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RESUMO 

 

 

O presente estudo buscou desvelar, analisar e compreender o processo de formação 

continuada dos professores do Ensino Fundamental (anos iniciais) na Rede Municipal de 

Ensino do Jaboatão dos Guararapes (RMNJG) na perspectiva de formação docente 

humanizadora (FDH). Tomar o conceito freireano de humanização na construção e 

compreensão do processo formativo, nosso objeto de estudo nos conduziu a caminhos 

epistemológicos e metodológicos que nos possibilitaram um olhar e escutar sensível, crítico e 

racional à literatura, ao campo, aos sujeitos atores e à própria pesquisadora, a partir de uma 

realidade social, histórica e política construída. Sobretudo, entender os sujeitos desta pesquisa 

como construtores dessa realidade complexa, o processo educativo/formativo, numa dinâmica 

dialógica com a natureza ontológica plena desse sujeito humano-professor. Para tanto, 

elencamos como categorias estruturantes do conceito basilar humanização: ludicidade, 

amorosidade, diálogo e reflexão-crítica. Destacamos que tais categorias nos ajudaram a pensar 

sobre a compreensão da ludicidade como possibilidade da vivência plena (como modo 

sensível-racional de estar em formação). As concepções da amorosidade e do diálogo foram 

tomadas como elementos constitutivos da construção da humanidade do homem como ser de 

relações comprometidas no e com o mundo. A reflexão-crítica sobre a prática nos coloca 

como fundamental o processo educativo/formativo, pela necessidade de coerência na prática 

em análise, onde o saber e o fazer pensado estão ligados pela própria experiência. Inserida a 

pesquisa na abordagem qualitativa, recorremos à Etnometodologia e seus etnométodos: 

prática/realização, indicialidade, reflexividade, accountability e noção de membro, por ter nos 

apresentado uma ponte de acesso a tratamento, análise e compreensão de nosso objeto de 

investigação consoante à nossa base teórica de discussão, no campo do saber sobre formação 

de professores. Lançamos mão da entrevista narrativa, da observação participante como 

instrumento para coleta dos dados. Os resultados encontrados nos desvelaram que há investida 

negligenciada da FDH nos processos formativos da Rede de ensino, nosso macro-campo de 

investigação, quanto à consolidação dos princípios/categorias estruturantes (reflexão-crítica 

sobre a prática, o diálogo, a ludicidade e a amorosidade). Contudo, nos processos formativos 

(micro-campo de pesquisa) no cotidiano da escola pudemos encontrar indícios que ora 

aproximam, ora distanciam de processo de formação humanizadora. Identificamos a reflexão-

crítica sobre a prática e o diálogo enquanto problematização-dialógica na prática/realização do 

processo formativo, e a ludicidade e a amorosidade expressas enquanto práticas voltadas ao 

construir e (re)reconstruir-se na reinvenção de sua experiência como sujeito humano-

professor ontologicamente capaz de posicionar, intervir/racionalmente na realidade/contexto 

ao qual está histórica e politicamente. Contudo, indícios que os processos formativos não 

ocorrem sob condições limitadas e precárias que limitam sua plena capacidade de formação 

pautada numa prática social e potencializadora de seu desenvolvimento profissional e pessoal. 

Consideramos que estes são caminhos que indicam a dimensão da humanização como 

princípio fundante na formação do sujeito humano-professor que abrange a amplitude da 

formação de professores para o seu estar com e no mundo. 

 

Palavras-chave: Humanização, processo formativo docente, etnometodologia. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study sought to uncover, analyze and understand the process of continuing education of 

teachers of elementary school (early years) in RMEJG as teacher training humanizing (FDH). 

Adopting Freire´s concept of humanization in the construction and understanding of our 

object of study, conducted us to epistemological - methodological paths, which enabled us to 

sensible look and listen, rational and critical literature, the field, the subjects actors and the 

researcher from a social reality, historical and political built. This epistemological hike also 

enabled us to understand the subject of this research as builders of this complex reality and 

the process educational / training in a dynamic dialogue with the ontological nature of that full 

human subject - teacher. To do so, we list as categories that structure the basic concept 

humanization: playfulness, loveliness, dialogue and reflection - critical. We emphasize that 

these categories helped us to think about the understanding of playfulness as a possibility of 

full experience of reinvention of personal experience, sensitive-rational being in training. The 

design of loveliness and dialogue were taken as constitutive elements of the construction of 

man's humanity as a being compromised relationships in and with the world. The critical 

reflection of the practice places us as the fundamental educational / training process, by the 

need for consistency in the practice in question, where the knowledge and the thought doing 

are linked by own experience. Inserted research on the qualitative approach, we resorted to 

Ethnomethodology and their etnométodos: practice / performance, indexicality, reflexivity, 

accountability and the notion of member for having presented us a bridge of access to 

treatment, analysis and understanding of our object of investigation according to our 

theoretical basis for discussion in the field of knowledge on teacher training. We used the 

narrative interview and participant observation as tools for data collection. The results 

unveiled that there is neglecting of FDH in the formative processes of RMEJG experienced in 

ENR, in relation to the consolidation of the principles / structuring categories (critical 

reflection on practice, dialogue, playfulness and lovingness). However, in the formative 

processes in everyday school, ENE, we find evidence of humanizing training process by 

identifying critical reflection on practice and dialogue while questioning-dialogical practice / 

realization of the training process. The playfulness and lovingness expressed as practices 

aimed at building and (re) build up in the reinvention of his experience as a human subject-

teacher ontologically able to: position himself and intervene / rationally in reality / context to 

which it is historically and politically. We believe that these are paths that indicate the extent 

of humanization as founding principle in the formation of the human subject-teacher covering 

the breadth of training teachers to be with  and in the world. 

 

Keywords: Humanization, teacher training process, ethnomethodology 
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INTRODUÇÃO 

 

Adentrando no caminho epistemológico 

 

...ensinar não é transferir conhecimento... É preciso que desde os começos do 

processo formador vá ficando cada vez mais claro que, embora diferente 

entre si, quem forma se forma e reforma ao formar e quem é formado forma-

se e forma ao ser formado. 
Paulo Freire (1996, p. 23). 

 

 

Tomamos como base a concepção de educação humanizadora freireana para pensar o 

processo de formação continuada de professores. Estudar a formação de professores da 

educação básica, em relação à humanização, significou, em nossa trajetória do conhecimento, 

reconhecer o processo formativo como objeto de estudo e os espaços formativos da Secretaria 

de Educação do Jaboatão dos Guararapes como lócus da pesquisa. Humanização é um 

conceito que faz parte do universo freireano e que concebe o ser humano como ser concreto 

(histórico- político-social), um ser pleno, com toda complexidade da sua condição de ser 

humano cognoscente (sensível - racional, biológico, ético). Conforme Freire (1996, p. 53-58), 

“É na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como processo 

permanente”. A concepção de educação freireana de humanização toma por exigência o 

reconhecimento do ser humano de saber-se inconcluso e inacabado social e historicamente. É 

na tomada de consciência de sua condição que reconhece sua outra condição de ser 

condicionado a construir-se permanentemente na coletividade, na relação com seus pares, na 

troca de saberes.  

Interessante é observar que o próprio processo educacional em si guarda características 

genuinamente humanas em sua coletividade que o faz, constituído e constituinte de 

diversidades e desigualdades de ordem: política, social, cultural e ontológica. Neste contexto, 

a formação de professores está imbricada num universo de diferentes formatos, por diferentes 

sujeitos e de acordo com os mais diversos interesses na trama das relações político-sociais, 

portanto, com estreitos laços com a formação do sujeito humano-professor. Sobretudo, temos 

a clareza da natureza complexa, ampla e desafiante que se materializa no interior dos 

processos educativos/formativos da formação dos professores, que se revelam um desafio, 

tanto no plano individual como no coletivo. Estamos falando de um projeto de formação que 

contemple a ampla dimensão desse sujeito humano-professor, em que pese a formação ética, 
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sensível-racional, ontológica e política e não somente a construção de saberes técnicos, 

científicos, como bem coloca Gatti:  

 

É preciso ver os professores não como seres abstratos, ou essencialmente 

intelectuais, mas, como seres essencialmente sociais, com suas identidades 

pessoais e profissionais, imersos numa vida grupal na qual partilham uma 

cultura, derivando seus conhecimentos, valores e atitudes dessas relações, 

com base nas representações constituídas nesse processo que é, ao mesmo 

tempo, social e intersubjetivo. (2003, p. 06). 

 

Sabemos que a interação desses fatores molda as concepções sobre educação, ensino, 

papel profissional e a prática educativa enquanto prática formadora a estas ligadas que se 

relacionam com a questão da inconclusão do homem em sua busca permanente por ser mais, 

no e pelo reconhecimento de sua condição de ser humano condicionado a construir sua 

humanidade.  

Nesta perspectiva é que concebemos os processos educativos/formativos, como que 

comprometido com o processo de construção da humanização do ser humano pela superação 

de processos de ensino-aprendizagem que o considerem ora como ser acrítico, objeto 

manipulável, depositório de técnicas, “homem-lata” (FREIRE, 1979ª, p. 39), ora como ser de 

raciocínio, puramente sensível, de percepção imediata e mítica da realidade, ilusória até, 

“homem-mágico” (FREIRE, 1983, p. 27). Para nós, a formação continuada de professores há 

de ser um espaço em que propicie ao docente as condições necessárias para formação de sua 

capacidade ética e política de sentir-pensar, de se posicionar no e com o mundo intervindo 

consciente e criticamente, na realidade mais humanizada. 

A revisão da literatura nos colocou em aproximação inicial com produções científicas 

bem diversificadas, com as investigações sobre: propostas governamentais de secretarias 

estaduais e municipais de educação, e em programas de iniciativa particular, assumidos e 

desenvolvidos pelas secretarias; processo de formação em serviço, história de vida e 

identidade docente, desenvolvimento profissional e pessoal; política de formação e prática 

pedagógica. O que nos saltou aos olhos no decorrer das leituras foi o interesse em estudos na 

investigação sobre os processos de formação continuada em serviço na contribuição para a 

prática docente e pedagógica dos professores(as), uma vez que os indícios apontam para um 

repensar de novos rumos nos próprios processos de formação continuada de professores em 

serviço, e sobre a colaboração das instituições de ensino, no sentido de promover novos 

debates e avaliações de projetos e programas de formação continuada.  
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Nos estudos de Marim (1995, 2002), Nóvoa (1995), Fusari (1995), Prada (1997), 

Imbernón (2009, 2010), e de pesquisas como as de Silva e Araújo (2004), Silva (2005) França 

(2007) e Santos (2010) dentre outros, identificamos um movimento histórico que 

corroboraram na construção de concepções sobre a formação de professores. Marcadamente 

percebemos um percurso de construção histórico-social de paradigmas e concepções 

socioepistemológicas da formação de professores: o paradigma da racionalidade técnica 

entendendo-a como, treino, capacitação, aperfeiçoamento, reciclagem, individualismo e o 

paradigma da prática-reflexiva, do professor como crítico-reflexivo (SHON, 1992, 1995; 

ZEICHENER, 1993; FREIRE, 1996; SILVA E ARAÚJO, 2004; SILVA, 2005, 2007). 

Entendemos que todo esforço material e financeiro, despendido por uma instituição ou 

organismo para realizar um processo de formação continuada de professores, prime pela 

qualidade do processo ensino-aprendizagem. Entretanto, cabe salientar que não concordamos 

com a ideia de que formar o professor consiste apenas em incluir, nos programas de formação, 

disciplinas relacionadas à educação cidadã, educação em valores humanos, pois no nosso 

entendimento o processo é bem mais complexo, já que a prática pedagógica e docente requer 

mudança de atitudes, de valores, de concepções para além da dimensão profissional numa 

visão linear: do aperfeiçoar, do treinar e de capacitar sujeitos humano-professores em novos 

conhecimentos, técnicas e metodologias de ensino. Importante salientar que ao passo que essa 

concepção nos generaliza como espécie, também nos singulariza como sujeitos em sua forma, 

limites e possibilidades de “estar sendo”, num processo educativo humano (FULLAT, 1995; 

ASSMANN, 2004; MATURANA, 2001; MORIN, 2009). Nessa perspectiva, Imbérnon 

(2009) defende um processo formativo de professores engajado no contexto do trabalho, 

quando não se corre o ímpeto de cair na adesão de discursos modistas “[...] tudo que se 

explica não serve para todos nem todo lugar” (IMBÉRNON, 2009, p. 39-40), o que nos 

imprime o entendimento de que a formação de professores apresenta princípios, intenções e 

conjecturas teóricos que se expressam na dinâmica de organização e efetivação dos processos 

formativos. 

Ressalta-se aqui o entendimento de que a formação continuada, ao se efetivar como 

prática de formação de professores, anuncia ações, objetivos e metas a serem alcançados. 

Assim sendo, se faz expressão de finalidades e princípios construídos por instituições e atores 

sociais motivados por interesses políticos e educacionais subjacentes a um determinado 

contexto socioeducacional construído histórica, política e socialmente em relação à formação 

continuada de professores. São as políticas públicas na década de 1990, sobretudo, com a 

LDB 9.394/96 que passou a ser divulgada como forte elemento de valorização do magistério e 
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direito do profissional da educação, fatores estes que passam a exigir dos sistemas de ensino a 

concretização de políticas que corroborassem para a implementação e o desenvolvimento de 

ações e/ou programas de formação continuada para os professores da Educação Básica. 

 Do caminho epistemológico percorrido, vislumbramos a FDH (Humanizadora) como 

prática crítica-educativa que tem como compreensão fundante do processo 

educativo/formador a educação humanizadora. A este processo formador, caberia contribuir e 

promover situações de aprendizagem de apreensão crítica nesta realidade na formação de 

atitudes do “homem-radical” (FREIRE, 1979b, p. 34) (que opta criticamente, que respeita a 

opção do outro, dialoga, que ama solidária e cooperativamente). Na formação do sujeito 

humano-professor “no e com mundo” o “homem no mundo” (que percebe a si e aos outros, 

gestando-se no e com o mundo, na realidade objetiva, que intervém, que transforma, que fala 

do que faz, mas também do que sonha, que constata, compara, avalia, valora, que decide que 

rompe), sobretudo, um modelo de formação que venha contribuir na tarefa educacional dentro 

da perspectiva humanizadora.  

Nesta prática formativa educativo-crítica há de se exigir dos processos formativos, 

cada vez mais, uma gama de conhecimentos e saberes, comprometidos com os impactos das 

mudanças nos contextos sociais: político, econômico, tecnológico, cultural, ontológico e 

ideológico. Segundo Gatti (2003), os conhecimentos a que os professores têm acesso, através 

dos processos de formação continuada, são incorporados, também, mediante complexos 

processos não estritamente cognitivos, socioafetivos e culturais. Assim, pensar a formação 

continuada de professores para nós, significa pensa-la como processo que busca sentidos e 

significados para a realização da ação educativa que envolve o ser humano em sua plenitude. 

Nessa perspectiva, os âmbitos pessoal e profissional estão intrinsecamente relacionados e 

refletem numa educação comprometida com a docência humanizada daqueles e daquelas que 

se dedicam ao ensino.  

Entendemos que a construção do conhecimento, além da dependência das condições 

objetivas relativas ao modo como o próprio ensino se organiza, é um processo permanente 

que não se constrói apenas como uma manifestação de vontade, individual, mas pelo e no 

coletivo, num processo relacional. É coletivo que interfere em mim e eu interfiro no coletivo, 

como um ideal concreto a ser realizado em suas diferentes dimensões da natureza humana no 

entrelaçamento de variáveis complexas, complementares e interdependentes, na medida em 

que cada um/uma aproprie-se da humanidade, produzida histórica e coletivamente, e dos 

elementos culturais/educacionais necessários à sua formação como ser humano, à sua 

humanização. 
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Temos como compreensão que a construção do ser humano, como sujeito 

homem/mulher, configura-se e reconfigura-se, ao longo do tempo, na construção do estar, na 

interconvivência com outros humanos. Fazemo-nos humanos quando desfrutamos da 

existência e presença histórica de outro humano; um processo educativo/formativo 

humanizador há de reconhecer no ser humano-professor sua capacidade de ser e estar como 

sujeito histórico, de relações, dialógico, amoroso, afetivo, sensível, racional e construtor de 

saberes na plenitude de seu ser. Neste sentido, a formação/educação para libertação, que é a 

verdadeira humanização, deveria promover aos sujeitos aprendentes a consciência de seu estar 

no mundo. Conforme Freire:  

 

 

Os homens, ao terem consciência de sua atividade e do mundo em que estão 

ao atuarem em função de finalidades que propõem e se propõem, ao terem o 

ponto de decisão de sua busca em si e em suas relações em mundo, e com os 

outros, ao impregnarem o mundo de sua presença criadora através da 

transformação que realizam nele, na medida em que dele podem separar-se 

e, separando-se, podem com ele ficar, os homens, ao contrário do animal, 

não somente vivem, mas existem, e sua existência é histórica. (1987, p. 51). 

 

 

Nessa compreensão, tomamos como categorias estruturantes na compreensão desse 

processo formativo: a ludicidade como modo sensível-racional peculiar de cada sujeito 

humano-professor de estar em formação; reflexão-crítica, movimento realizado entre o fazer e 

o pensar e entre o pensar e o fazer, um instrumento de construção da conscientização do 

sujeito humano-professor de seu papel de sujeito para assunção de seu comprometimento 

humano diante da realidade concreta/social, diálogo como veículo condutor num processo 

educativo-formativo crítico e humanizador não somente da ordenação política e social, mas 

em todas as dimensões na formação do nosso ser e amorosidade como elemento humano que 

o constitui como humano em suas experiências e relações, faz-nos pensar numa convivência 

com o outro, articulada com a cognição, a afetividade, o conhecimento, os saberes. 

Destacamos as contribuições encontradas na literatura de Shiller (2002), Maturana (2004) e 

Freire (1979, 1996) que nos ajudaram a pensar sobre a compreensão da ludicidade como 

possibilidade da vivência plena (como modo sensível-racional de estar em formação), um 

modo pessoal, sensível, racional e afetivo em que o sujeito humano-professor participa do 

processo formativo, categoria essa em que expressa a impossibilidade de se separar as várias 

dimensões do humano, em seu processo de vida e aprendizagem, sob qual a cognição é 

expressa nas emoções, no viver. 
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Freire (1987) e Souza (2007) trazem a concepção da amorosidade e do diálogo como 

elementos constitutivos da construção da humanidade do homem como ser de relações no e 

com o mundo, no reconhecimento de seu bem querer ao próximo, expressando-se num 

comprometimento ético-cultural que o conduz concomitantemente à abertura ao diálogo 

(como o momento no qual cada um escuta e coopera para com “o outro”, na pronúncia da sua 

palavra). É o homem na vivência plena de suas relações (pessoais, impessoais, corpóreas e 

incorpóreas) que por sua vez lhe permite não apenas estar no mundo, mas com o mundo de 

uma forma peculiar a cada um. Freire (1996) nos coloca a reflexão-crítica sobre a prática 

como fundamental no processo educativo/formativo, pela necessidade de coerência na prática 

em análise, onde o saber e o fazer pensados estão ligados pela própria experiência.  

Propomo-nos, então, ao desafio prazeroso de iniciar a caminhada no universo da 

educação humanizadora entendida como concepção norteadora de um processo de caminhos e 

descaminhos na formação do sujeito humano-professor. Nessa forma de compreender e viver 

o processo formador, educar se funda em formar, que se faz no comprometimento ético e 

amoroso, veiculado pelo diálogo crítico-reflexivo com o despertar de sua ludicidade do sujeito 

docente no processo de formação. Fundamental na vivência desse processo formativo é a 

reflexão-crítica sobre a prática que vai se intensificando e expressando mediada pelo diálogo-

cooperativo para com seus pares no exercício de transição, de transformação da curiosidade 

ingênua para curiosidade epistemológica. 

 

 Marcando os caminhos percorridos: construindo o objeto, delimitando o problema e                       

campo, reconhecendo os sujeitos.  

  

Aqui chegamos ao ponto de partida. O inacabamento do sujeito humano-professor, 

como propriedade de sua própria experiência de vida, cuja experiência docente o compõe 

como tal. De modo que sua experiência em processo formativo se faz provocativa e 

eminentemente mediadora de indagações, reflexões críticas e diálogos desse sujeito humano- 

professor, a saber-se inacabado, inconcluso, condicionado a “ser mais”. Trazer à luz do 

conhecimento científico a dimensão do processo formativo pela experiência de pessoa 

significa dizer que estaremos tratando de um sujeito que traz indagações de pesquisa a partir 

de suas concepções de mundo. Portanto, um objeto que é, também, um objeto-sujeito que fala 

e se posiciona conforme o seu contexto histórico-social escolar, entendido aqui como 

realidade construída.  
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A partir desse momento, interessa-nos compartilhar nossas experiências ao 

adentrarmos no caminho dos estudos que nos colocou frente a uma complexa e instigante 

tarefa de construção do objeto dessa investigação. Nossa pesquisa é construída no entrelaço 

(pessoal/profissional) da nossa própria história de pesquisadora, no interior dos espaços de 

formação continuada, como professora e supervisora na Rede Municipal de Ensino do 

Jaboatão dos Guararapes (RMEJG). Portanto, se inscreve num contexto sócio educacional em 

que a construção do objeto se dá num processo de objetivação da realidade. Para Alves-

Mazzoti (1998), nesse contexto é que se faz a transposição do estudo do cotidiano sob uma 

perspectiva interpretativa para o estudo do cotidiano. Pesquisa que se acomoda na perspectiva 

qualitativa, cujos, caminhos que norteiam o conhecimento científico, demarcam um terreno 

complexo e acidentado, que visa à apreensão de processos acima do método, isso é, 

privilegia-se a informação interpretativa sobre a realidade, que está centrada na construção de 

dados. 

A vivência pessoal/profissional no município, através do seu Sistema de Ensino 

Municipal, nos colocou em contato, a partir de 2006, com a Proposta Curricular da RMEJG, 

fundamentada nas bases epistemológicas da pedagogia freireana, documento norteador para o 

enfrentamento dos problemas de ensino e aprendizagem da Rede, bem como na efetivação das 

ações de formação continuada aos professores. 

Durantes os encontros de formação continuada, para construção da Proposta Curricular 

o discurso dos professores - aprendentes, sempre estava concepções de que a formação do 

professor se apresenta “bonita no discurso”, mas na realidade concreta o processo formativo 

estaria distante das reais necessidades do professor no exercício de sua prática. Outros 

afirmavam que entendiam que a formação era proveitosa na comunicação entre os colegas, na 

troca de experiências e no espaço para discussão, muito embora, questionavam que de fato a 

formação continuada contribuía para que os professores continuassem a buscar e investir na 

sua própria formação, construindo e reconstruindo saberes necessários à sua prática. Outros 

revelavam, ainda, que iam aos encontros somente por ser uma imposição da LDBEN-96, mas 

que na verdade sentiam uma carência de vivenciar experiências que acrescentassem mais à 

sua formação.  

Assim, mediante os elementos presentes no discurso dos sujeitos-docentes, pudemos 

apreender que os mesmos encaram a formação continuada como incompatíveis com os ideais 

anunciados pela educação humanizadora, o que já aí vem a nos evidenciar a capacidade 

naturalmente humana de pensar, sentir, se posicionar, refletir sobre si e sua realidade concreta. 

Sobretudo, de refletir criticamente sobre o contexto/realidade no qual estão inseridas as 
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dificuldades, injustiças e tomar decisões conscientemente, buscando a humanização no e com 

seus pares em processos educativo-formativos, opondo-se a quaisquer formas de 

desumanização. 

Esses elementos extraídos da própria vivência pessoal/profissional da pesquisadora 

nos provocaram inquietações que, em 2009, nos despertaram inicialmente o desejo político-

sensível de pesquisadora de refletir sobre a formação continuada de professores como 

possibilidade do sujeito humano-professor construir valores, conhecimentos e concepções 

numa construção de docência humanizada, na construção de sua própria humanização. 

Inicio os estudos com a produção de pesquisa bibliográfica sobre “Concepções e 

práticas de formação continuada de professores: uma construção sociopolítica” no curso de 

especialização em educação realizado na Faculdade de Teologia Integrada (FATIN), e com a 

construção de artigo científico apresentado em comunicação oral no VII Colóquio 

Internacional Paulo Freire, intitulado “A humanização como conceito teórico norteador da 

Proposta de Formação Continuada dos Profissionais da Rede de Ensino do Jaboatão dos 

Guararapes”. Os trabalhos nos revelaram três premissas básicas para pensar o processo de 

formação continuada de professores:  

a) A mudança nas ações de formação dos profissionais da educação deve acompanhar 

as transformações ocorridas na sociedade, tendo em vista que práticas formativas 

contextualizadas às novas necessidades vigentes se afirmam como formas eficazes de se 

formarem profissionais reflexivos, conscientes e críticos de seu papel social; 

b) Faz-se, imprescindível, que seja estimulado o reconhecimento dos professores como 

sendo eles próprios autores e atores de sua prática pedagógica, sendo nessa, também, 

reconhecidas suas potencialidades para que busquem aprimorar sua formação; 

c) No processo de formação são constituídos saberes dos elementos do contexto social, 

político, econômico, emocional, afetivo e cognitivo. Todos articulados, simultaneamente, com 

diferentes formas de recebê-los, compreendê-los e assimilá-los, peculiaridades estas que um 

processo de formação continuada de professores deve ter atenção. 

Nesse processo, fica para nós o entendimento que há filiação a um modelo ideal de 

formação que nega as situações concretas de trabalho dos professores. Sobretudo, a 

organização institucional, pedagógica e administrativa das instituições formuladoras e 

executoras das políticas de formação continuada que reincidentemente não conseguem 

satisfazer as condições favoráveis ao desenvolvimento das práticas formativas condizentes 

com as exigências componentes do contexto sócio-político dos sujeitos humano-professores. 

No ano seguinte, 2011, ingresso no curso de Mestrado em Educação da Universidade Federal 
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de Pernambuco (UFPE), no Núcleo de Formação de Professores e Prática Pedagógica, para 

aprofundar os estudos nessa direção com base na pesquisa científica. 

Debruçamo-nos na literatura do campo da formação de professores, como por 

exemplo, Imbérnon (2009), Yus (2001), Silva (2005) dentre outros, observando a formação 

do professor à luz de uma formação humanizadora. Imbérnon (2009) defende um processo 

formativo de professores engajado no contexto do trabalho, quando não se corre o ímpeto de 

cair na adesão de discursos modistas “[...] tudo que se explica não serve para todos nem todo 

lugar” (IMBÉRNON, 2009, p. 39-40). Para Yus (2001), a compreensão da formação como 

continuada traz crescimento tanto profissional quanto humano. “De acordo com esta lógica, a 

formação continuada ampara-se num movimento pluridimensional que se fazem 

complementares e interativos” (YUS, 2001, p. 22). Momentos de balanços retrospectivos 

sobre os percursos pessoais e profissionais são momentos em que cada um produz a ‘sua’ 

vida, o que, no caso dos professores, é também produzir a ‘sua’ profissão. Nóvoa, (1992). 

Os estudos realizados pelo autor revelam que 

 

(...) a reflexão crítica sobre a prática e o estudo precisam ser recuperados 

como elementos centrais da formação continuada de professores. No entanto, 

quando aqui nos referimos ao estudo, não estamos privilegiando apenas a 

construção de conhecimento através de um processo pessoal, mas, a 

construção coletiva, crítica e reflexiva do saber, o fruto de um processo 

compartilhado, onde o conhecimento de cada um é o resultado de 

aprendizagens conquistadas coletivamente. Nessa perspectiva, podemos 

delinear alguns princípios que podem auxiliar na planificação dos programas 

de formação continuada de professores: a reflexão prática-teórica sobre a 

própria prática através da análise, da compreensão, da interpretação e da 

intervenção sobre a realidade; a construção coletiva do conhecimento, 

através da troca de experiência entre os professores, da realização de 

atividades conjuntas e do trabalho colaborativo; o desenvolvimento de uma 

metodologia de formação em que os professores alcancem maior autonomia. 

(1992, p. 25). 

 

Ainda no debate epistemológico vale salientar a pesquisa de Santos que ao discutir as 

políticas e práticas de formação continuada destaca as finalidades da formação continuada 

como um instrumento de desenvolvimento pessoal e profissional do professor salientando a 

questão da formação como compromisso de formação humana. Para a pesquisadora, 

 

 

...tal processo não se confunde se confunde com a realização de atividades 

de reciclagem, treinamento, atualização e complementação da formação 

inicial, na medida em que não se trata de um simples processo de 

acumulação de conhecimentos, nem tampouco de momentos de 
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instrumentalização técnico-pedagógica, que visam, sobretudo, à adequação 

do sujeito às exigências da sociedade contemporânea. A formação 

continuada é, antes de tudo, processo de desenvolvimento humano e 

profissional, daí o seu caráter de busca permanente. (2010, p. 65). 

 

Ainda no intento de construir nosso objeto, corporificando-o em um campo tão atuante 

de discussões e investimento teórico, como a formação de professores, no qual muitas são as 

pesquisas realizadas, construímos um mapeamento interpretativo do estado do conhecimento 

sobre a relação existente entre a formação continuada de professores e a humanização. Nessa 

direção, delimitamos o período de 2000 a 2010, por identificarmos ser um momento marcante 

das pesquisas, em que o olhar volta-se para a figura do professor como sujeito de um saber e 

fazer (TARDIF, 2002). Conforme André (2010, p. 279), “Nos anos 2000 a temática priorizada 

passou a ser a identidade e profissionalização docente. O foco agora é o professor, suas 

opiniões, representações, saberes e práticas, chegando a 53% do total dos estudos em 2007”.  

Optamos por analisar as produções nos Anais da Associação Nacional de Pesquisa e 

Pós-graduação em educação (ANPED), 23ª a 34ª reuniões, na produção do GT-08 – Formação 

de Professores e GT-17 – Filosofia da Educação e as produções do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco (PPGED/UFPE), 

encontradas no Banco de Dissertações e Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (BDTD/CAPES) e alguns artigos de periódicos científicos, dada a 

idoneidade e a relevância das instituições na comunidade científica de pesquisa. O estudo de 

André (2010), que analisou a produção das teses e dissertações divulgadas no CD-ROM da 

ANPED traz uma discussão, pela constituição do campo, a partir de estudiosos da temática e 

de análises de pesquisas a respeito de “A Pesquisa sobre Formação de Professores: 

contribuições à delimitação do campo”, apresentando um balanço dos principais avanços na 

área e indicação dos aspectos a serem fortalecidos. Em relação à compreensão epistemológica 

são identificados estudiosos como Nóvoa (2008), Imbernón (2009), Marcelo (2009), na última 

década que adotam o termo “desenvolvimento profissional” no sentido da formação em longo 

prazo, sob o qual vários fatores são influenciadores nesse processo, como por exemplo: as 

experiências vivenciadas na escola e as reformas e contextos histórico, político-sociais. 

Buscamos a produção científica junto à BDTD/ CAPES/ UFPE de 2005 a 2012 sobre 

formação de professores, e encontramos 179 dissertações de mestrado e 17 teses de 

doutorados. Dos estudos mapeados 49 tratavam da formação inicial, 37 da formação 

continuada do ensino fundamental, e os demais eram voltados à gestão e prática pedagógica. 

Os estudos de Tabosa (2009), Morais (2009), Ribeiro (2005) elaborados sobre essas práticas 
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formativas desvelaram uma formação de caráter instrumentalista, que prima pelo trato das 

disciplinas, de modo específico, que se tornaram o objeto de avaliação; não própria à rede de 

ensino, externa; enfática nos métodos e procedimentos. O professor é tomado como simples 

consumidor de teorias e aplicador de modelos curriculares e novas técnicas de ensino que se 

faz necessária uma reflexão constante sobre a utilização dos espaços de formação, no que se 

refere à sua contribuição para formação pessoal/profissional. Mais uma vez, verificamos a 

compreensão pessoal/profissional dissociada da formação do professor, deixando em segundo 

plano, questões da sua dimensão ética, cultural, técnica, científica e social, na complexidade 

do cotidiano escolar. 

 Implica dizer que a articulação dessas características contribui para a materialização de 

uma prática formativa humanizadora aproximada das demandas da escola e marcada pela 

articulação entre os saberes pessoais no cotidiano docente, os saberes científicos e o repertório 

de conhecimentos próprios ao ensino. 

A pesquisa suprimento para pesquisa de mestrado que nos instigou a continuar a 

caminhada investigativa sobre o processo de formação continuada humanizadora optando por 

realizar uma análise interpretativa no documento oficial do Programa de Formação 

Continuada dos Profissionais de Educação do Município do Jaboatão dos Guararapes. A 

análise dos dados coletados nos documentos trouxe-nos indícios conflitantes e contraditórios, 

que declaram estar filiado a um modelo de formação comprometido com uma visão de 

educação humanizadora dos processos formativos e que concomitantemente apresenta um 

formato de organização institucional, pedagógica e administrativa com os mais diversos e 

diferentes programas e projetos formuladores e executores das formações continuadas de 

variadas concepções e formatos ao desenvolvimento de práticas formativas, de maneira que 

esse mapeamento nos instiga a estudar a prática/realização desse processo, experienciado 

pelos sujeitos professores com olhares e escutas sensíveis às práticas formativas que 

concorram para uma prática humanizadora. 

A figura 1 a seguir ilustra as interligações na delimitação do nosso objeto, que tem 

como lócus os espaços formativos da Secretaria de Educação do Município do Jaboatão dos 

Guararapes. Tomamos a RMEJG como lócus tendo como critério os resultados obtidos em 

nossa pesquisa exploratória, na qual constatamos que nessa secretaria há um 

comprometimento com um processo formativo na perspectiva da humanização.  
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Figura 1 - Delimitação do objeto de estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tomamos como objeto de estudo o processo de formação continuada dos professores 

da Secretaria de Educação da Rede Municipal de Ensino do Jaboatão dos Guararapes 

(RMJG). Serão focadas as experiências desenvolvidas com os professores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, no período de 2011-2012 por ser o segmento que teve maior 

investimento de projetos e programas de formação continuada nesse período na Rede de 

Ensino. Fizemos este recorte temporal pelo estudo exploratório, na realização da análise em 

documentos que identificou ser este o período que marca a construção e implantação do 

Programa de Formação Continuada de professores, bem como a escolha do nível de ensino, os 

anos iniciais do Ensino Fundamental, por ser nesta etapa da educação básica que encontramos 

uma estruturação da formação continuada com múltiplas e contínuas ações e programas de 

formação.  

Deste modo, compreender a formação do sujeito humano-professor, no sentido de uma 

formação humanizadora, nos provoca alguns questionamentos inquietadores para pesquisa: 

quais concepções de formação orientam o processo de formação continuada de professores na 
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RMEJG? Que indicativos da formação docente humanizadora podem ser percebidos na 

realização do processo de formação continuada? A partir das questões do contexto empírico 

que nos instigariam e pelas contribuições teóricas oriundas das leituras realizadas que nos 

orientaram nesta pesquisa, construímos a seguinte problemática: como a humanização 

corporifica-se no processo de formação continuada da RMEJG? 

Ao pôr os pés na estrada epistemológica, os caminhos foram tomando forma e 

consistência que por sua vez, nos reafirmaram o objetivo geral de analisar como os processos 

formativos dos professores do ensino fundamental anos iniciais (1.º ao 5.º ano) se aproximam 

de uma perspectiva de formação que preconiza a humanização do sujeito através de suas 

categorias estruturantes (amorosidade, ludicidade, diálogo e reflexão-crítica). Para ritmar a 

caminhada rumo a responder ao objetivo geral, formulamos os seguintes objetivos 

específicos: a) Identificar e analisar as categorias estruturantes (amorosidade, ludicidade, 

diálogo e reflexão-crítica) nos encontros de formação continuada; b) Analisar e identificar as 

condições objetivas (estruturantes e organizativas) que concorrem para efetivação de uma 

formação docente humanizadora. 

  No desbravamento dos caminhos epistemológicos de nosso objeto de pesquisa, o 

próprio objeto foi nos apontando para a trilha da etnometodologia, aonde encontramos amparo 

e suprimento teórico-metodológico para percorrer caminhos sinuosos e por muitas vezes de 

difícil visibilidade no trajeto da pesquisa. A etnometodologia se apresenta então como bússola 

orientadora na descrição compreensiva permanente do mundo social, cujos atores/autores 

sociais (no caso o sujeito humano-professor) toma papel ativo/construtor na definição da 

realidade concreta histórico-social. Para Coulon (1998), aceitar esse fato significa 

compreender que os atores sociais definem permanentemente as instituições nas quais vivem 

em sua vida cotidiana.  

 Trazendo estas colocações para a prática e realização de processo educativo-formativo 

humanizador, podemos dizer que: o espaço institucional de educação comporta muitos eus 

operantes, estando uns em função dos outros na trama das relações e ações sociais, de modo 

que cada eu, enquanto sujeito singular, determina o que a soma destes fazem em conjunto 

podendo ou não materializar uma formação que contribua para construção da humanização de 

cada sujeito humano-professor/professora.  

 Nosso estudo focado no processo de formação docente humanizadora foi abrindo 

clareiras na densa caminhada de pesquisa revelando caminhos e descaminhos no processo de 

formação continuada na RMEJG. A própria cidade do Jaboatão dos Guararapes, dada sua 

vasta extensão territorial, apresenta ruas e avenidas que ora se aproximam, ora distam do 
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Centro do Jaboatão Velho, do distrito comercial de Prazeres, da orla de Piedade e Candeias, 

dentre os demais distritos do município que trazem em si tantas e diferentes realidades e 

necessidades socioeducativas, motivo pelo qual elegemos os nomes das Regionais 

Administrativas do município do Jaboatão dos Guararapes como metáfora na tessitura de 

nosso trabalho na identificação dos professores–atores. Esta construção representou 

metaforicamente, para nós, um mapa norteador na travessia do caminho investigativo 

percorrido. Utilizamo-nos da pesquisa exploratória, como suprimento para própria pesquisa e 

a pesquisa de campo e a análise dos dados coletados. 

  Na Introdução, Capítulo 1, Adentrando nos caminhos epistemológicos, vislumbramos 

ser o ponto de partida no caminhar da pesquisa, lançando mão dos suprimentos e instrumentos 

estruturantes do trabalho científico na forma da construção do objeto, objetivos e 

contextualização do problema de pesquisa. No Capítulo 2, Reconhecendo a estrada principal, 

lançamo-nos no campo da formação de professores identificando-o como processo de 

permanente construção histórica, política e social. No item 2, Formação Docente 

Humanizadora: um caminho possível na formação do sujeito humano-professor com a 

bagagem reforçada pelo caminho percorrido nós deparamos com uma nova alameda que 

apontava com um tipo de processo de formação/educação docente que contribuísse com a 

humanização dos sujeitos humano-professores, num modo sensível-racional, comprometido 

ética e politicamente, com a dimensão humana plena, em sua capacidade ontológica de “ser 

mais”, na permanente busca de construir sua humanidade (FREIRE, 1979, 1987 e SOUZA, 

2001).  

 No Capítulo 4, Na trilha da Etnometodologia: andarilhando pelo processo de formação 

continuada, procuramos pela Etometodologia com os etnométodos: accountability, noção de 

membro, indicialidade, prática realização e reflexividade, ter um olhar e escuta cuidadosa e 

sensível como pesquisadora. Construir um necessário diálogo reflexivo, acerca das questões 

de natureza teórico-metodológica que orientaram a atividade de pesquisa do nosso objeto de 

estudo inserido numa realidade (o macro-campo) construído de modo sensível e racional junto 

aos sujeitos-atores.  

  No Capítulo 5, Caminhos e Descaminhos da FDH na Rede de Ensino do Jaboatão dos 

Guararapes trazemos a discussão dos dados construídos com a pesquisa empírica em 

observância aos: elementos organizativos, pedagógicos e executores das práticas 

desenvolvidas nos espaços de formação no cotidiano escolar com relação aos indícios da 

formação docente humanizadora no processo de formação continuada da RMEJG 

materializada nas práticas formativas. Nessa análise, procuramos desvelar como a FDH, pelas 
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categorias explicativas – analíticas estruturantes, a saber: ludicidade, amorosidade, reflexão – 

crítica e diálogo, se materializam na efetivação de um processo de formação humanizadora do 

sujeito humano-professor.  
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CAPÍTULO 1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES: A ESTRADA PRINCIPAL 

  

   

O ser humano se faz, assim, construtor de um saber que pode contribuir 

para que “se humanize cada vez mais”.  (FREIRE, 1983, p. 48) 

 

 

A partir das leituras que realizamos para o estado do conhecimento, foi possível a 

formação continuada entrelaçada à formação inicial dos professores como foco de intensa 

atenção de pesquisas ao longo de quatro décadas, submetendo-se a análises constantes, em 

decorrência das mudanças sociais, econômicas e culturais.  

Mudanças bruscas no campo da tecnologia foram incorporadas aos modos de vida, de 

sentir, de pensar das pessoas, na comunicação, na socialização de outras culturas. A partir daí, 

surgiram diferentes e variadas exigências no exercício da docência, que, por sua vez, exigiram 

(re)configurações no campo da formação de professores. Segundo Imbérmon (2008), há de se 

ter uma amplitude no olhar sobre a educação. É necessário dar importância às necessidades 

das pessoas, para além da escolaridade e da própria formação. 

Embora concordemos com Souza (2007, p. 361), quando afirma que pensar sobre 

humanização do ser humano seja “uma tarefa para os fortes, uma missão”, neste tópico nos 

propomos a discutir sobre a trajetória da formação de professores na construção do 

entendimento, como um processo de caráter complexo, devido à especificidade humana. 

Nesse contexto, as questões relativas à atuação estão no centro de amplas discussões, 

ocorridas em fóruns que extrapolam os espaços dos especialistas ou dos gestores dos sistemas 

de ensino, portanto, questões que concernem ao processo de formação de professores um 

caráter de permanente construção, histórica, política e social. É importante salientar, 

sobretudo, que, ao falarmos em formação de professores, estamos nos remetendo a dois 

momentos constituintes do processo: a formação inicial, que abre acesso à formação 

profissional e à continuada, que se realiza na continuidade do exercício da profissão, tendo 

como base as experiências pessoais e profissionais. 

 O estudo de Nunes (2001) pesquisou sobre a Formação Continuada para o 

desenvolvimento docente, entre discursos e práticas, compreendendo o importante papel do 

professorado no sistema educacional, principalmente, considerando as constantes reformas e 

as necessidades e exigências ante as novas demandas postas pela sociedade atual. A partir dos 

resultados analisados, a autora defende uma formação continuada de qualidade, que atenda às 
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necessidades dos professores e da escola, bem como que seja planejada e concretizada 

considerando a inter-relação dos três eixos/vertentes configuradores do desenvolvimento 

docente: social e político, profissional e pessoal. Contudo, temos a compreensão de ser este 

um processo que se faz continuado voltado para a formação de seres humanos, caracterizado 

pelo aspecto da incompletude e do inacabamento, na perspectiva freireana, na qual a formação 

é “(...) condição de todo ser humano, indicando sua limitação numa procura permanente, 

movido pela curiosidade ingênua e crítica (epistemológica)”. (VASCONSELOS E BRITO, 

2006, p. 175).  

