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A Universidade Regional do Cariri – URCA foi criada em
1986 e naquele período se caracterizou como instituição supe-
rior de formação de professores pela necessidade regional de
formar quadros docentes para suprir a carência de professo-
res em todos os municípios que compõem a região caririense.

Desde então vem se consolidando com a criação de
diversos cursos de graduação, dentre eles oito de formação
docente dos quatorze em funcionamento. Para realização de
uma formação permanente e na busca de se qualificar em
programas de pós-graduação veio, desde o ano de 1993 re-
alizando Cursos de Especialização Latu Sensu e em 1999
deu início a um curso de mestrado profissionalizante.

Observamso como integrantes comunidade acadêmi-
ca da URCA que os cursos ofertados se caracterizavam por
serem de formação de professores. Nestes também obser-
vamos que os trabalhos de final de cursos se dirigiam a re-
fletir sobre o cotidiano escolar.

Nesse sentido e, provocados por pesquisadores da
Universidade Estadual do Ceará, iniciamos um projeto de
pesquisa interinstitucional intitulado “A monografia do Cur-
so de Pós-Graduação Latu Sensu: espaço de formação do-
cente?”. O estudo analisa os registros monográficos dos
professores cursistas dos Cursos de Pós-Graduação lato
sensu da Universidade Regional do Cariri-URCA, no perío-
do de 1999 a 2004, na tentativa de compreender de que for-
ma esses professores expressam suas vivências diante do
impacto das mudanças na política educacional, e como ex-
pressam as necessidades e possibilidades da educação e
da sua formação docente nos seus escritos.

A realidade vem nos mostrando que os Cursos de
Especialização lato sensu, têm se constituídos em exem-
plos claros da corrida pela ascensão profissional dos docen-
tes, por conta dos Planos de Cargos e Carreiras. Emerge
desse contexto o problema de que trata esta pesquisa. A
grande questão é: esses cursos poderiam estar preparando
esse profissional para ser o professor reflexivo e pesquisa-
dor de que falam os estudiosos da área, uma vez que o seu
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contexto curricular envolve a produção de uma pesquisa
monográfica?. Segundo Inácio Filho (2003, p.79),

Monografia pode se caracterizar como “uma sínte-
se de leituras, observações, reflexões e críticas, de-
senvolvidas de forma metódicas e sistemática por
um pesquisador que relata a um ou mais destinatá-
rios um determinado escrito que seja o resultado de
suas investigações, as quais, por sua vez têm ori-
gem em suas inquietações acadêmicas.

Os referidos cursos têm procurado promover essa pos-
sibilidade, fazendo com que o docente retorne à Universidade
para realizar sua qualificação e seu crescimento profissional.
Neles são trabalhadas questões pedagógicas, em uma carga
horária que varia de 350 a 480 horas. Esses cursos podem ser
interpretados como forma de melhor compreender a profissão
docente, seus problemas e perspectivas.

Os cursos de Pós-graduação lato sensu (especializa-
ção) exigem de seus alunos, uma aprendizagem da prática
investigativa, ou seja, a elaboração de uma monografia com
tema relacionado ao curso ou à prática pedagógica do
cursista, com a obrigatoriedade, ao final do curso, de sua
apresentação perante banca examinadora.

O que se interroga é se essas monografias têm servi-
do como fonte de consultas para outras monografias e para
outros trabalhos de cunho acadêmico, constituindo-se, as-
sim, numa nova fonte de informação e saberes pedagógi-
cos. Indaga-se também se os professores formadores
aproveitam esses estudos para a ressignificação das suas
práticas e o direcionamento do seu trabalho no sentido de
contribuir para a melhoria da profissão docente.

Surgem ainda as seguintes questões: a idéia de profes-
sor reflexivo e pesquisador se constitui um referencial traba-
lhado nos Cursos de Pós-Graduação? Até que ponto as
monografias produzidas nos referidos Cursos lato sensu proje-
tam essa tendência? Quais as tendências investigativas pre-
dominantes nas monografias desses Cursos de Pós-graduação?
Qual o referencial teórico mais utilizado? Quais as categorias
de análise, a metodologia, os objetivos, os resultados alcança-
dos e as conclusões apontadas? Que contribuições elas po-
dem trazer para a re-significação da prática docente tanto dos
professores formadores como a deles próprio?

