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O artigo “Currículo como base da 
compreensão do processo educacional:
pontos de reflexão sugeridos à formação 
do educador” a professora doutora em 
educação, Carmen Tereza Velanga inicia 
sua discussão a partir de um entendimento 
breve sobre a história do Currículo e 
suas concepções no interior das diversas 
tendências educacionais. Discute também 
a  perspectiva de um Currículo crítico 
na chamada sociedade pós-moderna, 
enfatizando a importância dos estudos 
curriculares na formação dos educadores 
contemporâneos.

Trata do currículo em suas diversas 
concepções e especificidades, segundo as 
tendências pedagógicas, apresentadas por 
Libanêo,que são : tradicional, preocupado 
com o produto da aprendizagem; tecnicista, 
racionalista e pensado para a manutenção 
do sistema de produção; escolanovista, 
os conteúdos são instrumentos para 
o desenvolvimento mental, e por isso 
subordinado aos interesses do aluno; 
construtivista, o aluno como agente de 
sua aprendizagem ,conta com o auxílio 
do professor que ajuda a processar as 
informações;  sócio- crítico, o currículo 
tem a função de transmitir a cultura, mas 
principalmente de transformar a sociedade,  

Pressupostos 
teórico- práticos de 
currículos de formação 
do professor de 
ciências e biologia

No artigo intitulado “ Pressupostos teórico- práticos de currículos 
de formação do professor de ciências e biologia” a professora 
Elisabete Martinez aborda  modelos teóricos que influenciam o 
currículo de formação do professor das áreas  de ciências e biologia. 
Subdividido a partir dos modelos e pressupostos o artigo destaca: 
o racionalismo acadêmico e o currículo tradicional, relacionado 
ao plano organizado seqüencialmente ao longo da escolarização, 
rigoroso e indiscutível; No racionalismo técnico-científico e o 
currículo prescritivo, o currículo defini- se por  objetivos a serem 
alcançados, o docente passa a ser visto com um técnico que deve 
estar preparado para resolves problemas da sua profissão; Na 
abordagem da teorização crítica do currículo, com ênfase nos fins 
da educação e na prática docente; E finalmente na apresentação 
do da racionalidade prática e os currículos inovadores, no qual 
o professor coloca-se como pesqusador da sua prática, tendo o 
currículo como elemento essencial.

A autora destaca ser ainda muito forte na formação de professores, 
um currículo baseado na educação jesuítica e racionalidade 
acadêmica, o ensino e a aprendizagem de ciências e biologia ainda 
enfrentam muitos problemas e diversas forças se confrontam no 
sentido de manter o status quo. 
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O artigo traz as impressões de um grupo de ex- alunas do curso 
de biologia, Regina Alves Araújo, Gigliane Barroso e Roberta 
Galvão, durante realização do estágio supervisionado ocorrido  no 
desenvolvimento do programa  “PCNs e o Currículo em Ação em 
Escolas Públicas de Porto Velho”.

As vivências e reflexões inicia-se com a etapa de observação  
realizado com  turmas de modalidade em educação inclusiva, e a 
regência em escolas  públicas nos dois últimos períodos do curso. 
As impressões apresentam que o acadêmico procura “relacionar o 
conhecimento adquirido na universidade com a prática, utilizando-
se de teorias, conteúdo específico de disciplinas da área, técnicas e 
métodos de ensino, mas pode perceber que esta não é uma tarefa 
fácil.”

Apesar do planejamento para o bom desenvolvimento da aula, o 
acadêmico tem que considerar as interações e imprevistos em sala 
de aula, definidos pelas autoras como reflexão da ação. A prática 
em sala de aula, bem como a participação no ambiente escolar, 
objetiva atender necessidades de aprendizagem dos alunos, auxiliar 
em temas e projetos de interesse de grupos da escola e desenvolver 
a prática docente do estagiário.