Veiga (2004) traz o entendimento da formação inicial como aquela que habilita 

inicialmente o professor para inserção no campo profissional da docência na educação básica, 

assegurada pela titulação legal: 

 

A formação inicial é importante para o futuro professor, nesse processo de 

aprender e aperfeiçoar a profissão, na medida em que contribuiu para que ele 

desenvolva conhecimentos que lhe permitam compreender e problematizar a 

realidade, intervir na própria atuação e avaliá-la. (2004, p. 97). 
 

Objeto de muitos estudos e pesquisas há mais de quatro décadas, a formação de 

professores necessita de análises permanentes que discutam a sua configuração. Esta 

necessidade, segundo afirmam Andrade, Ens e André (2004, p. 1), “deriva de certa 

dificuldade em dar respostas conceituais e práticas às demandas do processo de ensino e 

aprendizagem, que sejam adequadas ao momento de rupturas sociais e de intensas mudanças 

associadas aos avanços crescentes da ciência e da tecnologia”. 

Lima (2004), ao realizar um estudo panorâmico dos aspectos históricos da formação de 

professores no contexto nacional, distingue duas fases: o passado, que vai do período colonial 

até a reforma universitária, em 1968, e o presente. Sobre a primeira fase, a autora afirma que o 

princípio da “sólida formação teórica” era primordial à formação, que se valia dos princípios 

do paradigma da racionalidade técnica. A segunda fase, o presente, compreende o período 

desde a reforma universitária até a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN/96), em 1996, a partir da qual o curso de formação de professores passou a ser 

regulamentado pelo Parecer n.º 252/69 e Resolução n.º02/69. Foram, então, instituídas as 

habilitações profissionais e passou-se a formar especialistas. Em ambas as fases, o estudo de 

Lima (2009) enfatiza a ancoragem no paradigma da racionalidade técnica, em que o 

conhecimento e o saber na formação inicial, então incumbida da formação do profissional da 

educação, são compreendidos como eruditos e imutáveis. Quanto aos requisitos para o 
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exercício da docência, estariam condensados em disciplinas e um conjunto de técnicas 

instrumentais aplicáveis à prática docente. 

Saviani (2009) também elenca os aspectos históricos da formação docente e nos 

impulsiona a pensar que, apesar dos esforços dirigidos no movimento pró-reformulação dos 

cursos de formação de professores, ainda permanece o que o autor chama da “raiz do dilema” 

na formação de professores. De acordo com o autor, a docência precisa se tornar uma 

profissão socialmente atrativa e promissora. Para tanto, é necessário que sejam oferecidas ao 

professor sólidas condições de trabalho.  

Ponderamos sobre o viés da discussão em torno da formação de professores, a qual 

considerou imprescindível para um processo formativo atento à cultura social dominante, 

tanto nos alunos e seus familiares como nos docentes, impregnando decisivamente os 

intercâmbios formais que ali se produzem, e condicionando substancialmente o que realmente 

se espera de todo processo educativo em si. Isso nos possibilita pensar sobre: o culto ao 

triunfo do individualismo, da competitividade e da tendência à rentabilidade em curto prazo, 

em que vivem os sujeitos envolvidos diretamente no seio da escola.  

Segundo Garcia, 

 

A formação de professores é área de conhecimentos, investigação e de 

propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Filosofia da Educação e da 

organização Escolar, estuda os processos através dos quais os professores- 

em formação ou em exercício- se implicam individualmente ou em equipe, 

em experiências de aprendizagem através dos quais adquirem ou melhoram 

seus conhecimentos, competências, disposições, e que lhes permite intervir 

profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da 

escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos 

recebem. (1999, p. 26). 
 

O autor nos explicita sua concepção da formação como uma área de conhecimento sob 

a qual estão implícitas propostas teóricas e práticas de pertinência investigativa, 

caracterizadas como sistemáticas e organizativas, comprometidas com a melhora dos 

conhecimentos e das competências, para uma intervenção de caráter acentuadamente 

profissional. 

Os estudos de Nóvoa (1995), Libâneo e Pimenta (1999) problematizam um ponto de 

desequilíbrio entre "modelos acadêmicos" – centrados nas Instituições e em conhecimentos 

basilares – e "modelos práticos" – centrados nas escolas e em métodos aplicados – e trazem à 

discussão uma possibilidade alternativa de superação da condição conflitante e dual que 

fragmenta em momentos distintos a inicial e a continuada. Sua proposta se fundamenta na 
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parceria entre universidades e escolas. “Em qualquer nível (e local: escolar e não escolar) em 

que ocorra, a docência configura uma visão de conjunto, de totalidade, é um processo 

contínuo” (LIBÂNEO e PIMENTA, 1999, p.44).  

A formação inicial, no nosso entendimento, não se define apenas pelos conhecimentos 

disciplinares que adota nem pelas ênfases em conteúdos específicos que ministram. Muito 

mais do que isto, eles revelam visões de conhecimento, de educação e de prática pedagógica. 

E tudo indica que estes valores presentes e manifestos na prática cotidiana são elementos de 

formação muito mais poderosos do que os conteúdos desenvolvidos. A crítica chama atenção 

nas discussões dos autores ao fato dos cursos de formação inicial não atentarem para o trato 

da categoria na totalidade, em especial quando se relaciona aos professores do Ensino 

Fundamental, ignorando a problemática e as questões essenciais da docência; seria um dos 

dispositivos desencadeadores de problemáticas do ensino e do próprio processo formativo, 

“[...] Pois, seus profissionais operam a docência como um conjunto de ‘gavetas fragmentadas 

e justapostas’, negando a característica de complexidade do fenômeno ensino” (PIMENTA e 

LIBÂNEO, 1999, p. 265). 

A pesquisa de Klebis apresenta algumas considerações relevantes para a concepção de 

formação de professores como um continuum articulado. 

 

Discutir, portanto, formação, significa ir muito além da ação pedagógica na 

sala de aula, uma vez que ela comporta várias dimensões [...] Nesse sentido, 

será preciso garantir uma diversidade de estratégias que, embora considerem 

a complexidade da questão, estejam articuladas entre si e voltadas para os 

objetivos traçados nos projetos das escolas e para as diretrizes da política 

educacional do município. Implica em ter que redefinir as relações entre 

essas instituições, para que nos cursos de formação de professores sejam 

discutidos os reais problemas da escola pública e se assuma o compromisso 

de buscar as soluções. (2003, p. 51).  
 

 Essa perspectiva, segundo Fusari (2001 apud KLEBIS, 2003, p. 153), implicaria em 

uma ruptura com o paradigma da desarticulação, sob o qual as ações de formação apresentam-

se pontuais, fragmentadas e descontextualizadas. Ou seja, avançar rumo ao paradigma da 

articulação, que concebe formação inicial, formação continuada e condições objetivas de 

trabalho articuladas. 

Essa percepção obriga-nos a repensar a concepção de saber escolar como um conjunto 

de conhecimentos eruditos e historicamente valorizados pela humanidade (um saber de 

classes), e nos impulsiona a considerar uma perspectiva mais complexa da formação de 

pessoas. Nesse sentido, Imbérnom diz ter de 
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[...] superar definitivamente os enfoques tecnológicos, funcionalistas e 

burocratizantes [da instituição educativa], aproximando-se, ao contrário, de 

seu caráter mais relacional, mais dialógico, mais cultural-contextual e 

comunitário, em cujo âmbito adquiriu importância a relação que se 

estabelece entre todas as pessoas, que trabalham dentro e fora da instituição. 

(2000, p. 08). 

 

 

Recordando o pensamento de Freire, em Pedagogia da Autonomia, sobre o ato 

educativo, encontramos que 

 

[...] quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Enquanto ensino, 

continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, 

porque indago e me indago. Pesquiso constatar, constatando, intervenho 

intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não 

conheço e comunicar ou anunciar a novidade. (1996, p. 25). 

 

 Considera-se, portanto, a formação inicial de professores como permanente, em que se 

criam e recriam possibilidades para novos formatos, renovando-se e reconfigurando-se, sendo 

a prática tomada como mediadora da produção do conhecimento mobilizado pelas 

experiências profissionais e pessoais dos professores. 

É ponto pacífico entre pesquisadores como Nóvoa (1995), Candau (1996), Freire 

(1997), Garcia (1999), Fusari (2001), Klebis (2003), Imbérnon (2000), Eltz (2008), Lima 

(2008), dentre outros, que a formação inicial é o início da socialização profissional, a qual 

cabe oportunizar a construção das bases de um conhecimento pedagógico específico. Segundo 

Lima, 

 

É uma aprendizagem que deve se dar por meio de situações práticas que 

sejam efetivamente problemáticas, o que exige uma prática reflexiva 

competente. [...] para além de conceitos de procedimentos, sejam trabalhadas 

atitudes, sendo estas consideradas tão importantes quantos aqueles. (2008, p. 

18). 

 

 

Refletindo com os autores, aliados ao nosso sentimento de inquietação de pesquisadora, 

compreendemos não ser possível discutir ou propor alternativas para formação continuada de 

professores(as) humanizadora sem que analisemos o contexto histórico-político-social de cada 

região e/ou localidade, visto que as pessoas constroem sua humanidade num contexto social e 

histórico, numa simbiose de subjetividades e objetividades. Até aqui, temos visto como as 
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novas demandas na formação do profissional docente vão redimensionando a ideia da 

formação como continuada, no qual estes profissionais constroem os seus conhecimentos ao 

longo da vida
1
, configurando, assim, um processo permanente. Ou, nas palavras de Freire 

(1996, p. 12), “quem forma se forma e reforma ao formar e quem é formado forma-se e forma 

ao ser formado”.  

Problematizar a formação continuada de professores implica pensá-la dentro de um 

novo paradigma que, por sua vez, implica reinventar as práticas sociais a partir da valorização 

entre os conhecimentos, possibilitando a construção de saberes interligado no encontro e na 

abertura ética com “o outro”, na relação de transformação que se estabelece dos sujeitos em 

suas relações. 

Dentro da perspectiva de uma continuidade, também é importante considerarmos a 

contribuição de Zeichner (1993, p. 55), que faz uma reflexão entre aprender a ensinar e 

começar a ensinar. Assim, diz o autor: “Aprender a ensinar é um processo que continua ao 

longo da carreira docente e que, não obstante a qualidade dos nossos programas de formação 

de professores, na melhor das hipóteses só poderá preparar os professores para começar a 

ensinar”. Corroborando com os pensamentos deste autor, citamos as palavras de Freire (1996, 

p. 29): “percebe-se, assim, a importância do papel do educador, o mérito da paz com que viva 

a certeza de que faz parte de sua tarefa docente não apenas ensinar os conteúdos, mas também 

ensinar a pensar certo”. O “ensinar a pensar certo”, então, envolve despertar nossos 

educandos e educadores para a responsabilidade com o outro, para um convívio social 

harmonioso, para as relações entre os seres humanos, a noção de pertencimento ao mundo, 

que pode e deve ser suscitado e trabalhado na escola. Para tanto, faz-se fundamental que esses 

sentimentos sejam, primeiramente, suscitados e trabalhados no educador, que também é 

humano e faz parte deste processo de construção de pessoas, através de um projeto de 

construção e promoção da pessoa humana, já que estes “conteúdos”, segundo Arroyo (2010, 

p. 10), sempre fizeram parte da “docência humanizada” e os educadores, como humanos 

docentes, têm o dever de desenvolvê-los na sua prática pedagógica. 

Caberia ao papel do educador no desempenho de sua prática, na contribuição para a 

construção de uma educação aberta a novas posturas, o diálogo, na ação refletida que retorna 

como ação pensada. Conforme Freire (1996, p. 78), “não é no silêncio que os homens se 

fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão”.  

                                                 
1
 Cf. Educação: um tesouro a descobrir (DELORS, 1996). 
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As considerações teóricas apresentadas até agora nos permitiram compreender o dilema 

na formação de professores sinalizado por Saviani (2009), segundo o qual, há uma 

dissociação de um aspecto indissociável: o conteúdo e a forma. Para nós, há que se considerar 

e, efetivamente, buscar ambos os aspectos, conteúdo e forma, a partir dos próprios sujeitos, 

em suas experiências significativas, nas inquietações de suas incertezas. Dessa forma, dando-

os a possibilidade de se tornarem autores e atores do seu processo formativo, aprendendo 

consigo e com seus pares.  

Portanto, falar sobre formação de professores no Brasil nos remete a pensar num cenário 

com permanente construção histórica, política e social, palco de discussões contemporâneas e 

antigas, que se fundem com as várias e diferentes concepções acerca da formação de 

professores no e com a realidade política e social. Da mesma forma, diferentes sentidos e 

importâncias são atribuídas aos docentes: da sua responsabilidade educativa, pedagógica, 

ética, política, social, teórica, prática e humanizadora. Persiste, contudo, a concepção da 

formação como condição necessária à formação do sujeito humano-professor. 

Em relação à formação inicial, temos a clareza de ser esta condição para o acesso à área 

profissional, embora seja única para o desempenho da prática docente, no que tange ao 

dinamismo do processo de construção do conhecimento e, sobretudo, às exigências da própria 

profissão. Exigências estas que devem ser consideradas mediante as profundas mudanças no 

mundo contemporâneo, em que nova tecnologia, sobretudo no âmbito das comunicações, foi 

incorporada ao modo de vida das pessoas, o que afetou, dentre outros, a socialização de 

culturas diversas. Diante desse contexto contemporâneo, faz-se também necessária a adoção 

de (re)configurações no campo da formação de professores. Há que se considerarem as 

experiências vivenciadas dentro e fora do espaço escolar e de sala de aula, as relações de 

interação entre profissionais com mais tempo de carreira, docentes e família, docentes e 

comunidade, com os próprios estudantes.  

É compreender que o processo formativo docente não se finaliza com a formação 

inicial, mas antes se traduz como dependente de uma formação que se faça continuada, ao 

longo de sua trajetória profissional e pessoal, um processo histórico de produção da vida e da 

sociedade humana, da profissão docente. (DAMIS, 2002; NÓVOA, 2002). 

A formação docente no que diz respeito à dimensão legal instituída pela LDBEN 

9394/96, desde sua promulgação, também, tem sido alvo de intensas investiduras 

governamentais no campo da formação de professores. A pesquisa de Santos (2010) na 

observação de tais ações destaca que houve uma modelagem dessas iniciativas, mediante as 

críticas emergidas em razão da “ineficácia da educação e da inadequação de uma concepção 
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de educação, escola e ensino frente às novas exigências do mercado” (SANTOS, 2010, p. 

124). Aquela que então ficou conhecida como “a década da educação” passou a ditar um novo 

perfil para o profissional da educação. Nesse sentido, vários autores, como Freitas (1992), 

Bianchetti (2001), Maués (2003), refletem sobre o interesse do mercado representado pelas 

políticas neoliberais, em manipular a educação como sustento para a manutenção do 

capitalismo e o acúmulo do lucro imediato. 

As políticas neoliberais passaram a ser financiadas pelos agentes internacionais, como o 

Banco Mundial (BM), o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), dentre outros que agem no propósito de formar o novo trabalhador 

que o mercado necessita, engajado com as novas tecnologias, com a modernização, 

estabelecendo um novo padrão de exploração, não somente do trabalhador, do “Ser” 

professor, mas da humanidade. (FREITAS, 1992, p. 102).  

Foi também a partir desse período que a formação de professores conquistou grande 

espaço nas demandas educacionais, pautando-se na defesa da qualificação profissional como 

caminho para o professor adequar-se às transformações científicas e tecnológicas requisitadas 

pela sociedade do conhecimento. Vale salientar que, nesse contexto, a formação continuada 

aparece articulada a um forte discurso de valorização do magistério, ao evidenciar a figura do 

professor como protagonista na ação para um salto qualitativo do ensino no sistema 

educacional brasileiro. No artigo 13º da lei supracitada, destacamos a associação da Formação 

Continuada a um processo de desenvolvimento profissional, demonstrando sintonia com as 

discussões mais recentes sobre essa proposta, as quais incorporam a ideia de percurso 

formativo sujeito a fatores diversos que podem facilitar – ou não – o processo de 

aprendizagem da profissão, e não a uma trajetória linear, no sentido de evolução.  

A pesquisa de Nunes (2000), ao buscar aprofundar a questão dos sentidos da formação 

continuada de professores, refere-se à profissão docente como uma das profissões de maior 

exigência para a continuidade do processo formativo. Para atender aos anseios de uma 

sociedade cada vez mais intelectualizada social e culturalmente, a escola e o professor devem 

buscar um pleno desenvolvimento, considerando o lado pessoal e o profissional numa mesma 

proporção. Com base nisso, a autora argumenta, teórica e legalmente, a formação numa 

perspectiva de articulação entre a formação inicial e continuada. 

Veiga em análise acerca da formação de professores no contexto das mudanças 

efetuadas nas políticas educacionais, particularmente em referência à LDBEN/96, afirma que 
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O aprimoramento do processo de formação requer muita ousadia e 

criatividade. Dada a importância do trabalho do professor para melhoria do 

atendimento, escolar fica evidenciada a necessidade de investir na qualidade 

da formação profissional para o magistério e no aperfeiçoamento das 

condições de trabalho. (2002, p. 115). 
 

É exigido dos professores, cada vez mais, um conjunto de saberes, técnicas, 

conhecimentos e atribuições, imputados à sua prática docente para lidar com a realidade do 

dinamismo escolar. Conhecimentos estes construídos em diversos e amplos espaços (pessoal, 

acadêmico, no cotidiano de trabalho, nos cursos de formação profissional etc.). Tais 

exigências, acentuadamente ancoradas em interesses políticos, econômicos e ideológicos que 

norteiam a sociedade, influenciam no processo educacional e, consequentemente, nos 

processos formativos dos professores. Ainda no início da década de 90, Alves (1992) trazia 

um olhar apreensivo e crítico em relação às intempestivas mudanças no cenário sócio-

político-econômico que envolvia o campo da educação. A autora chamou atenção para a 

consolidação de um novo padrão de exploração das classes trabalhadoras, e defendeu a tese de 

que reacendia, então, uma questão importante no centro das contradições do sistema 

capitalista: a contradição entre explorar ou educar. 

 Aprofundando o olhar de pesquisador sobre o contexto das políticas neoliberais no que 

diz respeito à formação de professores, percebemos que esta foi vista como algo prático, em 

que o conceito de prática social foi reduzido a “problemas concretos”, sendo estes os 

orientadores da formação do professor. Decorrendo dessa visão um forte discurso radical de 

inversão de foco, de supervalorização da prática em detrimento da teoria, no intento de 

eliminar a formação política do profissional. Esses aspectos podem ser considerados como 

uma forma de pressão sobre os profissionais, imputando-lhes uma obrigatoriedade de melhor 

formação sob a égide das novas exigências do mercado de trabalho. (LIBÂNEO, 2002). 

Uma importante crítica à posição neoliberal pragmática que reforça a pseudo-

neutralidade da prática educativa e a despolitização da educação foi feita por Freire (2001), 

segundo o qual, essa é a visão “... que sempre interessou às classes dominantes” (p. 29). Na 

perspectiva neoliberal, a formação é entendida como treinamento, e reforça a ideia de 

formação técnica, científica e profissional do educando. Para o pensador, diferente disso, a 

prática educativa deve basear-se na leitura do contexto e do mundo, não só na leitura estrita da 

palavra e do texto. Não é relevante separar o domínio técnico da compreensão política, visto 

que um é tão importante para o profissional quanto o outro o é para o cidadão. A formação 

técnica tem sentido se responder às perguntas: A favor de quê? A favor de quem? Contra quê 

se trabalha? 
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A LDBEN/96 traz como mudança a exigência da formação do professor em nível 

superior (licenciatura plena, com aperfeiçoamento continuado, atualização, planos de carreira) 

para o professor da educação básica. Tomando a continuidade de seu aperfeiçoamento e 

atualização, vinculada aos planos de carreira, exigindo que haja a formação em serviço, tem 

como meta formar um profissional preparado para atender à demanda do mercado, preparado 

para lidar com uma nova concepção de currículo, de avaliação, de gestão, dentre tantas mais. 

São criados, então, para a licenciatura plena e, mesmo para o nível de pós-graduação, os 

Institutos Superiores de Educação (ISEs), com a pretensão de retirar os cursos de licenciaturas 

das universidades e faculdades, em que a sólida formação teórica é tida como prioridade, para 

dar ênfase a uma formação prática e técnica. Esta atitude é concordante com a lógica 

neoliberal de comercialização da educação. 

A formação de professores passa a ser exigência de diversas instâncias educacionais, 

econômicas, políticas, científicas, sobretudo, como um campo de luta em que se alerta para a 

estratégia tendenciosa de substituir ou inferiorizar a formação plena, anterior ao exercício 

profissional. Uma estratégia de empobrecimento da formação profissional sob a forma 

aligeirada, ora sob a licenciosidade do exercício do magistério por quem tenha o ensino 

médio, ora pelos cursos práticos e de curta duração, lançando o profissional da educação de 

forma acrítica na realidade educacional. Nesse aspecto, Santos traz as seguintes considerações 

sobre os resultados gerados à formação de professores nessa perspectiva mercadológica 

neoliberal: 

 

Formação aligeirada resulta, entre outros aspectos, de um processo de 

formação que se realiza por meio de mecanismos de certificação e/ou 

diplomação e não qualificação e que buscam a ampliação e a apropriação das 

condições necessárias ao exercício profissional. A natureza dos 

conhecimentos que integram os currículos formação, a sedimentação de uma 

concepção de formação em serviço e a proliferação de cursos desenvolvidos 

por meio da educação a distância são fatores que contribuem para o 

aligeiramento da formação do professor. (2010, p. 117). 

 

Nesse sentido, a formação continuada seria incumbida do papel de reparadora das 

lacunas deixadas pela formação inicial, reduzida apenas para dar noções gerais (MAUÉS, 

2003), dessa forma, provendo ainda mais os interesses mercadológicos, com o aligeiramento 

dos cursos e a criação de cursos de curta duração, de caráter técnico-instrumental, alicerçados 

na noção do professor como um “prático”, sinalizando para o que Alves (1992) denominou de 

“neotecnicismo”. Um novo perfil de profissional se firma baseado na concepção das 

competências, cujo discurso afirma ser da inteira responsabilidade do professor a sua 
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formação, evidenciando, assim, o objetivo de certificar os professores em exercício e aqueles 

que não fizeram, no decorrer de sua carreira, um curso de nível superior.  

Ao falarmos de competência tomamos o estudo de Depresbiteris (2010, p. 71) sobre a 

busca do saber-viver como uma competência essencial à mobilização para uma sociedade 

mais democrática. Uma constatação importante em seu estudo é a caraterização das 

competências como “[...] transcendência a esfera profissional”. De acordo com o pressuposto, 

é possível dizer que se trata de um conceito complexo dado os diferentes termos relacionados: 

capacidade, habilidades, conhecimentos, atitudes, entre outros. Para a autora, as capacidades 

são transversais, expressões das potencialidades de uma pessoa; habilidades estão contidas 

nas competências.  

Nesse sentido, traz a perspectiva do aprender a conviver como um ato civilizatório, que 

leva à necessidade de conhecer e respeitar plenamente o outro. O saber-conviver na esfera 

educacional pode ser entendido como uma das modalidades no processo de educação, capaz 

de contribuir com o processo de humanização das pessoas. Pois, é preciso um grande esforço 

de trabalho e estudo para ensinarmos e aprendermos a viver com o outro em sociedade, com 

respeito mútuo, solidariedade, diálogo, amorosidade, lidar com as afetividades. Conforme, 

Depresbiteris (2010, p. 86), “o professor como principal mediador na escola, não furtar-se a 

esse papel, deve intervir com situações que possam facilitar não só razão, o pensamento, mas 

o sentir”. 

Cumpre ressaltar o estudo de Feuerstein (1991), no qual a autora toma o conceito de 

mediação como aporte para apresentar as competências do educador para ser capaz de 

desenvolver competências quais seja:  

a) Intencionalidade: ações planejadas para levar o educando a perceber, atentar, 

compreender, tomar decisões, entre outros; 

b) Reciprocidade: troca, permuta, com o docente aberto ao diálogo do aprendente, 

buscando cooperação e envolvimento no processo de aprendizagem; 

c) Significado: dotar o conteúdo ensinado de dimensões afetivas e éticas, 

sentimentos e crenças; 

d) Transcendência: promover a construção de conceitos, princípios e estratégias 

que possam ser generalizados para outras situações, como: cooperação e 

solidariedade. 

 

São outros modos de pensar e sentir sobre os processos educativo/formativos, na 

possibilidade de realizar a transformação e a reconstrução da sociedade. Defendemos, 
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conforme aponta Assmann (2004, p. 26), que “a educação terá um papel determinante na 

criação da sensibilidade social necessária para reorientar a humanidade”. Para tanto, faz-se 

necessário, como o próprio autor sugere, ultrapassar os discursos críticos e desenvolver 

propostas que contemplem conjuntamente a melhoria pedagógica e o compromisso social. 

Dessa forma, deve-se quebrar a lógica estabelecida pelos preceitos mercadológicos da 

formação do professor como tecnólogo do ensino e buscar “a preparação voltada para o 

atendimento das demandas de um exercício profissional específico que não seja nem genérica 

nem acadêmica” (BRASIL/CNE/, 2001, p. 35). 

Para Yus (2001), a compreensão da formação como continuada traz crescimento tanto 

profissional quanto humano. “De acordo com esta lógica, a formação continuada ampara-se 

num movimento pluridimensional que se fazem complementares e interativos” (YUS, 2001, 

p. 22). Momentos de balanços retrospectivos sobre os percursos pessoais e profissionais são 

momentos em que cada um produz a ‘sua’ vida, o que, no caso dos professores, é também 

produzir a ‘sua’ profissão (NOVÓA, 1992, p. 25). 

Souza (2004) traz contribuições significativas nesse sentido; através de uma abordagem 

sociológica, explica o surgimento da educação e da escola, afirmando que estas são palavras 

que atualmente se confundem. O autor mostra que a educação vai muito além da escola e que 

devemos buscar uma educação para a transformação da sociedade, para a humanização, e não 

para a desumanização, como temos presenciado ao longo dos anos. Uma educação através da 

qual as pessoas possam ser mais humanas e mais solidárias, e que não se preocupem apenas 

em formar profissionais para ingressar no mercado de trabalho. Ainda de acordo com o 

estudioso, a construção da humanidade dos seres humanos só se concretiza nas relações “mais 

ou menos humanas”, que são estabelecidas na coletividade, “com os outros eus”, sem, 

contudo, negar a individualidade. No dizer de Souza  

 

Temos, pois, que enfrentar os conflitos na dinâmica das relações 

interpessoais, sociais, políticas, econômicas e culturais de forma positiva. 

Precisamos manejá-los de tal maneira que eles contribuam para nosso 

crescimento pessoal e coletivo, para firmar o EU em nossa comunidade, na 

Pós-modernidade/Mundo. Unidade comum, Nós. Mas, sem uniformidade. 

Cada um do seu jeito. (INDIVÍDUO). (2007, p. 365). 
 

Nessa abordagem, as relações são (re)criadas, (re)construídas. Situações passíveis de 

contradições e conflitos, integrantes do processo de construção da humanização das pessoas, 

devem ser consideradas como possibilidades de transformar situações menos desumanizantes 

em situações mais humanizadoras. O fato do ser humano estar no e com o mundo implica em 
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domínio de processos de refletir, avaliar, programar, investigar, transformar, mas sempre à luz 

de fins, valores propostos. Nesse sentido, ele não é somente razão, mas antes é um ser 

humano completo,  

 

[...] um ser que faz coisas, sabe e ignora, fala, teme e se aventura, sonha e 

ama, tem raiva e se encanta. Um ser que se recusa a aceitar a condição de 

mero objeto, que não baixa a cabeça diante do indiscutível poder acumulado 

pela tecnologia porque, sabendo-a produção humana, não aceita que ela seja, 

em si, má. (FREIRE, 2001 p. 22).  

 

Nessa perspectiva, a formação de professores aproxima o conteúdo e o processo, no 

sentido apontado por Charlot (2005, p. 20): “apropria-se de um saber, de uma prática, de uma 

forma de relação com os outros e consigo mesmo”. Desse modo, busca-se a ressignificação do 

saber, que permita aos professores(as) não somente se constituírem como sujeitos no processo 

formativo, mas que possam transcender os limites de uma formação em massa, que prioriza os 

interesses mercadológicos, e então aproximar-se de um projeto de formação transformadora e 

humanizadora, voltada à construção de uma sociedade mais democrática e humanizada.  

 

1.1  Formação continuada de professores: trajetória e concepções de formação 

profissional/pessoal 

 

É necessário conhecer os elementos da herança formadora em que nos 

permitam continuar construindo e oferecer alternativas de inovação e 

mudança às políticas e práticas de formação. Ninguém pode negar que a 

realidade social, o ensino, a instituição educacional e as finalidades do 

sistema educacional evoluíram e que, como consequência, os professores 

devem sofrer uma mudança radical em sua forma de exercer a profissão e em 

seu processo de incorporação e formação. (IMBÉRNON, 2010, p. 01) 

 

 

Embora consideremos as mudanças nos sistemas sociais, culturais, políticos e 

econômicos, com os reflexos da globalização e o avanço intempestivo da tecnologia, ao que 

parece, tudo e todos foram condicionados a submeter-se às leis do mercado, ao consumismo, à 

busca desenfreada pelo “ter”, pela competitividade, pelo individualismo. O ritmo acelerado de 

vida das pessoas vem acarretando a perda do sentido do “humano” em cada um de nós. Nossa 

capacidade humana, não apenas de “ser”, mas também de perceber o outro está sendo 

sucumbida. 

Nesse contexto, a formação continuada passa a ser entendida como processo da 

educação, apresentando-se tanto como condição para acompanhar a evolução do 
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conhecimento como para redirecionar as ações docentes em busca do atendimento às novas 

demandas educacionais. A Formação Continuada de professores, nesse sentido, tem sido 

objeto constante de pesquisas científicas, fazendo-se bastante presente na literatura 

educacional, devido ao seu caráter complexo, o que exige análises permanentes sobre sua 

configuração.  

Não por acaso, fala-se tanto na formação de professores através da valorização da 

pessoa do professor e do saber advindo da sua experiência (TARDIF, 2002). O acúmulo de 

pesquisas científicas voltadas para a história de vida, os ciclos de vidas, os percursos 

profissionais, biografias, autobiografias e desenvolvimento pessoal e profissional do professor 

encontram-se num momento de grande produção e na ribalta da academia. Estes estudos 

“recolocam os professores no centro dos debates educativos e das problemáticas da 

investigação” (NÓVOA, 1992, p. 15). O paradigma do homem em construção traz profundas 

reflexões acerca do desenvolvimento pessoal e profissional do professor e, portanto, é mais 

um argumento na justificação da importância de se investir na continuidade do seu processo 

formativo. 

A formação, de acordo com o entendimento de Imbérnom (2009), assume uma função 

para além do ensino, entendido como mero campo de acúmulo de técnicas e atualização 

científico-pedagógica. Antes, seria o meio possível de efetivamente promover uma 

transformação, através da reflexão e da criação de espaços de participação e conscientização. 

Tendo em vista essa concepção, propomos, para a nossa pesquisa, a realização de um breve 

estudo sobre a trajetória de construção das concepções de formação profissional/pessoal, 

contudo, sem a pretensão de encerrar o tema em questão, semanticamente, complexo e 

diverso. 

Ao observarmos os caminhos da formação continuada de professores implica-nos 

pensar de onde viemos, para onde vamos e para onde vamos? De acordo com o pensamento 

de Imbérnon (2010), a educação e a formação deveriam ser repensadas no sentido de ruptura 

com o pensamento linear entre progresso e educação que sufoca outras identidades sociais em 

suas formas de ensino, de saberes e aprendizagens. Em análise dos elementos das heranças 

formadoras dos anos 70, 80, 90 e 2000, o autor reflete acerca dos avanços e recuos nos modos 

de pensar sobre a educação e a formação de professores. 

A década de 70 é considerada pelo autor como uma época em que os estudos realizados 

foram dirigidos para determinar as atitudes e percepções dos professores em relação à 

formação continuada, ressaltando a relevância da “necessidade de formação”, até então postas 

pelas universidades e administrações “uniformizadoras, seletivas e classistas” (IMBÉRNON, 
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2010, p. 16). Marcadamente, esta década ficou conhecida de primazia pela formação inicial, 

por uma concepção de formação individualista, no qual cada professor se esquematizava 

isoladamente e seguia as atividades de formação conforme lhe era conveniente, com vistas a 

facilitar o desempenho de sua prática. Sem dúvida, foi uma época de pioneiros. A despeito de 

todas as dificuldades e iniciativas contidas, há de se valorizar e recordar o esforço dos 

professores que contribuíram com suas produções e sua vitalidade, às práticas docentes.  

Nos anos 80, a formação continuada, então institucionalizada e regulamentada, foi 

atrelada aos modelos de treinamento e capacitação, com uma visão determinista e uniforme 

do trabalho docente. As universidades criam programas de formação continuada, onde os 

professores deveriam adquirir os conhecimentos e as habilidades por intermédio de um 

especialista externo ou de grupos de especialistas externos. O paradigma da racionalidade 

técnica se incorpora ao ideal do professor competente e, consequentemente, ao ideal de 

formação eficaz, eficiente, se tornando o principal alvo das pesquisas na formação continuada 

docente.  

Formação Continuada ganha sentido e significado de “treinamento”, “aperfeiçoamento”, 

“reciclagem” e o conhecimento “resultados produzidos” conforme “planejados”. A crítica 

acentuada desta década foi o que o autor diz ser “um período do modelo hegemônico”, a 

institucionalização da formação tem por objetivo enquadrar o professor nos moldes dos 

interesses sócio econômicos. Um período tão forte e intenso que ainda perdura na década 

seguinte. Contudo, movimentos críticos como: o questionamento do professor como detentor 

do saber; retomada dos discursos de liberdade, fraternidade são retomadas; as administrações 

educacionais atentam para relação custo-benefício, leituras críticas sobre o ensino não mais 

ser unicamente responsável pela ascensão profissional, dentre outros pontos de conflito, foram 

heranças positivas dessa década. 

Nos anos 90, de acordo com o autor, “algo começa a se movimentar na formação” são 

propostos “modelos alternativos de formação” (IMBÉRNON, 2010, p. 45). Começam a serem 

desenvolvidos aspectos positivos, com uma maior incursão no campo de conhecimento da 

formação de professores, que por tempos ficou imutável. Iniciativas são tomadas na direção 

de mudanças como a formação em escolas, seminários permanentes, reforma legal para 

melhoria do ensino, planos de formação, projetos educativos e curriculares, o conceito do 

professor pesquisador, a pesquisa-ação, são frutos de uma década do despertar para mudança. 

No entanto, de modo muito aligeirado foi um período confuso, repercutindo em discursos 

simbólicos e adesão massiva às novas ideias, simplesmente por modismo. As ideias de Shön 

(1992) da epistemologia da prática “ação-reflexão-na ação”, por exemplo, são absorvidas 



41 

 

 

abruptamente, até mesmo pelo clima propiciado pelas mudanças políticas, que tão fortemente 

foram incorporadas ao campo educacional. Infelizmente, toda essa intempestividade forma 

uma falsa ideia de ruptura com as políticas educacionais técnicas, e a sinalização para 

caminhos mais democráticos e inovadores. Sobre este período, Prada (2010) lembra-nos da 

intencionalidade: uma concepção tecnicista da educação, que buscava satisfazer interesses ou 

necessidades de conhecimentos específicos, marcada pelo enaltecimento aos cursos de curta 

duração, cuja contribuição era apenas cumprir uma exigência social. O autor explicita que tais 

denominações seriam como tradutoras de uma ideologia que desconsidera o professor como 

sujeito de sua formação, nutrido de saberes, construído a partir de suas experiências. Além 

disso, tem como fundamento “o entendimento de que o faltante são os conhecimentos 

‘científicos’ que devem ser adquiridos de seus possuidores para tirar os professores de sua 

incapacidade” (PRADA, 2010, p. 375). 

Os anos 2000 se constituem como uma época da crise da profissão docente, de busca 

por alternativas para o ensino em que os contextos sociais em conflito rebatem na 

formação/educação. São as novas tecnologias, o mundo interligado, o impacto na cultura, na 

economia. Tem-se a percepção de que os sistemas de ensino, tal como funcionam, são 

insuficientes para educar. Há uma preocupação com a formação emocional das pessoas, as 

relações interpessoais, as redes de intercâmbio, a comunidade. Uma avalanche de exigência 

que acaba por causar um efeito desanimador nos professores em arriscar a inovar em sua 

prática “para que correr riscos, se ninguém valoriza ou reprime” (IMBÉRNON, 2010, p. 22). 

Nesse contexto a crise institucional da formação é anunciada como resultado de um 

sistema antecedente ineficaz e ultrapassado diante da necessidade emergente de um novo 

olhar para a educação, para os aprendentes, para o papel dos professores(as), sobretudo para a 

própria formação continuada. O que para nós se destaca como avanço nessa década é a 

complexidade dos processos formativos em educar/formar os sujeitos humanos-

professores(as) em diálogo com suas subjetividades, intersubjetividades e objetividades.  

Uma questão que se apresenta reincidente nessa época são as expressões do abatimento, 

desacordo, ou angústia naqueles e aquelas(as) que se dedicaram à formação, devido ao 

aglomerado de variáveis, as quais Imbérnom relata:  

 

[...] o aumento de exigências com a consequente insatisfação do trabalho 

educacional; a manutenção de velhas verdades que não funcionam; a 

desprofissionalização originada por falta de limitação clara das funções dos 

professores e, possivelmente um tipo de formação continuada que parece 

inclinar-se de novo para um modelo aplicativo-transmissivo. (2010, p. 23). 
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Ao que tudo aponta um desânimo que tem fortes implicações de uma sociedade de 

interesses sócio-educacionais neoliberalistas que ao longo dos anos vêm se mostrando 

fortemente delineadores nos rumos dos processos formativos. Contudo, entendemos que obter 

sucesso no ensino-aprendizagem mediante a formação continuada é um ideal que não será 

alcançado sem que se considere para essa formação as características dos professores, suas 

necessidades individuais e expectativas pessoais e profissionais, a complexidade docente, as 

emoções, seus contextos de trabalho, bem como a cultura elaborada pela instituição escolar 

em que eles atuam, sobretudo, em que essa ampla dimensão não seja separada da realização 

das práticas de formação continuada em serviço. 

 

1.2 Concepções teórico-paradigmáticas de formação continuada de professores 

 

As concepções de formação continuada de professores estão atreladas aos paradigmas 

de compreensão como estas são idealizadas e ao tipo profissional que a sociedade quer ter. 

Assim, ao longo de quatro décadas, a Formação Continuada dos professores tem sido 

apontada como um possível apoio para auxiliar estes profissionais na ressignificação do seu 

quefazer profissional. Pode-se buscar uma formação adaptativa (acrítica, instrumental-

aplicativa) à sociedade ou um formação (crítico-construtiva) que possibilita aos docentes 

construírem conhecimentos interligados às várias dimensões da complexidade humana para 

que se possa compreender a realidade objetiva, desvelar as contradições para transformá-la.  

Nossa aproximação com a literatura da temática da formação continuada de professores 

nos possibilitou perceber um campo vasto e dinâmico de discussões e reflexões construído 

numa trajetória histórico-social, o que o faz objeto de convergências e tensões sócio 

epistemológicas e intensas pesquisas. Os anos 90 se constituíram como período marcante 

dessa trajetória, tomando empréstimo no dizer de Imbérnon (2010, p. 20) “algo se move na 

formação”. Os estudos de Marin (1995), Prada (1997), Nóvoa (1991, 1992) e Demally (1992) 

ganham referência por alertarem sobre a multiplicidade de concepções inseridas nos 

programas de formação continuada.  

Na visão de autores como Marin (1995) e Prada (1997) há uma exigência em examinar 

termos como “aperfeiçoamento”, “reciclagem”, “capacitação”, “treinamento”, utilizados para 

formação continuada, pois nessa amplitude de nomenclaturas, traz em seu bojo uma gama de 

concepções subjacentes ao pressuposto sobre a formação continuada de professores. Há a 

compreensão de que os termos empregados trazem em si muito de concepção filosófica, 
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portanto, norteiam o processo, tornando-o passível de influências regionais, ideológicas, 

políticas e institucionais, entre outros fatores.  

Na problematização dos autores acima citados alguns desses termos são trazidos para 

reflexão sobre a concepção de formação continuada, dentre os quais destacamos a formação 

continuada e permanente, por serem as que mais se aproximam de nossa reflexão teórico-

conceitual. Segundo Marin (1995, p. 39), a educação permanente e a formação continuada 

“são tomadas como componentes de um conjunto de ações caracterizadas pela valorização do 

conhecimento docente e pela proposição de dinâmicas institucionais”. 

Já em Prada (1997, p. 88-89), formação continuada significa “alcançar níveis mais 

elevados na educação formal ou aprofundar como continuidade dos conhecimentos que os 

professores já possuem”. E a formação continuada, realizada invariavelmente, “visa à 

formação geral da pessoa sem se preocupar apenas com os níveis da educação formal”.  

Autores como Marin (2000), Imbérmon (2009), Prada (2010), Porto (1998, 2000) e 

Mizukami (2002) distanciam-se da ideia da formação continuada do professor como 

depositório de preenchimento automatizado de técnicas, ou da formação como 

instrumentalização e aperfeiçoamento para atender constantes exigências e demandas 

aceleradas do mundo de avanços tecnológicos, aproximando-se da concepção de formação do 

professor como processo permanente, que se realiza pelas vias da reflexão dialética, crítica, 

dos aspectos da realidade que circundam o sujeito. Para tanto Freire (1987, p. 72) toma por 

base a concepção de inconclusão e incompletude do ser humano, sobre a qual o autor 

explicita: “O homem é um ser inconcluso e deve ser consciente de sua inconclusão, através do 

movimento permanente de estar sempre na busca de sua formação”. Desta forma, é na 

formação continuada do professor que se reflete o momento do pensamento crítico sobre a 

prática. 

 Estas abordagens mantêm relação com a concepção do caráter de incompletude e 

inconclusão do sujeito humano-professor(a), que se forjam num processo dialético e 

permanente de construção, desconstrução e reconstrução. A formação continuada, nesta 

perspectiva, é processo permanente, imbricado na complexidade própria da condição humana, 

mergulhado em um movimento de incertezas e mudanças do mundo, no qual o sujeito 

humano-professor(a), inconcluso e inacabado, se vê desafiado a buscar novos rumos, novos 

olhares, novas formas de construir e construir-se e contribuir com a humanização da 

humanidade, de cada homem/mulher. 