 Nesse sentido nosso estudo vem refletindo sobre os
Cursos de Pós-graduação lato sensu como espaço de for-
mação de professores, utilizando a monografia como fonte.
Daí sua relevância, que poderá contribuir para o debate na
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área e apontar novos caminhos de formação, mais condi-
zente com a realidade.

Esperamos que o presente estudo venha acrescentar
subsídios sobre a formação docente, no sentido de apontar
indicativos para a convergência de esforços na busca da
qualificação do professor. A importância dessa pesquisa está
expressa nas palavras da Profª Selma Garrido Pimenta, quan-
do explica a significação dos processos reflexivos na vida
do professor:

(...) Significa definir o trabalho do professor como
intelectual e não como um técnico. Significa valori-
zar os processos de reflexão na ação e de reflexão
sobre a reflexão na ação, como processos de cons-
trução da identidade dos professores. (PIMENTA,
1998, p.169).

 A idéia de professor reflexivo surgiu na década de
noventa, sendo que o conceito se iniciou com Donald Schon.
Sua proposta se baseia na construção através da análise,
problematização e reflexão na ação e sobre a ação. De acor-
do com Libâneo (2005, p.65)

A idéia, capitada especialmente nos artigos de
D.Schon e K.Zeichner, é a de que o professor possa “pen-
sar” sua prática, ou em outros termos, que o professor de-
senvolva a capacidade reflexiva sobre sua própria prática.
Tal capacidade implicaria da parte do professor uma
intensionalidade e uma reflexão sobre seu trabalho.

Segundo Pimenta (2005, pp.19-20) Schon propõe:

Uma formação profissional baseada numa epistemo-
logia da prática, ou seja, na valorização da prática
profissional como momento de construção de conhe-
cimento, através da reflexão, análise e problema-
tização desta, e o reconhecimento do conhecimento
tácito, presente nas soluções que os profissionais
encontram em ato. Esse conhecimento na ação é o
conhecimento tácito implícito, interiorizado, que está
na ação e que, portanto, não a precede. É mobiliza-
do pelos profissionais no seu dia-a-dia, configuran-
do um hábito.

No entanto, Shon considera que esse conhecimento
não é suficiente diante das situações novas que extrapolam
a rotina. Segundo o autor os profissionais criam, constroem
novas soluções, novos caminhos, o que se dá por um pro-
cesso de reflexão na ação.
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De acordo com Lima e Batista ( 2005) para o Shön:

somente a prática, mas uma prática refletida, é ca-
paz de dar aos profissionais respostas para situa-
ções que são vivenciadas no cotidiano, para que
possam distinguir que decisões devem ser tomadas
em cada momento distinto. Por isso, é tão importan-
te a prática, no começo dos cursos, e não só no final,
para que ele possa ir aprimorando essa mesma prá-
tica, à medida que aprende novas teorias que pos-
sam ser utilizadas e também notar através disto o
que não é viável colocar em prática.

Segundo Pimenta (2002, p. 22), o professor é um inte-
lectual e não um técnico. Nesse sentido sua formação, seja
na graduação ou na pós-graduação, deve ter como base a
pesquisa:

O ensino como prática reflexiva tem se estabelecido
como uma tendência significativa nas pesquisas em
educação, apontando para a valorização dos proces-
sos de produção do saber docente a partir da práti-
ca e situando a pesquisa como um instrumento de
formação de professores, em que o ensino é tomado
como ponto de partida e de chegada da pesquisa.

No caso específico em estudo entendemos que a res-
ponsabilidade dos cursos de Pós – Graduação lato sensu
em formar o professor pesquisador, por meio da monografia
é muito grande uma vez que dá concretude a formação do
pesquisador e autonomia no momento da defesa de uma
pesquisa, mesmo que ainda seja um trabalho inicial.

Dessa forma não podemos perder de vista o estudo
dessa ação das universidades – em formar professores em
nível de pós-graduação pois, se esta ação é realizada ela
precisa ser de qualidade e realizada com responsabilidade
social. E como cita Candau (1989, p.48):

A educação é um processo multidimensional. De fato,
ela apresenta uma dimensão humana, uma dimen-
são técnica e uma dimensão político-social. Estas
dimensões não podem ser visualizadas como par-
tes que se justapõem, ou que são acrescentadas
umas às outras sem guardarem entre si uma articu-
lação dinâmica e coerente. Não se trata de propor
um ecletismo ou associar de forma meramente su-
perficial elementos oriundos das diferentes perspec-
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tivas. O desafio está exatamente em construir uma
visão articulada em que, partindo-se de uma pers-
pectiva de educação como prática social inserida
num contexto político-social determinado, no entan-
to não são deixadas num segundo plano as variá-
veis processuais.