Vivencias e reflexões sobre 
o Estágio Supervisionado 
de licenciatura: o olhar 
dos alunos

e finalmente a tendência integrado ou globalizado, com 
enfase na interdisciplinariedade. 

Na sociedade pós-moderna, o currículo apresenta-
se para as questões da realidade, questões de gênero, 
etnia,diversidade, de reprodução da cultura e de poder. 
A autora  finaliza defendendo que os estudos sobre o 
Currículo numa “perspectiva histórico-crítica  contribuem 
para a discussão no âmbito educativo-pedagógico para 
questões concernentes ao contexto cultural e sua relação 
com as orientações curriculares de sua futura área de 
atuação profissional.”

A professora  Carla Martins, autora do artigo “ Formação de professores e 
saberes experienciados”, discute a formação do professor de língua inglesa, 
durante os estágios supervisionados, sob a ótica da experiência, e do saber 
experienciado, buscando observar sentidos e significados construídos pelos 
estagiários.

A autora apresenta o tema considerando, os sentidos e os saberes discentes. 
Destaca ainda que durante a prática em sala, vive dois momentos importantes, 
o estágio de observação e a regência. O primeiro momento, a observação, o 
acadêmico não se sente parte da realizade que observa, enquanto que, durante 
a regência depara-se com as condições reais da profissão. Ao concluir, concorda 
que o “estágio aciona uma diversidade de conhecimentos que adquirem sentidos 
para a profissão e produzem coletivamente saberes.”

Formação de professores e 
saberes experenciados

Com o artigo “ Pensamento e experiências sobre a formação 
de professores na área de letras”, o professor pós- doutor 
em semântica, Celzo Ferrarezi trata sobre o tema formação 
de professores alertando para as inúmeras questões que 
permeiam o assunto, principalmente a exigência de um curso 
superior para atuação na educação básica ressalvando que 
estes são  “extensos demais e, justamente por isso, superficiais 
demais”. O autor defende a especialização de professores em 
áreas especificas que saibam exatamente “ o que ensinar” em 
cada fase, e em cada série.

 Professor Celso é enfático  ao dizer que em 
licenciaturas, citando o curso de letras, há muitas deficiências 
em relação ao conteúdo , deficiências que determinam uma 
série de fracassos educacionais: “paredes que caem, telhados 
tortos e cheios de goteiras, janelas empenadas que não se 
abrem para o mundo.” O autor aborda ainda a utilização de 
novas tecnologias, simultaneamente aos avanços da internet, 
para o favorecimento de uma boa formação e como recurso 
primordial no ensino na língua.
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Os autores abordam aspectos na formação de 
professores de Matemática e, ao iniciar, apontam por 
um relato histórico as peculiaridades no campus de Ji-
Paraná. De acordo com os próprios autores, o curso 
de licenciatura plena em matemática no campus 
UNIR/JP surgiu da necessidade em ter profissionais 
da área de exatas com uma formação superior de 
qualidade. Como os demais municípios do estado, 
Ji-Paraná cresce enfrentando sérios problemas de 
infra-estrutura e convive com a falta de profissionais 
para atuar nos diversos  setores públicos. 

Esse curso, oferecido no campus, atende 
acadêmicos de vários municípios, tais como: Ji-
Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Ariquemes, Mirante 
da Serra, Presidente Médici, Ouro Preto e Jaru.

O curso vem ao encontro de muitas reivindicações 
feitas por pessoas comprometidas com o sistema 
educacional da região. A falta de profissionais 

capacitados para atuar nas áreas afins de exatas e 
que estavam sendo ministradas por pessoas não 
qualificadas justifica plenamente a realização do 
curso neste município. Este campus iniciou suas 
atividades ainda na década de 80 tendo na área de 
ciências exatas o oferecimento do curso de ciências, 
licenciatura curta, com habilitação em matemática, 
reconhecido pelo MEC no ano de 1987 e que 
funcionou até o ano de 1991. 