Nessa mesma época, na trajetória da formação continuada de professores, sob o 

paradigma da epistemologia da prática, é forjada a concepção oriunda da literatura 
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internacional, pela introdução de novas ideias e conceitos, autores como Nóvoa (1992, 2002), 

Zeichener (1993), Schön (1992), Silva e Araújo (2009) dentre outros, passaram a 

redimensionar o papel do professor nos processos de formação como sujeito ativo, autor e ator 

de sua formação. Nessa compreensão de formação, evidencia-se a prática pedagógica como 

linha central da formação, a reflexão passa a ser considerada como contribuição valiosa para a 

valorização da experiência e da prática do professor, algo que fora relegado para segundo 

plano pelas correntes epistemológicas antecedentes (acadêmica e técnica). Trazem em seu 

estudo a compreensão de que compete à formação continuada a partir da tendência crítico-

reflexivo possibilitar a renovação dos sistemas de formação continuada. Tem início, então, o 

movimento que passa a pensar a formação como forma de lidar com a complexidade das 

novas demandas que envolvem o trabalho docente, um processo “que deve se dar por meio de 

situações práticas que sejam efetivamente problemáticas, o que exige o desenvolvimento de 

uma prática reflexiva competente” (MIZUKAMI, 2002, p. 12).  

Importante refletirmos sobre a aproximação teórico-conceitual entre os autores acima 

anunciados em relação à formação continuada de professores ter se constituído, no decorrer 

dos últimos anos, como um campo de combate, como temática de investigação desafiadora. 

Desafiadora por revelar o caráter incerto e problemático que lhe é peculiar, em especial, no 

que concerne aos contrastes entre as possibilidades e os limites enfrentados pelo professor nas 

diversas realidades educacionais em que se tenta (re)pensar (re)construir e redimensionar a 

concepção de formação continuada de professores(as) sob a orientação teórico-conceitual 

(reflexivo-crítico).  

Contudo, para que a formação continuada possa contribuir na formação do sujeito 

humano-professor na concreticidade da realização de suas práticas, precisamos da mediação 

de abstrações, pois essa concreticidade não se apresenta ao educador como decorrência 

imediata do fato de ele estar em contato com o aluno. Além do mais, conhecer a 

concreticidade do indivíduo não se limita, para o caso da atividade educativa, ao 

conhecimento do que ele é, mas também ao conhecimento do que pode vir a ser. Esse 

conhecimento, por seu lado, implica um posicionamento em favor de algumas das 

possibilidades desse vir a ser e, consequentemente, contra outras (DUARTE, 2001, p. 22). 

Percebemos que problematizar a realização do processo formativo desses profissionais 

requer um pensar contestador e questionador sobre o modelo da racionalidade técnica, 

padronizante, linear. Bem como, que avance na perspectiva da prática reflexivo-crítica, no 

sentido de repensar criticamente a ação educativa expressa na prática docente sistematizada 

nos programas de formação continuada, como ação que ultrapassa os limites de uma formação 
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estrita, que entende a prática docente desvinculada da complexidade da natureza humana e do 

comprometimento em sua construção. Antes, há uma essência humana, subjetiva que emerge, 

à medida que a sociedade a reconhece como cultura objetiva e socialmente construída, como 

produto da atividade histórica dos seres humanos. A objetividade do conhecimento se 

inscreve na dependência da subjetividade, no sentido que lhe é atribuído individualmente. 

Embora, este seja construído mediante os fatores históricos, sociais e culturais da sociedade é 

na dinâmica da vivência social que cada homem/mulher, sujeito humano-professor(a) se 

constrói capaz de adequar à influência mútua entre o mundo cultural e o mundo subjetivo de 

cada um (GÉGLIO, 2006). 

Barreto, Pinto e Silveira (2010) analisam em amplitude o conceito de formação 

continuada, como “iniciativas de formação que acompanham a vida profissional dos sujeitos”. 

Os autores salientam que o interesse na formação pode vir individualmente, bem como partir 

dos sistemas institucionais (universidades, sistemas de ensino, escola). A ideia predominante 

refere-se, especialmente, àqueles projetos em que ações de formação acontecem em situações 

específicas, em espaços específicos, conforme propostas elaboradas a partir de demandas 

também específicas.  

Para Cunha (2003), as iniciativas de formação seriam propostas, com características 

específicas, para propiciar o atendimento às diferentes necessidades e interesses dos 

professores, podendo contribuir como suporte ao fazer docente e ao desenvolvimento 

profissional, para a melhoria da qualificação do trabalho docente pelo Governo Federal. 

Contemplando-se, assim, o que está posto no texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9394/96, em seus artigos 61 e 67, fundamentando a associação entre teorias e 

práticas, inclusive mediante capacitação em serviço: a promoção, pelos sistemas de ensino, de 

aperfeiçoamento profissional continuado. Notoriamente, somos levados a reconhecer, a partir 

das reflexões aqui estudadas, que a formação continuada não pode vir a ser apresentada como 

a “tábua de salvação” da qualificação da prática dos professores. Deve-se reconhecer o seu 

valor e a sua importância, uma vez que passou a ser vista como “espaço de apoio a seu fazer, 

ao propiciar condições para percepção das necessidades e de seus alunos e de suas próprias, 

tanto na dimensão individual (profissional e pessoal)” (CUNHA, 2003, p. 18). 

 Nóvoa (1992) traz significativas contribuições ao campo da formação amplamente 

divulgadas no Brasil ao tomar como eixo central para discussões as novas tendências teórico-

conceituais propostas para a formação inicial e continuada. Diferentes e divergentes 

concepções permeiam o campo da formação continuada, com origem em pressupostos 
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filosóficos e epistemológicos diversos, que podem ser classificados, de acordo com a 

publicação, em dois grupos: o modelo estrutural e o modelo construtivo. 

O modelo estrutural engloba a perspectiva universitária e escolar. É fundamentado na 

racionalidade técnico-científica, em que o processo de formação se constitui com base numa 

proposta previamente organizada, centrada na transmissão de conhecimentos e informações 

de caráter instrutivo. Nesse modelo, os projetos são oferecidos por agências detentoras de 

potencial e legitimidade informativa, que não fazem parte dos contextos profissionais dos 

professores em processo de formação, e possuem controle institucional de frequência e 

desempenho. 

O modelo construtivo, por sua vez, engloba o contratual e o interativo-reflexivo. Este 

modelo parte da reflexão interativa e contextualizada, articulando teoria e prática, formadores 

e formandos. Avaliações e auto-avaliações do desempenho dos envolvidos são previstas pelo 

modelo, mas podem ter um caráter informal. Formadores e formandos são colaboradores no 

processo, predispostos aos saberes produzidos em ação. O contexto é o de cooperação, em que 

todos são corresponsáveis pela resolução dos problemas práticos. É comum o uso de grupos 

focais, oficinas, dinâmicas de debates, além de exercícios experimentais, seguidos de 

discussões. 

Zeichner (1993) analisou diversas orientações curriculares subjacentes às concepções e 

práticas da formação continuada, sinalizando quatro paradigmas de formação: tradicional ou 

acadêmico, comportamentalista, personalista e investigativo. A seguir, apresentamos uma 

síntese de cada um desses paradigmas.  

O paradigma tradicional tem como ponto central os conhecimentos que nutrem uma boa 

prática. Dessa forma, privilegia-se a prática em detrimento da teoria. O segundo paradigma, o 

comportamentalista, tem como foco o desenvolvimento de habilidades, entendidas como 

básicas para o desempenho da função docente. Diferente dos modelos anteriores, o objetivo 

do paradigma personalista é promover a maturidade psicológica dos futuros professores, 

salientando as mudanças no sujeito individual. Por último, temos o paradigma investigativo, 

que delega à formação o papel de reflexão sobre a prática pedagógica, considerando-a no 

processo e contexto em que ela se insere. Neste paradigma, a ação educativa está concebida 

como possibilidade de emancipação humana. Ou, como lembra-nos Souza (2009), para além 

da intencionalidade e da organização, características inerentes ao espaço e às ações 

educativas, a reflexão sobre os conteúdos pedagógicos no cotidiano escolar é de suma 

importância para uma formação que se pretenda humanizadora. 
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Anterior à proposta de classificação de Zeichner (1993), Demaily (1992) também 

propôs uma classificação para os paradigmas de formação em continuada. A autora separa-os 

em quatro formas, as quais estão resumidas abaixo:  

a) Forma universitária: a finalidade da formação reside na transmissão do saber e da 

teoria, numa relação pedagógica liberal; 

b) Forma escolar: o ensino é organizado por um poder legítimo, exterior aos 

professores, que determina conteúdos e formatos da formação: Igreja e Estado 

transmitiriam aos formandos um conjunto de saberes. Dessa forma, o professor é 

entendido como alheio ao processo de tomada de decisão sobre a sua própria 

formação. 

c) Forma contratual: caracteriza-se por uma negociação entre diferentes parceiros, 

ligados por uma relação contratual, estabelecida entre o formador e o formando. 

Nesse modelo, as modalidades pedagógicas e os materiais da aprendizagem são 

negociados a partir de uma relação contratual.  

 d) Forma interativo-reflexiva: concebe a formação como iniciativa voltada à resolução 

de problemas do cotidiano real de trabalho, no intuito de ir à procura de dispositivos 

para a elaboração coletiva dos saberes profissional. 

 

A autora afiança que as relações simbólicas que favoreceram o relacionamento entre 

formador e formando, as relações construídas na difusão do conhecimento, as negociações de 

caráter econômico e pedagógico e a capacidade dos profissionais quanto à mobilização de 

conhecimentos e habilidades na produção de saberes, se constituem em relações fundamentais 

e legitimam os modelos formativos. Demaily (1992) é enfática ao afirmar que tais modelos 

são do tipo ideal, por isso não os encontramos em estado puro, e que não há dúvidas de que o 

modelo escolar tem recebido maior destaque na formação continuada. 

O estudo de Barreto et al. (2010) nos remete a pensar as duas primeiras formas como 

uma tendência que se corporifica por meio de formatos de programas de formação 

continuada, subsidiados por um aparato legal, que por vezes se faz contraditório. Este, ao 

trazer em seu bojo terminologias como capacitação e aperfeiçoamento, sob o enfoque do 

desenvolvimento profissional, segue um modelo educacional que prima pela preparação do 

cidadão para o mundo do trabalho. Este modelo, de acordo com Silva (2005 apud SILVA, 

2002) será marcado por 
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(1) situações de aprendizagem com especificidades de ações pontuais 

(palestra, conferências, oficinas); (2) cursos de curta duração (10, 20 ou 30 

horas) ou mais longos (como aperfeiçoamento e especialização, com um 

mínimo de 360 horas); (3) projetos que reúnem profissionais de várias 

instituições ou descontextualizados numa só escola; (4) ações de educação à 

distância (pela televisão, internet, módulos instrucionais impressos). (p. 24-

25). 

  

Em Prada (2010) encontramos a visão de Formação Continuada de Professores em 

Serviço. Segundo o autor, a formação deve ser entendida como sendo realizada pelo coletivo 

docente no contexto do trabalho, na exploração da instituição escolar como um todo, durante 

o tempo de contrato dos professores. Por isso, deve ser remunerada. É desenvolvida mediante 

processos de pesquisa, cujos objetos de estudo são construídos com base nas necessidades e 

interesses do coletivo institucional.  

Ainda conforme o autor, a pesquisa coletiva, entendida como parte da formação, é um 

processo cujas atividades, em seu intuito de compreender a realidade, contribuem para a 

construção do coletivo docente e da instituição como um todo. A apreensão da realidade e a 

construção do objeto de pesquisa permitem o confronto de diferentes saberes, a análise de 

diferentes situações problemáticas e a elaboração de propostas para resolvê-las. Isto e as 

muitas outras situações de tomadas de posição individual e coletiva formam processos 

participativos, democráticos e políticos. 

Desse modo, desloca-se o eixo da formação de professores da universidade para o 

cotidiano da escola de educação básica. Entretanto, ressalta-se que esse deslocamento é 

defendido em termos metodológicos, não que se queira depreciar a grande contribuição da 

universidade na formação dos professores. Tal perspectiva rompe com a concepção clássica 

de formação continuada muitas vezes concebida como um meio de acumulação de cursos, 

conhecimentos ou técnicas. É entendida como um trabalho reflexivo da prática docente, como 

uma forma de reconstrução permanente de uma identidade pessoal e profissional em interação 

mútua com a cultura escolar, com sujeitos do processo e com os conhecimentos acumulados 

sobre a área da educação. 

Géglio (2006) ressalta que são muitas as críticas dos professores em relação a como os 

cursos de formação continuada contribuem em sua prática. Para o autor, há fortes indícios de 

“que os professores não conseguem vislumbrar o quanto há de teoria em suas práticas. A 

prática entendida nesse sentido adquire o conceito de conhecimento pragmático, funcional, 

que se estabelece pelo fazer imediato” (p. 80). A crítica reside no fato de predominar a 

dissociação entre teoria e prática, uma vez que esta passa a ser compreendida como apenas o 
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ensino de conteúdos, competências e habilidades, sob a perspectiva do imediatismo concreto. 

Para o autor, é imprescindível que seja repensado, junto aos professores, o significado de 

teoria e prática, com a finalidade de explicitar a sua estreita relação.  

Nessa direção, a pesquisa de Eltz (2008) ao buscar entender a contribuição da formação 

continuada para transformação da prática pedagógica, concebe-a como direito e necessidade 

que se realiza “no campo da prática, aproximando processos na produção do conhecimento, 

de gestão de problemas escolares e de ensino, na e pela prática pedagógica” (p. 27). Dessa 

forma, a autora defende um modelo de formação continuada que desafie superar a tradicional 

dicotomia teoria-prática, pela coordenação sistemática ao cotidiano real dos professores. O 

que destacamos nesta pesquisa é o realce dado à questão da troca de experiências, valorizando 

a reflexão da prática, associada à cooperação como elemento significativo nesse processo. De 

acordo com a autora, é a partir daí que, com a colaboração de todos os envolvidos, os 

problemas das escolas começam a ser enfrentados. 

É importante que tenhamos a compreensão de que a formação pessoal/profissional 

caracteriza-se como um devir permanente, envolvendo as experiências de formação inicial e 

continuada e as experiências de vida e da profissão. Concebendo, assim, temos a formação 

como algo que transcende um conjunto de procedimentos técnicos e metódicos de transmissão 

alienada de conhecimentos engessados. Fazendo-se antes como um compromisso com a 

sociedade, a partir de sua finalidade de contribuir para a formação consciente e crítica dos 

sujeitos humano-professores que atuam e interagem no contexto complexo social, político, 

ideológico e culturalmente diverso. 

Partindo dessa compreensão, ao conceito de reflexão, Freire anuncia a crítica e a 

formação continuada. A crítica como curiosidade epistemológica, resultante da transformação 

da curiosidade ingênua, enquanto que a formação continuada é entendida como resultado da 

“condição de inacabamento” do ser humano e, especialmente, da tomada de consciência deste 

inacabamento: a educação é permanente pela consciência de que é finito. Mais ainda, pelo 

fato de, ao longo da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia, mas 

saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. É aí que a educação e a formação 

continuada se fundam. (FREIRE, 1997 p. 20). 

 Com base no estudo realizado sobre a trajetória histórica da construção das 

concepções de formação continuada de professores como formação profissional/pessoal, dois 

aspectos nos chamaram atenção. O primeiro, as produções da área, atenta para o movimento 

de mudança e impactos sócio históricos da sociedade, foca o olhar para a formação tendo o 

professor no centro dos debates (ANDRÉ, 2002) o que nos deu indícios da atenção dada às 
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especificidades docentes para melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem. O 

segundo, em perceber o movimento dinâmico de construção e (re)construção das concepções 

de formação continuada de professores ao longo da trajetória histórica. Desde sua 

institucionalização e regulamentação (anos 70); da incorporação do racionalismo técnico 

(anos 80), da intempestiva chegada da epistemologia da prática (SHON, 1992) chegando à 

crise institucional do ensino, do papel do professor e da formação continuada, permanente, em 

serviço (ZEICHENER, 1993; MIZUKAMI, 2002; SILVA e ARAÚJO, 2009; FREIRE, 1997) 

em que se tenta (re)pensar, (re)construir e redimensionar a concepção de formação continuada 

de professores(as) sob a orientação teórico-conceitual (reflexivo-crítico), passando para o 

entendimento como um trabalho reflexivo da prática docente, como uma forma de 

reconstrução permanente de uma identidade pessoal/profissional em interação mútua com a 

cultura, com sujeitos do processo e com os conhecimentos acumulados sobre a área da 

educação, num mundo de incertezas e mudanças. (NÓVOA, 1992; PRADA, 2010 e 

IMBERNON, 2009, 2010). 

Mediante inúmeras e profundas mudanças nos cenários social, político e econômico não 

mais é possível concebermos uma formação profissional desarticulada de sua intencionalidade 

formativa elementar: formação de seres humanos, no caso, formação de sujeitos humanos - 

professores, que deverão se perceber como profissionais em sua docência humanizada. Uma 

formação continuada que passe a pensar e configurar um modelo de formação de professores 

voltado para o compromisso ético, político e social com construção da humanização do ser 

humano para uma prática docente humanizadora. (SOUZA, 2007). 

Este estudo, então, nos apontou para concepção de formação continuada de professores, 

como: construção de saberes pelos professores na perspectiva de uma prática crítico-reflexiva, 

com autonomia, abrangendo a vivência escolar e os saberes derivados da experiência docente 

e que toma como aporte fundamental a complexidade da dimensão humana, em sua 

subjetividade, intersubjetividade e objetividade (GÉGLIO, 2006). 

Há que se considerar a existência do aspecto crítico nessa visão, qual seja a formação 

continuada considerada como espaço meramente destinados à prática, local onde se aplicam 

conhecimentos científicos e se obtêm resultados de aprendizagem. No entendimento do papel 

dos professores(as) como sujeitos humanos, ser que sente, que pensa e que realiza; sente com 

a plenitude de sua natureza humana (sensível, racional), que é capaz de pensar no diálogo 

reflexivo-crítico no e com o contexto sócio-histórico, ou seja, como aquele(a) que tem e que 

produz saberes, por ser em si um ser cognoscente, em permanente busca de ser mais. 
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2 FORMAÇÃO DOCENTE HUMANIZADORA 

 

 

Humanismo que, recusando tanto o desespero quanto o otimismo ingênuo, é, 

por isto, esperançosamente crítico. E sua esperança crítica repousa numa 

crença também crítica: a crença em que os homens podem fazer e refazer 

coisas; podem transformar o mundo. Crença em que, fazendo e refazendo as 

coisas e transformando o mundo, os homens podem superar a situação em 

que estão sendo um quase não ser e passar a ser um estar sendo em busca do 

ser mais. (FREIRE, 1983 p, 74). 

 

À luz do pensamento de Freire (1996, 1975, 1983, 1987) e da perspectiva de Souza 

(2001, 2009), buscamos neste capítulo tecer um diálogo com as concepções dos autores, 

identificando e compreendendo a formação continuada de professores como processo de 

construção de conhecimento e aprendizagem para a formação de sujeitos humanos, 

conscientes de sua natureza inconclusa e inacabada, contribuinte na construção de uma 

formação humanizadora. Segundo Freire (1996, p. 17), “A consciência do mundo e a 

consciência de si inacabado necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão 

num permanente movimento de busca”. 

Entendemos que “a produção do conhecimento e a aprendizagem só acontecem quando 

o ser humano se transforma em um ser da práxis”
2
 (SOUZA, 2001, p. 196). A preocupação 

com a formação continuada de professores e sua contribuição para prática docente é crescente 

e pode ser percebida através da busca permanente de estratégias para a formação de 

professores capazes de lidar com as necessidades de uma sociedade de complexas e 

constantes transformações, sobretudo, com os problemas que dela emergem.  

Segundo Castro (1997, p. 178), “no cotidiano, o além exige a mediação de um alguém e 

é isto que forma os pontos nodais de interação dos homens em sociedade e da sociedade nos 

homens”. O autor nos permite compreender que há uma constante tensão entre o senso 

comum, a repetição, a capacitação, a formatação que, por sua vez, cruza-se com a capacidade 

de criar e (re)criar, incerta e imprecisa, e sua face extraordinária dos acontecimentos, que se 

funde em uma unidade paradoxal, porém complementar da cotidianidade. Destaca-se, então, 

um saber das necessidades e acasos, exigente de negociações permanentes na realização da 

prática docente. 

                                                 
2
 O sentido de práxis que adotamos aqui diz respeito à concepção de Freire: "[...] a práxis, porém, é ação e 

reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo" (1983, p. 40), que, posteriormente, é problematizada 

por Souza (2007, p. 216) “A finalidade de quaisquer práxis pedagógicas é a construção da humanidade do ser 

humano [...]”. 
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Souza (2007, p. 200) traz a concepção teórica sobre a práxis pedagógica como uma 

“concretização de um currículo por meio das relações e ações que se dão entre os sujeitos em 

suas práticas”. Compreendendo, assim, os educadores em sua prática docente, os educandos 

na prática discente, os gestores na prática gestora, todos mediados pelo conhecimento ou por 

conteúdos pedagógicos (prática gnosiológica e/ou epistemológica) que, por sua vez, atuam 

num espaço institucional de contexto social. O que temos então é um cenário de múltiplos 

sujeitos humanos, docentes e discentes, em realizações de práticas diversas em inter-relações: 

pessoais, profissionais, sociais, culturais, emocionais.  

Pensar a complexidade da prática formativa implica pensá-la: interligada a um universo 

complexo, nos sujeitos dotados de uma plenitude especificamente humana (lúdico, afetivo, 

biológico, racional, político, social, dentre outras dimensões), sujeitos envolvidos num 

contexto econômico, social, político, cultural e interpessoal repleto de subjetividades, 

afetividades, sensibilidades, desejos e objetivos. Sobretudo, implica na discussão das atuais 

mudanças na formação continuada dos professores, a quem caberá um importante papel nesta 

dinâmica e como poderá ser repensada e redimensionada articulada a um modelo de formação 

que contribua com a humanização de cada um/uma no espaço escolar, bem como no 

permanente exercício da ação-reflexão-ação, da ludicidade, da amorosidade, do diálogo-

cooperativo elementos intrínseco à formação continuada contribuinte ao processo de 

humanização dos professores.  

Com relação à prática docente, especificamente humana, Freire (1996, p. 109) afirma 

que “[...] implica ainda processos, técnicas, fins, expectativas, desejos, frustrações, a tensão 

permanente entre a teoria e a prática, entre liberdade e autoridade” [...]. Implica um saber ser, 

que visa à humanização das pessoas, que reconhece a dimensão ética em suas multiformas de 

expressão, tais como a solidariedade, a cooperação, o respeito ao outro, aliados ao processo de 

ensino-aprendizagem. Processo este que transcende a limítrofe compreensão a qual a 

formação assumiu, violando a sua essência substancial de que “educar é substancialmente 

formar” (FREIRE, 1996, p. 51), incorporando as concepções acríticas e desumanizantes de 

capacitação, treinamento, reciclagem e aperfeiçoamento.  

Isto acaba também violando a dimensão para um saber-conviver, uma competência que 

ultrapassa o espaço do profissional e do cognitivo, indo na direção da sensibilidade, da 

afetividade que se integra, dimensões igualmente relevantes, profissional e pessoal, em que a 

formação se vê desafiada a estimular e construir competências esquecidas pela educação, tão 

necessárias à construção de atitudes éticas, de convivência coletiva, responsabilidade social, 

cooperação, entre outros valores, com relação aos conteúdos pedagógicos. “É por isso que 
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transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de 

fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador” (FREIRE, 1996 p. 

33). Tomando como referência os pensamentos aqui discutidos, trazemos algumas 

proposições para pensar a formação continuada de professores de maneira que ela possa 

contribuir para humanização da prática docente, quais sejam: ludicidade, reflexão-crítica, 

diálogo-cooperativo e amorosidade. 

  

 

FIGURA 2 – Diagrama das categorias estruturantes da FDH Reflexão-crítica, Ludicidade, Diálogo-Cooperativo 

e Amorosidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Reflexão-crítica 

 

Para Freire (1979a, 1996), a reflexão é o movimento realizado entre o fazer e o pensar e 

entre o pensar e o fazer, ou seja, no “pensar para fazê-lo” e no “pensar sobre o fazer”. Nesta 

direção, a reflexão nasce da curiosidade sobre a prática docente. O autor alerta que a 
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curiosidade inicialmente é ingênua, no entanto, com o exercício constante, a curiosidade vai 

se transformando em crítica. Dessa forma, a reflexão-crítica permanente deve constituir-se 

como orientação prioritária para a formação continuada de professores que buscam a 

transformação através de sua prática educativa. Segundo Freire (2001, p. 42-43), “O que se 

precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre si mesma, através da reflexão sobre a prática, a 

curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se vá tornando crítica”. 

Na base da pedagogia crítica de Freire (1979) está a premissa de que uma formação 

crítica deve construir uma cidadania crítica, onde os sujeitos sejam capazes de analisar sua 

realidade social, histórica e cultural, e criar possibilidades para transformá-la, conduzindo, 

assim, aprendentes e professores a uma maior autonomia e emancipação. O professor crítico-

reflexivo possui como uma de suas grandes características a preocupação com as 

consequências éticas e morais de suas ações na prática social.  

A pesquisa de França (2007) identifica algumas lacunas importantes na formação 

continuada de professores. Chama-nos atenção que o desenvolvimento pessoal praticamente 

não seja considerado na definição das políticas e ações de formação. Por outro lado, nota-se 

uma crescente preocupação das técnicas com a formação, para que estas sejam mais voltadas 

à realidade das escolas, e com o desenvolvimento da reflexão e da colegialidade no âmbito 

escolar. O estudo aponta algumas considerações sugestivas em relação à formação pessoal: 

definir uma política de formação cultural para os professores, facilitando-lhes o acesso a bens 

culturais; desenvolver amplo programa voltado para formar os professores como leitores e 

escritores; ampliar as estratégias formativas, oferecendo aos professores possibilidades de 

escolha, de acordo com suas motivações, necessidades e etapas da carreira; oferecer espaços 

formativos, nos quais a pessoa do professor seja considerada, podendo expressar suas 

angústias, preocupações, alegrias, dificuldades etc. 

Há nessa visão uma crítica sobre a formação continuada considerada como espaço 

meramente destinados à prática, local onde se aplicam conhecimentos científicos e se obtêm 

resultados de aprendizagem. Nesse interim reafirmamos nossa argumentação sobre a 

formação docente humanizadora que é capaz de pensar no diálogo reflexivo-crítico no e com 

o contexto sócio-histórico, ou seja, como aquele(a) que tem e que produz saberes, por ser em 

si um ser cognoscente, em permanente busca de ser mais. 

Um educador transformador crítico concebe a escolarização diretamente na esfera 

política e vice-versa, ele concebe os aprendentes como sujeitos críticos; o conhecimento se 

torna problemático; o diálogo, crítico e afirmativo, e os argumentos, a favor de um mundo 

melhor para todas as pessoas. Há que se considerar, nesta perspectiva, a voz ativa dos 
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aprendentes, cujos sentidos e significados de ser e estar no mundo, construídos 

historicamente, permeiam todas as suas ações no que se refere à sua aprendizagem, à escola e 

à sociedade. Pensar o processo de formação de professores nessa perspectiva implica passar a 

considerar os professores como crítico-participativo no processo de transformação 

sociocultural, bem como conceber a importância da coragem e da vontade de mudar suas 

realidades. É necessário que se propiciem meios de desconstrução, criação e (re)criação para 

uma ressignificação do próprio processo educativo/formativo.  

É nesse universo amplo e crítico que percebemos acontecer a formação continuada de 

professores como possibilidade de intervenção crítico-reflexiva e dialógica em suas múltiplas 

dimensões: social, política, ética, afetiva, pela ludicidade, institucional. Ou seja, contribuinte 

para a humanização de cada um dos sujeitos envoltos no processo educativo/formativo. Nesse 

contexto, a formação continuada de professores vem se constituindo como desafiadora, 

revelando um caráter incerto e problemático que lhe é peculiar: uma formação profissional em 

serviço que traz uma inter-relação entre “desenvolvimento pessoal – produzir a vida – com o 

desenvolvimento profissional – produzir a profissão docente” (NÓVOA, 1995, p. 15).  

 

2.2 Amorosidade dialógico-cooperativa 

 

“(...) o ato de amor está em comprometer-se com sua causa. A causa da 

libertação. Mas este compromisso, porque amoroso, é dialógico (...). Como 

ato de valentia, não pode ser piegas, como ato de liberdade não pode ser 

pretexto de manipulação, senão gerador de outros atos de liberdade. A não 

ser assim, não é amor. Somente com a supressão da situação opressora é 

possível restaurar o amor que nela estava proibido. Se não amo o mundo, se 

não amo a vida, se não amo os homens, não me possível o diálogo” 

(FREIRE, 1996 p. 40). 

 

 

A formação continuada de professores vive um profundo processo de transformação e 

de ressignificação de seus referenciais a considerar a nova conjuntura social, histórica e 

política da contemporaneidade em aspectos da economia, o avanço dos meios de 

comunicação, tecnologia e ética que reconfiguram a compreensão do ser humano como 

sujeito ativo no processo de construção histórica e social. 

Constitui-se, portanto, um desafio às instituições de educação a oferecer uma formação 

docente adequada para um processo de formação para toda sua vida pessoal/profissional.  

Paulo Freire (2006a), no livro “Pedagogia do Oprimido”, nos provoca para a realização 

de processo de aprendizagem dialógico, amoroso capaz de compreender e ler a história 

humana contribuindo para educação humanizadora libertadora do ser.  
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A questão que se coloca, aqui, nesta pesquisa é como a categoria amorosidade, na 

concepção freireana, elemento da capacidade humana “que remete a uma finalidade 

existencial ético-cultural no e com o mundo” (STRECK, RODIN E STIKOSKI, 2008), pode 

contribuir num processo de formação docente humanizadora que se aproxima da essência do 

ato de comprometimento de ser provadora e educativa à natureza do ser que é capaz de saber-

se inconcluso e inacabado, sobretudo saber-se capaz de comprometer-se na busca de ir mais 

adiante. Formação esta que se coloque contrária às práticas formativas desumanizadoras que 

se encerre numa perspectiva restrita da capacitação técnico-científica. 

Maturana (1994, p. 84) traz a concepção de amor como fenômeno biológico inerente à 

espécie humana, que o sustenta e o interconecta com sua humanidade, por meio de sua 

existência como ser individual e coletivo. “O amor é o domínio das ações que constituem o 

outro como um legítimo outro na convivência”. Admitir o amor como elemento humano, que 

o constitui como humano em suas experiências e relações, faz-nos pensar numa convivência 

com o outro, articulada com a cognição, a emoção, o conhecimento, os saberes. Para o autor, 

vivemos um permanente processo de formação de nós mesmos, ativa e reflexivamente, pleno 

de significados e sentidos, de emoção. Mas, qual seria então o vínculo entre as experiências 

nas nossas inter-vivências no processo de construção da aprendizagem?  

De acordo com Brandão, 

 

O fundamento da vida humana, como uma forma própria de vida social, é a 

aceitação do outro, na convivência comigo. O elo de sentido desse 

fundamento é a cooperação. O princípio gerador da cooperação é a emoção 

e a emoção fundadora das interações humanas é o amor [...]. Pois, o caminho 

[...] do aprendizado é a convivência com outras pessoas, [...] fecunda 

quando em um diálogo. (2005, p. 68, grifo nosso). 

 

Em reflexão sobre a educação como processo cooperativo e amoroso de formação de 

seres humanos, o autor defende ser este um dos elementos fundamentais da vida humana: 

“somos humanos porque aprendemos uns com os outros em situações em que a cooperação 

cria a vida, a sociedade e o próprio conhecimento” (BRANDÃO, 2005, p. 91). Na 

convivência social nos espaços de formação continuada de professores, nas trocas, nas 

interações entre educando-educador-contexto, é que pensamos numa relação de 

aprendizagem, de formação de sujeitos professores, num processo de humanização na 

amplitude de sua dimensão (biológica, cognitiva, emocional, lúdica, racional, sensível, 

política). É justamente nas relações de convivência que se busca a construção de nossa 

humanidade, em meios às relações conflituosas, de reconhecimento da singularidade de cada 
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um, de cada grupo social e do conjunto dos grupos sociais. Juntos, educadores e educandos, 

vão aprendendo a ser – humanizar-se – numa relação horizontal, afetiva, dialógica, 

problematizadora, reflexiva e transformadora. 

 Em Souza (2007) e Freire (1996, 1987), o diálogo é concebido como o encontro dos 

sujeitos na plenitude de sua humanidade consciente; como o momento no qual cada um escuta 

e coopera com “o outro”, na pronúncia da sua palavra, aprendendo ser mais gente, em toda a 

complexidade da individualidade de cada um “EU”, que se constrói no todo “NÓS”. É na 

consciência de se saber incompleto e inconcluso de seus saberes, que o professor em busca 

permanente por ser e saber mais vai buscar no outro o seu interlocutor, no exercício do 

diálogo, com amorosidade e humildade, em ouvir e calar que o sujeito humano-professor(a) se 

faz capaz de construir conhecimentos. Ao saber do educador vai se interligando o saber dos 

educandos por meio das trocas que vão sendo estabelecidas no decorrer da prática docente, 

através de uma relação mediadora estabelecida com diálogo e afetividade.  

O diálogo com as concepções dos autores, à luz do pensamento freireano, nos 

possibilitou perceber o papel da formação permanente de professores imersa num contexto 

pluridimensional da complexidade humana. Sobretudo, como forma de considerar a 

interconexão entre diálogo, amorosidade, cooperação e reflexão-crítica, elementos fundantes 

de uma prática docente humanizadora. Na conformidade com nossas ideias, Freire (1996, p. 

11) afirma que “A competência técnico-científica e o rigor de que o professor não deve abrir 

mão no desenvolvimento do seu trabalho, não são incompatíveis com a amorosidade 

necessária às relações educativas”. Portanto, a ênfase dada aos princípios humanísticos do 

processo educativo/formativo a nós se revela na formação permanente dos sujeitos humanos-

professores(as) dada a complexidade de sua própria natureza humana. Uma formação 

permanente, que se reveste de um rigor, compromisso ético, político e sensível, necessários à 

realização de uma prática docente humanizadora. Prática essa que se nega a qualquer forma 

de arrogância do saber em virtude da generosidade, da humildade que é assumida pela própria 

ética tão indispensável como saber à prática docente. Cabem, aqui, algumas 

inquietações/indagações: o que os professores vêm compreendendo do processo de 

humanização na formação permanente? Qual o significado dessa formação para o professor 

em sua condição de ser humano, na busca ser mais humano? Como essa formação vem 

contribuindo para uma prática docente humanizadora? 

Acreditamos ser esta uma temática que nos faz percorrer caminhos que nos levarão a 

desvelar o objeto de pesquisa com maior profundidade, por ser uma das preocupações que 

permeia discussões na formação permanente dos professores: a separação que acontece no ato 
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educacional de se dar uma conotação maior à produção intelectual do que à formação desses 

aprendentes.  

 

2.3  Ludicidade 

 

A beleza existe em todo lugar. Depende do nosso olhar, da nossa 

sensibilidade; depende da nossa consciência, do nosso trabalho e do nosso 

cuidado. A beleza existe porque o ser humano é capaz de sonhar.Moacir 

Gadotti (1989, p. 30) 

 

Etimologicamente, o lúdico tem sua origem na palavra latina "ludus", que quer dizer 

"jogo". Caso pensássemos o termo de forma isolada, poderíamos estar nos referindo apenas ao 

jogar, ao brincar, ao movimento espontâneo. Entretanto, a evolução semântica da palavra nos 

permite caminhar para além de suas origens. Dessa forma, a definição deixou de ser o simples 

sinônimo de jogo, antes passando a ser entendido como uma das formas de expressão 

humana. 

Oliveira (2002, p. 72) discorre sobre a ludopedagogia, a ludicidade na educação, em 

que o lúdico é utilizado na escola para a “transmissão de conteúdos e/ou para construção do 

conhecimento” e chama atenção para uma limitação nessa ação educativa: a perda da essência 

da ludicidade. O autor conceitua essa essência da plenitude da atividade lúdica, que se 

caracteriza pela presença de sete elementos: a) Plenitude da experiência: máxima ocupação 

possível de nosso próprio espaço interior, pelo prazer de estar; b) Intencionalidade no 

exercício da vontade de estar; c) Absorção e ressignificação das diferenças culturais de cada 

pessoa; d) Espontaneidade dos sujeitos em participar da atividade sem restrições impositivas; 

e) Flexibilidade para que se resolvam, em exercício democrático de liberdade, as restrições 

cabíveis e necessárias; f) Incerteza dos resultados: a vivência plena da experiência presente 

com a finalidade em si mesma; g) Relevância dos processos: cada momento tem sua 

importância pelo seu valor singular. O autor nos adverte que tais características são 

incompatíveis com o “entretenimento consumista ou com a busca de um lazer que se preste a 

nos ajudar na fuga de nossa realidade” (OLIVEIRA, 2002, p. 70).  

O que destacamos como fundamental no estudo de Oliveira (2002) é a associação da 

atividade plenamente lúdica com “um tipo de jogo democrático”. São poderes, interesses, 

flexibilizações, absorções que podem servir a interesses ora individuais, ora coletivos, em 

detrimento de alguns e sobreposição de outros.  
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Na perspectiva de Luckesi, o que caracteriza o lúdico "é a experiência de plenitude 

que ele possibilita a quem o vivencia em seus atos" (2000, p. 96). A ludicidade é, então, 

compreendida como um estado de plenitude, de estar pleno naquilo que faz com prazer, e 

pode estar presente em diferentes situações de nossas vidas.  

No campo da filosofia, França (2003, p. 33) vai buscar o pensamento nietzschiano 

para elaborar sua reflexão sobre um permanente processo de formação humana, fugindo para 

além do comodismo carcerário e dominador do mundo contemporâneo, por um processo 

formativo, através do estímulo ao correto desejo de aceder ao conhecimento pelo movimento 

de desconstrução, reconstrução, (re)criação. “Pensar o ser em um constante processo de 

crescimento e desenvolvimento, ou seja; ‘o sendo’, deve ser a tônica do conhecimento que se 

coloca a serviço desse mesmo homem”. 

Com base nesse pensamento, a autora trata da ludicidade como princípio fundante da 

condição humana. As experiências vividas em um jogo, na ida ao cinema, na contemplação da 

natureza, na família, em viagens, em trabalhos voluntários. Ações que, sob o olhar 

socioeducativo-sensível-racional, poderão ser vistas como “processos de educação ampliada, 

deverá fornecer elementos para um despertar de atitudes formativas no sentido moral, ético 

e/ou emocional, sem ferir a sensibilidade lúdica do viverem tais experiências [...]” (FRANÇA, 

2003, p. 57). Assim, a ludicidade entendida como uma das categorias principais para 

materialização de uma práxis sensível, para além dos saberes científicos e da racionalidade 

técnica, norteadora do processo formativo. Uma práxis sensível à amplitude do próprio 

processo formativo docente, que considere a complexidade dos saberes, da experiência 

cultural. 

No campo da estética, Shiller (2002) reconhece a natureza humana como mista da 

razão e da sensibilidade, e desconsidera o enaltecimento da razão sobre a sensibilidade. Para o 

autor, há o “impulso lúdico”, em que razão e sensibilidade atuam em potencial para liberdade 

do homem entre o sentido e a razão. Nessa “disposição lúdica”, que se dá na contemplação do 

belo (arte), é que o homem vive plenamente sua liberdade de pensar em harmonia com seu 

mundo sensível. Há, porém, nessas reflexões, uma relação dicotômica, pois, o que se percebe 

no processo de formação do professor é que há uma prevalência em torno de questões 

epistemológicas e metodológicas, não atentando para o aspecto humano e pessoal, o aspecto 

ontológico que também faz parte do desenvolvimento profissional.  

Paulo Freire também mantém a unidade entre ética e impulso sensível-racional em 

que, para ele, decência e boniteza andam de mãos dadas (FREIRE, 1987, p. 36). Como o ser 

humano cria a sua existência e a si próprio por meio da educação entendida como processo 
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contínuo, a obra de sua criação pode enfear ou embelezar o mundo, daí a impossibilidade de 

nos eximirmos da ética, fazemos nosso mundo a partir da nossa liberdade (p. 57). Aqui Freire 

mostra que existe uma ligação entre a formação continuada e a ludicidade, a obra humana 

embeleza ou enfeia o mundo, responsabilidade da qual não podemos nos eximir; portanto, a 

ação humana é de responsabilidade ética. O processo formativo aqui se assume como um 

processo artístico, é por ele que os seres humanos fazem a si e ao mundo como obra de arte. A 

formação estética que propomos como caminho para formação docente humanizadora que 

abraça a totalidade do ser humano e requer a formação da sensibilidade aliada à formação 

ética, técnica e científica a fim de que haja conciliação da felicidade com uma vida em 

formação do sujeito humano-professor. Pensar sob essas bases teóricas na importância da 

dimensão da ludicidade no processo formativo docente permite trazer à tona sentimentos, 

sentidos e significados dos sujeitos, assim como as leituras de mundo do professor, que 

caracterizam e orientam muito de sua prática educativa.  

Portanto, nesta pesquisa pensar a formação continuada na dimensão da ludicidade, sob 

a base teórica do pensamento freireano de educação, se faz pela significação do pensamento 

freireano sobre a ludicidade, o modo de o sujeito encontrar alegria de estar na sua 

amorosidade do reconhecimento humano condicionada por uma perspectiva pela qual a 

experiência se expressa como algo de sujeito na reinvenção. 

Pelas reflexões expostas, podemos chegar a considerar que há “exigências 

educacionais” para se educar/formar o homem/mulher/cidadão (ã) em relações político-

educacionais que se objetivam em relações interpessoais, relações de interesses diversos de 

pessoas diferentes e grupos sociais diferentes. Todos esses aspectos devem ser muito bem 

pensados quando se trata de educar/formar pessoas para aprender/viver/conviver em 

sociedade. Nessa direção, Ferreira diz: 

 

A semelhança entre os homens não é um atributo abstrato, consubstanciado 

na natureza humana. Ela se constitui socialmente, mediante vivências, 

identificações e lutas. A vida do grupo, sua manutenção e reprodução, se 

efetiva por uma vasta rede de sistemas de signos vividos coletivamente como 

legítimos. [...] Quando o sentimento coletivo, de ser integrante do grupo, não 

existe mais, quando cada um se vê como estranho, a sociabilidade se 

enfraquece, dando lugar a indiferença, a certa resistência passiva, uma 

espécie de morte coletiva. (1993, p. 222-223). 

 

 

Do que podemos, até o momento, perceber na ampla concepção da autora é que a sala 

de aula, como espaço de vivências públicas, é um lugar de intensas e complexas relações que 

demandam competências para a convivência social, quais sejam: solidariedade, cooperação, 
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respeito mútuo, diálogo, reflexão-crítica, sensibilidade, humildade e amorosidade. À 

formação continuada, como processo de formação humanizadora de sujeito humanos-

professores(as), não caberia mais a ordem do saber técnico-instrumental como suporte para a 

superação da consciência ingênua, mítica, do pensamento ilusionista, para a consciência 

crítica, radical política.  

