a oti-
mização de sua prática educativa, via programas de formação 
continuada, que atendam às especifi cidades formativas de cada 
área e atue perenemente sobre as dimensões e saberes que 
compõem o ser educador e sua ação pedagógica.

Discutindo a Formação Pedagógica para a Docência 
Universitária

Os estudos sobre a formação pedagógica para a docência 
universitária, realizados por estudos de Casos Múltiplos, possi-
bilitou descobertas importantes que indicaram as possibilidades 
de novas Replicações em outras universidades cearenses.

 a) Há interesse e motivação dos professores para esse 
tipo de Formação;

 b) A oferta da disciplina Didática do ensino Superior na Pós-
-Graduação não possibilita uma formação Pedagógica 
necessária a qualidade da Docência no Ensino Superior;

 c) A existência de assessorias pedagógicas nos Centros ou 
Unidades Acadêmicas é fundamental para o apoio insti-
tucional ao desenvolvimento da formação Pedagógica;

 d) A processo de organização da formação é mais solitá-
rio (somente com assessores pedagógicos) que solidá-
rio (assessores pedagógicos, formadores e professo-
res/alunos); 

 e) A Formação Pedagógica desenvolvida nas duas Uni-
versidades é endógena, sem articulação com outras 
instituições, prevalecendo o trabalho de formadores 
internos;

 f) Há oferta de Educação Continuada com ações diferen-
ciadas, mas não há a preocupação com a participação 
dos Docentes em seminários, eventos acadêmicos, re-
gionais, nacionais e internacionais;

 g) Não tem uma normatização dessa formação aprovada 
em seus órgãos superiores;

 h) Não há um arquivo bem organizado das ações de For-
mação Pedagógica desenvolvidas nas instituições. 

Há, portanto, um desafi o a ser enfrentado pelas Universi-
dades Cearenses: Organizar uma formação pedagógica institu-
cionalizada, vinculada a uma política de formação de professo-
res e orientada por fundamentos teóricos oriundos das Teorias 
de Formação de Professores e das orientações conceituais delas 
decorrentes. 

 Frente a esses resultados os assessores da Pró-Reitoria 
de Graduação da UECE, resolveram desenvolver uma política de 
desenvolvimento profi ssional docente que desenvolverá um pro-
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grama que possibilitará aos professores, o domínio dos proces-
sos educativos, fundado em teorias de ensino e aprendizagem 
que contribuam para um desempenho satisfatório da função do-
cente, e também para a evolução do processo de profi ssionali-
zação do professor, onde a carreira docente seja pensada, como 
espaço de crescimento, estimulado por políticas internas que 
valorizem os processos de educação inicial e continuada desses 
professores, associando-os a sua ascensão funcional.

Os estudos demonstram que os docentes quer sejam pro-
fi ssionais iniciantes ou com mais tempo de experiência docen-
te, faz-se necessária uma formação permanente, valorizada por 
estímulos institucionais, que ajudarão na construção da carrei-
ra docente desses profi ssionais.

A partir de tal fundamento, emergiu na Universidade Es-
tadual do Ceará (UECE) mais especifi camente na Pró-Reitoria de 
Graduação (PROGRAD), a proposição de uma política de desen-
volvimento profi ssional para seus professores, estabelecendo a 
interface, com outras instâncias da universidade, instituindo e 
integrando formação do professor com a carreira docente. 

Portanto, o eixo estruturante dessa política é um Progra-
ma de Formação Pedagógica (inicial e continuada), articulado a 
estímulos presentes em resoluções que estão sendo aprovadas 
no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) defi nindo 
uma pontuação a ser utilizada quando da progressão funcio-
nal dos professores, que se submeterem os cursos de Extensão, 
Aperfeiçoamento ou Especialização, que tenha como objetivos 
a qualifi cação do trabalho docente.

É, portanto, uma iniciativa que possibilitará aos profes-
sores da UECE, desenvolverem-se profi ssionalmente, atendendo 
as necessidades de um novo perfi l de professor da Educação 
Superior onde à formação pedagógica é tida como elemento im-
portante, necessária para uma transposição didática adequada, 
do conhecimento científi co, compatível com o desenvolvimento 
mental dos estudantes, neste nível de ensino.