A partir do ano de 1992 o Campus passou a oferecer 
o curso de licenciatura plena em matemática, desde 
então vem oferecendo 40 vagas anuais, formando 
profissionais voltados para o ensino da matemática 
nos níveis fundamental e médio. Seu reconhecimento 
mais recente data de 24 de agosto de 1999 através 
da Portaria 1.280 do MEC.

Em dezembro de 1999, foi aprovado pelo Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão desta IES através da 
resolução 334/CONSEPE a segunda grade do curso 
de licenciatura em matemática. Desde sua criação já 
foram adotadas três grades curriculares, procurando 
sempre se adequar às exigências do MEC, bem como 
exigências da sociedade rondoniense.

A doutora em lingüística, Iracema Glaber, docente 
do departamento de línguas vernáculas, no artigo 
‘Uma abordagem sociolingüística da aquisição 
da escrita”, trata da importância da linguagem na 
interação social e para uma comunicação eficaz. 
Destaca ainda alguns conceitos da sociolingüística, 
caracterizando o comportamento linguístico de um 
determinado grupo de falantes em um determinado 
espaço e tempo. 

Destaca o conjunto de fatores de natureza fonética, 

morfológica, sintática, semântica, discursiva e lexical 
(inerentes aos falantes); e o conjunto de fatores 
relativos à pessoa do falante (sexo e etnia, por 
exemplo), fatores relativos à sociedade à qual este 
falante pertence (escolarização, nível econômico, 
profissão e classe social) e, ainda, fatores relativos 
à contextualização da fala (grau de formalidade e 
tensão discursiva), que se referem ora ao falante, ora 
ao evento de fala. Insere ainda uma discussão sobre 
o ensino da língua no nas escolas públicas.

Uma abordagem sociolisguistica 
da aquisição da escrita

inicial e continuada dos professores 
de Matemática em Ji-Paraná

Neste artigo professora Elza Araújo dos Santos 
traz um relato de experiência acerca da utilização 
de técnicas de ensino na disciplina de Didática 
ministrada no curso de Enfermagem na UNIR, 
durante o ensino teórico-prático. Participaram 
da experiencia 28 alunos, que inicialmente 
procuraram discutir a utilização de técnicas de 
ensino em atividades profissionais no âmbito da 
enfermagem. Com a experiencia foi “ possível 
constatar que quando os alunos refletem sobre 
o próprio trabalho, assumem um papel ativo 
no processo de aprendizagem, constroem seu 
próprio entendimento, desenvolvem-se como 
pessoas autônomas.

A Profª Drª Andreia Quintanilha, docente do 
Departamento de Educação, no artigo “Fundamentos 
e Prática do Ensino de História: a prática 
intencionada pela teoria”, pontua alguns príncipios 
e sugere algumas ações desenvolvidas na disciplina 
Fundamentos e Práticas do ensino de História do 
curso de Pedagogia. A autora é enfática ao defender 
que a construção da prática realiza-se fundamentada  
na teoria. Iniciada a partir do discurso dos 
acadêmicos de que a disciplina História é massante e 
sem finalidade para a vida prática, a autora defende 
que a valorização desta no ensino fundamental 
contribui para  a defesa das “boas causas, como o 
respeito às diferenças e ao meio ambiente; denunciar 

desigualdades sociais, de raça e gênero; reduzir 
angústias e incertezas de ordem teológicas”, além de 
encorajar a interdisciplinaridade, com possibilidade 
de utilização de diversificadas fontes e arquivos, bem 
como ,técnicas e metodologias. Ainda no decorrer da 
abordagem, é apresentado o relato da experiência 
de uma turma do curso, na disciplina de história em 
escolas públicas municipais de Porto Velho. 

As  diversas estratégias utilizadas no durante o 
semestre no ensino fundamental “demonstram que 
História pode ser tratada com prazer e alegria, sem 
perder de vista os conhecimentos historicamente 
situado”, ou seja uma prática impregnada de 
intencionalidade e  intencionada pela teoria.