Vale salientar que temos a clareza de que não se vai aos encontros de formação 

continuada para se aprender a ser humano, mas é preciso admitir que as formações 

continuadas em serviço requeiram uma maior competência profissional que ajude a encontrar 

novas soluções aos problemas, para que se tenham condições de enfrentar as adversidades, 

construir autonomia e criatividade. 

Aqui, concebemos a dimensão da ludicidade, contemplada na formação continuada de 

professores na estreita relação com as novas exigências educacionais, que emanam dessa 

sociedade em transformação, no entendimento de que a ludicidade como categoria da prática 

docente, onde aprender e ensinar com sentido, sentimento, sensibilidade e razão é aprender e 

ensinar com compromisso ético, político, crítico. Concebemos o lúdico não como uma 

abordagem de forma isolada em uma ou em outra atividade, brinquedo, festa, jogo ou 

brincadeira, mas como um componente inerente à condição humana, cuja manifestação e 

expressão são culturalmente situadas sem o qual a interação humana ficaria prejudicada. Por 

sua vez, uma prática docente que tenha a ludicidade constituinte na mediação da ação pode 

contribuir como impulso sensível-racional que nos permite identificar nossos semelhantes, 

nos aproximar uns aos outros. 

 Isto varia de acordo com o meio em que vive o sujeito, os caminhos e descaminhos 

percorridos na travessia do aprender a ser professor. Caminhos estes que, por vezes, oscilam 

entre as alegrias e as tristezas da prática de ser docente. Olhar sobre o que acontece nas 

sociedades que estão num fluxo contínuo de transformação – principalmente quando, na 

esfera educacional, nas salas dos anos iniciais do ensino fundamental, possibilita enxergar o 

quão distantes estamos da formação de professores voltada para uma prática docente lúdica. 

Pesquisas como a de Rabello (2010) e Pereira (2005) vêm a contemplar a dimensão da 

ludicidade na formação de professores no imbricamento com as exigências educacionais que 

emanam dessa sociedade em transformação. Exigências estas que, na afirmativa de 

D’Ambrósio (2001), perpassam a racionalidade tecnicista de se pensar o ato educativo. “O 

mundo atual está a exigir outros conteúdos, naturalmente outras metodologias, para que se 

atinjam os objetivos maiores de criatividade e cidadania plena” (D’AMBRÓSIO, 2001, p. 20). 
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Portanto, a dimensão lúdica na formação do profissional torna-se parte integrante de 

todo o processo, amplo, complexo e integral; indissociável do autoconhecimento, na relação 

concreta entre os conhecimentos pedagógicos, técnico/científicos e os saberes construídos e 

vividos em experiência viva, entre a reflexão individual e a interação coletiva, dentro de um 

confronto de ideias e trocas de experiências vivenciadas. Educados e educadores são sujeitos 

oriundos de contextos forjados individual e coletivamente, num processo ensino-

aprendizagem de forma mais criativa (OLIVEIRA, 2002).  

Precisamos encontrar o equilíbrio entre razão, sensibilidade, cognição e os processos 

educativo/formativos de professores em serviço, uma vez que são eles os sustentadores da 

formação de novas gerações de seres humanos que convivem numa sociedade em crise de 

incerteza e fragmentação. 

Sobre esse tempo de incertezas e de fragmentação, Nóvoa (2002) destaca que os 

professores vivem momentos de grande instabilidade profissional, convivendo com tensões ao 

lidarem com realidades locais e situações escolares marcadas por fenômenos de exclusão, de 

agressividade e de conflito social, situados num contexto micro-social que, por sua vez, 

interfere no macro-social. Segundo o autor, cada vez mais se delega ao professor a função de 

“regenerador social”, como se ele fosse o único responsável pela educação e formação, sem 

que se fossem considerados os limites impostos às condições efetivas de sua formação, para o 

processo de construção de seus conhecimentos. 

 Freire (1996, p. 72) nos chamou atenção sobre uma das exigências do ato de ensinar, a 

alegria necessária à atividade educativa, na esperança de que ambos, professor e aluno, 

pudessem motivar-se e mobilizar-se na e para aprendizagem e de igual forma posicionarem-se 

em reação aos obstáculos na alegria, na boniteza do processo ensino-aprendizagem. 

Improvável ao homem consciente de seus limites, de seus desejos, não buscar, 

esperançosamente, sua condição de “inacabado, inconcluso”, na sua vocação ontológica de 

“ser mais”. Embora não sejam oferecidas condições necessárias para o desenvolvimento de 

projetos mais arrojados, dentro da escola, ao professor é depositada, fundamentalmente, a 

culpabilidade da crise no ensino, ao invés de se considerar a atual conjectura do contexto 

histórico, político e social da educação em que os professores(as) atuam. 

 Comprometida ética e politicamente em romper com uma formação docente que não 

reconheça os impactos desse contexto na formação do professor, a educação para a 

emancipação, a qual Freire (1979a) defende, se configura como libertadora, amorosa, 

humanizante e politicamente engajada na formação integral do ser humano pela crítica-

reflexiva. É essencialmente uma relação educativa intersubjetiva, entre sujeitos que ensinam e 
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aprendem em comunhão. A relação humana que se arquiteta de forma objetiva, subjetiva e 

intersubjetiva nos permite entender o caráter lúdico, no processo e nas relações do campo da 

formação de professores. 

  A expressão da ludicidade, portanto, é um caminho possível, racional e sensível; um 

processo de descoberta e redescoberta, que permite assumir a importância das reflexões sobre 

a grande relevância da ludicidade no processo de formação de professores críticos-reflexivos. 

Fazemos, então, nossas as palavras de Freire,  

 

O que eu sei, sei com o meu corpo inteiro: com minha mente crítica, mas 

também com os meus sentimentos, com minhas intuições, com minhas 

emoções [...] Devo submeter os objetos de minhas intuições a um tratamento 

sério, rigoroso, mas nunca desprezá-los. (1996, p. 29). 
 

 Entendemos a ludicidade como categoria de relevância num processo de formação 

comprometida com a construção da humanidade das pessoas e como tal, seres humanos, 

adjetivados por suas múltiplas dimensões, próprias de sua natureza complexa. O 

homem/mulher é “homo faber, que fabrica; homo sapiens, dotado da razão; homo demes, 

também louco; homo economicus, que domina o dinheiro; homo mytologicus, imaginário, 

sonhador, mítico [...] A verdadeira complexidade humana só pode ser pensada na 

simultaneidade da unidade e da multiplicidade [...] o homem/mulher é, também, o homo 

ludens [...]” (MORIN, 2009, p. 90-92). 

   Estamos vivendo numa sociedade complexa, cuja velocidade das mudanças é 

demasiada, na qual a incerteza se traduz como uma das grandes conquistas da humanidade. A 

lente da complexidade nos permite olhar para o ser humano e enxergar um ser complexo, 

múltiplo, que carece de se reinventar e recriar continuamente. A condição humana, nesse viés 

de entendimento, não se resume ao conhecimento das ciências, da técnica, puramente 

racional. Certamente, do pulso de nossa vida, que em muito se vive no espaço escolar, nasce a 

necessidade de um ensino que possa considerar os saberes desenvolvidos a partir da 

experiência cotidiana, do contexto que nos evolve, do sentimento lúdico que nos acompanha 

em toda vida e aqueles, quando não reconhecidos, nos privam do impulso sensível-racional na 

aprendizagem. É nessa natureza humana que o autor trata de um tipo de conhecimento 

pertinente a ser construído que contextualize o saber, analítica e sinteticamente, “religando a 

parte ao todo e o todo às partes” (MORIN, 2009, p. 86). 

 Corroborando com essa perspectiva, Coêlho afirma:  

 



65 

 

 

Essa formação é fundamental em todas as áreas do saber e da atividade e, 

com mais razão ainda, no caso dos que terão por ofício formar seres 

humanos, contribuir para a elevação de todos ao mais alto grau de perfeição, 

a excelência na vida social e pessoal. (2006, p. 51) 

   

 Freire (1987) nos faz refletir sobre a relação que se estabelece entre homem e mundo, 

que é dialética, e não mecanicista – em que a consciência não passa de mero reflexo da 

materialidade objetiva; e não idealista – em que a consciência é “a fazedora arbitrária do 

mundo” (p. 21). As relações entre consciência e mundo são mútuas, naturalmente dialéticas. 

O fato do ser humano estar no e com o mundo implica em domínio de processos de reflexão, 

avaliação, programação, investigação, transformação, mas sempre à luz de fins, valores 

propostos. Nesse sentido, ele não é somente razão, mas antes é um ser humano completo,  

 

[...] um ser que faz coisas, sabe e ignora, fala, teme e se aventura, sonha e 

ama, tem raiva e se encanta. Um ser que se recusa a aceitar a condição de 

mero objeto, que não baixa a cabeça diante do indiscutível poder acumulado 

pela tecnologia porque, sabendo-a produção humana, não aceita que ela seja, 

em si, má. (FREIRE, 1987, p. 22).  

 

 Pensar o processo de formação de professores nessa expectativa implica passar a 

considerar professores como atuantes no processo de transformação sociocultural, bem como 

conceber a importância da coragem e da vontade de mudar suas realidades. As reflexões aqui 

colocadas possibilitam-nos refletir sobre o processo formativo de professores na dimensão da 

ludicidade pela emancipação das pessoas, que não se localizam isoladamente, seja política, 

filosófica, antropológica, sociológica ou educativa. Mas, que aponta para o (re)encantar dos 

processos educativo-formativos, num resgate da natureza lúdica do ser humano, o “homo 

ludus”, capaz de aprender e emancipar-se como sujeito humano, político, histórico, ético, 

sensível e racional.  

Nessa direção caberia, então, no desejo inquieto de pesquisadora investigar sobre a 

ludicidade, na formação dos professores, na perspectiva do desafio de reencantar o processo 

educativo, estimular a criatividade-transformadora de interesses pessoal/individuais em 

oportunidades de construção social/coletivo. 

  Nesse diálogo, a ludicidade apresenta-se como inerente à condição humana, portanto, 

necessária ao processo formativo de professores, para que sejam capazes de interrogar e 

refletir sobre os contrastes epistêmico-metodológicos de uma prática educativo-formativa. A 

aprendizagem do indivíduo, então, passa a ser considerada no sentido de pensar para intervir 

na realidade e questionar quando necessita compreender em profundidade, seguindo o 
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impulso sensível-racional de refletir criticamente, tomando decisões politicamente conscientes 

e não aceitando, de forma subalterna, autoritarismos, manipulações, situações de verdades 

absolutas, acomodando-se, assim, numa linearidade das pseudo “certezas” das coisas. 

Pensamos então sobre a alegria, capaz de provocar em nós, esse impulso sensível-racional de 

sentir, pensar e agir sobre, no e com o mundo. 

 Snyders (1998, p. 13) problematiza sobre a alegria e a escola, pondo a questão sobre o 

seguinte problema: “para dar alegria aos alunos coloco minha esperança na renovação dos 

conteúdos culturais”. O autor amplia a problemática pondo a escola como lugar de satisfação, 

onde o problema “é a falta de satisfação, a não satisfação na escola” (p. 15). Percebemos que 

essas categorias interligadas, alegria, satisfação e escola, ultrapassam nosso entendimento 

primário de sensações vividas nas realizações das práticas cotidianas. Antes, nos permitem 

pensá-las como impulsos à nossa sensibilidade e afetividade, movendo a ludicidade que vive 

em nossa natureza humana, vinculada à inspiração para aprender. Segundo Snyders,  

 

[...] encontrar alegria na escola, no que ela oferece de particular, de 

insubstituível é a única ou pelo menos a mais bem situada para propor que 

seria uma escola que tivesse realmente audácia de apostar tudo na satisfação 

da cultura elaborada, das exigências culturais mais elevadas, de uma extrema 

ambição cultural. (1998, p. 16). 
. 

  

 Agora, o problema é, até onde alcança nosso olhar sensível-racional de pesquisadora, a 

necessidade de (re)encantamento nos processos de formação continuada de professores em 

serviço. Por entendermos o não reconhecimento da ludicidade como categoria fundante numa 

prática docente humanizadora. Pois, “trata-se de coisas que sacodem, interpelam a partir do 

que os alunos mudarão suas vidas, darão um novo sentido” (p. 17). 

 Concordamos com Moraes quando nos incita a (re)pensar sobre as práticas 

pedagógicas que sofrem a influência do velho paradigma da ciência, que desconsidera a 

dinâmica interativa entre o indivíduo e o meio, as emoções e os seus pensamentos. 

 

Necessitamos mais do que nunca, de um novo modelo educacional que, além 

de colaborar para a formação do ser, também reconheça a aprendizagem 

como um processo complexo em permanente construção [...] Um paradigma 

que colabore para a formação integral do ser aprendiz, que seja capaz de 

aproximar a educação da vida e trazer um pouco mais de vida para dentro de 

nossas salas de aula. (2004, p. 05). 

 
 

Assmann (2001) entende que toda educação, também, implica em instrução, 

entendimento e manejo de regras, e reconhecimento de saberes já acumulados pela 
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humanidade, mas esse aspecto da instrução não deve ser concebido como fundamental da 

educação. Na concepção do autor, o processo educacional “reside nas vivências 

personalizadas de aprendizagem que obedecem à coincidência básica entre processos vitais e 

processos cognitivos” (p. 29) Fica para nós o entendimento de que a educação/formação de 

pessoas, embora seja exigida uma forte carga de conhecimentos disciplinares, técnico e 

científicos ainda se mantém como processo de construção do sujeito humano em sua 

plenitude. No mundo atual, o aspecto instrucional da educação, o qual o autor discutiu, vem se 

mostrando limitado em dar conta da abundância de conhecimentos disponíveis e emergentes, 

de um mundo de tantas mudanças aceleradas.  

Pesquisas como a de Nunes (2009) e França (2008) trazem a concepção da prática 

pedagógica e docente sob a perspectiva do (re)encantamento pressuposta do imbricamento de 

aspectos da complexidade humana, como: alegria/prazer; diálogo e autonomia e criatividade. 

É o (re)encantamento da educação que “[...] requer a união entre sensibilidade social e 

eficiência pedagógica. O compromisso ético-político do/a educador/a deve manifestar-se 

primordialmente na excelência pedagógica e na colaboração para um clima esperançador no 

próprio contexto escolar” (p. 33). 

Nunes (2009) concebe a prática pedagógica como pressuposta de alegria/prazer, que 

emerge num jogo de relações entre “entusiasmo cultural”, da satisfação no e com o conteúdo, 

o conhecimento que se ensina. Uma prática que suscita ao diálogo e à autonomia, por se fazer 

aberto à escuta ética e humilde do outro, num compromisso consciente do comunicar e não 

informar os conhecimentos e os saberes de sujeito – humanos discentes e docentes. Portanto, 

que se abre na reflexão teoria e prática para o exercício da criatividade transformadora de si e 

de sua realidade objetiva. 

O estudo de Deise (2008) traz a problematização sobre a prática docente expressa com 

ludicidade como uma dimensão da prática pedagógica, como uma prática que privilegia 

atividades criativas, com alegria e prazer, na qual razão e sensibilidade são considerados 

como elementos da condição humana impulsionadores para construção de uma aprendizagem 

“eficaz para a vida”. A ludicidade tem o trato com o conhecimento numa perspectiva que 

favoreça a manifestação da plenitude humana, como processo permanente de humanização. 

“[...] a ludicidade constitui-se como elemento de preservação dos valores humanos resistindo 

às experiências de aprendizagem que insistem em privilegiar apenas a racionalidade”. 

(FRANÇA, 2008, p. 37). 

 Para Freire (1979, 1993), homens e mulheres encontram, em suas vidas pessoal e 

social, obstáculos, barreiras que precisam ser vencidas sob as quais percebem, pela sua 
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condição de ser condicionado e cognoscível como um obstáculo. Obstáculos estes que podem 

transpor, ou como algo que não querem transpor, ou ainda como algo que sabem que existe e 

que precisa ser rompido e então se empenham na sua superação. Nesse caso a sua postura 

frente aos obstáculos percebidos, reporta-se ao seu modo peculiar de perceber a realidade 

concreta. Percebida criticamente, esta realidade torna-se desafiadora ao sujeito para agir na 

tomada de atitude a resolver da melhor maneira possível, num clima de esperança e de 

confiança, os problemas da realidade/contexto em que vivem. 

 Como realidade percebida pela objetivação que a destaca, da vida cotidiana o 

"percebido-destacado" não podendo e não devendo permanecer como tal, passa a ser um 

tema-problema que deve e precisa ser enfrentado, portanto, deve e precisa ser submetido ao 

diálogo e à reflexão-crítica em busca da superação. 

 Importa dizer que o modo de estar, pelo impulso sensível - racional, em processo 

formativo, peculiar a cada sujeito humano-professor poderá ou não gerar atitudes a romper 

com obstáculos para que o processo formativo venha a se constituir como humanizador. Esses 

se dirigem, então, à superação e à negação do dado, da aceitação dócil e passiva do que está 

aí, implicando dessa forma uma postura decidida frente ao mundo, o modo de cada sujeito 

humano-professor estar em formação, perceber claramente que os obstáculos/temas 

problemas se destacam como travessia entre o ser mais ou ser menos, ação esta que se 

constrói na coletividade ao reconhecer-se como sujeito de ação. 

  A ludicidade, nesse estudo, é tomada como uma capacidade inerente ao sujeito 

humano, no caso, o sujeito humano-professor, de construir a conscientização de sua condição 

de sujeito ativo, deseja, reflete criticamente, dialoga e assume, no reconhecimento de sua 

amorosidade do comprometimento da realização da humanização e a concretização do ser-

mais. 

É nesse sentido que nos colocamos no eixo teórico da dimensão da ludicidade na 

formação de professores, como expressão de (re)encantamento e (re)criação das situações e 

experiências educativo/formativas, para uma formação docente humanizadora. Quando 

pretendemos compreender o processo formativo, há que se considerar que o processo de 

formação do professor é continuado, permanente, ao longo da vida. Portanto, é um processo 

de compartilhamento, voltado para o desenvolvimento humano, provocador de experiências 

que desencadeiem processos reflexivos, que veem o conhecimento como um processo de 

tornar-se, opondo-se ao modelo da racionalidade técnica de obtenção restrita de resultados. 
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CAPÍTULO 3 NA TRILHA ETNOMETODOLÓGICA: ANDARILHANDO PELO 

PROCESSO FORMATIVO 

 

Na verdade, a curiosidade ingênua que, “desarmada”, está associada ao saber 

do senso comum, é a mesma curiosidade que, criticizando-se se aproxima de 

forma cada vez mais metodicamente rigorosa do objeto cognoscível, se torna 

curiosidade epistemológica. Muda de qualidade, mas não de essência. 

 (FREIRE, 1996, p. 31). 

 

 Ao andarilharmos pelo processo de formação continuada na RMEJG entramos na 

trilha etnometodológica da pesquisa, concebendo-a como atividade humana de interpretação - 

compreensão da realidade social. Pensar na pesquisa na perspectiva de atividade humana, 

podemos dizer, em uma breve síntese, que se constituiu como um processo que requer uma 

racionalidade sistemática de construir explicações analítico-críticas da realidade social. A 

concretização de uma pesquisa implica numa relação entre conhecimentos científicos e o 

significado que esses conhecimentos assumem para os atores sociais situados em diversos 

espaços histórico, social e culturalmente construídos. Esta atitude de conhecer por dentro 

dessa realidade concreta apresenta-se ao pesquisador em relações diversas e complexas, na 

interpretação – compreensão de um objeto de estudo, situado nesse espaço-tempo. Relações 

que Minayo adverte: 

 

Isso significa compreender o global e o local, convivendo e sendo, ao 

mesmo tempo, mutáveis e permanentes. Pois, o ser humano é autor, ao 

mesmo tempo das instituições, das leis, das visões de mundo que, em ritmos 

diferentes, são todas provisórias, passageiras, trazendo em si mesmas 

sementes de transformação. (2010, p. 40). 

 

Podemos afirmar que, nessa atividade humana, o pesquisador concentra seus esforços 

no desvelamento dessa realidade pela elaboração de um conhecimento metódico, sistemático 

e científico, na construção de novos conhecimentos. Contudo, não apenas o pesquisador dá 

sentido e significado a seu trabalho, os atores sociais também o fazem, com intencionalidade, 

interpretando suas ações e construções, mediante a realização de suas atividades práticas, em 

suma, suas ações humanas objetivadas. Nessa mesma direção, destacamos as ideias de Freire 

(1996, p. 31) para quem “a curiosidade ingênua que, ‘desarmada’, está associada ao saber do 

senso comum, é a mesma curiosidade que, criticizando-se, se aproxima de forma cada vez 

mais metodicamente rigorosa do objeto cognoscível, se torna curiosidade epistemológica”. 

O que podemos perceber é a pesquisa que se apresenta como processo intrinsecamente 

ligado à inquietude metodológica humana pelo conhecer, pela incessante busca de sentidos e 
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significados, ora exibidos, ora ocultados na tentativa de tomar a realidade como dinâmica. 

Assim, a pesquisa apresenta-se a nós como processo pelo qual, sujeito/pessoa 

(pesquisador/pesquisadora) consciente de sua natureza inconclusa e inacabada busca 

permanentemente construir sua humanidade pessoal/social. 

Todo processo de construção, que envolve a relação entre sujeito/pessoa/mundo, nos 

direcionou ao enfoque da etnopesquisa-crítica tendo a etnometodologia como inspiração 

teórica fundante por compreender nosso objeto de estudo inserido nas complexas realidades 

humanas e educacionais. Nessa forma de compreender o objeto, há de se perceber a 

complexidade que nos desafia numa inquietação metodológica, tanto no nível individual 

como coletivo.  

[...] ao estudarmos as realidades sociais, não estamos lidando com uma 

realidade formada por fatos brutos, lidamos com uma realidade constituída 

por pessoas que se relacionam por meio de práticas que recebem 

identificação e significado pela linguagem usada pra descrevê-las, invocá-las 

e executá-las; daí o interesse pelas especificidades qualitativas da vida 

humana (MACEDO, 2010, p. 11, grifo do autor). 

 

Assim, ao modo da etnopesquisa-crítica de pesquisar, é exigido do etnopesquisador 

trilhar caminhos que o levem a descrever, interpretar e compreender o outro, o fazer do e com 

o outro. Ir ao concreto vivido e experienciado numa relação de estar com e no percebido, num 

foco sensível-compreensivo-crítico nas relações mundo-vida dos atores sociais. Dentre os 

quais ele, o entopesquisador, se aproxima dos fenômenos humanos como sujeito/pessoa, 

permitindo-se, como diria Macedo (2010), confrontar-se como sujeito/pessoa com suas 

próprias observações, colocando à mostra suas implicações, instituídas e instituintes de suas 

motivações, objetivos e perspectivas. “Ele compreende que para suspender preconceitos é 

necessário tê-los explícitos” (p. 82).  

Os sujeitos sociais assim são entendidos como autores e atores de e em suas ações 

cotidianas, na realização de suas práticas tornam-se parte fundamental de um processo 

investigativo envolto num “universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes. O que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2010).  

  Nesta pesquisa, o processo educativo/formativo continuado do sujeito humano-

professor é concebido como contribuinte com a educação humanizadora/libertadora no 

processo de mudança social. Nesse ínterim, para que pudesse ser convertido em objeto de 

estudo científico, foi preciso pensá-lo na dimensão de lugar e contexto das interações 

cotidianas. Estas, entendidas como ordens socioculturais em organização, constituídas por 
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sujeitos intersubjetivamente, preocupando-se com os processos que constituem como ser 

humano social e de cultura. 

Ao discorrer sobre o contexto e lugar como pertinência constitutiva, Macedo (2010, p. 

34-36) diz que contexto são construções das pessoas para as pessoas em interação, daí a 

intersubjetividade ser “condição incontornável”. O lugar é considerado como espaço presente 

construído como uma totalidade com suas ligações e conexões mutantes. Portanto, faz-se 

necessário perceber nas relações em interação a experiência do vivido, com sentidos e 

significados dos atores. Importante ao etnopesquisador a construção de um movimento que 

lhe permita analisar, através das ações dos atores, a construção e o reconhecimento das 

circunstâncias e acontecimentos que lhes permitam tais ações.  

São as descrições e a compreensão que os atores têm da realidade que são, em última 

instância, o cerne dos estudos da etnometodologia. Podemos dizer que o enfoque da 

etnopesquisa-crítica busca compreender o fenômeno objeto de pesquisa no modo como se 

situa, compreendendo essa construção na trama das relações sociais, ações, percepções em 

movimento. O que, por conseguinte, favorece a compreensão das relações estabelecidas entre 

o conteúdo singularidade na pluralidade contida na totalidade em que se inscreve o objeto de 

estudo. É o que Garfinkel (1963) e Coulon (1995) trazem como perspectiva fundante da 

etnometodologia para compreender o fenômeno-objeto significativamente, a racionalidade do 

ator social, sob quais ações, no decorrer das interações, deveriam ser, frequentemente, 

reinterpretadas e ressignificadas numa tessitura histórico-cultural. 

De acordo com Coulon (1995, p. 15), “é através do sentido que eles atribuem aos 

objetos, às situações, aos símbolos que os cercam, que os atores constroem seu mundo 

social”. Assim, o subjetivismo é entendido como presente nas atividades cotidianas do autor, 

que, por sua vez, é capaz de raciocinar, compreender e interpretar suas ações. Para Garfinkel, 

o ator passa a ser visto como autor, que tem como característica fundamental a reflexibilidade, 

não mais sendo tratado como um “idiota social”.  

 

El carácter engañoso del uso del idiota sin juicio para retratar la relación 

entre las expectativas estandarizadas y los cursos de acción, tiene que ver 

con el problema de considerar la explicación adecuada como control de la 

decisión, por parte del investigador, de tomar en cuenta o desatender las 

racionalidades de sentido común cuando éste debe decidir las relaciones 

necesarias entre los cursos de acción, subjetividad y tiempo interno. Se suele 

preferir la solución de retratar los resultados de las acciones de los miembros 

por medio de la utilización de estructuras estables —es decir, aquello en lo 

que se convirtieron los miembros—, como puntos de partida teóricos desde 

los cuales retratar el carácter necesario de los caminos por los cuales se 

construye el resultado final. (2006, p. 94-95) 
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No caso dessa investigação, que se propôs interpretar e analisar o processo formativo 

dos professores dos anos iniciais, do ensino fundamental da RMEJG, pode-se dizer que este 

objeto é constituído de uma teia de relações de sentidos e significados, estabelecidas entre o 

contexto histórico, sociocultural e os próprios atores sociais. Em síntese, é locus substancial 

para compreensão das ações educacionais, dentro do qual os atores interpretam seus 

pensamentos, sentimentos e ações.  

Reafirmamos que ao tomar o processo de formação continuada humanizadora de 

sujeitos humano-professores como objeto de estudo, admitimos a possibilidade de refletirmos 

sobre um modo peculiar desse sujeito humano-professor/ator social de ser e estar, no e em 

processo educativo/formativo. É parte da totalidade instituinte e instituída por esse tipo de 

formação que estabelece determinadas relações numa singularidade das ações e realizações 

humanas, que só se estabelece como singularidade pessoal nas relações do coletivo 

construídas em libertação. “Nas relações que o homem [ser humano] estabelece com o mundo 

há uma pluralidade na própria singularidade” (FREIRE, 1967, p. 40, grifo nosso). 

Tomamos como referência a afirmativa do autor, na compreensão de ser humano 

imerso na pluralidade das relações que estabelece no e com o contexto/realidade de seu 

cotidiano que por sua vez, lhe permite modos peculiares de ser e estar, pensar e agir diante de 

um mesmo desafio, modo este que lhe impulsiona sensível e racionalmente, ou seja, em sua 

ludicidade, para atuar por um processo formativo, através do estímulo ao correto desejo de 

aceder ao conhecimento pelo movimento de desconstrução, reconstrução, (re)criação.  

No dizer de França (2003, p. 33), “Pensar o ser em um constante processo de 

crescimento e desenvolvimento, ou seja; ‘o sendo’, deve ser a tônica do conhecimento que se 

coloca a serviço desse mesmo homem”. Chegado o momento de buscar e construir 

conhecimento numa perspectiva intercrítica de saberes, num diálogo problematizador com o 

próprio conhecimento, a opção pela etnometodologia se deu por entendê-la por numa 

perspectiva investigativa que resguarda duas condições indispensáveis ao trabalho de 

pesquisa: por direcionar olhares e escutas sensíveis à nossa sensibilidade, emoções, 

pensamentos e convicções de pesquisadora, conforme Freire (1996, p. 29): “O que eu sei, sei 

com o meu corpo inteiro: com minha mente crítica, mas também com os meus sentimentos, 

com minhas intuições, com minhas emoções [...] Devo submeter os objetos de minhas 

intuições a um tratamento sério, rigoroso, mas nunca desprezá-los”. E por requerer o 

necessário rigor a propósito da criticidade exigida “que favoreça um conjunto de instrumentos 
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rigorosos, no sentido crítico, com possibilidades de aflorar e aproximar a compreensão 

adequada da radicalidade e da totalidade do fenômeno estudado” (FRANÇA, 2003, p. 77). 

Encontramos nos estudos de Garfinkel (1963), Coulon (1995) e Macedo (2010) a 

perspectiva da etnopesquisa crítica, sob inspiração etnometodológica que nos permitiu 

entender que as definições e significações de uma situação/ação não estão padronizadas 

definitivamente, antes estão abertas e suscetíveis, frequentemente, a interpretações e 

reinterpretações.  

Cabe aqui salientar a constatação de Macedo de que 

 

...a realização de um estudo em etnopesquisa dos meios educacionais precisa 

do acesso à singularidade do meio educacional e de seus atores, assim como 

de aceso à cotidianidade natural das situações, em que se dá a prática 

pedagógica. (2010, p. 88). 

 

 A descrição, portanto, constitui-se como ato imperativo ao etnopesquisador como 

forma de se revelar os procedimentos pelos quais os atores interpretam constantemente a 

realidade social, pela reconstrução da linguagem, suas formas de comunicação e os 

significados que são criados e recriados no fazer pedagógico. Esse tipo de investigação 

possibilita-nos entender como os mecanismos de dominação e de resistência, de opressão e de 

contestação operam no dia a dia, ao mesmo tempo em que são veiculados e reelaborados 

conhecimentos, atitudes, valores, crenças, modos de ver e de sentir a realidade e o mundo dos 

atores sociais, dentre os quais o próprio pesquisador. 

 

 

3.1 Etnometodologia: a teoria dos etnométodos na interpretação da “realidade 

pronunciada” pelos atores/professores.  
 

 

Nesta esteira metodológica, encontramos na etnometodologia aproximação teórica a 

qual nos apontou um caminho para construção do conhecimento crítico, sensível-racional na 

compreensão de nosso objeto de pesquisa: o processo de formação continuada humanizadora 

de professores. A compreensão etnometodológica nos possibilitou a interpretação crítica das 

realizações das práticas sociais-educativas, dentro do processo de formação continuada dos 

sujeitos/atores, por meio da interpretação de sua respectiva linguagem e atos.  

Longe de ser entendida, restritivamente, como uma metodologia científica, a 

Etnometodologia é uma teoria do social (MACEDO, 2010, p. 68), oriunda de uma corrente da 
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sociologia americana, surgida na Califórnia nos anos 60. A obra de Harold Garfinkel (2006), 

“Studies in Ethnomethodology”, é considerada como marco nesta corrente. 

Figueiredo (2011) define a sociologia de Garfinkel como estudos por circunstâncias 

práticas, que dada esta relevância, adota para suas investigações o exercício empírico de 

valorizar desde as atividades banais da vida cotidiana, até os acontecimentos extraordinários. 

Não existindo diferença categorial, ou pesos e medidas, a análise é feita a partir do método 

usado pelos atores para definir e organizar suas ações. Segundo Coulon (1995, p. 20), “os 

procedimentos do senso comum são idênticos àqueles que presidem a atividade científica”.  

Na reflexão de Coulon, encontramos aproximação com a ideia de superação da 

consciência ingênua para consciência crítica, sobretudo na relevância atribuída sobre os 

conhecimentos dos atores. Busca-se a compreensão dos métodos de todas as práticas sociais, 

assim como do próprio método utilizado pelo pesquisador. A partir da descoberta de como os 

atores realizam suas atividades básicas, essencialmente o modo como os dados são recolhidos 

e tratados, traz à tona o modo como os atores sociais fabricam o seu social. 

 Esta pesquisa de inspiração etnometodológica configura-se, portanto, de natureza 

qualitativa, visando compreender e explicitar a realidade humana tal qual é vivida pelos atores 

sociais em todas as perspectivas possíveis. Uma pesquisa qualitativa conforme Bogdan e 

Biklen (1994) e Macedo (2006) em que a fonte de dados torna-se o próprio ambiente de 

formação de professores tendo a escola como locus da formação, em que os dados foram 

coletados no ambiente natural no contato direto do investigador com o contexto.  

Para nós, torna-se indispensável a interpretação crítica dessa realidade vivida e 

contextualizada histórica e culturalmente do sujeito/ator social (o sujeito humano-professor) 

por entendermos como ser inacabado, em relação com outros no mundo envolto num processo 

educativo/formativo permanente. O entendimento de realidade, conceito central da 

compreensão de Freire (1976), afirma que a realidade “não é só dado objetivo, o fato 

concreto, senão, também, a percepção que o homem tem dela” (p. 32). Nessa perspectiva, o 

contexto, pelos seus fenômenos sociais, está disposto a uma leitura que é a “leitura da 

realidade”. Contudo, essa realidade não se constitui como fatos isolados, nem tão pouco como 

a junção de fatos. Há de se ter clareza que o todo são as partes e estas são o todo. Nessa 

relação, torna-se incontornável não captar de modo reflexivo-crítico as emoções, os 

fundamentos, as contradições, as tendências, que estão suscetíveis à descrição, para 

interpretação e compreensão dessa “realidade concreta”. 
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Relevante para a etnometodologia é perceber nesse processo o elo entre esses dois 

níveis da compreensão social, o microssocial (ações sócias do sujeito in locus), com 

macrossocial (ações sócias no coletivo). 

Coulon (1995) busca apresentar o caráter indissociável desses dois níveis, em que tais 

ações concretas constituem um cotidiano de uma organização social e como tal culturalmente 

organizada, aonde se desenvolvem “inúmeros micro acontecimentos que representam, 

simultaneamente, a vida da organização e o trabalho que ela deve realizar, mostram 

igualmente, de forma reflexiva, o trabalho dos agentes [...], os microacontecimentos 

transformados me macroestrutura” (p. 47). 

É, portanto, nas relações dos atores com e no seu contexto, na sua cotidianidade 

“realidade” que estes vão construindo, descontruindo, criando, recriando, se fazendo e 

refazendo sujeito na e pela consciência de sua condição de sujeito em ação, que faz e pensa e 

pensa ao fazer, dizendo sua palavra, pronunciando a realidade. De acordo com Garfinkel  

 

Los estudios etnometodológicos analizan las actividades cotidianas como 

métodos que sus miembros usan para hacer que esas actividades sean 

racionalmente-visibles-y-reportables-para-todos-los-efectos-prácticos, es 

decir, «explicables» (accountable),* como organizaciones de actividades 

cotidianas corrientes. La reflexividad de este fenómeno constituye un rasgo 

singular de las acciones prácticas, de circunstancias prácticas, del 

conocimiento de sentido común de las estructuras sociales, y del 

razonamiento de la sociología práctica. Al permitirnos localizar y examinar 

su acontecer, ese mismo aspecto re-flexivo del fenómeno establece las 

pautas de su propio estudio. (2006, p. 14). 

 

 

É acreditando na capacidade do ator de dar respostas aos diversos desafios que a 

realidade lhe impõe, na capacidade sobre tais modos do senso comum, Garfinkel (1963) 

passou a considerá-los como códigos instrucionais reflexivos, os quais, os atores sociais se 

fazem membros no seu cotidiano de convívio social de forma que interajam, se compreendam 

e tomem decisões com respeito a suas ações. São estes: a prática realização, reflexividade, 

indicialidade, accountability e noção de membro, incorporam a teoria desenvolvida pelo 

autor. Esses modos, ora pelo autor denominados de etnométodos, devem ser entendidos como 

um conjunto articulado, interdependentes e complementares entre si.  

França (2003) apresenta-os como conceitos-chave no sentido de facilitar a 

importância, compreensão e captação, mais precisa dos nexos e contrastes das diferentes 

práticas sociais. Tomando como referência a linguagem da autora, apresentamos de forma 
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figurativa esses conceitos-chave, em sua caracterização e complementaridade, que se 

constituem categorias para análise. 

 

Figura 03- Relacionando os conceitos-chave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prática realização: para a etnometodologia, a realidade social é construída na prática do 

cotidiano pelos atores sociais, entendidos como “práticos de sentido” em interação. Não é um 

dado pré-existente. As mudanças macrossociais se dão a partir das operações micros sociais. 

 Pensar o processo de formação continuada de professores e pensar os atores em uma 

prática realização da vida em ação social, em suas ideias, emoções, interesses em interação. É 

pensar o sujeito humano-professor como um ser de relações, envolvido plenamente em 

processo de reflexão-ação-reflexão, que pensa-sente-emociona-se-fala-age. É nesse processo 

que buscamos a clareza dessa prática realização do processo educativo/formativo pela 

descrição, interpretação e compreensão, na leitura do contexto/realidade socioeducativo em 

que está inserido. Na impossibilidade de separar o inseparável: o ser humano do ser professor. 

E relação: vida, pensamento, voz e ação. 
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  A indicialidade: o conhecimento das circunstâncias dos enunciados nos permite 

atribuir sentidos mais precisos às palavras. Ou seja, as expressões utilizadas pelos atores 

ganham significado a partir do conhecimento do contexto local no qual elas são produzidas.  

Trazer as expressões e ações iniciais no sentido consubstancial apontado por Coulon 

(1995), Garfinkel (2006) e Macedo (2010) para esta pesquisa, significa entendê-las como 

ações contínuas da vida diária dos atores. Expressões que produzidas culturalmente no dia a 

dia, constituem signos linguísticos comuns entre si que ao mesmo tempo caracteriza-os e 

possibilita a comunicação dialógica entre os atores. O que Freire (1992) discutiu sobre relação 

estabelecida entre diálogo e comunicação “os sujeitos interlocutores se expressam, através de 

um mesmo sistema de signos linguísticos [...] a expressão verbal de um sujeito [tem que ser 

percebida dentro de um quadro significativo comum ao outro sujeito]
3
” (p. 67). 

A profundidade dessa propriedade racional prática, nesta pesquisa, implica pensá-la na 

relação dialógico-comunicativa, contextualizada dos sujeitos humano – professores em 

processo de formação continuada. É a formação continuada no desafio de partir para situação 

dialógica libertadora, promotora da interação e partilha de saberes.  

A reflexividade: designa as práticas que, ao mesmo tempo, descrevem e constituem o 

quadro social. Isto é, o ator, no decorrer de suas atividades ordinárias, descreve a sociedade 

em que vive ao mesmo tempo em que a constrói. Reflexividade não significa, segundo 

Coulon (1995), reflexão. Os atores não têm consciência do caráter reflexivo de suas ações nas 

suas interações cotidianas. Ou seja, eles não prestam atenção ao fato de que ao falarem, 

descrevem, e, ao mesmo tempo, constroem a realidade.  

Na concepção de Freire encontramos proximidade com propriedade racional da 

reflexividade como condição primária para compreensão da ordem social, tanto quanto na 

concepção da etnometodologia. 

 

Como um ser da ação e da reflexão, é a de “ad-mirador” do mundo. Como 

um ser de atividade que é capaz de refletir sobre si e sobre a própria 

atividade que dele se desliga, o homem é capaz de “afastar-se” do mundo 

para ficar nele e com ele. Somente o homem é capaz de realizar esta 

operação, de que resulta sua inserção crítica na realidade. (1983, p. 31).  

 

 Pensar na reflexividade diante de um processo de formação docente humanizadora 

para nós implicou concebê-lo como processo educativo/formativo criador e promotor de 

condições para superação da informação em formação, ou seja, que estabeleça condições para 

                                                 
3
 Grifo nosso. 
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um diálogo crítico-problematizador, de modo que o ator/professor seja capaz de sentir, 

emocionar-se e pensar criticamente na realidade em que está inserido, possibilitando o 

compreender/descrever, denunciar/pronunciar as situações de opressão e se colocando como 

sujeito consciente e interventor/transformador da mesma, como capacidade reflexão-crítica do 

ator/sujeito humano-professor inerente à condição humana. 

Accountability ou descritibilidade: Para Coulon (1995 p. 46), “A propriedade dessas 

descrições não é a de descrever o mundo, mas de lhes mostrar sem cessar a constituição”. A 

reflexividade é, portanto, a capacidade que o indivíduo tem para descrever e construir a 

realidade, accountability é a materialização dessa capacidade que é para Garfinkel, mediante 

análise de Coulon, uma propriedade “natural” do mundo que é por si inteligível, descritível e 

analisável, a revelar-se pelas ações dos próprios atores. 

Descrever o processo de formação continuada do sujeito humano-professor, entendido 

como processo educativo/formativo humanizador, significa ter clareza de que conhecimento e 

prática humana não se separam. Nesse sentido nos inserimos na dimensão que é central no 

modo de pensar educação freireano: a relação objetividade-subjetividade com o mundo, que 

se constitui e é constituído de infinitas possibilidades dos sujeitos [atores sociais] estarem, 

intervirem e transformarem essa realidade/contexto histórico-cultural. 

Implica conceber, sob inspiração epistêmica da etnometodologia, que a competência 

social dos atores é constituída e constituinte no centro de um órgão comunitário construído 

histórica e culturalmente, no nosso caso, a RMEJG. Portanto, nesse lugar, normas, regras, 

valores e sentimentos são expressos com sentidos e significados a serem revelados nas ações 

do dia a dia, cabendo, então descrever, interpretar e compreender, sob a lógica de tais ações, 

procedimentos de situações-limite, constituídas por contradições que envolvem os atores, 

impondo-lhe a condição de sujeito acrítico, a-histórico, “sujeito-objeto” de sua formação. 

Nessa direção, significa nos colocarmos na posição de ator/sujeito/pessoa que percebe-destaca 

na indicialidade das ações verbais e não verbais a profundidade da indeterminação histórica, 

cultural de tais situações-limite. Significa perceber o inédito-viável, as possibilidades infinitas 

da inquietação ingênua, que se constrói epistêmica pela crença nos sonhos, desejos, valores e 

convicções dos sujeitos no seu coletivo, na busca permanente de perceber-destacar situações-

desumanizadoras, para também, permanentemente, buscar ser mais pela humanização num 

processo educativo/formativo de professores. 

