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Esperança 

 
Lá bem no alto do décimo segundo andar do Ano 

Vive uma louca chamada Esperança 
E ela pensa que quando todas as sirenas 

Todas as buzinas 
Todos os reco-recos tocarem 

Atira-se 
E 

— ó delicioso vôo! 
Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, 

Outra vez criança... 
E em torno dela indagará o povo: 

— Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? 
E ela lhes dirá 

É preciso dizer-lhes tudo de novo!) 
Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam: 

— O meu nome é ES-PE-RAN-ÇA... 

 

Mário Quintana 



 

RESUMO 
 

A pesquisa “A Formação Continuada na Rede Municipal de Ensino do Recife: 
concepções e práticas de uma política em construção” teve como objetivo analisar as 
concepções de formação continuada que orientaram a política de formação docente da 
Secretaria de Educação, Esportes e Lazer (SEEL) e a organização e produção das práticas 
formativas, configuradas a partir de tais concepções. Tomamos como foco as ações e 
programas promovidos para os professores dos ciclos iniciais do Ensino Fundamental, no 
período de 2001 a 2008. A investigação adotou uma perspectiva qualitativa e uma abordagem 
do tipo etnográfica. Para construção dos dados, utilizamos como procedimentos a 
observação, a entrevista semiestruturada e a análise documental. A organização e a análise 
dos dados deram-se a partir da técnica de análise de conteúdo de (BARDIN, 1977), que nos 
permitiu codificar, categorizar e tematizar as unidades de registros, as quais deram origem às 
categorias empíricas. O marco teórico que orientou as análises foi construído considerando-
se três categorias analíticas centrais: “políticas de formação de professores”, “formação 
continuada” e “prática pedagógica”. Com base no estudo dessas categorias, discutimos 
questões relativas aos principais modelos teóricos que têm orientado a formação do professor 
e, em particular, a formação continuada. Assim, centralizamos a análise nos modelos teóricos 
que indicam a prática pedagógica como espaço de produção do saber e eixo orientador da 
formação. No que diz respeito às políticas de formação do professor, buscamos analisar o 
tratamento dado à formação continuada no âmbito das políticas educacionais, aspecto que 
favoreceu a uma compreensão acerca das finalidades, concepções e objetivos que estão na 
base das políticas e as práticas formativas. A pesquisa evidenciou que a formação continuada 
foi considerada pela SEEL como um elemento de fundamental importância para a melhoria 
do ensino e da aprendizagem do aluno. Nessa direção, a secretaria ensejou uma concepção de 
formação continuada orientada pela reflexão sobre a prática pedagógica. Vale ressaltar que, 
ao longo da gestão estudada, a SEEL apresentou formas diferenciadas de conduzir o processo 
de reflexão sobre a prática pedagógica. Houve momentos em que essa reflexão abordou não 
somente a sala de aula e o ensino, mas questões mais amplas relativas ao papel da escola. 
Nos últimos anos é que se ratificou uma concepção de reflexão sobre a prática pedagógica 
mais centrada no ensino, inclusive com a implantação de programas de formação continuada 
no cotidiano escolar. Sobre as práticas formativas, o estudo evidenciou que a SEEL cunhou 
diferentes formas de se fazer a formação continuada. Algumas dessas práticas perpassaram 
todo o período da gestão estudada, porém sofreram algumas modificações para atender às 
novas demandas da formação, da rede e do ensino. O estudo revelou que foram criadas 
formas diferenciadas de intervenção na formação continuada, sempre que se pretendeu fazer 
os processos formativos incidirem mais diretamente sobre a prática docente. Aqui 
ressaltamos a experiência da formação continuada vivenciada no cotidiano escolar por meio 
do “Programa Pró-letramento” e os “cursos de atualização curricular e didático-pedagógica”, 
vivenciados nos espaços coletivos de rede. O olhar sobre a organização e a produção dessas 
práticas formativas indicou uma aproximação com uma perspectiva de formação orientada 
pela reflexão do “fazer docente” preconizando, assim, as questões imediatas do ensino. As 
condições de produção de tais práticas indicaram a necessidade de ações mais incisivas por 
parte da SEEL para que fossem garantidas melhores condições de formação e de trabalho aos 
professores, sobretudo no cotidiano escolar. Em que pese os limites observados nas práticas 
formativas analisadas, os professores participantes desta investigação consideraram-nas um 
importante instrumento para o seu desenvolvimento profissional. 
 