Para autores como Cruz (1998), o desenvolvimento profi s-
sional docente deve ser visto como um processo dinâmico e evo-
lutivo da profi ssão e da função docente, que se integra a idéia 
de progresso. É um processo que demanda a aquisição de novos 
conhecimentos profi ssionais, de competências, habilidades e 
atitudes, criando uma cultura docente, com praticas em cons-
tante processo de reexame, efetivadas em contextos educativos 
diversifi cados, e por programas de formação permanente.

O conhecimento profi ssional e as competências dele de-
correntes, em situação de trabalho devem ser elementos fundan-
tes de programas de formação, que segundo Imbernón[8] devem 
orientar-se por “pautas da cultura profi ssional” que se organizem 
a partir das disciplinas que o professor leciona, do trabalho do-
cente como um todo, das relações interpessoais, dos materiais 
didáticos, dos interesses dos alunos e instituições, dos métodos 
de ensino e das questões culturais, entre tantos elementos que se 
apresentam ao longo do processo de socialização dos professores 
iniciantes e da atualização dos professores mais experientes. 

Esta é a visão que orienta a organização do Programa de 
Formação Pedagógica na UECE, eixo estruturante da Política de 
Desenvolvimento Profi ssional Docente onde a função docente é 
vista como o exercício de uma ação mediatizadora do proces-
so de ensinar e aprender e como atividade que exige conheci-
mentos exercício da função docente, de forma a considerar o 
que Imbernón (1994) aponta como bases orientadoras de uma 
cultura profi ssional docente: aprender investigando, conectar 
conhecimentos com novas informações, aprender refl etindo, 
aprender em ambiente de colaboração, aprender pela prática 
do desenvolvimento de projetos de trabalho, aprender pela in-
dagação e aprender teorizando. 

Este modo de conceber a formação pedagógica do profes-
sor universitário é coerente com as orientações que balizam a 
epistemologia da prática, paradigma formativo que possibilita 
a compreensão do trabalho docente como “práxis intersubjeti-
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va”. Esta orientação busca revelar o repertório de conhecimen-
tos docente, entender sua natureza, compreender como estão 
integrados concretamente nas tarefas cotidianas dos profi ssio-
nais e como são incorporados nas suas atividades, assim como 
o papel que desempenham no processo de trabalho e de iden-
tifi cação profi ssional. Ela permite, portanto, compreender o 
que fundamenta a ação do docente, assim como as articulações 
entre os diferentes aspectos que a marcam.

Tal compreensão ancora-se ainda na premissa de que o 
professor está sempre se fazendo e refazendo, por conseguin-
te, que a docência é um processo complexo que se constrói ao 
longo de sua trajetória e que abrange as dimensões pessoal, 
profi ssional e institucional. A primeira reconhece a infl uência 
de elementos de natureza biográfi ca no modo como nos consti-
tuímos profi ssionalmente; a segunda destaca a formação como 
um dos contextos de socialização que possibilita ao professor 
reconhecer-se como um profi ssional, construindo-se a partir de 
suas relações com os saberes e com o exercício da docência e; 
a terceira ressalta a centralidade do local de trabalho no pro-
cesso de identifi cação profi ssional.

Apoiada nesses pressupostos, a idéia da formação pe-
dagógica, para além de seu aspecto técnico, “envolve o co-
nhecimento pedagógico e o conhecimento da compreensão do 
professor sobre si mesmo, do seu desenvolvimento cognitivo, 
dos princípios do ensino, do currículo, do aluno, dos meios e 
recursos didáticos, da aprendizagem e do contexto, envolvendo 
também a aquisição de destreza capacitadoras para a tarefa de 
ensinar” (LEITINHO: 2007:22). Seu foco incide, principalmente, 
sobre os referenciais que balizam o entendimento das questões 
pedagógicas, posto que seu propósito é “estimular a inovação, 
o sentido crítico e a criatividade”. Nesse sentido, sua oferta, 
além de diversifi cada, deve possibilitar “respostas efetivas às 
demandas e problemáticas pedagógicas dos professores” no de-
correr de seu exercício profi ssional.

Desenvolvimento das Ações da Política de 
Desenvolvimento Profi ssional Docente

A política de desenvolvimento profi ssional docente na UECE 
tomando como eixo o programa de formação docente está desen-
volvendo ações de formação que constituíram-se em um projeto 
de pesquisa participante, apresentadas nos tópicos que se seguem:

O Programa de Formação Pedagógica está sendo desen-
volvido a partir de uma ação básica centrada na formação pe-
dagógica inicial e continuada dos docentes da UECE e ofertada 
institucionalmente pela PROGRAD/UECE, em parceria com os 
Centros/Faculdades. Esta ação focaliza-se, prioritariamente, 
em professores que ainda não participaram de nenhum proje-
to formativo de natureza pedagógica na instituição, em geral 
aqueles que se encontram em período probatório. 