O caminho Metodológico Percorrido

O objeto em estudo são as monografias, do período
de 1999 a 2004, que tratam da temática ‘formação docente’,
localizadas na biblioteca da instituição da URCA. A pesqui-
sa de abordagem qualitativa vem catalogando todas as
monografias por ano e curso e em seguida são lidos seus
resumos e sumários. Ao localizarmos a temática em estudo
estas são separadas para leitura completa e anotações dos
seus objetivos, metodologia e principalmente suas referên-
cias teóricas. Em alguns momentos nos apropriamos da aná-
lise documental e dos procedimentos de coleta de dados da
pesquisa etnográfica.

A pesquisa qualitativa, segundo Boogdan e Biklen
apud Ludke, (1986, p. 13), envolve: ”a obtenção de dados
descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a
situação estudada. Enfatiza mais o processo do que o pro-
duto e se preocupa em retratar a perspectiva dos partici-
pantes”.

Nessa mesma linha de pensamento Ludke (ibid., p.
18), afirma que o estudo qualitativo “é o que se desenvolve
numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um
plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma com-
plexa e contextualizada”.

No que diz respeito a análise de documento compre-
endemos que esta é: o ponto de partida da análise de con-
teúdo é a mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), gestual,
silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada.
Necessariamente, ela expressa um significado e um senti-
do (Franco, 2003, p.13).

Segundo a autora citada:

A análise de conteúdo é um procedimento de pes-
quisa que se situa em um delineamento mais am-
plo da teoria da comunicação e tem como ponto de
partida a mensagem. Com base na mensagem que
responde às perguntas: O que se fala? O que se
escreve? Com que intensidade? Com que freqüên-
cia? Que tipo de símbolos figurativos são utiliza-
dos para expressar idéias? E os silêncios? E as
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entrelinhas?... e assim por diante, a análise de con-
teúdo permite ao pesquisador fazer interferências
sobre qualquer um dos elementos da comunicação.
(FRANCO, 2003, p. 20).

Os documentos monográficos produzidos pelos alu-
nos dos cursos lato sensu são classificados segundo as ca-
tegorias, por eles revelados na tentativa de desvelar seus
sentidos de comunicação, no momento de sua produção
(análise de enunciação) ou revelar os significados dos con-
ceitos emitidos (análise de conotação).

Os procedimentos metodológicos foram compreendi-
dos como um caminho que viabilizou uma aproximação maior
com o objeto de análise. Dessa forma foi prioridade a visão
de totalidade na busca da compreensão da realidade e do
contexto em que as monografias estão inseridas.

Resultados Relevantes da Pesquisa Documental

Ao trilhar o percurso já delineado catalogamos vinte
monografias das quais cinco tratam da formação docente,
do ensino e da política educacional. As mesmas buscam
compreender como os professores se portam diante da sua
realidade e das políticas. A reflexão foi realizada através da
análise das monografias do período de 1999 a 2003 dos cur-
sos de especialização em: Educação Básica, Teoria e
Metodologia da História, História do Brasil, Planejamento e
Política Educacional, Arte e Educação, Língua Portuguesa,
Ensino da Matemática e Ensino da Biologia.

Das vinte monografias analisadas, cinco tratam da
formação docente e foram catalogadas da seguinte forma:

1. MORAIS, Maria José de. A Formação Necessária
do educador para o bom desempenho de sua práti-
ca Pedagógica, 1999. O objetivo dessa pesquisa é
refletir e buscar possíveis soluções que venham
melhorar ou elevar o nível dos professores e conse-
qüentemente, da sua prática em sala de aula, como
também conhecer a relação existente entre os cur-
sos de formação de professores e a sua prática do-
cente, a concepção de educação, sociedade e
aprendizagem que norteia a prática docente dos
professores e as dificuldades enfrentadas por eles
na vivência de sala de aula apesar dos cursos,
capacitações, encontros e seminários que partici-
pam e que, repercutem na aprendizagem do alunado.
A metodologia usada foi a pesquisa bibliográfica.
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Os escritos da autora relatam que precisamos de in-
vestimento e recursos para que uma educação de qualida-
de possa ser viabilizada e os educadores de uma formação
voltada para uma prática transformadora, conforme as mu-
danças sócio-político-econômica e educacionais.