Noção de membro: a posição de membro só é adquirida “no momento em que 

chegamos, sem demasiada dificuldade, a um acordo sobre a significação de nossas ações, 

apesar da infinita indicialidade das trocas conversacionais e das situações sociais” (COULON, 
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1995, p. 161). Para Freire (1994), “A língua também é cultura. Ela é a força mediadora do 

reconhecimento; mas também é ela mesma, conhecimento” (p. 35). Logo, membro é aquele 

que possui o que Coulon (1995) denomina por domínio da linguagem natural. Buscamos esta 

linguagem denotativa da competência que o ator tem para descrever e construir o mundo que 

o cerca, para interagir naturalmente com os membros de seu grupo. Nesta pesquisa essa tarefa 

consiste em compreender uma das redes de significação estabelecidas nos processos 

interacionais, que compreende o mundo social, no caso a formação continuada na REMJG.  

Em nossa pesquisa entendemos que a naturalidade com que a linguagem dos membros 

é caracterizada se inscreve numa construção cultural e de valores de uma sociedade (macro 

espaço), tanto quanto em seus micros espaços (instituições sociais). Linguagem que influencia 

e é influenciadora por forças e poderes dominantes. Há, portanto, que serem percebidas as 

possibilidades, ora de acesso, ora de exclusão, no próprio processo de interação dos atores em 

que se evidencie, pela linguagem, o modo de ser, o acesso e a aplicação dessa linguagem em 

seu trânsito social.  

Desta forma, cabe ao pesquisador mergulhar no contexto para melhor compreender o 

processo de construção que os atores realizam para compor tais expressões, indo na direção 

do que Freire (1996) interpretou e denominou de um processo de “pensar certo”, conduzindo 

a um modo de ser e estar sujeito na e com a realidade/contexto. “Pensar certo, demanda 

profundidade e não superficialidade na compreensão e na interpretação dos fatos” (p. 33).  

Guiadas e fundamentadas pelos princípios da etnometodologia, tais considerações 

tiveram implicações e contornos importantes sobre a prática investigativa. A opção por 

situarmos nosso foco no nível microssocial, estando aí incluída a instituição pública municipal 

de ensino RMEJG, vem a expressar nosso desejo sensível-político de compreender o 

funcionamento, de modo concreto, dos mecanismos que ora se constituem alienante, ora 

podem se constituir como mediadores educativos para uma (re)leitura crítica da realidade 

vivida no dia a dia pelos atores/professores em processo formativo. A este, concebemos ser 

um processo de formação humanizadora. Conforme a concepção de Freire (1992), “... 

situações-limites” da vida cotidiana individual e social que se constituem potenciais 

mediações pedagógicas para chegar aos “inéditos - viáveis” (p. 60). 

De fato, para que o desvelamento da realidade, sob a interpretação e compreensão 

fosse possível, foi preciso uma incursão inicial, de descrição e reflexividade, o que nos 

conduziu a uma posição de observador-intérprete do que Coulon (1995, p.112) diz: “ver, 

enfim, o que não é notado”. 
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França (2009), considerando o entendimento filosófico basilar de Freire (1996, p. 76) 

em que “o espaço pedagógico é um texto para ser constantemente lido, interpretado, escrito e 

reescrito” dentro qual se processa o caminho para a elaboração e o conhecimento científico, 

traz a pesquisa como alimento da própria pesquisa.  

Nesse sentido, entramos em contato direto com a situação pesquisada, o que nos 

permitiu (re)constituir os processos e as relações que se configuram na realização das práticas 

cotidianas de formação continuada dos atores (sujeito humano-professor), numa postura de 

pesquisadora de curiosidade epistêmica para desvelar os caminhos e descaminhos que 

permeiam o processo de formação no cotidiano das práticas formativas, em concordância com 

Minayo (2010) em que é no caráter aproximado do conhecimento que se constroem outros 

conhecimentos, sobre os quais se exercitam a apreensão, a compreensão, a crítica e a dúvida, 

sem que isso se dê de forma linear e somativa. 

Trata-se de um trilhar de caminhos e descaminhos, que conformam e corroboram a 

história de formação da própria pesquisadora. Um caminho provocador de novos olhares e 

escutas, no qual “o pesquisador constrói seu caminho fazendo escolhas dentro do campo de 

possibilidades concretas presentes na realidade” (SANTOS, 2010, p. 151).  
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CAPÍTULO 4 A PESQUISA SUPRIMENTO NA CAMINHADA INVESTIGATIVA 

 

O campo se apresentou em nossa pesquisa como estrada longa de vasto horizonte, 

onde se materializam os movimentos dos sujeitos-atores, caracterizado e caracterizando os 

modos de ser e estar sendo, aonde ações educativas produzem realidades humanizantes ou 

desumanizantes. Tomar a RMEJG como macro-campo de pesquisa, e a escola como micro-

campo se deu mediante os resultados da pesquisa exploratória que nos apontou os circuitos ao 

longo do caminho. Os professores-atores foram identificados a partir da escolha da escola, 

etapa fundamental para reconhecimento dos caminhos a serem trilhados para escolhas 

necessárias tanto dos sujeitos-atores como do campo. Foi interessante observarmos como se 

colocavam nas ações e relatos sobre e em processo formativo na forma de ideias e desejos. 

Assumimos a ousadia de dar os primeiros passos no universo da pesquisa, entendendo 

a necessidade de se construir vínculos com as pessoas que pudessem mediar os encontros e o 

acesso, necessários no caminhar metodológico para a delimitação do macro campo a ser 

estudado. A ideia da pesquisa como alimento da própria pesquisa traz o entendimento de 

sustentação orgânica de um sistema composto por partes que são simultaneamente, 

interdependentes e interligadas entre si. França nesse sentido nos trouxe inspiração:  

  

Ao demarcarmos caminhos, caminhadas, buscas, atitudes e abrimos 

possibilidade, chegarmos ao objetivo esperado. Animadas pela reinvenção 

vital do direito à reflexão, percebemos ricos significados do universo 

pesquisado, (re) conhecendo e experienciando-o como um processo social 

em contínua e permanente construção. No caminhar, passo-a-passo, foi 

possível perceber a validade dos procedimentos, para delinear a pesquisa 

levando em conta os princípios do enraizamento na dimensão estratégica da 

realidade (2003, p. 73). 

 

Importante explicitar sobre o macro-campo de pesquisa como um espaço onde as 

relações sociais acontecem, tomam formas e se materializam sob as ações sociais expressas 

em sua objetividade e subjetividade na experiência existencial dos atores. É lugar de 

mediação educativa onde os fenômenos microssociais exigem sempre levar em consideração 

os acontecimentos externos “a macroestrutura e mobilização ativa – e, sem dúvida, seletiva – 

de micro - acontecimentos sedimentados” (COULON, 1995, p. 49), de modo que nessa 

perspectiva o campo se constitui como campo de tensões entre a ação social motivada e os 

sentidos e significados trazidos à análise. 

Esta incursão exploratória inicial, em que a pesquisa alimenta a pesquisa, nos 

propiciou condições para melhor delimitação do objeto e objetivos de pesquisa, como para 
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qualificar os instrumentos para a incursão no campo de investigação. Tínhamos, então, dois 

objetivos estratégicos: 1) estabelecer o contato inicial com a coordenadora do núcleo de 

formação continuada, com os professores-assessores da rede, responsáveis pelas formações e 

caracterizar o formato organizacional da estrutura da RMEJG e das ações e projetos do 

programa de formação continuada existente na rede; 2) fazer um levantamento dos tipos de 

formação continuada dos professores do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental e as escolas 

existentes e 3) seleção de fontes documentais que explicitassem as concepções, os objetivos, 

as diretrizes e a organização do Programa de Formação Continuada de Professores da RMEJG 

estabelecendo um diálogo com nossa base teórica articulando a compreensão que fundamenta 

nossa compreensão acerca do objeto investigativo e as questões mais amplas que envolvem o 

processo de formação de professores.  

Na efetivação dos objetivos traçados fizemos os contatos iniciais por telefone 

agendando os encontros, posteriormente indo à Secretaria de Educação do Jaboatão dos 

Guararapes. Podemos dizer que a conquista do acesso foi muito proveitosa com a 

disponibilidade voluntária das pessoas para dar informações e acesso aos documentos, 

sobretudo, por amadurecermos e aprofundarmos as opções investigativas do projeto de 

pesquisa. 

 

4.1  Caracterizações da rede de ensino do Jaboatão dos Guararapes 

 

Agora, com os laços de aproximação apertados e de posse de fontes documentais, 

chegamos à caracterização da Rede de ensino, no intento de dar visibilidade à dimensão 

estrutural e organizacional da RMEJG. A partir de então identificamos que a Rede oferece as 

seguintes modalidades de ensino: creche; educação infantil; ensino fundamental anos iniciais; 

ensino fundamental anos finais; ensino médio e educação de jovens e adultos (EJA). Na 

composição e organização da rede as escolas são distribuídas em sete Regionais 

Administrativas (RA’s): Jaboatão; Cavaleiro; Curado; Muribeca; Prazeres; Praias e 

Guararapes. Abaixo, apresentamos o quadro 01, com o quantitativo de escolas da Rede, 

divididas por RA. E no quadro 02 o demonstrativo de professores da rede por regional e nível 

de ensino, conforme, mostramos nos quadros a seguir:  
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Quadro 01- Distribuição das Escolas Por Regionais 

COMPOSIÇÃO DA REDE DE ENSINO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES 

REGIONAL 01 JABOATÃO CENTRO 35 ESCOLAS 

REGIONAL 02 CAVALEIRO 20 ESCOLAS 

REGIONAL 03 CURADO 06 ESCOLAS 

REGIONAL 04 MURIBECA 08 ESCOLAS 

REGIONAL 05 PRAZERES 22 ESCOLAS 

REGIONAL 06 PRAIAS 18 ESCOLAS 

REGIONAL 07 GUARARAPES 12 ESCOLAS 

Fonte: Matrícula Inicial/2011 JABOATÃO DOS GUARARAPES Jaboatão dos Guararapes/PE 

 

Quadro 02 – Demonstrativo de professores por regional - 2011 

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DOCENTE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO JABOATÃO 

DOS GUARARAPES 

Professores da educação infantil e Creche 342 

Professores do ensino fundamental anos iniciais 1507 

Professores do ensino fundamental anos finais 1307 

Professores da educação de jovens e adultos 477 

Professores do Ensino Médio     62 

Total 4.295 

REGIONAIS ADMINISTRATIVAS DOCENTES 

REGIONAL 01- JABOATÃO CENTRO 643 

REGIONAL 02- CAVALEIRO 406 

REGIONAL 03- CURADO 94 

REGIONAL 04- MURIBECA 219 

REGIONAL 05- PRAZERES 398 

REGIONAL 06- PRAIAS 397 

REGIONAL 07- GUARARAPES  255 

Fonte: Sistema Educacenso/Censo 2011. Coordenação de Estatística Educacional – JABOATÃO DOS 

GUARARAPES/PMJG – Jaboatão dos Guararapes – PE. 
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A RMEJG está dividida em sete Regionais Administrativas, com um amplo 

quantitativo de professores, e tem acompanhado o processo de ampliação do ensino 

fundamental de oito para nove anos, atendendo às orientações contidas no Plano Nacional de 

Educação (PNE), Lei 10.172/2001, e metas do Plano Municipal de Educação (PME), Lei 

626.2011, a dimensão do entendimento, no que se refere à qualificação da educação e 

melhoria do ensino. Em acordo com a lei, é dever do município “Elevar os níveis de 

aprendizagem, ampliando os índices de desenvolvimento da educação para média seis (6,0) 

até 2020 e garantir formação inicial em nível superior para todos os docentes e a formação 

continuada para todos os profissionais da educação” (p. 11).  

Então, nossa opção pela RMEJG (Rede de Ensino Municipal do Jaboatão dos 

Guararapes) se fez, primeiramente, por encontrarmos nela o caráter histórico dessa instituição, 

quando em 2006, deu-se início o processo de construção da Proposta Curricular de Ensino do 

município, que adota a base epistemológica de educação freireana como fundamento para a 

formação do homem, em que se objetiva atender aos anseios da sociedade por uma educação 

escolar de qualidade social (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2008). 

Estas expressões e opções nos apontavam caminhos indicativos de uma gestão da 

instituição de Ensino que resguardava o entendimento da posição dos sujeitos-atores-

professores como sujeitos de sua formação e não apenas como meros objetos de um processo 

formativo massificador. Daí nossa opção criteriosa pela RMEJG
4
 para perceber, no processo 

formativo vivenciado no cotidiano da realização práticas formativas, a constituição de uma 

formação humanizadora. Nesse propósito, a formação continuada é apresentada como 

permanente e subsidiada pela concepção de educação problematizadora, preocupada com a 

condição do sujeito aprendente e com a importância atribuída aos processos de participação 

dos sujeitos na produção e aquisição do conhecimento.  

Em segundo lugar, foi pela observação curiosamente ingênua, posteriormente 

transformada em inquietação investigativa, “a curiosidade epistemológica”, que nos 

instigávamos sobre o processo de formação continuada de professores, pela condição de 

supervisora escolar e professora do Ensino Fundamental (anos iniciais) da referida rede 

durante o período de 2006 a 2010. Como também nos possibilitaria o acesso às pessoas 

responsáveis para obter as fontes de informações necessárias à investigação. O que 

representou uma ação pertinente e precavida, dado o fato de haver repentinas mudanças no 

                                                 
4
 Rede Municipal de Ensino do Jaboatão dos Guararapes. 
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quadro de chefias de núcleos. Embora essa condição facilitasse a entrada no macro-campo de 

pesquisa, não foi determinante para a escolha. Ela foi qualificadora do acesso que certamente 

teríamos, por se tratar de uma Rede Pública de Ensino, que ainda carece de pesquisas.  

 

4.2  As fontes documentais 

 

Ainda nesta fase, pudemos realizar uma análise em fontes documentais mediante o 

estreitamento das relações com a disponibilidade voluntária das pessoas para dar informações 

e acesso aos documentos que nos serviram tanto para melhor delimitação do objeto e 

objetivos de pesquisa, como para qualificar os instrumentos para a entrada no campo de 

investigação. Fazer uso das fontes documentais numa pesquisa que busca estudar um 

problema a partir da própria expressão dos indivíduos, de sua linguagem, interessa interpretar 

os significados transmitidos das e pelas práticas humanas. 

Para nós, os documentos tomam importância por serem uma fonte de dados como 

registro objetivo de uma linguagem indicial de uma prática vivida por sujeitos, um fenômeno 

construído eminentemente nos fluxos das interações cotidianas das formações, sobretudo, por 

guardarem em si expressões de uma cultura político-educativa do próprio programa. 

Ao comentar sobre a pertinência e relevância das fontes documentais, Macedo (2010) 

argumenta que a análise de documentos se constitui como recurso significativo na tradição 

metodológica da etnopesquisa, como “etnotexto fixador de experiências”, revelador de 

sentidos, significados, valores, normas e conteúdos, imprescindíveis para 

compreensão/transparência de uma instituição educativa. 

Nessa mesma direção, Lüdke e André (1986, p. 39) enfatizam a importância de serem 

incluídas todas as formas de produção escrita do sujeito, quando o interesse da pesquisa se 

dirigir ao estudo de um problema a partir da própria expressão do sujeito, sua linguagem. 

“Não é apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surge num determinado 

contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto”. Daí lançar mão de redações, 

programas, comunicações informais, planos dentre outros, buscamos, inicialmente, perceber 

como o Programa de Formação Continuada apresentava indícios de uma aproximação com 

uma de caráter humanizador.  

Inicialmente, levantamos junto à JABOATÃO DOS GUARARAPESPMJG 

documentos diversos que tratavam das práticas de formação continuada vivenciadas pela 

RMEJG no período 20011-2012. No caso de nossa pesquisa, utilizamos portfólios e 

documentos oficiais produzidos na rede, projeto de formação e documentos produzidos na 
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escola. Podemos dizer que as fontes documentais nos permitiram olhar para o universo 

empírico da pesquisa aguçando nossa sensibilidade de pesquisadora quando estabelecemos 

um diálogo entre o marco teórico, metodológico, o contexto e nosso objeto de pesquisa.  

Dentre os documentos selecionados, buscamos aqueles que nos indicassem as 

concepções e diretrizes do trabalho pedagógico adotado na rede, para que pudéssemos 

perceber a relação (MACRO) da proposta político-pedagógica com a prática e a realização 

(MICRO) do processo de formação continuada em que se estabelecem as relações entre os 

atores/sujeitos humano-professores. Posteriormente, após entrada no campo, buscamos 

compreender como estas relações podem estar para um processo educativo-formativo 

humanizador, em direção à compreensão de Freire (1979) sobre a dimensão eminentemente 

interferidora do homem na sociedade não somente natural (biológico), mas cultural (criador, 

interventivo, transformador), sobretudo, considerando tal processo como indicador das 

estruturas e objetivos complexos da instituição na sua totalidade (macro). O quadro a seguir 

apresenta os documentos selecionados. 

 

Quadro 03 - Documentos Selecionados 

 

FONTES 

 

DOCUMENTOS 

CONSTRUÍDOS PELA 

RMEJG  

 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE 

EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO JABOATÃO DOS 

GUARARAPES.  

 

 

DOCUMENTOS 

MUNICIPAIS 

 

PLANO MUNICIPAL DE ENSINO 

CALENDÁRIO ANUAL DE FORMAÇÕES 

CRONOGRAMAS MENSAIS DE FORMAÇÃO 

FREQUÊNCIA DOS PROFESSORES  

RELAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA EM EXECUÇÃO. 
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Em seguida fizemos uma leitura exploratória persistente com o olhar observador 

direcionado pelo arcabouço teórico constituinte do conceito de Humanização e das categorias 

explicativas – analíticas, a saber: ludicidade, amorosidade, diálogo e reflexão-crítica. 

Realizamos uma análise interpretativa, na direção das orientações de Severino (2007) que 

incidiu em encontrar os pontos que atribuíam sentido e significação ao objeto analítico a ser 

estudado. A figura abaixo busca dar visibilidade ao caminho percorrido nesse processo.  

 

Figura 04 – Caminho metodológico-interpretativo seguido na construção da pesquisa 

 
 

4.3 Procedimentos e Técnicas de coleta 

 

No que se refere aos procedimentos e às técnicas de coleta, asseveramos que estes 

foram definidos, atendendo à compreensão fundante da etnometodologia em que se faz 

imprescindível ao pesquisador testemunhar o objeto de sua investigação à luz de seus 

objetivos. Segundo Coulon (1995), é adotar certo estado de espírito, deixarmo-nos penetrar 

pelo estranhamento das coisas e acontecimentos que nos rodeiam, tentar subtrairmo-nos à 

força. Portanto, definimos nossos procedimentos e técnicas desta pesquisa em consonância 

com o enfoque e o método que assumimos para realização deste estudo. Definimos como 

procedimento para a segunda etapa da pesquisa (ver figura 02) a prática da observação 

participante nos momentos de formação continuada e a entrevista narrativa com os 

professores. 
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Figura 05– Trajeto metodológico da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Os sujeitos professores-atores 

 

A opção durante nossa caminhada nos colocou diante dos 07 (sete) sujeitos humano-

professores partícipes de um processo de formação continuada da escola, com os quais 

buscamos na tessitura desse trabalho identificar, analisar e compreender as práticas formativas 

que materializam o processo de formação continuada na RMEJG, no período de 2012. A 

seleção que fizemos dos professores-atores atendeu aos seguintes critérios estabelecidos: a) 

ter participado desde o início do projeto (ADL); b) mais de 05 anos de serviço na RMEJG; e 

c) ter disponibilidade para colaborar com a pesquisa. O quadro abaixo representa a 

caracterização dos nossos professores-atores. 

 

Quadro 06 - Caracterização dos Professores-atores 

PROFESSORES-ATORES 

Professores-atores Tempo de atuação na 

RMEJG 

Nível de Ensino 

JABOATÃO 24 ANOS 5.º ANO 

CAVALEIRO 23 ANOS 4.º ANO 

PRAZERES 21 ANOS 3.º ANO 

CURADO 17 ANOS 2.º ANO 

PIEDADE 17 ANOS 1.º ANO 

MURIBECA 10 ANOS 1.º ANO 

MONTE DOS 

GUARARAPES 

10 ANOS 1.º ANO 

 

ANÁLISE DOCUMENTAL 

ETNOPESQUISA-CRÍTICA DO PROCESSO FORMATIVO 

ETNOMETODOLOGIA 

ETNO-INSTRUMENTOS  

OBSERVAÇÃO 

PARTICIPANTE 

ENTREVISTA 

NARRATIVA 
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No tocante à seleção dos professores-atores numa pesquisa etnometodológica vale 

salientar a relevância da relação de confiabilidade e compreensão deste como um ser ativo, de 

relações que apontam para compreensão de Coulon (1995) da racionalidade do ator: “as 

descrições produzidas pelos membros estão reflexiva e essencialmente associadas às 

circunstâncias socialmente organizadas”. Durante nossa permanência nos encontros de 

formação estabelecemos uma relação de confiabilidade e de aceitação no grupo que nos 

permitiu aprofundar o teor de nossa pesquisa. Nesse momento, foi de fundamental 

importância nossa bagagem teórico-metodológica para um necessário diálogo com os dados 

que iríamos colher na caminhada que se seguiria. Tomamos firmeza nas reflexões 

epistemológicas acerca das categorias explicativas-analíticas, do problema de pesquisa e de 

nossos objetivos. Nesse sentido importa dizer da linguagem metafórica dos nomes das 

Regionais Administrativas do Município que usamos para garantir o anonimato dos nossos 

parceiros na pesquisa. A opção pela metáfora das Regionais administrativas foi sugestão de 

um de nossos professores em alusão ao espaço sócio-histórico-cultural do município 

consoante à diversidade e às diferentes realidades educacionais da Rede de Ensino do 

Jaboatão dos Guararapes. 

Entendendo, pois, a importância que os estudos etnometodológicos atribuem ao ator-

social como sujeito capaz de racionalizar de modo intersubjetivo sobre os significados e as 

construções sociais do mundo que faz parte, procuramos conhecer e descrever um pouco de 

cada um de nossos professores-atores, caracterizando-os quanto à sua construção histórica de 

exercício profissional. 

 

 Professor-ator Jaboatão dos Guararapes 

 

Professora concursada da RMEJG, desde 1989. Atualmente exerce cargo de professora 

do ensino fundamental no 5.º ano. Possui licenciatura em Pedagogia e Letras, já atuou na 

gestão escolar e supervisão escolar e assessoria pedagógica na JABOATÃO DOS 

GUARARAPES RMEJG. Tem especialização em Psicopedagogia, Administração Escolar e 

Mestrado na área de Educação Infantil. Participa das formações da Rede de Ensino há 18 

anos; na escola atua há 12 anos.  
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 Professor-ator Cavaleiro 

 

Professora concursada da RMEJG, desde 1989. Atualmente atua no 4.º ano do ensino 

fundamental. Possui licenciatura em História e Magistério, especialização em Arte educação. 

Já foi gestora escolar por 05 anos, supervisora escolar por 03 anos na própria Rede de Ensino. 

Participa das formações da Rede há 18 anos, dos quais já atuou como formadora em ações do 

núcleo de História. Atua na escola há 17 anos. 

 

 Professor-ator Prazeres 

 

Professora  concursada da RMEJG, desde 1992. Atualmente atua no 3.º ano do ensino 

fundamental, contudo toda sua atuação como docente na Rede foi como professora da 

educação infantil. Tem licenciatura em Pedagogia e Letras, com especialização em educação 

especial e gestão escolar. Foi vice-diretora por 04 anos. Participa das formações da Rede há 

18 anos. Atua na escola há 17 anos. 

 

 

 Professor-ator Curado  

 

Professora concursada da RMEJG, desde 1996. Atualmente é professora no 2.º ano do 

ensino fundamental. Possui licenciatura em Matemática, com especialização em ensino da 

matemática e mestrado em Ensino das Ciências. Já atuou no Ensino Médio na Rede, foi 

supervisora escolar e assessora no núcleo de Matemática da JABOATÃO DOS 

GUARARAPES RMEJG. Participa das formações desde seu ingresso. Atua na escola há 17 

anos.  

 

 Professor-ator Piedade 

 

Professora concursada da RMEJG, desde 1996. Atualmente é professora do 1.º ano do 

ensino fundamental. Possui licenciatura em Pedagogia e Letras, com especialização em 

alfabetização e letramento e mestrado em Linguística. Foi assessora do núcleo de Língua 

Portuguesa na JABOATÃO DOS GUARARAPES RMEJG durante 04 anos. Atua na escola 

há 13 anos e participa das formações desde seu ingresso na Rede. 
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 Professor-ator Muribeca 

 

Professora concursada da RMEJG, desde 2003. Atualmente é professora do 1.º ano do 

ensino fundamental. Possui licenciatura em Pedagogia e Letras, com especialização em 

Literatura Infantil. Atua na escola desde seu ingresso na Rede. Foi supervisora escolar por 03 

anos. Atua na escola há 5 anos. 

 

 Professor-ator Monte dos Guararapes 

 

Professora concursada da RMEJG, desde 2003. Atualmente, é professora no 1.º ano do 

ensino fundamental. Possui licenciatura em Pedagogia e Especialização em Educação 

Especial, trabalhou no Centro de Educação Especial, e como assessora da Educação Especial 

na RMEJG por 05 anos e atua na escola há 05 anos. 

Após chegarmos aos professores-atores, entregamos os termos de autorização para 

gravação e utilização das entrevistas narrativas na produção científica. Na sequência 

agendamos os dias para realizarmos as entrevistas individualmente, todos os professores 

concordaram em serem entrevistados na própria escola após as formações.  

Na entrevista narrativa entregamos o texto norteador
5
 que se encontra no APÊNDICE 

– D. Ao longo da entrevista quando íamos fazendo as perguntas foi possível perceber 

expressão e gestos que falam pelas entrelinhas das vozes dos professores-atores. Essa 

dinâmica contribuiu significativamente para compreensão das falas dos professores, no 

tocante à descrição da organização social da realidade/contexto em que a pesquisa se insere.  

Ao percebemos inquietude no momento de narrar sobre determinada indagação 

procurávamos dar subsídios a partir de suas próprias colocações e remetíamos a momentos da 

própria formação, bem como retomávamos citações do texto norteador ao perceber que a 

narrativa saía do foco narrativo. 

 

4.5 Organização e tratamento dos dados 

 

 

No caso de uma pesquisa etnometodológica, a tarefa analítico-compreensiva tem início 

desde o início do processo que, por sua vez, exige do pesquisador um olhar cuidadoso, atento 

e detalhado das informações coletadas no campo de pesquisa (MACEDO, 2010). À medida 

                                                 
5
 O texto norteador é um texto de criação da pesquisadora o qual tem por objetivo embasar o entrevistado sobre o 

estudo e os caminhos metodológicos da pesquisa. 
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que íamos nos aproximando cada vez mais da realidade/contexto com rigorosidade metódica 

do objeto cognoscível, íamos chegando à curiosidade epistemológica (FREIRE, 1996, p. 31).  

  No tratamento dos dados inicialmente, fizemos uma leitura saturada do material 

coletado, constantemente nos reportando às questões norteadoras, concernente ao nosso 

objeto e objetivos de estudo, o que nos permitiu construir nosso corpus empírico com a 

organização de todos os materiais que foram utilizados para a construção dos dados 

(observação, entrevista e fontes documentais). 

Com relação aos registros advindos das observações, nossa tarefa consistiu em 

reescrevê-las, de forma que pudéssemos agrupá-las de acordo com as atividades realizadas 

nas práticas formativas observadas ao longo da realização do trabalho de campo. 

  Nas entrevistas após a gravação fizemos a transcrição na íntegra, logo após cada 

entrevista captando ao máximo as informações da linguagem verbal e corpórea dos 

professores-atores. Neste momento, orienta a pesquisa etnometodológica considerar as partes 

essenciais das descrições “numa filtragem contextualizada” dos elementos significativos ao 

nosso propósito investigativo, nosso objeto e objetivos de pesquisa. Com respeito a este 

movimento, Minayo considera 

 

 [...] que o fenômeno ou processo social tem que ser entendido nas suas 

determinações e transformações dadas pelos sujeitos. Compreende uma 

relação intrínseca de oposição e complementaridade entre o mundo natural e 

social, entre o pensamento e a base material. Advoga também a necessidade 

de se trabalhar com a complexidade, com a especificidade e com as 

diferenciações que os problemas e/ou “objetos sociais” apresentam. (2002, p. 

24-25) 
 

 

Isso significa que a pesquisa em educação, de caráter essencialmente qualitativo, sem 

perder o rigor metodológico, busca compreender e interpretar os diversos e variados 

elementos dos fenômenos estudados. Nesse processo refletimos sobre as narrativas e 

observações sobre as experiências que expressam significados cognitivos afetivos e 

conotativos que sinalizam para o contexto da experiência dos nossos professores-atores. 

 Construímos um quadro para registro das observações, documentos e narrativas das 

informações obtidas com os professores da escola “Caminho do saber”. Os documentos foram 

selecionados considerando as produções do Projeto (Além das Letras ADL) e da RMEJG. 

Passamos então à análise do material coletado destacando as unidades significativas de 

sentido e de contexto. Essas unidades foram tomadas como propostas pelos professores-atores 

extraídas pelos etnométodos e posteriormente transformadas em expressões próprias do nosso 
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discurso teórico, num exercício de permanente cautela no detalhamento e contextualização 

(MACEDO, 2010). 

Nesse circuito procedemos à classificação das expressões que deram origem a grandes 

temáticas e sub-temáticas das quais pudemos obter a “síntese das unidades significativas” 

(MACEDO, 2010, p. 137) e estabelecer novas conexões entre as categorias empíricas e 

teóricas. Assim, construímos nossas reflexões analíticas com respeito ao desvelar do nosso 

objeto. De tudo, ressaltamos que o processo de análise nos ajudou a expor o conteúdo 

concentrado do processo de formação continuada, materializado pelas práticas formativas, 

sendo revelador de características iniciais de um tipo de formação que incide em suas práticas, 

forma de organização e produção de indícios de humanização no processo. 

 

4.5.1 Os primeiros passos na caminhada: as opções na caminhada 

 

Faz-se necessário dizer da importância da pesquisa como suprimento da pesquisa, 

cujos resultados explorados nos propiciaram maior precisão no que se refere ao delineamento 

das técnicas e os procedimentos metodológicos adotados nos passos seguintes, aonde 

trataremos dos dados. Passamos então a dialogar com as informações extraídas da incursão 

inicial da pesquisa, optando pelo projeto de formação e a escola micro-campo da pesquisa, 

onde ocorre o processo formativo com atividades de formação continuada voltadas para os 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

No momento de nossa incursão, chegamos à realidade/contexto com um olhar teórico-

epistemológico a partir de categorias explicativas-analíticas para caracterizar a RMEJG, nosso 

universo de pesquisa. A partir daí as contribuições da qualificação vieram em forma de 

questionamentos em relação aos tipos de formações existentes e as leituras de nosso 

referencial teórico que qualificou a formação de professores como humanizadora. Esse 

momento de continuarmos a partir das pegadas orientadoras deixadas pelas contribuições da 

qualificação e pela fase exploratória nos colocou sobre dois eixos norteadores aguçando-nos o 

olhar sobre os diversos projetos de formação continuada encontrados que poderiam ser 

escolhidos ou não como campo de investigação. 
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 4.5.2 O Programa de formação continuada dos profissionais da Rede de Ensino do 

município do Jaboatão dos Guararapes 

 
A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 

desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. “Linguagem e 

realidade se prendem dinamicamente”. (FREIRE, 2001, p. 11). 
 

A partir da análise interpretativa nos documentos sobre os fundamentos teórico-

metodológicos do Programa de Formação Continuada dos Profissionais da Educação da Rede 

Municipal de Jaboatão dos Guararapes (2009-2012), pudemos fazer uma leitura crítica, na 

direção do que Freire (2001) argumenta acerca da finalidade-capacidade da leitura do mundo 

que homens/mulheres têm de fazer acerca da realidade na qual estão inseridos, leitura esta que 

se faz elemento imprescindível em seu processo de humanização. Tomamos como referência 

o entendimento de Garfinkel (1963) em que argumenta sobre os vocabulários como índices da 

experiência; além disso, pretendem descrever os traços constitutivos da própria experiência 

para refletir sobre algumas concepções de formação continuada expressas no documento da 

Rede. 

Identificamos que a instituição pública de ensino, inserindo-se no atual contexto sócio 

educacional vivido no Brasil, formulou e implementou um programa de formação, baseando-

se numa concepção crítica e problematizadora, e procurou superar uma concepção clássica ou 

até mesmo técnico-instrumental da formação continuada dos professores. 

As concepções de formação continuada assumidas pela Secretaria de Educação nos 

demonstraram implicações nos aspectos referentes à organização e aos objetivos das práticas 

formativas sob uma perspectiva de formação docente que oportuniza a reflexão sobre a prática 

pedagógica. Reforça-se, nesse contexto, uma ideia de relação entre formação continuada, 

humanização, contribuição na prática docente e melhoria do ensino. 

 

 

4.5.3  Concepção de formação de professores 

 

No que diz respeito à concepção de formação de professores, o documento adota um 

conceito de formação que consiste em construir conhecimento e teorizar sobre a prática 

docente, utilizando-se da reflexão-crítica, e, assim, contribuindo para formação continuada. A 

ideia é que o educador possa refletir na ação, para, em seguida, refletir a partir da ação. Nessa 

perspectiva, a capacitação é compreendida como um processo de atualização contínuo e 

permanente de formação continuada, que tem como objetivo tornar as modalidades um 
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exercício intelectual, propiciando aos professores e alunos a possibilidade de intervir na sua 

prática social e no mundo do trabalho, melhorando, com isso, sua qualidade de vida. As 

nossas ideias sobre capacitação são filiadas à concepção apontada por Zeichner (1993, p. 79): 

“O paradigma investigativo: importa à formação o papel de reflexão sobre a prática 

pedagógica. Esta abancada num processo e contexto em que ela se insere”.  

O documento declara o acordo da Secretaria de Educação de Jaboatão dos Guararapes 

de garantir e promover um ensino de qualidade social. De maneira semelhante, sinaliza o 

entendimento do processo de ensino-aprendizagem “como processo de humanização, que se 

materializa na compreensão e no respeito à diversidade, no trabalho com as diferenças e na 

afirmação da diferença como direito” (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2010, p. 02). Para 

tanto, o Programa de Formação Continuada dos Profissionais da Educação da Rede Municipal 

de Ensino é definido:  

 

Este Programa toma como referência a Proposta Curricular da Rede que 

considera os conteúdos culturais como mediadores do processo de ensino e 

aprendizagem, a partir da compreensão da realidade social, fundamentada na 

socialização de saberes que se ressignificam intersubjetivamente no diálogo, 

e o ensino como a efetivação do direito, com a permanência do estudante na 

escola e a materialização de uma aprendizagem significativa. (JABOATÃO 

DOS GUARARAPES, 2010, p. 03). 
 

A Secretaria de Educação do Jaboatão, mediante as orientações legais do Ministério da 

Educação – MEC de formação continuada (MEC/SEF, 1999), toma como princípio a 

tendência crítico-reflexiva, que concebe a formação continuada como um processo contínuo e 

permanente de desenvolvimento profissional, de forma interarticulada, mediante ações dentro 

e fora da escola, direcionadas aos profissionais que estejam no exercício da profissão. Com 

base nesse princípio, o Programa de Formação do município assume 

 

O conceito de formação que consiste em construir conhecimentos e teoria 

sobre a prática, valendo-se da reflexão crítica na e sobre a prática, e não 

como processo de atualização que se dá através da aquisição de informações 

científicas, didáticas e psicopedagógicas, descontextualizadas da prática 

educativa do professor (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2010,  p. 06). 
 

Encontramos aproximação com Freire (1996), na exigência da reflexão-crítica sobre a 

prática, o entendimento do “pensar certo” que se materializa na ação educativo-formativa de 

superação da compreensão ingênua pela inquietude curiosa da compreensão epistêmica. 
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Assim, percebemos aproximações epistemológicas com a afirmativa do documento. Uma vez 

que, para o autor, 

 

É fundamental que, na prática formativa, o aprendiz de educador assuma que 

o indispensável pensar certo não é presente dos deuses nem se acha nos 

guias de professores que iluminados intelectuais escrevem desde o centro do 

poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o ingênuo tem que ser 

produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor formador. 

(FREIRE, 1996, p. 38). 
 

Mais adiante, essa concepção é ampliada para além do aspecto estritamente racional, 

considerando o sujeito docente em sua dimensão plena, o autor pontua que o “processo 

relacional envolve as diversas dimensões do ser humano, que vão das questões intelectuais, 

que estão mais especificamente no âmbito da razão, até as questões que envolvem a paixão, o 

desejo, a ideologia etc.” (FREIRE, 1996, p. 21). Essa visão nos aproxima da perspectiva da 

multidimensionalidade do ser humano apontada por Maturana (2004, p. 23): “[os professores 

em formação] aprendemos a viver como humanos vivendo em tal espaço a 

multidimensionalidade do viver humano”.  

 

4.5.4 Organização 

 

Os pressupostos e indicadores apresentados permearam a organização deste programa 

de Formação Continuada, que considera, inclusive, os níveis e as modalidades de ensino, ao 

mesmo tempo em que levam em consideração os seguintes itens:  

a) As propostas político-pedagógicas implementadas na Rede Municipal de Ensino 

de Jaboatão dos Guararapes para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental, o 

Ensino Médio, o Normal Médio, o ensino de Jovens e Adultos e a Educação 

Especial, na perspectiva da formação e desenvolvimento humano; 

b) A construção de uma escola pública comprometida com a democracia, a 

solidariedade e o aperfeiçoamento social, na perspectiva do bem comum 

(grifos nossos). 

Os dois itens acima foram citados por destacarem-se como sinalizadores da 

preocupação do programa com o nosso objeto de pesquisa. Os termos em destaque anunciam 

a possibilidade de um debate da formação profissional docente filiada à questão da formação 

humanizadora, da educação como construção social e democrática, demonstrando-se como 

aspectos de relevância para pesquisa. 
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4.5.5  Objetivos da formação continuada 

 

a) Proporcionar formação para atuação docente aliada à valorização profissional      

e à construção da identidade do profissional em educação; 

b) Implementar e desenvolver, com qualidade social, as propostas político-

pedagógicas da Rede Municipal de Ensino para a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental, sob a perspectiva da formação e desenvolvimento humano; 

c) Desenvolver a autonomia intelectual dos profissionais da educação; 

d) Promover a compreensão dos profissionais em educação sobre a complexidade 

do seu trabalho frente às transformações do mundo atual. 

e) Assegurar o intercâmbio e a comunicação entre os profissionais em 

educação, visando à interação e à troca de experiências; 

f) Possibilitar aos educadores uma reflexão sobre os fundamentos de sua 

prática e, com isso, contribuir para que eles criem novos meios de conhecer 

e se relacionar com o conhecimento, com os educandos e com a 

comunidade; 

g) Possibilitar uma reflexão sistemática, através da troca coletiva, acerca do 

fazer pedagógico no contexto da prática institucional; 

h) Viabilizar a articulação do conhecimento historicamente acumulado e das 

experiências dos profissionais em educação. (grifos nossos)  

 

Com relação aos eixos da organização e dos objetivos da formação continuada 

propostos no documento, encontramos argumentos de articulação entre a busca pela qualidade 

do ensino, a profissionalização e a perspectiva da formação humana dos sujeitos. Entretanto, 

percebemos uma amplitude na construção dos itens, que, no entanto, não nos possibilita 

identificar ações práticas para a realização do que é proposto para formação continuada dos 

professores na rede de ensino. 

A interpretação crítica dos textos oficiais, nos primeiros passos rumo à pesquisa, nos 

possibilitou avançar nas interpretações do contexto, no qual as práticas formativas de 

professores vêm sendo realizadas. Neste trabalho de pesquisa os documentos foram uma fonte 

de análise e interpretação da linguagem dos sujeitos, reveladas pela indicialidade, um 

etnométodo que corporifica as expressões que nos sinalizaram: diretrizes, concepções, 

organização e objetivos, conhecimentos basilares e constitutivos das práticas de formação 
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continuada. Para melhor visibilidade de tais expressões indiciais elaboramos o seguinte 

quadro síntese abaixo: 

Quadro 04 – Indícios do conceito de humanização 

INDÍCIOS DA EDUCAÇÃO HUMANIZADORA 

DIRETRIZ CONCEPÇÃO ORGANIZAÇÃO OBJETIVOS 

 

Garantia de uma 

escola de qualidade 

social entendida como 

processo de 

humanização. 

 

Construir 

conhecimentos e teoria 

sobre a prática, 

valendo-se da reflexão-

crítica na e sobre a 

prática. 

Articulação do 

conhecimento 

historicamente 

acumulado com 

experiências dos 

profissionais em 

educação. 

 

Formação e desenvolvimento 

humano;  

Construção comprometida 

com a democracia, 

solidariedade;  

Aperfeiçoamento social, na 

perspectiva do bem comum. 

 

Valorização, 

autonomia 

intelectual; 

Complexidade, 

transformações, 

reflexão sobre sua 

prática; 

Contribuição, 

(re)criação conhecer 

e se relacionar com 

o conhecimento, 

com os educandos. 

 

 

4.5.6 O Plano Municipal de Ensino do Jaboatão dos Guararapes (PME) 

 

O acesso ao Plano de Educação do Município integrado ao Plano Estadual de 

Educação e ao Plano Nacional de Educação (PNE) nos permitiu reforçar nossa optação por 

esta Rede, por entendermos ser este um documento integrado à realidade, à vocação, às 

políticas públicas do município e sua proposta de desenvolvimento que determina as metas e 

as estratégias de suas ações na educação escolar. Encontramos em seus objetivos e metas o 

Plano Municipal do Jaboatão dos Guararapes que estabelece “Implantar/implementar 

Programa de Formação Continuada de forma a garantir qualidade social do ensino, que 

tenham como enfoque a educação em direitos humanos, a cultura de paz e as questões 

etnicorraciais, durante a vigência do Plano e estabelecer programas diversificados de 

formação continuada e atualização visando à melhoria do desempenho, no exercício da 

função, para gestores de escolas municipais, durante a vigência do Plano” (PME, 2011, p. 27). 
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Nessa direção, identificamos o respaldo pelo qual foram criadas ações, em forma de parcerias 

com projetos e programas educacionais e de formação continuada. As ações do programa de 

formação continuada adotado pela RME/JG estão dispostas no quadro abaixo. 

 

Quadro 05 – Ações e Programas de Formação Continuada da JABOATÃO DOS GUARARAPES/RMEJG 

Ações e Programas Formadores Parceria Professores participantes 

Ondas na Leitura Assessores 

pedagógicos da rede e 

da IMEPH/CE 

Associação Cultural 

Biblioteca Itinerante e 

Popular; Editora 

IMEPH/CE. 

Ens. Fund. - Anos iniciais; 

 

Paralapracá Assessores 

pedagógicos da rede e 

do IC&A 

Instituto C&A 

(IC&A) 

Ed. Infantil (Supervisor 

pedagógico) 

Alfa e Beto Assessores 

pedagógicos da rede e 

do IAB 

Instituto Alfa e Beto 

 (IAB) 

Ens. Fund. – Anos iniciais 2º e 

3º Anos. 