O Objetivo Geral do programa é promover a formação 
pedagógica inicial e continuada dos docentes da UECE, visando 
o desenvolvimento de atitudes, habilidades e a aquisição de 
conhecimentos relativos a uma pedagogia universitária, contri-
buindo para aprendizagens signifi cativas dos alunos na perspec-
tiva da sua profi ssionalização e cidadania.

A área de abrangência do Programa são os Centros e Fa-
culdades, na capital e no interior. Tem como linha de ação o 
fortalecimento da política de desenvolvimento profi ssional dos 
docentes da UECE, integrando a PROGRAD com outros órgãos e 
comissões da UECE, defi nindo ações que contribuam para a efi -
cácia dessa política e o fortalecimento do ensino de graduação.

A ação denominada “Diálogos com a Graduação” confi -
gura-se como um espaço de refl exão sobre diferentes temas 
pedagógicos, constituindo-se numa atividade de formação con-
tinuada direcionada para todos os professores da UECE, das 
mais diversas áreas, que tiverem interesse em dialogar e de-
senvolver conhecimentos através da discussão de uma temática 
central e da troca de experiências e de saberes. 
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Os diálogos com a graduação se integram ao Plano de 
Gestão da Universidade do período (2008-2012) e estão presen-
tes nas ações da Célula Técnico Pedagógico da PROGRAD, tendo 
sua fundamentação básica no ideário de Paulo Freire na busca 
de uma pedagogia universitária que promova a dialogicidade, a 
refl exão-ação-refl exão e a conscientização dos sujeitos envol-
vidos. Essa ação objetiva, pois, estimular a conscientização da 
comunidade para o desenvolvimento de ações pedagógicas, de 
forma mais refl etidas e profi ssionalizada.

A ação de integração da formação com a profi ssionali-
zação e a carreira docente, teve como princípio orientador 
o desenvolvimento integrado desta com a carreira docente, 
de modo a contribuir para a profi ssionalização e profi ssiona-
lismo do professor. Especifi camente defi nimos a necessidade 
da integração, entre as diversas instâncias de gestão e re-
gulação da UECE, de modo específi co com a Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação e Pesquisa, a Comissão Permanente de Plano 
Docente — CPPD e a comissão de estudos sobre a progressão 
funcional do professor. 

Como uma ação de cunho legal-institucional foi elabo-
rada uma resolução, que normatiza a formação pedagógica do 
professor da UECE, na sua relação com a carreira docente, a 
partir de reuniões com a CPPD, afi m de que, a formação peda-
gógica de professor fosse contada como requisito de avaliação 
da sua carreira docente e progressão funcional. 

Outra ação empreendida na política em questão está 
sendo a experiência de aliar o assessoramento aos projetos pe-
dagógicos dos cursos a momentos de formação dos docentes, 
bem como a promoção de encontros de gestores (diretores de 
centro ou faculdade, coordenadores de cursos da graduação, 
coordenadores de programas especiais) e com setores impor-
tantes para a formação docente inicial, como os professores 
orientadores de monitoria e os alunos envolvidos em programas 
de iniciação à docência (monitoria e PIBID2).

Em fase de planejamento encontram-se dois cursos de 
especialização e/ou aperfeiçoamento: Gestão do Ensino Supe-
rior e Metodologia do Ensino Superior. Tais cursos serão desen-
volvidos em parceria com as Pró-Reitorias de Pós-Graduação e 
Pesquisa e de Extensão, com a participação do Centro de Estu-
dos Sociais Aplicados e o Centro de Educação da UECE.

Desta feita as ações planejadas ou em curso integram 
uma política de formação contínua e continuada dos docentes 
e institucionaliza uma ação de responsabilidade da Pró-Reitoria 
de Graduação, mas articulada a outros espaços da gestão supe-
rior ou intermediária da Universidade Estadual do Ceará.

Considerações Finais

Este estudo avaliativo realizado sobre a formação peda-
gógica do professor sobre a formação pedagógica dos professo-
res da Universidade Estadual do Ceará nos possibilitou apontar 
alguns pressupostos que devem ser considerados na avaliação 
de políticas e de projetos de desenvolvimento profi ssional do-
cente, com foco formativo. 