2. JUNIOR, Francisco Cassimiro de Souza. Métodos
de Ensino da Matemática nas Séries Iniciais do En-
sino Fundamental, 2001. Esta Monografia foi conce-
bida com o objetivo principal de permitir ao professor
do ensino fundamental básico, conhecer os princí-
pios básicos do ensino moderno da matemática, aju-
dando-o a empregá-los adequadamente, quer em
sua experiência pessoal, quer de seus alunos. Atu-
almente o que se pode observar é que, dificilmente,
um professor de matemática formado em um pro-
grama tradicional estará preparado para enfrentar
os desafios das modernas propostas curriculares.
Para tanto a função do professor deve ser de
orientador da aprendizagem, isto é, a de instigador
de idéias, de orientador de rumos, num trabalho de
erros e acertos.

3. LUNA, Florisminda Maria Pedroza. Resistência do
professor de história diante de uma prática
transformadora no município de Petrolina no Esta-
do de Pernambuco, 2002. Apresenta como objetivo
mais geral analisar a prática docente no que
concerne a resistência do professor de história a uma
prática transformadora. O estudo centrou-se na ob-
servação e na análise da fala de seis professores de
história. Como consideração final a autora relata que
é urgente a apropriação de uma prática renovadora
com a função de verificar o ponto de partida para
daí definir novos rumos, novos caminhos a serem
perseguidos e conseqüentemente transformados.
Neste contexto a prática pedagógica passa a ser um
ato dinâmico, reflexivo de ação do professor, dentro
de um encaminhamento político e decisório.

4. FRANÇA, José Damásio de. A Formação do Pro-
fessor de Arte na Escola de Escola de Ensino Infan-
til e Fundamental Romão Sabiá, 2003. O trabalho foi
elaborado objetivando possibilitar a comunidade
escolar uma reflexão acerca da necessidade da
melhoria do ensino através da formação do profes-
sor de Arte pautada em uma política transformadora,
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primando por uma educação de qualidade para to-
dos. Para tanto foi utilizada a pesquisa participante
por meio de entrevistas e questionários semi-
estruturados com professores e alunos, concluindo-
se que os professores se encontram num quadro de
despreparo considerável, para conduzirem a disci-
plina de arte, e que suas proposta metodológicas
não atendem aos anseios que buscam maiores co-
nhecimentos nesta área.

5. GURGEL, Alice Jorge Vieira. Leitura e Escrita no
Programa de Formação de Professores Alfabetiza-
dores (PROFA/MEC), 2003. A opção da autora pelo
tema surgiu da preocupação em pesquisar o que
realmente vem sendo oferecido aos professores em
termos de conhecimento didático de Alfabetização,
construídos nos últimos anos. Através desse traba-
lho percebeu-se que o programa de professores
alfabetizadores (PROFA) se propõe a colocar a dis-
posição dos educadores uma base teórica riquíssima
que procura esclarecer equívocos, faz paralelos en-
tre concepções teóricas e apresenta experiências
bem sucedidas como referencial para os educado-
res, com a intenção de levá-los a uma reflexão de
como o aluno aprende e constrói seu próprio conhe-
cimento levando em consideração que a leitura e a
escrita acontecem dentro de um contexto social, por
apresentar mais significado para aquele que está em
processo de aquisição do conhecimento.

Conclusões

Diante do exposto observamos que apesar das pes-
quisas estarem crescendo acerca do tema a formação do-
cente ainda é pouco discutida dentro das universidades,
sejam em cursos, capacitações, sala de aula ou estudos in-
dividuais e em grupo e, principalmente, como objeto de es-
tudos e pesquisas dos orientadores.

Na verdade os Cursos de especialização têm conduzi-
do a temáticas diversas, sem centralizar a discussão no coti-
diano escolar e na formação docente. Dessa forma têm levado
os seus integrantes a uma formação mecânica, sem maiores
reflexões sobre o ensino com prática social e histórica.

Os pontos em comum garantem um diagnóstico da
realidade, em que se encontra o professor, destacando: a
má formação do professor, uma prática desvinculada da re-
alidade do aluno, o papel do professor no contexto sócio-
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econômico-cultural,a importância de refletir sobre
metodologia, currículo e disciplina e que os cursos de for-
mação do profissional docente sejam voltados para uma for-
mação crítica, reflexiva e transformadora.
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