Se liga e Acelera Assessores 

pedagógicos da rede e 

do IAS 

Instituto Airton Senna 

(IAS) 

Ens. Fund. – Anos iniciais 2º e 

3º Anos. 

Programa Brasil 

Alfabetizado 

Assessores 

pedagógicos da rede 

MEC EJA 

Além das letras 

(ADL) 

Assessores 

pedagógicos da rede 

De Instituto Avisalá  

Instituto Avisalá 

IBM Computadores 

Instituto Razão Social 

 

Banco Santander 

Ens. Fund. - Anos iniciais; 

Supervisores e Gestores 

escolares; Coord. Pedag. 

 

 

 

Via Escola 

 

Instituto Chapada de 

Educação e Pesquisa 

Concessionária Rota dos 

Coqueiros (Odebrecht 

Transporte e o Grupo 

Cornélio Brennand).  

Instituto Chapada de 

Educação e Pesquisa (Icep). 

Supervisores e Professores do 

Ensino Fundamental dos anos 

iniciais. 

Fonte: JABOATÃO DOS GUARARAPES/RMEJG (Núcleo de Formação de continuada) - 2011  
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Nessa altura da caminhada, nosso olhar revelou uma estrutura organizativa das 

formações continuadas na RMEJG que se materializava no entrelaço de dois momentos 

interconectados, quais sejam: Encontros Nucleados em Rede (ENR) e Encontros Nucleados 

na Escola (ENE), além dos encontros de coletivo da Rede com palestras e seminários de 

temáticas diversas. Pela ilustração abaixo procuramos dar visibilidade a esta dinâmica 

organizativa. 

 

Figura 05 – Estrutura Organizativa das Formações Continuada 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

a) Encontros Nucleados em Rede (ENR) 

 

Os Encontros Nucleados em Rede (ENR) se constituem como espaço/lugar de 

formação continuada na RMEJG, onde são desenvolvidas ações educacionais traçadas pelas 

políticas educacionais do município. Neste espaço/lugar são apresentados os projetos 

educacionais implementados pela Rede de Ensino como mecanismos de materialização das 

ações dirigidas pela Proposta Curricular do município, onde a formação continuada foi 

tomada como um instrumento que contribui para melhoria do processo de ensino-

aprendizagem. Nessa direção as ações programadas acontecem num espaço comum na 

realização de palestras, seminários e conferências para os professores de todos os 

seguimentos: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 

Esses encontros tomam muita importância por ser o cenário de encontro dos 

professores, gestores e supervisores escolares para socialização de experiências, e espaço para 

ENCONTROS NUCLEADOS EM 

REDE (ENR) 

ENCONTROS NUCLEADOS NA 

ESCOLA (ENE) 

PROJETOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

PROFESSORES, SUPERVISORES E ASSESSORES 

PROJETO ALÉM DAS LETRAS (ADL) 
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reivindicações, mobilizações e reclamações em aberto sobre as condições de trabalho e 

desvalorização profissional. Esse formato organizativo tem se mantido desde 2010. 

Nessa direção, fizemos escolhas, fundamentadas no objetivo de delimitar o lócus 

(micro-campo), o tipo de formação na RMEJG, que nos possibilitasse olhar e escutar para 

nosso objeto de estudo. Para tanto estabelecemos como critérios: a) um projeto de formação 

continuada com pelo menos 01 ano e 06 meses de atuação, b) que nos oportunizasse o mínimo 

de 02 meses de observação, c) que as formações fossem ministradas pelos professores- 

formadores da rede, d) direcionados aos professores do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental.  

Após realizarmos o mapeamento das ações de formação continuada da RMEJG 

chegamos ao programa Além das Letras (ADL), reconhecido por Comunidade Além das 

Letras, desde 2004, criada pela união de diferentes parceiros como o Instituto Avisa Lá (IAL), 

responsável técnico e idealizador do Programa; a Fundação Avina, apoiador inicial; o Grupo 

Gerdau, patrocinador, e a IBM, parceira tecnológica. Além disso, o suporte ao planejamento, 

à gestão, à busca de parceiros e à coordenação tecnológica são ações de responsabilidade do 

Instituto Razão Sociais. A Ashoka, a Undime, a Unesco e o Unicef são parceiros 

institucionais. 

Estimular o aperfeiçoamento de educadores, a troca de experiências bem-sucedidas e a 

construção de conhecimento na área são os objetivos do programa. Isso é feito em parceria 

com as equipes técnicas dos municípios participantes, no caso a equipe da RMEJG, por meio 

do desenvolvimento de projetos de formação continuada para coordenadores pedagógicos e 

professores. Tal experiência contemplou um diagnóstico local e um plano de ação visando 

melhorias na qualidade das práticas de leitura e de escrita dos alunos das séries iniciais do 

Ensino Fundamental. O fortalecimento e a ampliação das iniciativas locais objetivaram 

influenciar na alfabetização das crianças, garantindo, no âmbito municipal, a utilização de 

princípios mais eficazes de formação continuada por meio de atuação com os técnicos 

formadores, coordenadores pedagógicos e professores das redes públicas de educação. 

Vale salientar que o trabalho de formação continuada era de formar o professor 

alfabetizador, leitor e escriba, de maneira que a metodologia era voltada a desenvolver leitura 

e escrita no trabalho alfabetizador. Propunha a formação continuada como um processo 

permanente, com encontros bimestrais, reunindo os professores em núcleos regionais nas 

escolas.  

b) Encontros Nucleados na Escola (ENE) 

De acordo com o que pudemos apreender da estrutura organizativa da formação 

continuada da RMEJG, o ensino e a prática docente foram tomados como ponto culminante 
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no processo de construção e (re)construção do processo de formação continuada, no que tange 

à qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Os ENE são encontros de formação que 

acontecem nas escolas mensalmente, sob a orientação e a coordenação dos professores- 

supervisores, contando com a orientação da equipe da RMEJG consoante às orientações 

contidas no material do Projeto (ADL). Nesses encontros os professores se reúnem na própria 

escola, interligados com as experiências desenvolvidas pelas escolas e pelos professores no 

desenvolvimento do processo formativo no cotidiano escolar. Para tanto, a ajuda do professor-

supervisor pedagógico era de fundamental importância na função de orientar a formação em 

suas respectivas escolas. 

As temáticas trabalhadas seguiam as orientações do Projeto (ADL) sempre abrangendo 

o universo da formação de alunos leitores e escritores, para tanto eram propostas atividades 

interativas em formato de oficinas num processo dinâmico de construção interativa entre 

sujeito e objeto do conhecimento. Esse formato já nos chamou atenção quanto à posição em 

que são colocados os professores como sujeitos no processo de construção de saberes, o que 

significa reconhecê-los como capazes de refletir sobre suas ações, capazes de planejar e 

(re)planejar, de fazer e (re)fazer sua prática cotidiana. Freire nos chama atenção para o 

processo de humanização/hominização do homem.  

 

 

Tenho chamado a atenção para a natureza humana construindo-se social e 

historicamente e não como um a priori. A trajetória pela qual nos fazemos 

conscientes está marcada pela finitude, pela inconclusão e nos caracteriza 

como seres históricos. (1996, p. 75). 
 

 

Nessa direção nosso foco era reconhecer a incidência das categorias qualificadoras de 

uma formação humanizadora, expressas em situações concretas de realização das práticas 

formativas. O que procuramos é interpretar o engendramento entre o conhecimento teórico e a 

realização das práticas formativas vivenciadas pelos professores no cotidiano do processo 

formativo. Essa etapa no circuito nos conduziu à escolha da escola (micro-campo) da 

pesquisa, na qual realizamos 08 (oito) observações, sob a lente de análise dos conceitos-chave 

da etnometodologia. A figura abaixo ilustra nossa compreensão de olhar para o fenômeno 

observado: 
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Figura 06 – O olhar e o trato com o conhecimento nos processos formativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.7 Caracterização da Escola “Caminho do Saber” 

 

Uma vez definido o tipo de formação a ser observado fizemos a escolha por uma 

escola, aqui entendida como micro-campo de observação, da RMEJG que nos oferecesse as 

condições adequadas para observações, considerando o tempo de participação no projeto, 

apresentação de experiências exitosas em formações de professores e o fácil acesso ao local. 

Fizemos então um mapeamento (APÊNDICE – E) das escolas participantes que nos apontou 

24 escolas da Rede engajadas com o projeto Além da Letras (ADL) sendo que dessas 18 

estavam com 01 (um) ano de participação e as demais com 06 (seis) meses. Partimos para o 

levantamento das escolas com apresentações de trabalhos desenvolvidos com formação dos 

professores engajados no projeto. Das escolas com trabalhos apresentados, 01 (uma) ganhou 

destaque pelo número de trabalhos apresentados de experiência com formação continuada dos 

professores, a esta escolhemos.  

A nossa chegada até a escola, aqui denominada “Caminho do Saber”, teve início de 

Junho/2012 a Dezembro de 2012 e incidiu em compreender a experiência do sujeito humano-

professor em seu cotidiano contexto/realidade na escola, esta como locus de formação. Nesse 

sentido, considerar a escola como locus de formação continuada, nesta pesquisa, se fez ser 

importante para perceber a prática formativa em ação reflexiva-crítica, dialógica, capaz de 

identificar as questões presentes da prática educativa, com atividades que desenvolvam o 

impulso sensível-racional, na busca de compreendê-las e trabalhá-las.  

A prática educativo/formativa coletiva, construída conjuntamente por grupos de 

sujeitos-professores/as em uma determinada instituição escolar constitui um elemento 

particularmente importante. Vale ressaltar que nossa escolha pela escola se deu mediante o 

número de trabalhos apresentados com experiências de formação. Contudo, outra 

peculiaridade nos chamou atenção ao estabelecermos os diálogos iniciais: todos os 
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professores, independente do segmento da Educação Infantil ou Ensino Fundamental, 

passavam por formações de todos os projetos nos quais a escola estivesse engajada. Desse 

modo, a metodologia desenvolvida seguia sob as orientações e estrutura do Projeto (ADL). 

Para realizarmos a observação na escola “Caminho do Saber”, estabelecemos diálogo 

inicial com a professora-supervisora e gestora da escola em visita à instituição, onde fomos 

muito bem recebidas. Apresentamos o trabalho de pesquisa e marcamos um segundo encontro 

com o corpo docente para apresentação do trabalho e solicitação das autorizações para 

participar dos encontros e gravar as entrevistas narrativas. 

Nosso contato foi, gradativamente, tecendo uma relação de diálogo, respeito e 

acolhida calorosa por parte dos professores e da equipe escolar durante os encontros 

previamente agendados. Nossa permanência era sempre no horário da tarde (das 13:00h às 

17:00h), onde fomos conhecendo e compreendendo a dinâmica de funcionamento da 

formação continuada da escola, observando o entorno nos corredores, atentando para falas e 

expressões em relação às expectativas dos professores com relação à aprendizagem para 

desenvolver seu trabalho e cuidar da sua formação. Logo, nossa andarilhagem observadora 

pelo processo formativo no cotidiano da escola nos desvelou uma caminho sinuoso de 

sentidos e significados em relação às práticas formativas humanizadoras, sobretudo, que 

visam superar angústias e dificuldades por um determinado contexto educacional. 

  Ao analisarmos a relação entre os projetos de formação continuada de instituições 

externas e o desenvolvimentos da formação continuada nos revelou uma incompatibilidade de 

objetivos/finalidades com relação aos princípios políticos-pedagógicos expressos pelos 

documentos analisados. De um lado há os documentos norteadores que preconizam uma 

qualificação do processo formativo continuado fundamentado na práxis sócio-escolar, 

portanto, uma prática formativa baseada no contexto do trabalho do professor pela valorização 

da pedagógica. De outro lado uma implantação de múltiplos e simultâneos projetos que 

ignoram as reais condições de vida e trabalho de escolas e professores, bem como vem 

ignorando questões de natureza política e econômica, administrativa e gerencial. 

Incompatibilidade esta que se expressa nas dificuldades para organizar o trabalho coletivo no 

interior das escolas - destaque para a presença do legalismo e autoritarismo, o controle da 

autonomia e a deturpação dos objetivos dos encontros coletivos. A discussão aponta para uma 

tensão entre uma proposta de formação continuada pensada e uma proposta limitada que se 

arrisca a expectativas milagrosas incumbida de resolver todos os problemas educacionais que 

estão sendo construídas sobre um processo formativo fragilizado. 

5 RESULTADOS  E DISCUSSÕES  
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A formação científica do educador, da educadora só tem, pois, sentido no 

interior do desenvolvimento de uma consciência ética segundo a qual os 

valores positivos do respeito, da cooperação, da solidariedade, da criticidade 

em favor da maioria, sejam o leito de sua formação profissional (SOUZA, 

2001, p. 208). 

 

 

Interessante é refletir sobre a afirmação de Souza (2001), uma vez que suas 

considerações nos remetem à formação docente para além da perspectiva restrita à técnica, 

científica, acrítica. Importa, sobretudo, compreender o significado da formação docente 

continuada não somente para o exercício da prática, mas fundamentalmente na contribuição 

de uma formação docente para inserção do sujeito consciente e ativo, no processo de mudança 

da realidade/contexto no qual está inserido. 

O processo de formação continuada passa a ser um espaço de suma importância para a 

transformação do professor, através do permanente processo de reflexão, do constante contato 

com novas concepções, de momentos promovidos para vivenciar novas experiências, novas 

pesquisas, novas formas de ver e pensar a escola, a sociedade e as pessoas. Enfim, uma 

formação que possibilite à pessoa do professor(a), sobretudo, pensar sobre seu papel frente às 

novas exigências do meio social, histórico e político. É nessa direção que tomamos a 

formação continuada de professores como um processo educativo/formativo crítico, ao qual 

defendemos nesta dissertação de mestrado como formação docente humanizadora. 

No presente trabalho, para estudarmos os caminhos e descaminhos da formação 

docente humanizadora no processo de formação continuada no Jaboatão dos Guararapes 

adentramos pelo caminho da etnometodologia desde os primeiros passos na construção do 

objeto. Nesta altura da caminhada do estudo, focamos os esforços em apresentar e discutir os 

dados coletados nos cruzamentos analítico-compreensivos de nossos objetivos investigativos. 

Iniciemos então as análises que nos permitiram olhar e escutar os professores-atores nos seus 

caminhos e descaminhos no processo de formação docente humanizadora. 
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5.1 A prática/realização organizativa, pedagógica e metodológica no cotidiano do 

processo de formação docente continuada na RMEJG: indicialidade e accountability que 

sinalizam para formação docente humanizadora. 

 

   Importa-nos dizer nesse momento que a formação de professores está vinculada a um 

sistema de condições concretas de organização e realização de processos formativos que 

concorrem para o fortalecimento da formação dos professores, bem como para a melhoria na 

qualidade do ensino. Um processo de dimensão histórica, política, social e ontológica. É no 

interior desse processo amplo e desafiante, que discutimos o processo de formação continuada 

como processo educativo/formativo do sujeito humano-professor, comprometido com uma 

formação/educação humanizadora para conscientização libertadora. É “Educação para o 

homem – objeto ou educação para o homem – sujeito” (FREIRE, 1979a p. 36), pelo seu 

reconhecimento enquanto sujeito responsável pela sua ação educativa-social na e com a 

realidade/contexto no qual se inscreva.  

Embora, a RMEJG componha seu Programa de Formação Continuada apoiado em 

parceria com vários outros Projetos e Programas de Formação Continuada, nos concentramos 

em analisar a prática formativa planejada e desenvolvida no cotidiano escolar na RMEJG 

através do Projeto (ADL). Aqui nosso intento é o de analisar aspectos referentes à 

organização e prática/realização da formação continuada orientada pela Rede, no cotidiano da 

escola, aqui denominada “Caminho do saber”, com os professores do Ensino Fundamental 

Anos iniciais (1.º ao 5.º anos) durante o período de 2012. Nesse momento os etnométodos 

accountability e indicialidade foram de fundamental importância para nos aproximar da 

descrição do contexto/realidade do processo formativo à luz da compreensão dos professores-

atores, sujeitos das e nas ações em formação.  

Nessa direção nos preocupamos, inicialmente, em identificar aspectos específicos da 

realização das práticas formativas materializadas no processo da formação continuada 

(objetivos, conteúdos propostos, metodologia e condições institucionais oferecidas para sua 

produção), tomando como referência as práticas formativas organizadas e realizadas pela 

orientação do Projeto (ADL). 

Nossa jornada nos conduziu ao contexto/realidade dos professores-atores, construído 

permanentemente na vida cotidiana. Para entrarmos nesse caminho voltamos o olhar e a 

escuta aos professores-atores na vivência dos processos formativos no âmbito da escola. 

Nesse momento, atentamos para afirmação de Coulon (1995, p. 40): “A linguagem natural 

torna-se um objeto de estudo que é, simultaneamente, situacional e transcendente. Além de se 
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manifestar unicamente através da interação, obedece também à estrutura social que é 

subjacente a qualquer troca social e, ao mesmo tempo a revela”. No debate sobre a formação 

continuada, a valorização da escola como espaço privilegiado de trabalho e formação, de 

maneira que as práticas docentes construídas pelos professores passam a ser o chão da 

formação na escola, uma vez que o processo de formação continuada na escola passa a ser 

suprimento e instrumento de produção e ressignificação dos saberes docentes. 

Nesse sentido, organizamos as falas dos professores-atores, bem como os relatos 

captados durante as observações, seguidos das reflexões acerca das condições materiais que 

concorreram para produção das práticas de formação contribuintes para formação docente 

humanizadora. 

 

 

5.2 Organização e objetivos das práticas formativas da escola pelo Projeto (ADL) 

   

O Projeto (ADL) é um programa de formação continuada para professores em 

exercício nos anos iniciais do Ensino Fundamental, inserido na RMEJG em 2011, com o 

objetivo de oferecer programas de Formação Continuada para os professores da educação 

básica, para formação de professores alfabetizadores, mais especificamente na formação do 

professor leitor e escritor. No sentido de sua organização, o Projeto (ADL) atende ao 

Programa de Formação Continuada dos professores da RMEJG e propõe uma formação 

continuada que considera o professor como sujeito da ação, valoriza suas experiências 

pessoais e profissionais. Na garantia desse objetivo é sugerida uma formação integrada ao 

cotidiano escolar, sobretudo, na perspectiva da formação e do desenvolvimento humano; 

construção de uma escola pública comprometida com a democracia, a solidariedade e o 

aperfeiçoamento social, na perspectiva do bem comum (PFCRMEJG). 

No que diz respeito à organização do Projeto (ADL) na escola “Caminho do Saber”, 

esta ficava com a responsabilidade de: promover os encontros mensais, em respeito à carga 

horária de trabalho dos professores; fornecer material impresso aos professores; construir um 

portfólio com as experiências de formação e de prática docente; repassar os conteúdos 

referentes ao estudo teórico e metodológico sobre alfabetização, linguagem, letramento, 

leitura e escrita. 

Os encontros eram organizados na escola mensalmente, com todos os professores da 

escola, independente do segmento (Educação Infantil ou Ensino Fundamental), sempre no 

horário da tarde, usando o dia do calendário municipal de formação que mantinha o direito 

aos 200 dias letivos do aluno. Os conteúdos e as temáticas propostas eram sistematizados pela 
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equipe do Projeto e a professora-supervisora adequava-os aos momentos e às necessidades 

dos professores. A carga horária era de 4 horas distribuídas entre: momentos pedagógicos: 

sensibilização e acolhida, exposição das temáticas, estudo e debate, produção coletiva, 

socialização e avaliação.  

 

A formação na escola, a gente teve com o estudo do material do Projeto 

(ADL) foi um apoio muito bom, os conteúdos eram ricos. As reuniões 

mensais era oportunidade de lugar e tempo para estudo e conversa com as 

colegas, pois no corre-corre do dia a dia de sala de aula fica difícil até 

conversar. Nós nos reuníamos em grupo, de acordo com o nível de ensino 

nossa colega supervisora coordenava os momentos de acordo com a pauta, 

que por sinal, também criávamos com ela de acordo como íamos percebendo 

as lacunas e necessidades nos encaminhamentos dos trabalhos que 

levávamos como tarefa para vivenciar na sala de aula. O legal era que 

podíamos selecionar os conteúdos e as temáticas mais pertinentes para nossa 

realidade de sala de aula. (Professor-ator Monte dos Guararapes grifos 

nossos) 
 

A formação na escola é muito boa, por que na escola a gente tem a 

oportunidade de estar mais próxima da realidade de cada colega e que pode 

ser a nossa realidade no ano seguinte, pois os alunos dela poderão ser meus. 

Os momentos seguiam uma sequência muito agradável com relação aos 

temas, primeiro ela procurava trazer vídeos, imagens e poemas que nos 

tocasse para aquele conhecimento, aquela temática pra vida de um modo 

geral. Sempre com o acompanhamento e direção de nossa supervisora. 

Depois, nós entrávamos no estudo mais formal dos conteúdos, em seguida 

agente debatia muito, e depois agente produzia atividades em equipe. Os 

momentos seguintes eram de socialização e síntese. (Professor-ator 

Jaboatão grifos nossos) 

 

Apesar de todas as dificuldades da escola em conseguir Xerox, de garantir o 

dia da formação, os equipamentos que agente tinha até que trazer de casa, 

porque prefeitura não oferece suporte desse tipo... Das formações 

continuadas que eu vivenciei, na escola, as formações do Além das Letras 

foi uma das que mais senti que nossa experiência era levada em 

consideração. Pois, entre os conteúdos e os métodos há uma série de 

questões pra trabalhar na realidade da escola e da nossa turma. O que nós 

precisamos é saber como trabalhar o conteúdo com nossos alunos. Agente se 

sente realizado como pessoa e profissionalmente ao ver que somos capazes 

de tanta luta e superação para que nossos alunos aprendam. Nós estamos 

conseguindo dar uma chance para eles mudarem sua história de vida. 

(Professor-ator Cavaleiro grifos nossos) 

 
 

 

Na escola, os dados nos desvelaram que os professores reconheceram o espaço/tempo 

do Projeto (ADL) como espaço de formação continuada por se tratar de um momento de 

estudo, troca de experiência e discussão das atividades propostas. No que tange à organização 

das formações nos dias que o grupo de professores-atores se reunia observamos momentos de 
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conversa informal entre grupo e a professora-supervisora com relação à formação continuada 

como suporte à sua prática educativa; destacou-se a importância dos encontros de formação 

como um cenário ideal para reflexão e discussão acerca das muitas variáveis do trabalho 

docente no cotidiano. A questão da formação na RMEJG, como uma ação permanente e mais 

comprometida com uma formação contribuinte para melhoria da prática docente e pela 

valorização pessoal/profissional, também foi um ponto muito enfatizado pelo grupo. É o que 

nos afirma a fala do professor-ator 

 

Se agente fosse, ficar só com o nosso conhecimento ou só com o 

conhecimento que os estudiosos trazem íamos definhar. Na minha 

concepção, todo profissional que se prese tem que se aprimorar, até porque o 

próprio ciclo da vida nos leva ao amadurecimento, então as formação pra 

mim são momentos de amadurecimento mesmo! Ficamos gratificados, 

quando a formação nos toca de um modo especial, é muito bom! (Professor-

ator Curado) 
 

No que diz respeito à dinâmica dos trabalhos, às estratégias metodológicas e às 

discussões desenvolvidas no espaço/tempo do Projeto (ADL), observamos na escola que a 

supervisora pedagógica organizava as atividades a partir das orientações presentes construída 

pelo Projeto e vivenciada por ela mesma em formação na Rede. Era seguida uma pauta base, 

que não impedia de ser complementada, contanto que os conteúdos ( gêneros textuais, 

produção textual, ortografia, dentre outros), fossem trabalhados com o os professores. 

Interessante foi perceber a participação dos professores na construção da pauta dos encontros 

subsequentes. 

As falas dos professores-atores Cavaleiro, Jaboatão e Monte dos Guararapes 

corroboram nesse sentido conferindo grande relevância à pessoa/professor, pois, esse 

movimento ajuda na transformação de si que consequentemente transforma sua ação e os 

efeitos em seu trabalho docente. A nosso entender, os processos de formação continuada 

organizados com esse objetivo possibilitam ao professor se perceber como membro de um 

grupo da sociedade em construção, que trabalham conjuntamente com objetivos comuns. 

A organização e a prática/realização do processo formativo na escola faziam com que 

os professores-atores, para além da construção de conhecimentos teórico-metodológicos, 

construíssem relações amistosas, contribuindo na formação de sujeitos humano-professores, 

na medida em que lhes colocavam numa posição de reconhecimento de sua posição face à 

realidade da qual tinham a ver profundamente e assumindo uma posição de ação e não de 

submissão. Conforme palavras de professor-ator Curado: “A gente se sente realizado como 
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pessoa e profissionalmente ao ver que somos capazes de tanta luta e superação para que 

nossos alunos aprendam. Nós estamos conseguindo dar uma chance para eles mudarem sua 

história de vida”.  

Nesta perspectiva, a formação docente humanizadora supera modelos e paradigmas de 

formação que insistam numa formação de professores que centralize a construção de saberes e 

conhecimentos estritamente instrumentais, em detrimento da formação ética. Acreditamos que 

a formação docente é fator essencial na qualidade da educação. Contudo, há de se ter como 

ponto máximo a preocupação/desejo de formar sujeitos humano-professores no 

reconhecimento da sua condição de seres inacabados e inconclusos, haja vista que é nessa 

exigência às práticas formativas que se funda a essência da formação como processo de 

permanente busca pelo conhecimento e construção de nossa humanidade. 

Importa dizer da importância em garantir a formação que provoque mudança real nas 

práticas de ensino que, na verdade, estão relacionadas à qualidade da formação assegurada na 

LDB nº 9.394/96 e recomendada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental de 1ª a 4ª série. Nesse aspecto, formação precisa ser bastante sólida, a fim de 

evitar que os docentes criem distâncias entre os conhecimentos teóricos aprendidos nessa fase 

e a prática real do dia a dia da escola. 

Comungando com essa reflexão, Falsarella entende que, 

 

[...] a formação continuada como proposta intencional e planejada, que visa à 

mudança do educador através de um processo reflexivo, crítico e criativo, 

conclui-se que deva motivar o professor a ser ativo agente na pesquisa de sua 

própria prática pedagógica, produzindo conhecimento e intervindo na 

realidade. (2004, p. 50). 

 

A perspectiva que defendemos nesta dissertação aponta que repensar a formação 

continuada de professores implica sair do descaminho dos modelos e paradigmas de 

treinamento técnico-científico de interesses políticos ideológicos. Significa ir à busca de 

caminhos de superação aos desafios decorrentes das novas relações entre sociedade e 

educação, uma vez que a realidade atual exige a formação de sujeitos humanos capazes de 

intervir na realidade criticamente que redimensionando as articulações sociais entre os atores 

sociais. A esse respeito, diz Candau (1996, p. 150) que “a formação continuada não pode ser 

concebida como um processo de acumulação (de cursos, palestras, seminários, etc., de 

conhecimentos ou técnicas), mas sim como um trabalho de reflexibilidade crítica sobre a 

prática de (re)construção permanente de uma identidade”. 
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5.3 A dinâmica do planejamento pedagógico-metodológico na formação continuada: 

um caminho para a rigorosidade metódica 

 

 Na escola, ao observar o processo de formação continuada, os dados nos evidenciaram 

que os professores reconhecem que os conhecimentos do cotidiano podem ser originados do 

local onde as pessoas vivem (o contexto micro) e do contexto social (macro). O conhecimento 

do senso comum (modelo explicativo que o indivíduo usa para interpretar fatos e situações de 

sua realidade) se constitui limitado na função de propiciar ao sujeito condições de ver além 

das aparências, inferir, argumentar, refletir criticamente, embora tanto conhecimento do senso 

comum como científico, serem conhecimentos históricos construídos na coletividade. A 

questão a que nos apegamos com relação ao planejamento é a de entendê-lo como momentos 

organizacionais que buscam propiciar a transição desses dois conhecimentos mediados por 

práticas formativas que conduzam o sujeito-professor a pensar criticamente sobre os 

conhecimentos do cotidiano e os científicos. 

 Nos processos de formação continuada na escola “Caminho do saber”, o planejamento 

pedagógico-metodológico vem se constituindo como estratégia de problematização da prática 

do professor, do conhecimento que ele já faz e sabe. Nessa perspectiva observamos durante 

nossa permanência o professor-supervisor numa dinâmica de sistematização dos momentos 

pedagógicos: 

 

a) Sensibilização - Realizada por todos os sujeitos, eram realizadas dinâmicas, leituras 

deleites de poemas, exposição de vídeos mensagens, com uma intencionalidade de 

trazer à tona o prazer e a alegria no bem estar de viver o momento de formação, 

criando um ambiente propício e estimulante às reflexões, troca de experiências, com 

respeito ao trato com os conhecimentos pelo prazer de aprender orientado pela 

rigorosidade disciplinar (ALVES, 1993).  

b) Estudo, debate e produção coletiva – Nesse momento a organização do trabalho junto 

aos professores era planejada e orientada para garantir uma relação dialógica sobre o 

trabalho a ser desenvolvido. Das exposições das temáticas orais eram distribuídas 

tarefas que demandavam tempo de discussão e construção coletiva, promovendo um 

momento em que todos os envolvidos no processo dialogassem em torno do objeto que 

os aproximava. 

c) Socialização e avaliação – Aqui o espaço era aberto para os relatos das produções 

criadas coletivamente, nos grupos de trabalho. Logo, nas experiências a fala e a escuta 
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dos professores para com seus pares era respeitosa. Havia uma sistemática de fala e 

escuta que garantia a fala de todos os sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem 

como parte fundamental de sua própria formação, quando as vozes se entrecruzam uma 

fala não se sobrepõe a outra.  

 

Da observação que realizamos os dados evidenciaram que as práticas formativas na 

escola “Caminho do saber” estão marcadas por uma dimensão intencional dirigida, pensada e 

comprometida com uma formação de sentido e significado para o sujeito humano-professor, 

num planejamento pedagógico-metodológico que o leva a refletir sobre sua prática naquilo 

que alcançou e o que está para alcançar em seus saberes e conhecimentos. Percebemos um 

caráter intencional crítico, ativo, indagador e criativo nas práticas formativas que levam os 

professores a organizar os conhecimentos construídos. Essa observação dos dados nos levou a 

entender o processo formativo desenvolvido na RMEJG contemplador de uma rigorosidade 

metódica. Conforme o pensamento de Freire (1996, p. 26): “Ensinar exige rigorosidade 

metódica. E essa rigorosidade metódica está comprometida com a formação de sujeitos 

criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes”. 

É nessa direção que percebemos o processo de formação continuada da RMEJG se 

encaminhando para uma formação docente humanizadora por não abster-se do dever de 

reforçar e estimular a capacidade crítica dos professores. Contudo, enfrenta o desafio de 

superar uma reflexão sobre a prática reduzida nas atividades didático-pedagógicas sugeridas 

pelo material do Projeto (ADL), uma estratégia pedagógico-metodológica de intencionalidade 

acrítica e descomprometida com a superação dos conhecimentos oriundos das vivências do 

cotidiano. As falas dos professores atores nos confirmam o entendimento nessa direção. 

 
Nos estudos do Projeto (ADL), agente sempre tinha o material já pronto, e a 

gente ia discutindo em grupo, ás vezes até elaborávamos alguns trabalhos 

com o material que poderia ser usado em sala de aula. Havia muita discussão 

sobre os textos e o que mais me prendia era o que a gente aqui na escola 

ousava fazer... Era aproveitar o material para as nossas necessidades de sala 

de aula. O resultado era bem objetivo, porque tudo era transformado em 

atividade para o nosso dia a dia... É isso que funciona numa formação, no 

meu entendimento! (Professor-Ator Piedade) 
 

 

De repente a gente percebe que a teoria não é tão distante da prática, quando 

a gente para pra refletir nada é tão novo tão assim! A questão principal, que 

acredito eu, meus colegas já devem ter dito, é que nossos conhecimentos 

gritam mais alto, quando trocamos nossas experiências com os colegas. 

Tudo que dá certo na sala de aula, a teoria nos ajuda a dar nome às coisas 

que já fazemos. Então, aí eu percebo o sentido do material estudado, quando 
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a gente ler o que tem ali no material e discuti a experiência de cada um, a 

gente percebe que pode mudar sempre para melhorar o que a gente tem feito 

e assim a gente vai percebendo que precisamos sempre melhorar a nossa 

prática e a nossas atitudes como profissional e cidadão. (Professor – Ator 

Prazeres) 
 

Esses momentos de formação na escola contribuíram em muito para a 

qualidade do trabalho docente, por que a gente discute os problemas de 

aprendizagem do aluno, as nossas próprias dificuldades são colocadas nas 

experiências de cada um para ser discutida na hora da formação. É ai que 

agente discuti, pensa junto, inclusive sobre as péssimas condições de 

trabalho. As formações são importantes porque ajudam a gente encontrar 

algumas saídas para cada um. (Professor-Ator Curado) 

 

Eu percebi que as formações do Projeto (ADL) nos davam uma rotina de 

discussão e de reflexão sobre a nossa prática, mas nossa reflexão ia mais 

além. Estudando a teoria dos textos nos levava para a prática, nós é que 

criávamos as atividades de acordo com as necessidades de nossos alunos. 

Depois no momento de socialização e avaliação o debate sobre os resultados 

gerava mais pensamentos para a realização das atividades. É nessa hora que 

eu mais me empolgava porque a gente ia fundo nos debates, mas como a 

gente tem que ser bem objetiva na formação as questões da aprendizagem. 

(Professor-Ator Monte dos Guararapes) 
 

 

As falas dos professores-atores nos sinalizam para uma bifurcação no caminho do 

processo formativo na escola: uma direção aproxima-se dessa perspectiva de formação 

continuada com os pressupostos da reflexão sobre a prática, que pela orientação do Projeto 

ficaria reduzido na reflexão sobre a prática, mesmo que numa estratégia metodológica de 

discussão problematizadora. Na outra, os professores nos dizem dos momentos de 

socialização das experiências como sendo momentos importantes que os conduzem a pensar e 

(re)pensar saídas para as dificuldades na realização do trabalho docente. 

  Entretanto, é importante destacarmos que a reflexão sobre a prática a que os 

professores revelam ser a formação continuada provocadora dessa reflexão é restritiva às 

questões das atividades didático-pedagógicas, embora atividades criadas pelos professores. 

Ao que podemos inferir das falas dos professores como um descaminho à formação docente 

humanizadora é que o processo formativo de professores: ensina, discute e apresenta aos 

professores dimensões e competências, prioritariamente, para uma melhoria na qualidade do 

processo ensino-aprendizagem.  

 Em momento algum nos colocamos contrariamente a esta dimensão, mas a formação 

docente humanizadora a que defendemos neste estudo entende que num processo formativo 

que visa à formação do sujeito humano-professor se faz pela rigorosidade metódica em que 
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aprender criticamente pressupõe entender que os conhecimentos não podem ser transferidos, 

conforme nos diz Freire: 

 

[...] desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que 

embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e 

quem é formado forma-se e forma ao ser formado. È nesse sentido que 

ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é ação pela 

qual o sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e 

acomodado. (1996, p. 23). 

 

Nessa perspectiva, o processo formativo da RMEJG sinaliza para um descaminho para 

formação docente humanizadora uma vez que o planejamento das atividades ainda persiste 

em promover uma leitura mecanizada e operacional dos materiais dispostos pelo Projeto 

(ADL). Enfim, acreditamos que o planejamento pedagógico-metodológico no processo 

formativo, na perspectiva a que nos atrelamos, deve possibilitar uma leitura crítica da 

realidade que acontece em seu entorno, no seu país, na sua cidade, na sua comunidade. 

Entretanto, os professores, em ação participativa e dialógica, avançam nas discussões quando 

reconhecem redirecionar a prática formativa no sentido de provocar a tomada de consciência 

do sujeito professor quanto à sua condição de inacabado. Uma provocação para tomada de 

atitude na busca de novos conhecimentos á partir dos conhecimentos que conhece, o que para 

nós sinaliza um caminho para formação docente humanizadora. Para Freire (1976, p. 99), isso 

explicaria o próprio conhecimento hoje, uma vez que, como processo, “o conhecimento que 

hoje existe foi viabilidade e logo depois conhecimento novo, com relação ao conhecimento 

existente ontem e assim sucessivamente”. 

 

5.4  Aquisição dos conteúdos nos processos formativos 

 

Um dos caminhos que nos remete a pensar num processo de formação docente 

humanizadora é compreendermos a aquisição dos conteúdos comprometida com diferentes 

múltiplas dimensões: política, social e cultural. Um dos aspectos que saltou aos nossos olhos 

com relação à organização e a prática/realização nos momentos de formação observados era o 

da aquisição dos conteúdos propostos. Segundo orientação do Projeto (ADL), os conteúdos 

referentes aos estudos teóricos da alfabetização, linguagem, letramento, metodologias do 

ensino da leitura e escrita eram estudados de modo restrito à leitura dirigida e compartilhada 

dos textos. Isso fica explícito no dizer dos professores-atores Monte dos Guararapes e 

Prazeres, Jaboatão e Curado ao narrem os momentos de estudo. 
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As formações sempre aconteciam com estudos bem pontais em relação aos 

conteúdos selecionados que já vinham da pauta geral do Projeto (ADL), mas, 

eu entendo que era justamente o que a gente precisava, porque ler e escrever 

são um processo pra toda vida e ensinar leitura e escrita não é tarefa fácil. 

Por isso é sempre pertinente estar estudando os textos sobre esses conteúdos. 

Mas, eu penso também que seria bom repensar sobre como esses conteúdos 

poderiam se adequar as necessidades de ensino. Porque pegar tudo aquilo, só 

porque o Projeto julgou ser pra nossos alunos e ir passando por cima das 

necessidades do aluno é muito ruim. Exemplo disso são as avaliações de 

desempenho. (Professor-ator Monte dos Guararapes grifos nossos) 

 

Agente discutia muito sobre os conteúdos nas reuniões, os temas, por mais 

que a gente conheça sempre pode ter algo mais pra acrescentar na nossa 

prática. A questão central mesmo ainda é as necessidades dos alunos, a 

melhoria da relação da aprendizagem do aluno. Afinal é uma pressão enorme 

do governo com tantos projetos de Português e Matemática que temos que 

participar... Mas, tanta coisa ao mesmo tempo não deixa tempo pra 

aprofundar o conhecimento que muitos de nós, professores ainda temos e 

que vem desde graduação, daí a nossa carência nessas áreas. (Professor-ator 

Prazeres grifos nossos) 

 

No meu modo de entender a formação existe pra tratar das nossas 

necessidades de ensino e aí entra muita coisa como a indisciplina, às relações 

interpessoais e a aprendizagem dos alunos. Mas, o que percebo é que, 

mesmo um Projeto como o (ADL) que tem como objetivo formar o professor 

leitor/escritor, ainda resiste o foco nas dificuldades dos alunos, nos 

conteúdos que não são compreendidos pelos alunos. Assim, a formação, por 

mais que a gente aqui na escola faça adequações o ponto forte da formação é 

atender o aumento no índice de aprovação e as nossas dificuldades são 

menos valorizadas que a dos alunos. (Professor-ator Jaboatão grifos 

nossos) 

 

Eu fico imaginando se o caminho contrário não daria mais certo! Se as 

formações da Rede realmente se preocupassem com o professor em suas 

reais necessidades de trabalho e que nelas estão as questões humanas, os 

resultados certamente seriam outros. Porque não dá pra separar a pessoa do 

profissional, trabalhamos com pessoas afinal de contas e somos pessoas... Os 

conteúdos propostos nas formações aqui na escola são construídos com uma 

pauta de sugestão do grupo, mesmo sendo por uma seleção de exigência do 

Projeto(ADL) que é limitado, até onde eu entendo , em atender as outras 

necessidades de nosso trabalho. (Professor-ator Curado grifos nossos) 

 

O que podemos apreender da descrição que nossos professores-atores fazem com 

respeito à aquisição dos conteúdos no processo formativo é que a ênfase recai no 

comprometimento primordial para com a aprendizagem dos estudantes no que se refere ao 

aprendizado dos conteúdos curriculares. Na fala do professor-ator Curado, percebemos a 

lacuna formativa em relação aos aspectos relevantes à formação do sujeito humano-professor 

em suas necessidades pessoais-profissionais. Isso nos revela algo de muito positivo em 

relação à postura crítica desse professor frente ao contexto/realidade em que se insere, postura   
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necessária à dinâmica dos processos formativos que tenham por finalidade a construção da 

humanidade do ser humano. Na fala do professor-ator Monte dos Guararapes, que declara a 

importância de repensar sobre como os conteúdos poderiam se adequar às necessidades de 

ensino, encontramos confirmação do pensamento expresso pelo professor-ator Curado e 

professor-ator Jaboatão que se declaram atentos às prioridades das formações que pouco 

valorizam as necessidades dos professores em relação a um trabalho de pessoas para pessoas. 

Durante nossa andarilhagem pelos encontros de formação pudemos observar que a 

estrutura para aquisição dos conteúdos nas formações continuadas se encerra em estratégias 

de ensino para apropriação dos conteúdos curriculares, desconsiderando outras dimensões de 

sustentação à formação docente numa perspectiva de contribuir para a formação de 

subjetividades dialogantes, críticas, expansivas, capazes de contribuir com a intervenção 

conscientemente crítica desse sujeito humano-professor nas relações sociais (SOUZA, 2009). 

 Inferimos que o processo de formação continuada na escola, materializada pelas 

práticas formativas do Projeto (ADL), tem feito um esforço em aguçar o olhar ao movimento 

de sala de aula, às declarações dos professores, aos problemas da instituição. Desse modo, 

buscou qualificar o processo de formação em direção à intervenção no cotidiano de trabalho 

dos professores, promovendo o diálogo como abertura à possibilidade de conseguir 

desenvolver ações a partir dos conteúdos estudados em formação. 

 Aqui destacamos a preocupação do processo formativo na escola indo na direção da 

formação docente humanizadora por entendermos que há “uma inquietação em torno do 

conteúdo programático” (FREIRE, 1979b, 1987), sobre um processo formativo em que os 

conteúdos do programa silenciam a dúvida e a pergunta do professor-aprendente, onde o 

próprio programa, ou formador, pergunta e responde como num monólogo, caminha 

contrariamente à formação do sujeito humano-professor. Nessa direção, Freire nos faz pensar 

sobre essa aquisição dos conteúdos por um método dialogal, ativo e participante. 