Eles assim estão propostos: 

 • Políticas e programas de formação são constituídos 
coletivamente por um processo de construção social.

 • Os fundamentos e práticas de uma política ou programa 
da formação são de natureza democrática e refl exiva.

 • Políticas e programas de formação integram formação 
com profi ssionalização e devem integrar as dimensões 
física, social, política, psicológica e humana.

Seus processos de organização, portanto, ao se pensar 
na avaliação de políticas de desenvolvimento profi ssional do-
cente tendo como eixo estruturante um programa de formação 
pedagógica, estes pressupostos são fundantes como elementos 
de contribuição para a seleção de axiomas que orientarão os 
projetos avaliativos. 



Sueli Maria de Araújo Cavalcante • Marta Cavalcante Benevides • Tania Vicente Viana (Orgs.)
Comunicação Oral — Eixo 9

Avaliação CurricularISBN 978-85-89872-75-1 ISBN 978-85-89872-75-1

1450 1451
Congresso Internacional em Avaliação Educacional
Avaliar e Intervir: Novos Rumos da Avaliação Educacional

Congresso Internacional em Avaliação Educacional
Avaliar e Intervir: Novos Rumos da Avaliação Educacional

Referências

CRUZ, V. F. Desarrollo Professional Docente. Grupo editorial 
universitario. Espanã, 2006.
Curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do 
Ceará. (UECE). Universidade Estadual do Ceará. Mestrado Aca-
dêmico em Serviço Social. Dissertação de Mestrado. Fortaleza, 
2007.
IMBÉRNON, Francisco. La Formación y El Desarrollo Professio-
nal Del professorado. 3ª edição. Barcelona, Grão, 1998. 
LEITINHO, M. C. Relatório Científi co de Pós-Doutorado. UnB. 
2007. 
MORAES, Elivânia da S. A Formação e a Prática Docente no 
Ensino Superior: um estudo do 
Política de Desenvolvimento Profi ssional Docente para a 
UECE. Documento da Pró-Reitoria de Graduação da UECE. 2009.
YIN, Robert K. Estudo de Caso: planejamento e métodos. 3. 
ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.
THERRIEN, Jaques e LOYOLA, Francisco. A Epistemologia do Sa-
ber dos Docentes. Seminário sobre os fundamentos e debates 
contemporâneos a propósito do saber dos docentes. Texto Mi-
meo. UFC — março-2003.
ZABALZA, Miguel A. O Ensino Universitário: seu cenário e seus 
protagonistas. Porto Alegre: Artmed, 2004.

INOVAÇÕES CURRICULARES: AVANÇO OU RETROCESSO?

Maria Cecilia Sanches

Por meio de um Estudo de Caso esta pesquisa destaca 
a dimensão da avaliação da aprendizagem dos alunos em um 
Projeto Pedagógico de uma escola pública do município de São 
Paulo, considerado inovador por seus profi ssionais, por sua co-
munidade e por intelectuais da educação, com o objetivo de in-
vestigar o que ele anunciava como fundamentos, o que de fato 
foi realizado e como ele se explicitou no processo de formação 
dos alunos nas séries fi nais do ensino fundamental. 

Inicialmente destaca-se o que o Brasil anuncia como pers-
pectiva de formação escolar para o ensino fundamental e como 
o Projeto inovador da escola investigada foi sendo desenhado 
nessa direção para, em seguida, oferecer destaque à avaliação 
da aprendizagem dos alunos e suas relações com o Projeto.

A partir de algumas disposições da lei 9394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da Edu-
cação Nacional destacam-se possíveis decorrências sobre o cur-
rículo, sobre a autonomia da escola e sobre a atuação de seu 
Conselho como instância decisória. Esses três pontos são ressal-
tados, pois o projeto inovador investigado acaba se delineando, 
fortemente, sobre esses aspectos. 

A Lei propõe que os currículos e seus conteúdos mínimos 
sejam orientados por Diretrizes Curriculares Nacionais (Brasil, 
1998, art. 9, inciso IV) de modo que a organização curricular de 
cada unidade escolar contenha uma base comum a todo o terri-
tório nacional, integrada com uma parte diversifi cada traduzida 
em projetos e atividades que se articulem com temas relevan-
tes para a comunidade, ligados a interesses locais, regionais e 
planetários. 

Na escola pesquisada, o Projeto previa alterações signifi -
cativas na organização do currículo escolar. As chamadas áreas 