 

Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo 

programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um 

conjunto de informes a ser depositado nos educandos - mas a devolução 

organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que 

este lhe entregou de forma desestruturada. A educação autêntica, repitamos 

não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo 

mundo. Mundo que impressiona e desafia a uns e a outros, originando visões 

ou pontos de vista sobre ele. Visões impregnadas de anseios, de dúvidas, de 

esperanças ou desesperanças que implicitam temas significativos, à base dos 

quais se constituirá o conteúdo programático da educação. (1987, p. 42) 
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 Cremos, aqui, que se faz necessário aos processos serem permanentemente 

provocadores, a partir de diferentes contribuições teórico-práticas, a realizar reflexões que 

permitam a cada um criar sua dúvida, sua pergunta na caminhada pela construção de 

conhecimentos. Caminhada que se faz na escola tomando como referência o 

contexto/realidade circundante e expresso pelas diversas manifestações das singularidades de 

cada professor, conformando, assim, um processo de construção do conhecimento mediado 

pelo método dialogal na aquisição dos conteúdos pedagógicos. 

Contudo, ainda esbarra num ponto recorrente no debate da formação de professores 

em relação à tensão entre saberes específicos do trabalho docente/saberes da formação, 

profissão e condições concretas em que essas atividades sejam efetivadas. De igual 

importância são as condições que os professores têm para se formar. Nesse estudo, todos os 

professores fizeram referências ao tempo da formação na escola e às intervenções políticas 

proporcionadas para garantia da formação continuada. 

É o que nos dizem os professores-atores Muribeca, Prazeres e Curado. 

 

Se os cursos começassem com uma pergunta, seria melhor, daria para 

mapear as ideias, a realidade de cada professor. Nas formações em Rede, é 

quase impossível, mas na escola com a proximidade das relações há mais 

condições. Eu vejo que as palestras que a Rede traz, tem se preocupado em 

mostrar que a experiência do professor tem muita importância, mas 

infelizmente tem a questão política que não deixa tempo para darmos 

articulação lógica aos conhecimentos que temos com os que aprendemos em 

formação. Quase não temos tempo para formação na escola, pois a dinâmica 

de tantos projetos deixa tudo muito rápido, não dá pra assimilar o quanto 

gostaria, por melhor que seja. (Professor-ator Muribeca grifos nossos) 

  

 

 

O problema que percebo na Rede é que a cada nova administração, nos 

cursos que participamos é que não são considerados os cursos que fizemos 

anteriormente. Iniciamos do zero novamente! Pelo menos aqui na escola 

agente tenta harmonizar os conhecimentos de uma formação para outra, de 

um projeto para outro. (Professor-ator Prazeres grifos nossos) 

 

 

Infelizmente tem a situação política, porque uma coisa é você inserir o aluno 

num grupo social como membro, e outra é formá-lo, como cidadão crítico, 

participativo, na realidade que ele vive. Funciona do mesmo jeito na 

formação continuada. Dentro do município temos centenas de escolas 

distintas, cada uma com sua realidade e necessidade específica igualmente 

ocorre com os professores. Cada um com suas particularidades e 

necessidades diferentes. Não podemos criar uma fôrma como se fôssemos 

iguais, até porque não somos e nunca seremos! (Professor-ator Curado 

grifos nossos) 



118 

 

 

  Não há como negar os impactos que o modelo econômico neoliberalista trouxe aos 

modelos de políticas de formação de professores com os termos eficiência e eficácia 

importados para as Secretarias de Educação de todo país e dessa forma a escola se 

assemelhando a uma empresa. Tais modelos provocaram impactos na RMEJG, à medida que 

abraça fortemente os projetos de educacionais externos, criando inúmeros projetos para a 

formação dos educadores. Influenciando ideologicamente as reformas educacionais, para o 

desenvolvimento de uma educação de qualidade, com enfoque numa educação por resultados 

financeiros. Esse enfoque é perceptível, principalmente, quando é preciso avaliar os 

resultados em termos estatísticos de alfabetização. Portanto, reinvindicações persistentes 

advindas dos profissionais da educação para um investimento de qualidade na formação 

docente, redução no número de estudantes por professor ou aumento de salário, não são 

considerados como prioridades pelo governo, se quer considerados como elementos 

necessários à melhoria da educação. Por isso, a ênfase pela aquisição de programas e projetos 

paliativos em direção limitada à aquisição de conteúdos educativos, instrumentais e 

operativos que se distanciam do caminho da superação de limitações e conflitos sociais, 

históricos e culturais para uma formação docente de qualidade.  

Segundo Souza (2009, p. 89-90), “os conhecimentos construídos ou em construção só 

se realizam na comunicação”. Ainda com relação aos conteúdos como conhecimentos 

argumenta o autor sobre os conteúdos educativos como uso das diferentes ciências para 

interpretação, compreensão e explicação da realidade das contradições e ambiguidades 

humanas, conteúdos instrumentais, a expressão por meio das diferentes linguagens verbal, 

artística e matemática e os conteúdos operativos como instrumentos de intervenção social. 

 Percebemos pelas narrativas dos professores que esses conteúdos simultaneamente se 

materializam como constitutivos no processo de formação na escola campo investigada, pelos 

processos metodológicos na aquisição dos conteúdos curriculares básicos. Relembremos as 

falas dos professores-atores: 

 

(...) Pelo menos aqui na escola agente tenta harmonizar os conhecimentos de 

uma formação para outra, de um projeto para outro. (Professor-ator 

Prazeres) 
 

  

 Para Nóvoa (1992, p. 77), na formação de professores: “(...) ouvir a voz do professor 

devia ensinar-nos que o autobiográfico a vida, é de grande interesse quando os professores 

falam do seu trabalho”. Essas situações trazem a riqueza das experiências que refletem 
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valores, culturas, desejos e ideais que refletem a pessoa do professor. Logo, para nós, fica a 

compreensão de que há uma busca necessária ao diálogo na aquisição dos conteúdos como 

construção de conhecimentos, alcançada muito esforçadamente pela formação continuada no 

âmbito da escola. Embora muito prejudicada e ainda insuficiente levando em consideração 

que a RMEJG não propicia uma estrutura de formação continuada na capacidade de elaborar e 

desenvolver planos e programas de formação de professores no propósito de formar o sujeito 

humano-professor, uma vez que é tarefa para qual as agências formadoras públicas estão 

incumbidas. Assim, entendemos que a aquisição dos conteúdos, no processo formativo da 

RMEJG, no âmbito da escola a qual estudamos, se constitui em um descaminho para uma 

formação docente humanizadora. 

 Outro aspecto que nos chamou atenção, no tocante à não falta de condições na 

prática/realização na formação continuada, foi com relação à organização do tempo como um 

dos componentes operativo/instrumental no processo formativo na escola. Observamos que 

existia um tempo específico para as formações, estabelecido pela RMEJG, ao garantir já no 

calendário escolar anual. Contudo, foi observado que, dada dinâmica do processo, quais 

sejam: acolhida (sensibilização e motivação); leitura deleite, exposição e discussão dos 

conteúdos, atividades em equipe, socialização das produções experiências e debates, exigiam 

mais tempo para discussão dos textos e das temáticas levantadas, mais tempo para que os 

professores possam inferir na apropriação e avanço dos conhecimentos construídos. Havia 

momentos em que eram solicitadas as atividades do encontro anterior e quando os diálogos e 

comentários intensificavam-se, os demais sempre usavam de sinais para interromper para 

prosseguir com outra apresentação. Os rostos expressavam descontentamento e dúvidas. 

Nessa direção as narrativas dos professores-atores explicitam nossas observações: 

 

Algo que realmente me incomodava era o tempo muito curto, para discussão 

e para pensar sobre as experiências dos colegas. Havia sempre quem 

desejava explorar um tema, questionar algo de importante, e aí vinha o 

momento de interromper. Pra mim ficava sempre uma sensação de algo pela 

metade. (Professor-ator Cavaleiro grifos nossos) 

 

 

 

Eu penso que o tempo para formação deveria ser integral, porque quando a 

gente precisa pensar e discutir mais algum assunto, produzir material. Sim, 

porque dizem que o professor tem que criar o hábito de registrar suas 

experiências... Mas, eu pergunto, como? Encontros mensais, muitas vezes 

são muito poucos. (Professor-ator Prazeres grifos nossos) 
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As formações aqui na escola enfrentam a falta de recursos materiais, falta de 

espaço adequado uma formação por mês não nos dá condições de aprofundar 

nosso conhecimento, pois são muitas as situações e necessidades de 

reorientação. (Professor-ator Monte dos Guararapes grifos nossos) 

 

Normalmente gente não tem muito tempo pra avaliar e analisar nossa prática 

e principalmente nossa postura ética diante de tantas questões que acontecem 

no cotidiano da sala de aula e da escola mesmo. É no momento de formação 

que eu paro pra olhar com mais cuidado pra mim mesma como educadora, 

pra minha prática, tentando perceber o que realmente tá dando certo e o que 

eu posso modificar. Por isso uma formação por mês ainda é pouco! 

(Professor-ator Jaboatão grifos nossos) 
 

 

Fica para nós, da narrativa dos professores e do observado, que a administração do 

tempo cronológico vivenciado pelos sujeitos em processo formativo na escola vem tomando 

caminho contrário ao da formação docente humanizadora, muito embora, os professores 

sinalizem estarem caminhando nessa direção ao declararem a escola como espaço de 

excelência para formação do professor. No que concerne às dificuldades/limitações 

administrativas do tempo, os entraves das políticas de formação da RMEJG, os recursos 

materiais para desempenhar as atividades de formação do Projeto (ADL) trazem implicações 

severas para a qualidade da aprendizagem nos processos formativos. Nessa direção, Santos 

(2010, p. 312) argumenta sobre a importância do tempo da formação continuada: “Isso 

significa que a formação continuada necessita de um tempo físico, do tempo cronológico, mas 

também é necessário saber da qualidade com que esse tempo é vivido, pois daí, decorrerem as 

possibilidades dos sujeitos avançarem em seus conhecimentos”. 

 

5.5 Os professores em formação: entre diálogos e reflexões críticas sobre a prática. 

 

A escola é entendida por muitos estudiosos do campo da formação de professores 

como sendo um espaço de base para formação de professores. Para Nóvoa, a pessoa do 

professor e a organização da escola são pontos estratégicos da formação continuada.  

 
 

 

A formação contínua alicerça-se na dinamização de projetos de investigação-

acção nas escolas, passa pela consolidação de redes de trabalho coletivo e de 

partilha. Entre os diversos atores educativos, investindo nas escolas como 

lugares de formação. A formação contínua deve estar finalizada nos 

“problemas a resolver”, e menos em “conteúdos a transmitir”, o que sugere a 

adopção de estratégias de formação-acção organizacional. (2002, p. 40, 

grifos do autor). 
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 A partir do momento que se toma uma ação na escola em que nela se proponha como 

ação formadora junto ao professor, faz-se necessário voltar os olhares e as escutas para os 

caminhos que apontam para o entendimento que norteia a formação desses sujeitos. Assim, a 

aprendizagem/formação dos professores estaria interligada ao tipo de prática formativa, a qual 

o docente está vivenciando o processo. 

 No que se refere ao processo formativo da RMEJG, vivenciadas no âmbito da escola, 

importa-nos aqui ponderar sobre a problematização e o diálogo nas práticas formativas em 

que a formação do sujeito humano-professor deve estar no centro da formação. Para Freire 

(1975, p. 43), “o diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o 

pronunciam, isto é, o transformam, e, transformando-o, humanizam para humanização de 

todos”. 

 Na escola campo de investigação pudemos observar que as práticas formativas são 

fundamentadas no reconhecimento de que a formação continuada deve implicar em duas 

dimensões: a de espaço de construção e produção de conhecimentos e troca de experiências 

da prática docente e reflexão/(re)construção da formação do sujeito humano-professor 

enquanto ser sensível-racional e histórico-cultural. 

 Nas práticas formativas realizadas na escola, o professor tem espaço aberto à 

construção, à ressignificação e à produção de conhecimentos e dele próprio. As reuniões 

estavam voltadas para produção de atividades para sala de aula, seguindo uma sequência 

programada, organizada em tempos de curta e longa duração. A elaboração era em equipe de 

professores, com interação da professora-supervisora, com muita troca de ideias, cooperação e 

entusiasmo em torno do objeto de conhecimento que as unia naquele instante. Interessante era 

o debate que surgia no interior das equipes, e a preocupação constante com a qualidade da 

produção que buscavam construir as atividades recorrendo às experiências anteriores. Esse 

movimento levou os professores a entrarem em contato direto com as dificuldades e 

potencialidades de cada professor. Provocou debates e questionamentos, levando-os a 

organizar e sintetizar as falas e os conhecimentos. Recuperou e sintetizou as contribuições no 

coletivo e resgatou as singularidades de cada sujeito do grupo; sobretudo nesse momento de 

síntese notou-se que inexistia a predominância de uma fala sobre a outra, antes havia uma 

complementaridade dos pensamentos. 

 Na compreensão de Freire (1996), faz-se indispensável ao docente que desde o 

começo de sua experiência formadora o professor assuma-se também como sujeito na 

produção do saber, convencendo-se “definitivamente de que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção e ou sua construção” (1996, p. 
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22). No caso das práticas formativas da escola “Caminho do saber”, os professores 

participaram de todo processo, realizando as atividades, refletindo sobre o sentido prático das 

atividades no cotidiano da sala de aula e da escola, entendendo os resultados dessas ações 

como repercussão nas transformações da realidade da aprendizagem dos alunos e nos rumos 

de sua própria prática de ensino. 

 Assim, problematização e diálogo são estratégias, embora constantemente utilizadas 

no processo formativo da escola “Caminho do saber”, reconhecendo o professor como sujeito 

de sua aprendizagem, segue a trajetória do descaminho do antidiálogo que encerra-se na 

comunicação restrita entre o próprio processo formativo e os professores na problematização 

que encerra a reflexão-crítica sobre a prática das atividades pelas próprias atividades. 

Distanciando-se assim do diálogo na perspectiva freireana, como fenômeno da essência 

humana, composta de duas vertentes inseparáveis: ação e reflexão. Importante salientar que 

para Freire (1996, p. 39) “na formação de professores, momento fundamental é o da reflexão-

crítica sobre a prática. (...) Quanto melhor faça esta operação tanto mais inteligência ganha da 

prática em análise e maior comunicabilidade exercem em torno da superação da ingenuidade 

pela rigorosidade”. 

   Na voz dos professores-atores Jaboatão, Curado e Monte dos Guararapes, 

encontramos o entendimento consoante ao pensamento freireano.  

 

O importante numa formação é ter a reflexão sobre nossa prática de ensino, e 

da aprendizagem do aluno e também de todo o entorno das condições de 

ensino que temos. Porque, tudo estar interligado, afinal, estamos numa 

“REDE”. E temos que ter isso em mente como principal, se não der tempo 

pra isso, pra mim não há formação só informação. A condução desse 

momento deve ser muito bem pensada pelo formador pra gente poder pensar 

bem sobre tantas questões que nascem das discussões, só então podemos ter 

alguma ação de mudança, de verdade, na melhora de nossa prática educativa. 

Digo educativa porque a gente não ensina na sala de aula, ensinamos em 

tudo na vida! Outra coisa que eu vejo, muito séria, quando a gente discuti 

sobre a importância do educador são as péssimas condições de trabalho. È 

triste e revoltante você sair das formações com tantas ideias, tantos desejos 

de fazer um bom trabalho e encarar tantos problemas! Você quer fazer um 

trabalho de leitura com o aluno, aí você precisa de apoio até de material que 

não tem. Você que levar os alunos pra um teatro, pra conhecer outras 

linguagens, outro mundo, sentir e imaginar, pra ter vontade e conteúdo pra 

aprender a ler e escrever, quando consegue o ônibus , tem que pagar o 

combustível. Eu que tenho uma vivência de família com o teatro sei o quanto 

pode ser rico pro ensino e aprendizado das pessoas! Então, são muitas coisas 

que a gente acaba até deixando de fazer. Porque a gente não tem esse apoio 

até por conta da própria estrutura da escola, que a prefeitura não dar esse 

apoio. (...) Então, a angustiante e revoltante você saber que pode fazer 

alguma coisa e não ter como fazer e saber o preço que toda sociedade paga 

por essa vergonha! (Professor-ator Jaboatão-grifo nossos) 
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Eu percebo que a formação continuada aqui na escola é, em muitos fatores, 

diferente das formações da Rede, das formações em grande grupo, mas o que 

mais me chama a atenção é que aqui na escola tem o exercício da escuta. 

Ouvir o que o outro tem a dizer, significa ouvir a voz do conhecimento pela 

experiência, né... Quando agente tem dúvida, ou não conhece sobre 

determinado assunto, podemos perguntar e saber que não vão olhar pra gente 

com aquelas caras de “ como é que pode não saber disso, sendo professora”. 

Principalmente, quando a gente tá nessa altura da carreira. Parece que as 

pessoas esqueceram que só pode se pensar, refletir sobre a prática falando e 

perguntando e, para isso, a escuta é uma habilidade importante demais, até... 

(Professor-ator Monte dos Guararapes-grifos nossos) 

 

Eu vejo muito do diálogo na formação continuada aqui na escola, como o 

espaço que temos dentro das reuniões e encontros, agente troca informações 

e experiências. Eu não tenho formalidade pra chegar junto da supervisora e 

dizer coisas do tipo: “olha eu estou pensando em fazer isso, desse jeito. Tô 

com dificuldade com isso, ou aquilo. Como pode me ajudar a alcançar esse 

objetivo da atividade do Projeto”. Enfim, a troca e abertura pra conversa, pro 

diálogo é muito boa pra evitar e corrigir alguns pontos, pra gente, até 

procurar nos nossos conhecimentos, de outras áreas coisas que dê pra ajudar 

no dia a dia. Eu já trabalhei em Ong’s como recreadora cultural, fui da 

administração e isso me ajudou a desempenhar muitos papéis na escola 

como educadora, porque tudo ajuda, só precisa ser bem orientado, é assim, 

que eu penso!. Mas, o que me dá raiva é que os gestores da prefeitura, a 

turma da secretaria burocrática, não dá condições pra gente usar de tanta 

coisa boa que temos. Isso realmente é uma coisa que me irrita demais..., na 

minha profissão e como cidadã, porque eu sei o quanto a educação pode 

fazer pelas pessoas (Professor-ator Curado-grifos nossos) 

  

A partir dessa declaração do professor-ator fica ainda mais claro que a reflexão-crítica 

se propõe por uma intencionalidade pensada e objetivada, no sentido de tomar a experiência 

da prática como objeto de análise. Jamais caberia a uma ação formativa, autenticamente 

crítica e humanizadora, afastar a reflexão-crítica dos conteúdos educativos, correspondentes 

aos conflitos sociais e diversidades histórico-culturais da realidade prática do sujeito humano-

professor. O diálogo, aqui, aparece compreendido como primordial na teia de relações entre 

os sujeitos, numa posição de horizontalidade na troca de experiências, saberes e construção de 

conhecimentos. 

 

 

É o que nos diz a fala do professor-ator Prazeres: 

 

Com o Projeto (ADL) o espaço pra gente se colocar ficou muito mais amplo, 

porque cada um de nós tem sua bagagem de experiência de profissão, de 

vida, de formação, também! Tudo isso, penso eu, ser muito rico, pra ficar 

silenciado. Sei que vai depender muito de quem tá na formação, tanto de 
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quem tá coordenando, como de quem tá em formação, naquele momento. 

Tem que ter essa troca, esse diálogo, ninguém pode se fechar, né...! (grifos 

nossos)   

 

 O diálogo passa a ser ressaltado como um elemento mediador nas relações fala/escuta 

entre as pessoas/profissionais que estão em formação, em reuniões, na construção de 

conhecimentos diversos em atenção ao contexto/realidade do entorno. É possível observar a 

dialogicidade como uma exigência na construção coletiva de saberes, na troca de 

experiências, numa atitude de respeito pelo dizer do outro, pelo saber do outro. Nesse sentido, 

entendemos ser o diálogo uma exigência, também aos processos formativos, que ao 

materializá-lo em suas práticas sob uma problematização dialógica, possibilita o 

desvelamento de sentidos e significados que os sujeitos trazem incutidos de seus saberes e 

suas práticas. Essa prática dialógico-problematizadora, constante nos processos formativos, 

conduz o sujeito como capaz e ativo na produção e transformação de seus conhecimentos. 

Conhecimentos estes construídos efetivamente na e pela escuta da palavra de seus pares, nas 

relações estabelecidas em cooperação, solidariedade e respeito no percurso de construção e 

transformação dos conhecimentos. No dizer de Freire, 

 

Mas, se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é práxis, é 

transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas 

direito de todos os homens. Precisamente por isso, ninguém pode dizer a 

palavra verdadeira, sozinho, ou dizê-la para os outros, num ato de prescrição, 

com o qual rouba a palavra dos demais. (197, p. 78) 

  

Nesse sentido, na formação docente humanizadora faz-se imprescindível a reflexão-

crítica sobre a prática vivida em experiência mediada pelo diálogo, viabiliza a construção de 

possibilidades de mudança, de reconhecimento do sujeito de seu inacabamento, portanto de 

seu papel, naquele contexto/realidade em que se inscreve. Significa dizer que a prática da 

reflexão-crítica e diálogo, na formação continuada de professores, devem estar centradas na 

finalidade de criar elementos/estratégias de interpretação para tomadas de atitudes sobre o 

contexto/realidade vivida. 

O processo de formação continuada na escola da RMEJG, a qual tomamos para estudo 

investigativo, vem demonstrando estar num exercício de promoção de reflexão-crítica da 

realidade dos professores, não somente de sua experiência profissional, mas de seu contexto 

histórico, social e cultural. Ao retomarmos destaques das narrativas dos professores-atores 

acima entrevistados, podemos evidenciar nossa compreensão quando destacam sua vivência 

em outras áreas do saber como Ong's, administração e teatro como saberes da vida que 
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poderiam ser mais e melhores aproveitados nas suas práticas se não fosse pela ausência de 

condições de trabalho da instituição e da administração pública. 

Para Zeichner (1993, p.29), “o movimento da prática reflexiva” emerge 

fundamentalmente dessas situações e o processo formativo na escola, ao que tudo nos aponta 

nesta pesquisa, representa um espaço/tempo potencialmente elegido para essa prática. Os 

professores criticam as condições de trabalho oferecidas pela RMEJG, bem como as lacunas 

na formação continuada que deixa “insatisfação, tristeza e angústia e revolta” das dificuldades 

impostas pela Rede de ensino. Ao fazer essa crítica, demonstram estar exercendo a reflexão 

sobre e no processo formativo no contexto em que estão vivenciando. Ainda a partir desse 

discurso, entendemos que a ação de refletir criticamente em diálogo aberto sobre sua prática, 

seu cotidiano, suas angústias, anseios, também demonstram estar conscientes de seu 

comprometimento ético, político e social com eles próprios, seus alunos e a sociedade de 

modo geral. 

Essa inferência que fazemos leva a reafirmar nossa perspectiva nesta pesquisa de que a 

pessoa do professor deva estar no foco do processo de formação continuada, promovendo 

situações e meios para os professores pensarem crítica, reflexiva e autonomamente, mediando 

a dinâmica de sua (auto) formação como sujeito humano-professor. Nesse caminho, vamos ao 

encontro do que Nóvoa defende para formação continuada de professores: 

 

[...] Mas não se trata de mobilizar a experiência apenas numa perspectiva 

pedagógica, mas também num quadro conceptual de produção de saberes. 

Por isso, falar de formação continua de professores é falar de criação de 

redes de (auto) formação participada. Que permitam compreender a 

globalidade do sujeito, assumindo a formação como processo interativo e 

dinâmico. (2002, p. 39) 
 

 

 De acordo com o que defende Nóvoa, esse processo formativo em que a troca de 

experiências e saberes leva em consideração a dimensão pessoal/profissional estabelece uma 

simultaneidade nos papéis de formador e formando. É formador que se forma e se (re)forma 

ao formar, o que Freire (1996) também compartilha. “É exatamente neste sentido eu ensinar 

não se esgota no ‘tratamento’ do objeto, do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga à 

produção das condições em que aprender criticamente é possível”.  

 De nossas observações e das falas de nossos professores-atores, podemos compreender 

que essa dimensão tem sido tratada na realização das práticas formativas na escola estudada, 

que vem reafirmando nossa defesa nesta dissertação de que não se pode separar o profissional 

do pessoal, o que para nós revela ser um dos caminhos pelo qual o processo de formação 
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continuada na RMEJG vem se configurando como formação docente humanizadora. 

Entretanto, queremos chamar a atenção para o fato de que o desenvolvimento de práticas 

formativas norteadas e desenvolvidas sob a base metodológica da problematização dialógico-

crítica, embora traga à baila essa dimensão humanizadora, se constitui como processo que 

exige uma nova postura da organização da Rede de Ensino, no sentido de promover as 

condições necessárias à efetivação desse tipo de formação. 

 No que tange à prática/realização do processo formativo, pudemos observar uma 

lacuna no que se refere à mudança nas práticas formativas com relação aos 

conteúdos/conhecimentos trabalhados na formação. Enquanto fundamento e elemento 

norteador das práticas e do trabalho pedagógico, ainda permanecem sem o necessário diálogo 

com a realidade. Nos diferentes momentos em que se realizavam as atividades propostas na 

formação continuada, o diálogo estabelecido com os conteúdos propostos, embora passassem 

por um momento de reflexão-crítica a partir do contexto de atuação do professor de cada 

turma, não havia um aprofundamento das discussões sobre os textos e as próprias produções 

trazidas pelos professores. 

 Não era oportunizada a condição necessária para que os professores pudessem refletir 

sobre o que pensavam, o que já sabiam e que resultados aqueles conhecimentos, incutidos nos 

conteúdos determinados pelo Projeto, poderiam contribuir efetivamente em seu trabalho e na 

aprendizagem dos alunos. Entendemos que tomar a prática e as experiências de vida dos 

professores, em suas tensões, conflitos, diferenças culturais, implica em criar um 

espaço/tempo real para repensar e (re)planejar coletivamente a programação da formação. 

 Assim, a própria problematização dialógico-crítica representa uma estratégia 

metodológica para a prática formativa e para o processo de construção coletiva da 

programação dos conteúdos da formação, o que já se constitui num processo de formação que, 

no dizer de Santos (2010, p. 313), “(...) é algo que precisa ser apropriado e compreendido pelo 

professor a partir de uma relação de interação sujeito-objeto e entre os sujeitos que transcenda 

à mera transmissão metódica e ordenada do saber sistematizado pela humanidade”. 

 Logo, concordamos com Freire (1996, p. 122) compreendendo o sentido da educação 

como “Um ato de intervenção no mundo”. É nesse sentido que acreditamos que a formação 

continuada de professores ainda é de fundamental importância como um processo permanente 

de construção do sujeito humano-professor crítico e autônomo. 
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5.6 Ludicidade e Amorosidade promotoras da humanidade e da autonomia no modo 

pessoal de estar no processo de FDH.  

 

Discutir amorosidade e ludicidade na formação de professores se fez um desafio nesta 

pesquisa. Desafio com proporções ampliadas. Isso se deve pela própria complexidade das 

categorias como pelo próprio processo de formação do professor que exige muito mais do que 

somente uma abordagem técnico-intelectual e instrumental. 

 Nesta pesquisa partimos da perspectiva de que há uma ligação entre a formação 

continuada e a ludicidade (impulso sensível-racional) assumindo o processo formativo como 

um processo artístico, onde os seres humanos fazem a si e ao mundo como que em um 

processo artístico. E pela amorosidade, aonde neste processo de construção artística sua 

formação de sujeito humano-professor, aproxima-se de seu bem querer, no modo como ele 

encontra o prazer e a alegria no reconhecimento de sua inconclusão. Por modo de estar, ética 

e amorosamente comprometido com sua aprendizagem/formação. Esse fazer educativo é 

tomado nessa pesquisa como o modo peculiar de cada sujeito-professor estar sendo em 

processo de formação. “Estar sendo é a condição, entre nós, para ser”, no sentido em que 

experiência do sujeito humano-professor se faz na ação da plenitude humana de ludicidade e 

amorosidade. 

 Nesta altura da caminhada, procuramos apresentar uma contextualização das 

experiências de formação continuada que analisamos pelo visto e pelo dito, em busca de 

elementos constitutivos de práticas formativas na expressão da ludicidade e amorosidade. 

Dos sujeitos-professores a quem nos aproximamos, vale ressaltar a relevância 

atribuída à racionalidade do ator-social pela etnometodologia. Segundo Coulon (1995, p. 23), 

“o tipo de racionalidade exigido na conduta de nossa vida corrente é diferente daquele que é 

posto em ação na resolução de problemas científicos”, de modo que os valores, os princípios, 

a afetividade implicados na construção histórica de vida de cada sujeito são expressas na 

prática/realização do cotidiano das formações continuadas. 

Considerar a racionalidade de nossos professores-atores na compreensão da ludicidade 

e amorosidade como princípios constituintes da autonomia do sujeito humano-professor 

começa por entender a complexidade desses valores, princípios e afetividades numa dinâmica 

de relação de sentidos e significados singulares construídos no convívio com a coletividade. 

Portanto, relações que desenham um cenário de lutas e conflitos no modo de estar em 

formação. Na observação realizada em um dos encontros de formação na escola “Caminho do 

saber”, o trabalho era desenvolvido em momentos sequenciais, porém flexíveis: 
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1.º Momento (Acolhida e sensibilização): momento em que os professores eram 

recebidos pela professora-supervisora sempre com uma música, uma dinâmica interativa e 

uma leitura deleite de poema, leitura de imagem seguida de um momento de reflexão 

espontânea. A ambientação era um aspecto muito explorado, pois havia muitos cartazes, 

tapetes, livros diversos espalhados pelo tapete e as cadeiras estavam sempre dispostas em 

círculo para esse momento, somente saindo desse formato para formação das equipes de 

trabalho. Pudemos observar nos rostos das pessoas o quanto esse momento era proveitoso 

pela provocação do bem estar e da comunicação espontânea, pois a luta contra o cansaço era 

nítida. 

Desde o momento inicial, os professores-atores eram estimulados a participarem das 

atividades de acolhida, expressando suas expectativas para o momento do qual iriam 

participar, buscando uma conexão, engajamento e comprometimento entre os professores-

atores com sua própria formação para além dos objetivos pedagógicos institucionais ali 

representados. Havia sempre uma problematização-dialógica sobre as questões do ensino-

aprendizagem da leitura e escrita, das dificuldades, da importância do ensino da leitura e da 

escrita como elementos essenciais à formação para exercício da cidadania consciente e crítica.  

2.º Momento (Exposição das temáticas pela problematização-dialógica): No decorrer 

do processo quando os textos eram apresentados, a problematização-dialógica ia sendo tecida 

pelos professores-atores que intervinham com relatos de suas experiências. Foi possível 

observar que os vídeos expostos concomitantemente ao estudo dos textos desencadeavam não 

apenas os relatos das experiências vividas em sala de aula, mas reportavam a reflexões e 

pensamentos sobre valores éticos sobre a forma como os conhecimentos chegavam para as 

pessoas, na atribuição de sentido e significado para cada sujeito aprendente. 

Ao que podemos inferir quanto às observações do processo formativo, há uma 

expressividade da ludicidade nas práticas formativas no sentido do (re)encantamento no que 

se refere ao trato com o conhecimento. Nesse formato, o processo educativo/formativo suscita 

a plenitude humana que possibilita ao sujeito humano-professor estabelecer conexões, e 

interconexões por meio da problematização dialógica, na tomada de decisões em que os 

valores humanos, éticos, sua alegria/prazer (emoções) resistem a um processo 

educativo/formativo que insiste em contemplar apenas a racionalidade, o que acaba por 

configurar um caráter de formação permanente pela humanização, que nunca se completará 

pelos caminhos da sua construção (re)construção. 

 O professor-ator Piedade relata a importância da ludicidade e amorosidade no processo 

formativo: 
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Eu penso que o ser humano deve ser colocado em primeiro lugar em toda 

situação de aprendizagem. O problema é que as formações nem sempre têm 

se preocupado com essa questão, quanto mais em pensar a ludicidade na 

formação docente. Mas, é muito bom quando o clima na formação passa essa 

sensação de bem estar, de prazer que toca a gente de um modo diferente, 

pois esse é o diferencial! Nas formações da Rede quando todos os 

professores de várias regionais se juntam eu percebo a preocupação muito 

grande com a teoria, os conteúdos, mas como tudo isso vai chegar pro 

professor isso não é considerado! Já aqui na escola agente tem mais ligação 

uns com os outros, proximidade, ficamos mais confortáveis para falar, pra 

participar das dinâmicas. Essa coisa de aprender brincando que é tão 

importante pro aluno, é importante na formação também, porque é um 

processo de aprendizado, né? De certa forma, quando a gente senti que o 

nosso diálogo com os colegas abre espaço pra expor nossas angústias, 

desejos, opiniões e reflexões sobre nossa vida na escola, sim, porque 

vivemos na e com a escola... isso nos dá força, toca esse lado sensível pra 

vestir a camisa da educação mais uma vez, mesmo estando ciente das 

dificuldades que vamos enfrentar. (Professor-ator Piedade) 

 

O sentido atribuído por Piedade, muito embora ainda atrelado ao entendimento da 

ludicidade vinculado à brincadeira, nos leva a compreender que as práticas formativas na 

RMEJG vêm expressando em sua cotidianidade a ludicidade ao encontro do que Shiller 

(2002, p.45) defende como educação estética pela compreensão do impulso sensível-racional. 

Segundo o autor, o objetivo do impulso sensível é a vida, o objetivo do impulso racional é a 

forma, o objetivo do impulso lúdico é a forma viva, "um conceito que serve para designar 

todas as qualidades estéticas dos fenômenos, tudo que em resumo entendemos no sentido 

mais amplo de beleza”.  

É o que Freire e Shiller acabam por se aproximar na compreensão da educação como 

estética quando Freire entende que o processo educativo tem a ver com sentimentos e 

emoções, tornando relevante o estudo das dimensões da ética, da afetividade e da estética. 

Ética inspirada na relação "homem-no-mundo", ou seja, estar no mundo, e na construção de 

seu "ser-no-mundo-com-os-outros", isto é, ser capaz de se relacionar com as pessoas e intervir 

com a sociedade (FREIRE, 1979b, p.68). A expressão desta ética se dá nas formas da estética, 

no resgate e na busca de todas as formas de expressão humana - sua beleza estética própria e o 

aprimoramento destas expressões. Conforme nos apresenta Freire, a beleza é construção 

compartilhada pelo sujeito em suas relações com seus pares, por meio de experiências, 

atitudes capazes de criar e recriar o mundo.  

É “Decência e boniteza de mãos dadas" (FREIRE, 1996, p. 36). Portanto, pensar nos 

processos formativos de professores sob as categorias ludicidade e amorosidade significa 

pensar o sujeito humano-professor na plenitude de sua natureza humana (emoção, sentimento, 
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razão). Significa, sobretudo, pensar essa pessoa-profissional, vivendo o processo formativo na 

reinvenção da experiência de comprometimento consigo mesmo e com o outro no processo 

educativo/formativo.  

A formação docente humanizadora almeja a formação do sujeito humano-professor 

que requer a formação da sensibilidade aliada à formação ética, estética, técnica e científica. 

 Formação esta baseada nos eixos da alegria/prazer necessária à prática educativo/formativa e 

no comprometimento ético/amoroso com a formação plena do sujeito humano-professor. 

Logo, é pela reinvenção pessoal de sua experiência educativo/formativa que o sujeito pode 

assumir-se ativo, crítico, indagador e questionador com autonomia na construção de sua 

formação de sujeito humano-professor. Conforme Freire (1996, p. 33), “É por isso que 

transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de 

fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador”. 

 As falas dos nossos professores-atores nos dizem com respeito à importância da 

ludicidade e amorosidade expressas no processo formativo: 

  

Os momentos em que estou em formação, vivendo aquela experiência tenho 

a oportunidade de refletir sobre as falas de cada um dos colegas, digo aqui na 

escola, porque na formação da Rede agente é depósito de informação... do 

que nós estamos detectando nas nossas falas, se refletem nossa prática, nossa 

postura de professor. Inclusive, nós fazemos uma pesquisa com cada um 

sobre o porquê de algo não está funcionando melhor. E nessa hora que 

percebo o nível de comprometimento e engajamento de cada um, de verdade 

com a auto avaliação. O que permitiu a gente repensar a nossa realidade 

pessoal-profissional e pra entrar a fundo somente pela leveza de um poema, 

uma leitura de imagem por um vídeo, uma dinâmica, esses meios nos dão 

liberdade de expressão e são muito competentes pra provocar mudanças de 

atitudes nossa durante o momento da formação. Por isso, eu acho importante 

trabalhar com a ludicidade na formação de professores, pela liberdade de 

expressão, pelas condições de provocar o prazer, alegria e deixar a gente 

com vontade de trabalhar ainda melhor, a gente fica se sentindo muito mais 

capaz de realizar as coisas com autonomia de quem sabe onde quer chegar!. 

(Professor-ator Prazeres - grifos nossos) 

 

Bem, eu penso que a gente sempre chega numa formação com uma 

expectativa de aprender, aprender mais, algo novo, ou até de fazer a mesma 

coisa de um jeito diferente. Já aí eu penso que esse é um jeito de expressar 

meu compromisso, né verdade! Antes de tudo o compromisso comigo 

mesma, meus valores e sentimentos que me faz ser a pessoa e professora que 

sou. Pra mim é impossível ir pra um momento de formação, que é lugar de 

aprendizado e sair sem nada de novo! O ruim é que tem muitos problemas de 

condições materiais para que aconteça uma formação prazerosa e que 

desperte a autonomia do professor pra a importância de seu papel na 

sociedade. Por exemplo, o tanto de projetos que a Rede empurra nas escolas. 

Aqui na escola, a gente, junto com a colega supervisora cria uma estratégia 

que um projeto ajude no outro enxugando as repetições sem necessidades. 
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Pensando, sobre a amorosidade como você coloca no texto norteador 

acredito que essa ação na nossa escola representa um compromisso com 

nosso trabalho, com a aprendizagem de nossos alunos. È assim que eu 

acredito que na prática agente valoriza e se importa com o outro e acredita 

que as coisas podem acontecer em educação. (Professor-ator Jaboatão-

grifos nossos) 

 

 

Falar de ludicidade e amorosidade pra mim é falar de sentimentos, de 

emoção coisas de gente, pra gente. Infelizmente, as formações de um modo 

geral ainda são carentes dessa realidade da natureza humana. Ainda vejo que 

o objetivo é passar informação e comandos, como se pessoas fossem 

máquinas, né... sem vontade, sem questionar, sem reação nenhuma...Mas, eu 

ainda acredito que é nas formações continuadas que a gente tem o lugar e 

vez para o professor dialogar com seus pares, pensar juntos, alimentar nossas 

ideias, nossas crenças na pessoas. Que te dá oportunidade de construir uma 

autonomia no teu processo de formação. Porque educação pra mim é isso é 

acreditar nas pessoas é quando acreditamos nas pessoas naquilo que somos 

capazes de fazer, apesar de tantas opressões e arbitrariedade do sistema 

político e educacional que tenta sufocar a gente, não é verdade?(Professor-

ator Monte dos Guararapes-grifos nossos) 

 

Esse Projeto (ADL) que vivenciamos aqui na escola, trouxe um bom 

trabalho com a ludicidade, tratando de questões do conhecimento com um 

jeito que procurava chegar com jeitinho na nossa sensibilidade, com 

mensagens profundas. Porque a gente podia construir o nosso registro 

pessoal junto com as colegas e a supervisora de tudo que vivenciamos. As 

estratégias de leitura e escrita que fazíamos com as crianças, antes a gente 

passava por elas e o interessante é que mexia com a agente, né...nesses 

momentos os valores éticos, as emoções, vinha à tona e fazia a gente 

(re)pensar algumas posições como educadora. (Professor-ator Curado-

grifos nossos). 

 

 

A primeira observação que apreendemos das falas dos professores-atores é que ao se 

referirem aos processos formativos a reflexão que faziam não se atinha estritamente à sua 

prática docente, em seus conhecimentos, habilidades e competências didático-pedagógicas. 

Mas, sobretudo, atenta para a reflexão-crítica sobre formação continuada dos professores  que 

nos leva a estabelecer o perfil ideal do sujeito humano-professor pautado principalmente no 

que, muitas vezes, são relegados ao esquecimento das questões políticas que estão 

intrinsecamente ligadas à ação e ao compromisso do educador. 

É possível apreender das falas do professores-atores que as ações que permeiam o 

cotidiano dos processos formativos na RMEJG, tanto nos ENR como ENE, de pronto trazem 

em si o caráter político da prática educativa que nos leva a pensar e sentir a formação 

continuada como um processo que, ora está voltado ao propósito da humanização/libertadora 

e ora, pode voltar-se ao propósito da opressão/desumanizadora. 
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    Dentro desse contexto, passamos a refletir sobre educação humanizadora e processos 

formativos sobre a influência das políticas públicas nas determinações e controle da formação 

continuada docente que colocam, muitas vezes, os professores numa posição de reféns do 

sistema educacional neoliberal. Evidenciamos a necessidade e a possibilidade de romper com 

as amarras partindo de uma compreensão que a formação deva estar voltada para o 

desenvolvimento de um pensamento crítico-reflexivo contribuindo com a formação 

humanizadora para os docentes. 

    Podemos apreender das observações e vozes dos professores-atores, a incerteza, a 

complexidade, e a pluralidade de situações em que são imersos dado os diversos e diferentes 

projetos e programas de formação continuada oferecidos pela RMEJG. Cuja ênfase recai 

sobre restritamente sobre conhecimentos específicos, incapazes de abranger os 

questionamentos e inquietações da realidade concreta do contexto histórico e cultural. 

Acreditamos que os conhecimentos que tem legitimado esses processos de formação devem 

ser questionados e contextualizados a partir dessa realidade. 

Entretanto, também observamos que na prática e realização dos processos formativos 

na Rede vem havendo por parte dos próprios professores e formadores um avanço no desafio 

a práxis docente diante de  um formato de Programa de formação continuada em Rede,  em  

que  o  simplesmente  transmitia o conhecimento é estritamente transmitido como saber 

instrumental,  transformando  a  prática  pedagógica  formativa de desumanizadora  e  

coercitiva em prática pedagógica formativa humanizadora.  Essa prática educativa-formativa a 

qual nos referimos vem sendo, potencialmente vivenciada nos ENE como práxis libertadora, 

na qual o processor formativo vem contribuindo para superação do indivíduo passivo e 

adaptável da concepção de que o conhecimento esteja voltado à coisificação do homem. 

Contudo, reconhecemos nesta pesquisa a reconhecer toda manipulação política e 

normativa nos encaminhamentos e efetivação dos projetos e programas na direção de atender 

aos interesses mercadológicos. Dessa forma, a regulamentação que prima por um 

conhecimento cada vez mais especializado e fragmentado, contrária a toda prática educativa-

formativa que possa fortificar a autonomia profissional com o pensamento crítico. São as 

políticas de controle sobre o trabalho docente em escolas, expressamente sob a forma das 

avaliações do Ministério da Educação realizadas pelos discentes anualmente, que nos revelam 

o caráter coercivo e desumanizador com o qual a formação continuada vem assumindo. 

Limitando os professores a executar tarefas delegadas por outrem, no caso da RMEJG, os 

inúmeros projetos e programas de instituições privadas. Numa forma de garantir a supervisão 
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de que o trabalho vem sendo executado. Nesse ponto, concordamos com Pérez Gómez (2001) 

quando fala da pouca participação dos professores no processo educativo, conforme o autor, 

    a participação dos agentes na determinação dos pormenores da vida compartilhada não tem a menor 

importância, posto que não existe esse espaço de vida compartilhada sendo a aceitação de um mecanismo 

simples e formal que regula os intercâmbios de forma asséptica e distribui os espaços e os tempos (p. 157) 

 Com isso, acreditamos que há um conjunto de normas, valores, procedimentos 

pedagógicos, e para simplificar numa palavra, de saberes, cuja aprendizagem precisa 

ultrapassar as barreiras do saber acadêmico e profissional, e que necessariamente se relaciona 

com a autonomia profissional e com um pensamento crítico. Entretanto, vem havendo, no seio 

dos processos formativos da Rede uma encurvatura no sentido do pensar autêntico e não no 

sentido da doação, da entrega do saber.  Apreendemos pela observação participante que oas 

práticas formativas vivenciadas no Programa Além das Letras (ADL) pelos professores-

formadores da Rede considerou as necessidades da prática educativa como razões para seu 

desenvolvimento pessoal/profissional. Os sujeitos-professores envolvidos nesta pesquisa, 

sinalizaram que quando existe a mediação seja das relações sociais, dos seus pares, das 

necessidades do seu cotidiano docente no lócus formativo, há uma correspondência entre 

significado social e sentido pessoal. Nisto reside o desenvolver-se continuamente, processo 

inerente ao devir humano, é comprometimento com a humanização de ambos.  

É processo que vem acreditando no potencial criador e recriador dos docentes em que 

os professores–formadores, embora orientados pelas instituições formadoras privadas se 

mantêm aliados a concepção de educação humanizadora expressa nas suas relações de 

companherismo para com o grupo de docentes com o qual vem desenvolvendo a formação 

continuada. (FREIRE, 1987, p. 31). Faz parte desse movimento da transformação da 

concepção de formação continuada, olhar e ver o sujeito-professor como sujeito de práxis, 

com base humanizadora, que o homem tenha consciência de sua realidade e do processo 

sócio-histórico, bem como as suas ações contribuem para futuramente definir as outras 

condições materiais. 

O fato dos professores atentarem para tais questões na formação continuada implica 

em reconhecer a natureza permanente da formação que se faz no dia a dia, justamente pela sua 

própria natureza de ser inconcluso e inacabado. Entendemos que fomentar a reflexão sobre a 

importância da dimensão política ao percebê-la nas práticas na vida cotidiana escolar e nos 

processos de formação continuada dos professores, como por exemplo: na luta pela 

valorização da categoria, na participação efetiva da organização escolar, tanto in loco quanto 
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em fóruns de debates, seminários, cursos de formação, entre outros, significa um 

comprometimento ético/amoroso no processo de criação e (re)criação do sujeito humano-

professor, seu modo de estar sendo sujeito ativo, crítico dos conhecimentos que estejam em 

pauta, nos processos formativos. 

  No que pudemos apreender das falas de nossos professores-atores, a amorosidade é 

entendida presente no processo formativo como uma atitude corajosa ao evitar os desvios 

éticos no compromisso com os sujeitos humano-professores no processo educativo/formativo 

de ensino-aprendizagem. O ato de amor está em comprometer-se com esta causa. A causa da 

educação/formação que conduz a permanentemente reinventar-se, na sua ludicidade, como 

projeto e projetista no seu papel de sujeito humano-professor. É a pessoa do professor que, no 

reconhecimento de sua inconclusão e incompletude humana, também se reconhece como ser 

condicionado para construção de sua formação como aquele que decide que intervém crítica e 

conscientemente na sua realidade/contexto. A partir da reinvenção da experiência não é mais 

possível estar em processo de formação sem assumir o seu direito/dever, compromisso ético 

de decidir. Mas, este compromisso, porque é ético, é amoroso, é reflexivo-crítico, é dialógico, 

necessita alegria/prazer e liberdade/desejo de se achar em processo de construção 

simultaneamente pessoal e coletivo. 

No que tange às relações entre os sujeitos da formação, percebemos que se estabeleceu 

um clima de troca, respeito e solidariedade, favorecedor do compartilhamento de saberes, 

dúvidas, angústias. Assim sendo, o exercício de escuta foi importante estratégia metodológica 

no encaminhamento das questões pedagógicas e da formação continuada. Ao que tudo nos 

evidencia, a relação de confiança e solidariedade construída entre professores associa-se ao 

fato de se reconhecerem enfrentando dificuldades semelhantes. Por isso, assumir a plenitude 

humana em sua capacidade sensível-racional, na sua ludicidade, na formação continuada de 

professores é necessário para que o sujeito humano-professor construa sua autonomia 

(FREIRE, 1996, p. 92). 

Chegamos, aqui, numa altura da caminhada considerando outro aspecto que nos 

chamou atenção nas falas dos professores-atores ao vincularem a formação para a autonomia. 

É evidenciado em suas falas que o processo de formação, a despeito de todos os entraves 

impostos pela política educacional de formação continuada da RMEJG, ainda se constitui 

como espaço/lugar para os professores se expressarem em diálogo, com seus valores éticos, 

suas crenças, pensarem e (re) pensarem sobre seu papel frente às condições desfavoráveis de 

trabalho. Esse princípio traz ao processo formativo um caráter humanizador que se expressa 

pela prática problematizadora-dialógica fundamentada nos princípios da amorosidade-ética, 
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enquanto compromisso consigo mesmo e com o coletivo. Podemos reconhecer esse princípio 

nas falas do professores-atores: 

 

Pra falar a verdade, pra mim é impossível o professor trabalhar sem 

autonomia! Nosso dia a dia na escola exige que a gente tome decisões, pense 

e (re) pense atitudes e por mais que venha material de projeto pronto, a gente 

dá um jeito nosso, um trato do conhecimento pra chegar na nossa realidade. 

Aqui na escola agente enfrenta todo tipo de carência: o tempo limitado na 

formação, material, e tantas outras, mas a gente se supera, cada um dando o 

seu jeito, né...? (Professor-ator Muribeca) 

 

Se eu parar pra pensar, do tempo que estou na educação, do tempo que eu 

participo do processo de formação eu percebo que, mesmo com tantos 

problemas e desmandos dessas políticas de governo, das trapalhadas de cada 

um dos prefeitos na Secretaria de Educação eu consigo ver o meu gradativo 

amadurecimento. Afinal, é uma vida de trabalho assumido a 

responsabilidade com tantos alunos, colocando parte mim ao tomar decisões 

no dia a dia, que nunca estiveram alheias de um modo de amor com as todos 

os alunos que ensinei que para mim se chama compromisso. Você tá 

entendendo? (Professor-ator Piedade)  
 

 

Por isso, a prática formativa humanizadora para ser promotora da autonomia deve ser 

amorosa, com respeito ao saber singular dos sujeitos, que se reinventa para viver a 

experiência formativa. Uma prática formativa expressa pela ludicidade amorosa se dá no 

diálogo e pressupõe como fundamento a humildade, acredita no ser humano na capacidade de 

superação/transição de um pensar mágico para um pensar no e com o mundo. Não há 

formação humanizadora sem que esses elementos estejam presentes. O princípio da 

autonomia no processo formativo/educativo nos ENE da RMEJG vem fomentando a 

formação do sujeito humano-professor que se insere, que contextualiza, que se posiciona 

criticamente sendo autor desse processo de formação permanente de si e de construção do 

contexto/realidade. Há um processo de gradativa transformação para o “ser-mais”, no diálogo 

com os professores sobre o seu meio e sua realidade, oportunizando as condições de 

descoberta de aspectos dessa realidade que até então poderiam não ser perceptíveis para ele. 

"A libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca; pelo 

conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela" (FREIRE, 1983, p. 32). 

Nessa perspectiva, a partir desse contexto, a formação docente humanizadora deve ter por 

exigência uma formação que vise à autonomia do sujeito humano-professor e deva 

proporcionar contextos formativos que sejam adequados para que os educandos possam se 
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fazer autônomos. É a formação que assume a denotação de conquista que deve ser realizada, 

enquanto capacidade pessoal que também é construída coletivamente e não imposta. 

O que podemos inferir das falas dos professores-atores é que os processos formativos 

vêm contribuindo para a construção da própria presença dos professores no mundo. Contudo, 

há o reconhecimento de que essa construção não se faz independente das forças sociais, mas 

se essa construção for determinada, não há autonomia. "Afinal, minha presença no mundo não 

é a de quem apenas se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para 

não ser apenas objeto, mas sujeito também da história" (FREIRE, 1996, p. 60). A presença do 

professor na realidade/contexto é presença de quem é sujeito da história, é uma presença 

autônoma. 

Como presença construída, fazemo-nos seres humanos, a nossa forma de estar sendo 

não pode ser construída pela imposição autoritária incoerente. Antes há que realizar pela 

liberdade racionalizada pelo compromisso ético/amoroso numa perspectiva de reinvenção de 

sua experiência. Penso que só podemos ser autônomos graças à nossa liberdade, por isso uma 

educação que vise formar para a autonomia engloba necessariamente a dimensão ético-

amorosa expressa com ludicidade. 

Por último ressaltamos outra dimensão de uma formação docente humanizadora que 

busca formar para a autonomia: é a corporeificação da palavra pelo exemplo do educador 

(FREIRE, 1996, p. 38). De nada adiantam as práticas formativas em sua realização 

promoverem a democracia, o pensamento autônomo, se sua prática é incoerente com seu 

dizer. A ação coerente que testemunha a palavra a faz viva e eficaz. O que observamos e 

pudemos ouvir dos professores-atores nos ajuda a pensar que os processos de formação 

continuada na escola ENE, se por um lado contribui para formação de um quadro próprio de 

professores, por outro, apresenta muitos entraves que trazem implicações para a qualidade dos 

processos formativos. 

Uma delas é a sobrecarga de projetos que os professores têm durante os processos 

formativos. Nesse processo, são visíveis, quase inevitáveis, os reducionismos e a fragilidade 

teórica para lidar com determinados conhecimentos. Em virtude das demandas de informes e 

discussões sobre assuntos internos da escola e as próprias condições precárias de materiais de 

desenvolvimento de cada um, observamos os professores declararem que nem sempre 

conseguem apropriar-se dos conteúdos trabalhados e realizar uma discussão a contento, 

ficando assim a formação desprovida de uma reflexão teórica mais aprofundada e um domínio 

do conhecimento específico mais consistente. 
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Certamente, a formação continuada quando realizada com qualidade é de muita 

importância, tal como as condições que os professores (as) dispõem para se apropriarem dos 

conhecimentos. A sobrecarga de projetos, acrescentada à demanda interna de trabalho da 

escola, termina por gerar um aceleramento da formação. Assim, não é uma prática puramente 

descritiva, "mas algo que se faz e que se vive enquanto dele se fala com a força do 

testemunho" (FREIRE, 1996, p. 41). O testemunho concreto dos professores que possuem 

uma prática autônoma é essencial em uma formação docente humanizadora que vise à 

autonomia. 

Em uma prática formadora humanizadora que visa à autonomia, uma das tarefas mais 

importantes é possibilitar condições para que os educandos possam "assumir-se livre para 

sujeito de sua formação". Isso envolve assumir sua condição sócio-histórica, a condição de ser 

pensante, comunicante, transformador, criador, sonhador, que ama e sente raiva. O assumir-se 

como sujeito da própria formação pessoal/profissional possibilita que o sujeito possa ser ele 

mesmo, possa ser autônomo. "A aprendizagem da assunção do sujeito é incompatível com o 

treinamento pragmático ou com o elitismo autoritário" (FREIRE, 1996, p.75). Assumir-se 

implica em ser autêntico, em ser o que se é a partir de si mesmo, por isso, para ser autônomo o 

homem precisa assumir-se. Para que haja tal formação, o processo educativo/formativo deve 

ser realizado de maneira que seja garantido o respeito à autonomia do professor. 

Outro ponto essencial ao se pretender uma educação para a autonomia é a questão 

ética do respeito aos professores. É direito e dever dos educadores lutar por sua valorização, e 

isso inclui lutar por salários dignos, menos imorais. "A elevação urgente da qualidade de 

nossa educação passa pelo respeito aos educadores e educadoras mediante substantiva 

melhora de seus salários, pela sua formação permanente e reformulação dos cursos de 

magistério" (FREIRE, 1995, p. 46). Penso que a limitação nociva da autonomia dos 

educadores devido a condições econômicas e formativas desfavoráveis inegavelmente 

prejudica a qualidade da educação e tem reflexos diretos na limitação da autonomia dos 

educandos.  

  A formação docente humanizadora a que defendemos nessa dissertação de mestrado 

visa promover a autonomia atentando para a formação do ser humano e não apenas para o 

ensino-aprendizagem de conteúdos. Dessa forma, precisa atentar para todos os elementos 

envolvidos no processo formativo: as condições materiais de trabalho, a postura do professor 

frente às situações de conflito, da direção, as relações e inter-relações, os conteúdos a serem 

apreendidos etc. A formação ocorre na interação de todos os elementos que envolvem a 

educação, por isso todos eles devem ser pesados de tal forma a contribuir para a 
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aprendizagem crítica e para a construção gradativa da autonomia do professor. É de direito de 

todo ser humano ser respeitado em sua própria autonomia, ou seja, lhe será necessário ser 

favorecido para que possa desenvolver-se, respeitando-o no seu próprio processo e liberdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: IMPRESSÕES DA VIAGEM 

 

“No curso da viagem há sempre alguma transfiguração, de tal modo que 

aquele que parte não é nunca o mesmo que regressa”. (IANNI, 2000, p. 31). 

 

 

Uma pessoa que se pré-dispõe a fazer uma viagem se põe diante do desafio do novo, 

da aventura da descoberta, da mudança... Mudança esta que lhe permite o contato com outros 

costumes, outros valores, outras culturas, dificuldades e potencialidades, que de alguma forma 

vão implicar em si mesmo (a). De um modo intenso alcança crescimento e amadurecimento 

do “eu”. Oliveira (2010, p. 53) em seu estudo sobre “Viagens e Viajantes em Guimarães 

Rosa” toca em nossa disposição humana da ludicidade como sujeito humano-pesquisador (a) 

ao inferir sobre o ser viajante. “Aquele que viaja possui o eu movente, podendo modificar-se e 

desenvolver-se ao longo da travessia. O confronto com a alteridade pode alterar a concepção 

que se tem do mundo, de si e do outro”. 

Encontramos na reflexão da autora o impulso sensível-racional ao alcançarmos o 

ponto de chegada da viagem que fizemos pelos caminhos e descaminhos da formação do 

sujeito humano-professor. Caminhada que realizamos pelas estradas epistemológicas e 

metodológicas do conhecimento em busca de compreendermos o processo 

educativo/formativo de professores, dentro da instituição de ensino, social, educativa e 

cultural. Poderia fazer a travessia do limite de uma formação de caráter estritamente técnico-

cientifico, acrítica, negadora do direito do sujeito humano-professor em ter uma formação que 

o considere em sua plenitude pessoal/profissional. Conforme Freire,  

 

O que importa, na formação docente, não é a repetição mecânica do gesto, 

este ou aquele, mas, a compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, 

do desejo, da insegurança a ser superada pela segurança, do medo que, ao ser 

“educado”, vai gerando a coragem Nenhuma formação docente verdadeira 

pode fazer-se alheada, de um lado, do exercício da criticidade que implica a 

promoção da curiosidade ingênua à curiosidade epistemológica, e de outro, 

sem o reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da 

afetividade, da intuição ou adivinhação. (1996, p. 45). 

 
 

Ao andarilharmos pela estrada do processo formativo dos professores da RMEJG 

pudemos perceber a formação de professores assumindo posição de destaque nas discussões 

relativas aos modelos propostos, entre os quais alguns voltados para formação transmissiva, 

impositiva e acrítica e outros centrados na formação do professor enquanto sujeito social de 

suas ações. Nessa dimensão, a formação continuada aparece associada ao processo de 
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melhoria das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores em sua rotina de trabalho 

e em seu cotidiano escolar, um processo inserido num debate social, histórico, político e 

epistemológico no campo da formação docente. (IMBÉRNON, 2010). 

No término da caminhada que fizemos pelo processo de formação continuada de 

professores na RMEJG, chegamos a considerar alguns descaminhos que a distanciam da 

Formação Docente Humanizadora a qual defendemos nessa dissertação. Ao concluirmos esta 

pesquisa, percebemos que há, por parte da JABOATÃO DOS GUARARAPES PMJG, um 

direcionamento para formação continuada conformada ao discurso político da qualificação 

profissional do professor para melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem dos 

alunos. No que se refere à organização dos encontros de formação continuada na RMEJG à 

estrutura dos ENR (Encontros Nucleados em Rede) de acordo com os professores-atores da 

pesquisa conduzia esta reflexão de forma muito ampliada e não proporcionava condições para 

uma reflexão-crítica e contundente sobre o professor em seu contexto de trabalho cotidiano, a 

valorização profissional, o bem estar dos professores, dentre outras questões. 

Com isso, os dados nos desvelaram ações de inserção de múltiplos e simultâneos 

projetos de intervenção didático-pedagógica no ensino e, em decorrência disso, assume-se 

uma concepção de formação continuada que focaliza a reflexão sobre a prática docente, e com 

isso desconsiderando as peculiaridades educativas das escolas e suas respectivas carências de 

ordem sócio-educacionais. 

Com relação à formação continuada na escola, observamos que esse processo foi 

orientado pelo Projeto Além das Letras (ADL), cujo objetivo era o ensino de Alfabetização, 

Linguagem e Letramento, organizado nos ENR (Encontros Nucleados em Rede), e contava 

com o professor supervisor escolar como formador. Percebemos neste modo de planejar um 

sinal de descaminho para formação docente humanizadora uma vez, que o planejamento das 

atividades se constituía como uma leitura mecanizada e operacional dos materiais dispostos 

pelo Projeto (ADL) por uma imposição das orientações que vinham do Projeto sem que fosse 

possibilitada uma leitura crítica desse material com respeito às necessidades do 

contexto/realidade para o qual estejam sendo propostos. 

Contudo, a dinâmica dos trabalhos, as estratégias metodológicas e as discussões 

desenvolvidas no espaço/tempo do Projeto (ADL) na escola avança nas discussões quando 

reconhecem redirecionar a prática formativa no sentido de provocar a tomada de consciência 

do sujeito professor quanto à sua condição de inacabado. Os etnométodos da accountability e 

reflexividade nos colocaram a perceber uma provocação para tomada de atitude na busca de 

novos conhecimentos a partir dos conhecimentos que conhece, o que para nós sinaliza um 
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caminho para formação docente humanizadora. Nesse sentido, entendemos que nos ENE há 

um trabalho reflexivo da prática docente, como uma forma de reconstrução permanente de 

uma identidade pessoal/profissional em interação mútua com a cultura escolar, com sujeitos 

do processo e com os conhecimentos acumulados sobre a área da educação, rompendo, assim, 

com uma formação de caráter puramente técnico-instrumental que indicava uma visão 

reducionista de prática, sobretudo quando não se conseguiu estabelecer relação com os demais 

elementos que integram o trabalho docente, que envolve um conjunto de condicionantes 

históricos, políticos, sociais e culturais. 

Nessa caminhada investigativa chegamos até outro descaminho no processo de 

formação continuada em direção à Formação Docente Humanizadora no que se refere às 

condições de produção das práticas formativas; pelo que observamos e ouvimos nas 

entrevistas, a pesquisa nos desvelou que as condições oferecidas para a efetivação da 

formação ainda não são suficientes para atender às necessidades dos professores. 

Apoiada pela indicialidade e reflexividade na narrativa dos professores e do 

observado, a administração do tempo cronológico vivenciado pelos sujeitos em processo 

formativo na escola vem tomando um descaminho ao da formação docente humanizadora no 

que concerne às dificuldades/limitações administrativas do tempo, os entraves das políticas de 

formação da RMEJG, os recursos materiais para desempenhar as atividades de formação do 

Projeto (ADL) trazem implicações severas para a qualidade da aprendizagem nos processos 

formativos. Nessa direção, entendemos que a organização do tempo insuficiente, aliada às 

precárias condições de trabalho, desqualifica a qualidade do tempo vivido na formação, de 

modo que limita as possibilidades dos sujeitos avançarem com respeito aos conhecimentos na 

construção de sua humanidade. 

 No tocante aos princípios constitutivos da Formação Docente Humanizadora, como 

qualificadores do processo formativo, identificamos nos encontros de formação e nas 

entrevistas que as práticas formativas desenvolvidas na escola ENE expressam a 

problematização dialógica. O diálogo é entendido como uma ação mediadora de sentido 

horizontal, denotando o respeito ao sujeito humano-professor, bem como aos seus 

conhecimentos na mediação das relações de fala/escuta entre as pessoas/profissionais 

envolvidas no processo formativo. Percebemos que a prática problematizadora-dialógica 

usual nas formações possibilitava o fluir da reflexão-crítica acerca dos conteúdos que estavam 

em debate e encaminhava as construções e (re) construções dos conhecimentos expressos nas 

socializações das experiências e dos conteúdos a serem estudados. 
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 Diferentemente das práticas formativas que aconteciam nos ENR que, na visão dos 

professores, têm se apresentado como monóloga, impessoal e descomprometida com a voz e o 

saber dos professores, muito embora tenha tido uma preocupação em trazer conteúdos 

pertinentes à aprendizagem dos alunos. Contudo, é evidenciado um descaminho no processo 

pelo descontentamento e angústia nas falas dos professores nesses encontros para garantir o 

aprofundamento das questões e conteúdos trabalhados nos processos formativos. Esse fator 

implica na qualidade das discussões dada a aceleração do processo. 

 Essas alterações materializadas nas diferentes práticas formativas nos sinalizam 

descaminhos tortuosos e conflitantes na medida em que analisávamos a prática/realização 

das dinâmicas metodológicas de formação na escola em relação ao que era expresso pelos 

professores em relação ao que vivenciavam nos ENR. Esse caminho tortuoso provém dos 

limites que observamos quanto à garantia do diálogo, da problematização e da reflexão-crítica 

acerca do pensar sobre os conteúdos vinculados à explicação da realidade social concreta e, ao 

mesmo tempo, que permita (re) pensá-los acerca dos determinantes sócio-históricos dos 

sujeitos envolvidos. Todavia, nos ENE percebemos que tais princípios se constituíram como 

princípios metodológicos que resgatam no contexto/realidade local subsídio para seleção dos 

conteúdos que ampliavam o universo cultural. 

 Desta forma, como todos os professores-atores do grupo participaram desde o início 

do Projeto (ADL), observamos o engajamento solidário na tarefa cotidiana de construir e 

(re)construir a dinâmica metodológica desenvolvida na escola, o que vem permitindo aos 

professores se envolver no processo de formação com comprometimento 

ético/político/amoroso e tomando uma postura colaborativa de sujeito histórico, político e 

social que se insere e interfere criticamente na realidade da qual faz parte, mesmo a despeito 

das formações estarem acontecendo por meio de programas e projetos elaborados e 

organizados por instituições externas à escola, e as inúmeras dificuldades decorrentes da 

implantação e do funcionamento da formação no cotidiano escolar. 

A pesquisa revelou que a experiência vivenciada com o Projeto (ADL) favoreceu a 

garantia do espaço/tempo para fala dos professores em suas experiências, bem como suas 

reinvindicações quanto ao desenvolvimento da prática docente e do processo formativo 

aceitando-se uns aos outros. Em todos os momentos havia um respeito e interação dialógica 

nas exposições das ideias, posicionamentos e sentimentos diversos. Os professores 

participantes da pesquisa foram enfáticos em ressaltar esses aspectos como de fundamental 

importância na relação de fala/escuta entre iguais como ponto culminante do Projeto (ADL) 

como forma de garantir uma radicalidade ética que só se efetiva por um comprometimento de 
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um para com o outro, no prazer/alegria de estar sendo com seus pares. Isso associamos à 

amorosidade como capacidade humana essencial pra esse comprometimento que porque ético 

é amoroso e porque amoroso se faz pelo diálogo. 

 Entendemos que nesse estar sendo da existência humana pessoal/coletiva há de se 

considerar a sensibilidade, as emoções, os desejos propulsores da curiosidade, da escolha, na 

tomada de decisão do ser humano, na sua capacidade ontológica de reconhecimento de suas 

limitações e ilimitadas possibilidades de ser mais. O que nos revelou pela capacidade 

etnometodológica da noção de membro uma busca permanente pela autonomia diante de 

uma consciência que os professores-atores expressavam em assumir as perspectivas coletivas, 

ultrapassando os interesses individualistas. Na estrutura de momentos de acolhida e 

sensibilização, os professores se permitiam envolver-se numa disposição de ludicidade 

aguçando a capacidade inerente à sua natureza humana sensível-racional. (SHILLER, 2002). 

Vivenciar esses momentos possibilitava-lhes trabalhar com o significado de suas ações 

criticamente, ressignificando a trajetória coletiva de sua construção de humanidade, tratando o 

conhecimento com sua ludicidade (capacidade sensível-racional). Nesse formato o processo 

educativo/formativo suscita a plenitude humana que possibilita ao sujeito humano-professor 

estabelecer conexões e interconexões por meio da problematização dialógica, tomada de 

decisões em que os valores humanos, éticos, sua alegria/prazer (emoções) resistem a um 

processo educativo/formativo que insiste em contemplar apenas a racionalidade. O que acaba 

por configurar um caráter de formação permanente pela humanização, que nunca se 

completará, num movimento de reinvenção, construção e (re) construção no itinerário para o 

caminho do ensinar aprender na capacidade de participação do indivíduo na comunidade onde 

se insere a realização de ações efetivas, engajadas, na busca de um bem coletivo. 

As práticas formativas vivenciadas no processo educativo/formativo, promovidas pelo 

Projeto (ADL), colocaram os professores com atividades desafiadoras que contemplavam 

dinâmicas de grupo, poemas, leitura de imagem, exposição de vídeos de construção e (re) 

construção dos conteúdos curriculares e operacionais na busca de superar os conflitos sócio-

educacionais vigentes. A dinâmica metodológica tem uma intencionalidade dirigida a 

sistematizar os conhecimentos que serão trabalhados com os alunos em consonância com o 

objetivo de ampliar o conhecimento dos professores. 

Ao nosso entender isso significa colocar os professores em contato direto com sua 

ludicidade/amorosidade na reinvenção de sua experiência de construção da própria 

autonomia, num movimento de liberdade de expressão fundamental por propiciar abertura ao 

novo, questionadora, indagadora e epistemologicamente curiosa. O que acaba por impulsionar 
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os professores numa busca autônoma pelo seu próprio processo educativo/formativo 

(FREIRE, 1996). 

Ao concluirmos a caminhada pelos caminhos e descaminhos da Formação Docente 

Humanizadora no processo formativo dos professores da RMEJG nesta pesquisa, 

confirmamos nosso olhar crítico, sensível e racionalmente curioso de pesquisadora, acerca das 

categorias/princípios estruturantes/constituintes da FDH. Pelo que pudemos inferir e analisar 

pelo dizer dos professores-atores, nossas indagações, epistemologicamente curiosas da 

investigação, foram respondidas, bem como pelo visto no decorrer da viagem que tais 

princípios/categorias se consolidaram ao longo do caminho. Contudo, sabemos que o 

conhecimento é provisório, contínuo, passível de novos olhares, escutas e interpretações. Com 

este pensamento formulamos novas inquietações e pistas que deixamos como “sinais” da 

dissertação para novos estudos. 

Dentre esses sinais, apontamos para aprofundarmos os conhecimentos sobre: como os 

professores tratam o conhecimento e os conteúdos da formação continuada na perspectiva da 

formação humanizadora do sujeito humano-discente na sala de aula? Como a ludicidade e a 

amorosidade estão sendo expressas na formação do cotidiano escolar? Dada a implantação de 

múltiplos projetos de instituições externas, no âmbito da RMEJG, quais caminhos estão sendo 

construídos, para sistematizar os conhecimentos que devem ser trabalhados com os estudantes 

e ampliar os conhecimentos dos professores? 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

ROTINA DE OBSERVAÇÃO 

 

1. Identificação Geral 

Data: 

Local: 

Horário: 

Sujeitos - Professores/as participantes 

Temática do Encontro: 

2. Aspectos que serão observados nos processos de formação continuada: 

Acolhida/Receptividade aos sujeitos-professores: Como os professores eram recebidos nos 

encontros? Como os professores chegavam e se inteiravam durante o processo formativo? 

Objetivos: Quais os objetivos dos encontros? De que forma esses objetivos eram 

apresentados e recebidos pelos professores? 

Aspectos organizativos: A organização estrutural física na ambiência do local favorecia ao 

desenvolvimento das atividades? 

Conteúdos: Quais e como eram elencados os conteúdos estudados nos encontros formativos?  

Metodologia na execução das atividades: Qual/ais metodologias eram empregadas no 

desenvolvimento das práticas formativas? Possibilitava o diálogo, a troca de experiências e 

reflexão – crítica sobre as mesmas. 

Contexto: No processo vivenciado há atenção e cuidados voltados ao estímulo do impulso 

sensível-racional dos sujeitos-professores nas relações interpessoais? Há comprometimento 

com ao êxito nos resultados dos trabalhos? Há momentos de conflitos? Como são 

administrados? 

3. Avaliação: existe uma prática de avaliação permanente do processo formativo? Como são 

realizadas? Há mudanças á partir da avaliação? 

4. Diálogos reflexivos – críticos 
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APÊNDICE B – CARTA CONVITE 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Curso de Mestrado em Educação 

 

 

Caríssimo (a) Professor(a) 

 

 

Num momento singular, rico e de profunda importância em nossa travessia na vida 

acadêmica, nos encontramos no momento de construção da dissertação de mestrado, 

denominada “Caminhos e descaminhos da formação docente humanizadora no processo 

de formação continuada no Jaboatão dos Guararapes”.  

Buscamos caracterizar, explicitar e analisar as práticas formativas, repensando o 

sentido e significado do processo de formação continuada de professores. Sobretudo, temos 

como objetivo principal analisar as contribuições do processo de formação continuada da 

JABOATÃO DOS GUARARAPES/PMJG
6
 para uma formação docente humanizadora dos 

professores do ENSINO FUNDAMENTAL (anos iniciais 4º e 5º ANOS), sob a realização das 

práticas formativas desenvolvidas.  

A escolha por esta Rede de ensino se deu criteriosamente, em reconhecermos ser este 

um espaço amplo, crítico e de acelerados processos no campo da formação continuada de 

professores. Bem como, por entendemos os professores (as) como sujeito humano-

professor(a), autor e ator social, capaz de ser e estar, pensar, fazer, sentir, objetiva e 

subjetivamente, com e na realidade. Tomamos, então, a humanização, como foco específico 

na relação com a realização das práticas de formação continuada, como possibilidade de 

intervenção reflexiva dialética e dialógica nesse processo educativo/formativo, capaz de 

desvelar e transformar criativamente a realidade complexa, construída histórica e socialmente. 

                                                 
6
 Secretaria de Educação da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. 
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No seio de nossas inquietudes e curiosidades científicas, adentramos no cotidiano 

deste organismo vivo e dinâmico fundamentadas em Freire (1979)
7
 sobre o diálogo 

compreendido como elemento imprescindível no processo de humanização, sem o qual, não 

pode ocorrer a relação humana. Relação sempre incompleta e permanente, numa busca 

dialógica em dois estados: o diálogo entre os seres em processo de conscientização e o 

diálogo com o mundo. 

Para tanto, o (a) convidamos para participar como ator de nossa pesquisa, que ocorrerá 

em conformidade com as seguintes etapas: a) convite formal; b) apresentação e debate sobre a 

pesquisa; c) entrega de texto norteador e d) entrevista narrativa. Vale salientar o absoluto 

sigilo da identidade dos atores e total restrição das informações e dados obtidos para fins de 

produção acadêmico-científica. Sua participação é de suma importância para nós, uma vez 

que sua colaboração implicará imensurável valor no que acreditamos ser relevância nesse 

trabalho: contribuir para construção da humanização de cada sujeito humano-

professor/professora. Para tanto pedimos que leia o texto norteador que construímos, 

introduzindo-o nos caminhos de nossa compreensão epistemológica da pesquisa. De modo 

que, possa nos dizer nesta entrevista narrativa sobre: Quais suas considerações a respeito do 

processo de formação continuada da RMEJG na contribuição de uma formação docente 

humanizadora? Com relação ao seu modo de estar em formação, como você considera sua 

desenvoltura e envolvimento durante o processo? Você poderia narrar alguma experiência ou 

momentos no processo momento em que a ludicidade é contemplada? Como você percebe a: 

a reflexão-crítica e o diálogo? Quanto à categoria amorosidade, entendida como o prazer, a 

afetividade de estar com os sujeitos humano-professores, no comprometimento de construção 

de conhecimentos nas práticas formativas?  

- Por fim, para continuarmos nesse processo de aprendizagem qual a relevância da 

humanização no processo de formação de professores e como a humanização apresenta-se no 

processo formativo da Rede? 

 

Atenciosamente 

 Mestranda: Fernanda Regina dos Santos Araújo 

 

 

 

                                                 
7
 Paulo Freire “Educação e Mudança”. 
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APÊNDICE C – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE OBSERVAÇÃO E ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Mestranda: Profª. Fernanda Regina dos Santos Araújo – fernandaregina33@yahoo.com.br 

Orientadora: Profª. Drª. Tereza Luiza de França 

Termo de Autorização 

 

 

Eu,__________________________________________________________, Professor/a da 

Rede municipal de Ensino do município do Jaboatão dos Guararapes, afirmo que estou 

esclarecido/a consciente e de pleno acordo para autorizar a Professora Fernanda Regina dos 

Santos Araújo, Mestranda do programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, a gravar, 

descrever, analisar, interpretar e tornar públicas minhas palavras, resultantes da entrevista 

narrativa. Bem como, realizar observação dos encontros de formação continuada no objetivo 

de obter dados concernentes à pesquisa para conclusão da dissertação de Mestrado, intitulada 

“CAMINHOS E DESCAMINHOS DA FORMAÇÃO DOCENTE HUMANIZADORA 

NO PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO JABOATÃO DOS 

GUARARAPES”. Conforme acordo entre pesquisadora e pesquisado/a (s), minha identidade 

será preservada.  

 

Recife, _____ de _______________ de ________.  

 

 

_______________________________________  

Assinatura 
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APÊNDICE D – TEXTO NORTEADOR 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

Programa de Pós-graduação em educação (mestrado) 

Núcleo de formação de professores e prática pedagógica 

Pesquisa para produção de artigo empírico 

Mestranda: Fernanda Regina dos Santos Araújo
8
 

Prof.ª Orientadora: Tereza Luiza de França
9
 

TEXTO NORTEADOR: O PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COMO 

FORMAÇÃO DOCENTE HUMANIZADORA. 

 

A formação docente que se julgue superior a essas “intrigas” não faz outra 

coisa senão trabalhar em favor dos obstáculos. [...] A aprendizagem da 

assunção do sujeito é incompatível com o treinamento pragmático ou com o 

elitismo autoritário dos que se pensam donos da verdade e do saber 

articulado. A grande força sobre que alicerçar-se a nova rebeldia é a ética 

universal do ser humano e não a do mercado, insensível a todo reclamo das 

gentes e apenas aberta à gulodice do lucro. É a ética da solidariedade 

humana. Freire (1996, p. 48-50).  

 

 

Podemos entender a partir do pensamento freireano sobre a formação docente, os 

estreitos laços entre a formação de professores comprometida eticamente com a formação 

social democrática. Esta, por sua vez, alicerçada sob as bases da construção de valores 

humanos em destaque à solidariedade. Entretanto o que assistimos na realidade escolar é o 

acirramento competitivo do mundo globalizado, com as expectativas (mercadológicas 

competitivas) se volta quase que exclusivamente para a demanda da eficiência (capacidade 

competitiva) que confunde na formação de professores a construção histórica do processo, ou 

seja, demostra ser o desafio de materializar uma formação continuada humanizadora. Nesse 

contexto, onde o ideário mercantil se impõe, faz-se preciso atentar para a força de seu 

discurso ideológico, sobretudo nas inversões que promova no pensamento e na prática 

                                                 
8
 Prof.ª Mestranda Fernanda Regina dos Santos Araújo - fernandaregina33@yahoo.com.br 

9
 Prof.ª Doutora Orientadora da UFPE e do NIEL (Núcleo de Estudos Intensivos de Educação e Laser) 

sansilsi@uol.com.br. 
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pedagógica e docente dos sujeitos humanos-professores(as), ao acirrar o individualismo e a 

competitividade. Entendemos que o processo educativo/formativo, proposto aos interesses da 

sociedade competitiva, mercadológica, consumista compulsiva, muito mais estaria formando 

indivíduos com a finalidade de simplesmente atender às demandas do mercado. 

Freitas (2007) ao refletir sobre a solidariedade como um dos desafios da formação 

continuada de professores no século XXI, compreende a contribuição direta do ambiente 

escolar à criação de condições propiciadoras da aprendizagem dos instrumentos de 

compreensão da realidade e da participação nas relações sociais, políticas e culturais. Para o 

autor a função de professor, como um profissional, atua com base em uma dimensão 

relacional e complexa, sem que haja situações previstas. Portanto, sem que possa se excluir 

das relações humanas, “o que o coloca numa situação de envolvimento pessoal, que atinge 

tanto a ele quanto aos alunos” (p. 23).  

Cabe aqui, salientar que tomamos como base a concepção de humanização freireana 

no entendimento do ser humano como ser concreto (histórico- político-social) e que, também 

um ser pleno, com toda complexidade da sua condição de ser humano cognoscente (sensível, 

racional, biológico, afetivo e lúdico), ontologicamente voltado a “ser mais”. Sob qual, aos 

processos educativo/formativos, caberia o comprometimento com o processo de construção da 

humanização do ser humano pela superação de processos de ensino-aprendizagem em que o 

considerem, ora, como ser acrítico, objeto manipulável, depositório de técnicas, “homem-lata” 

(FREIRE, 1979a), ora como ser de raciocínio, puramente sensível, de percepção imediata e 

mítica da realidade, ilusória até, “homem-mágico” (FREIRE, 1983). 

Num contraponto caberia, a esses processos, contribuir e promover situações de 

aprendizagem de apreensão crítica da realidade, pelo aprofundamento das contradições para a 

formação do “homem-radical” (FREIRE, 1979b) (que opta criticamente, que respeita a opção 

do outro, dialoga, que ama solidaria e cooperativamente). Almejando chegar ao “homem no 

mundo” (que percebe a si e aos outros, gestando-se no e com o mundo, na realidade objetiva, 

que intervém que transforma, que fala do que faz, mas também do que sonha, que constata, 

compara, avalia, valora, que decide que rompe). 

Entendemos que um processo educativo/formativo há de reconhecer o sujeito-docente 

como sujeito humano-professor em sua capacidade de ser e estar como sujeito histórico, de 

relações, dialógico, amoroso, afetivo, lúdico, sensível, racional e construtor de saberes- na 

plenitude de seu ser. Fazemo-nos humanos quando desfrutamos da existência e presença 

histórica de outro humano, na medida em que cada (um/uma) apropria-se da humanidade, 

produzida histórica e coletivamente, e dos elementos cultural/educacionais necessários à sua 
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formação como ser humano, à sua humanização no coletivo que interfere em “mim” e “eu” 

que interfiro no coletivo. Numa interferência que ultrapasse o estágio inicial acrítico, na 

direção de uma consciência reflexiva-crítica, amorosa, dialógica, cooperativa e lúdica na 

forma e concepção da formação continuada de professores para além de uma concepção do 

“depositar” conhecimentos, entendendo o sujeito humano-professor(a) como sujeito na sua 

plenitude de quefazer
10

. 

Sob esta perspectiva, iremos pesquisar sobre a humanização no processo de formação 

continuada dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental I (4º e 5º anos). Partindo 

de algumas categorias seccionadas, quais sejam: a ludicidade (como modo sensível-racional 

peculiar de cada sujeito humano-professor de estar em formação); reflexão-crítica, movimento 

realizado entre o fazer e o pensar e entre o pensar e o fazer, um instrumento de construção da 

conscientização do sujeito humano-professor de seu papel de sujeito para assunção de seu 

comprometimento humano diante da realidade concreta/social, diálogo como veículo 

condutor num processo educativo-formativo crítico e humanizador não somente da ordenação 

política e social, mas em todas as dimensões na formação do nosso ser, amorosidade (como 

elemento humano que o constitui como humano em suas experiências e relações, faz-nos 

pensar numa convivência com o outro, articulada com a cognição, a afetividade, o 

conhecimento, os saberes). Tomamos, então, a humanização, como foco específico na relação 

com a realização das práticas de formação continuada, no processo de formação continuada 

da RMEPMJG
11

. Como possibilidade de intervenção reflexiva dialética e dialógica nesse 

processo educativo/formativo, capaz de desvelar e transformar criativamente a realidade 

complexa, construída histórica e socialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Em Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire concebe o homem/mulher como um ser do quefazer, o ser humano 

que emerge no mundo, pela apreciação, ação, reflexão. Na objetivação desta realidade que o cerca, mediante 

seu trabalho é que irá transformá-la. De modo que, seu fazer é um fazer de ação e reflexão, nunca um fazer 

automático ou instintivo. Aqui, tomamos este entendimento considerando esse ser do quefazer na amplitude de 

sua humanidade (sócio, histórica, política, sensível, racional, lúdica, reflexiva-crítica, afetivo). 
11

 Rede Municipal de Ensino da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. 
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APÊNDICE E -  MAPEAMENTO DAS ESCOLAS ENGAJADAS NO PROJETO 

(ADL) 

 

ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROJETO (ADL) 

REGIONAL N.º DE ESCOLAS TEMPO NO (ADL) TRABALHOS COM 
FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

JABOATÃO CENTRO ESCOLA A 
ESCOLA B 
ESCOLA C 
ESCOLA D 
ESCOLA E 
ESCOLA F 

01 ano 
01 ano 
01 ano 

06 meses 
06 meses 
06 meses 

02 
01 
01 
01 
02 
02 

CAVALEIRO ESCOLA A 
ESCOLA B 
ESCOLA C 
ESCOLA D 

01 ano 
06 meses 
06 meses 

01 ano 

04 
02 
01 
01 

CURADO ESCOLA A 06 meses 01 

MURIBECA ESCOLA A 
ESCOLA B 

01 ano 
06 meses 

01 
01 

PRAZERES ESCOLA A 
ESCOLA B 
ESCOAL C 
ESCOLA D 
ESCOLA E 
ESCOLA F 

01 ano 
01 ano 
01 ano 

06 meses 
06 meses 
06 meses 

01 
01 
01 
01 
01 
02 

PRAIAS ESCOLA A 01 ano 02 
Fonte: JABOATÃO DOS GUARARAPES RMEJG – Ano letivo 2011-2012 

 

 