Palavras Chaves: Formação de professores, Formação Continuada e Prática Pedagógica 



 

ABSTRACT 
 

The study "Continuous Training in Municipal School of Recife: concepts and practices of a 
political construction" is to analyze the concepts of continuing education that guided the 
policy of teacher education secretaries of Education, Sports and Leisure (SEEL) and 
organization and production of training practices, configured from such conceptions. We 
focus on the actions and programs for teachers promoted the initial cycles of basic education 
in the period 2001 to 2008. The investigation adopted a qualitative approach, and an 
ethnographic. For construction of the data, we use procedures as observation, semi-structured 
interviews and documentary analysis. The organization and analysis of data was based on the 
technique of content analysis (Bardin, 1977), which allowed us to code, categorize and 
thematize units of records, which resulted empirical categories. The theoretical framework 
that guided the analysis was constructed considering three core analytical categories: "policy 
for teachers," "continuing education" and "teaching practice". Based on the study of these 
groups discussed issues related to the main theoretical models that has guided the education 
of teachers and, in particular the ongoing training in SEEL. Centralizamos analysis on the 
theoretical models indicate that the pedagogical practice as a space of knowledge production 
and main orientation training. With regard to the policies of teacher education, we analyze 
the treatment of continuing education, a factor that promoted understanding of the objectives, 
concepts and goals that underlie the policies and training practices. The research showed that 
continuing education was considered by Seele as a matter of fundamental importance for the 
improvement of teaching and student learning through the reinvention of teaching practice, 
allowing for a concept of continuing education guided by reflection on teaching practice. 
Another evidence is the fact that, over the management reviewed the practices and results 
were not homogeneous. The SEELE presented different ways to bring the process of 
reflection on teaching practice. There were moments when that thinking has addressed not 
only the classroom and teaching, but broader issues concerning the role of the school. In 
recent years is that it has ratified a conception of reflection on teaching practice more focused 
on education, including the implementation of training programs in everyday school. On 
training practices, the study showed that SEELE coined different ways to make continuing 
education. Some of these practices permeate the entire period of administration, however, 
suffered some modifications to meet the new demands training and networking. Examples 
are "Intensive Studies", which occur in the collective spaces of the network. The study also 
revealed that were created by other forms of assistance where it is intended to make the 
formative processes relate more directly on teaching. Here we highlight the experience of 
continuing education experienced in daily school life through the "Pro-Literacy Program." 
The look on the organization and production of training practices indicated a rapprochement 
with a view to training driven by the thought of making teaching and immediate issues of 
education. The conditions for the production of such practice indicated the need for more 
forceful action by the Seele so they are guaranteed better training and working conditions for 
teachers, especially in the classroom. Despite the limitations observed in the training 
practices examined, the teachers participating in this research considered it an important tool 
for your professional development.  
 
Keywords: Teacher, Continuing Education, Teaching Practice, Reflection 
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INTRODUÇÃO 
 
Situando a discussão sobre a formação continuada 
 

O objeto de estudo desta tese se inscreve no debate acerca das políticas e práticas de 

formação de professores, em especial da formação continuada1. A literatura que trata da 

formação continuada demonstrou que, nas últimas décadas, esse tipo de formação vem sendo 

bastante valorizada pelas políticas educacionais em virtude do seu caráter de instrumento de 

efetivação das reformas pretendidas no campo da educação. Ao analisarmos as políticas 

educacionais implementadas na década de 1990, percebemos que nos últimos anos a formação 

continuada teve seu raio de alcance no contexto educacional ampliado, superando as 

experiências isoladas e assumindo caráter de política pública, sobretudo, com seu 

reconhecimento pela LDB 9394/96, na qual é tomada como componente da valorização do 

magistério e direito do profissional da educação. Soma-se a isso a importância que a formação 

continuada assumiu no discurso sobre a melhoria da qualidade do ensino. A articulação desses 

fatores passou a exigir dos sistemas de ensino a efetivação de políticas que concorressem para 

a implementação e o desenvolvimento de ações e/ou programas de formação continuada para 

os professores da Educação Básica.  

As políticas de formação continuada implementadas no Brasil, a partir dos anos de 

1990, inscreveram-se num contexto em que a escola pública foi bastante questionada quanto à 

sua qualidade, haja vista os baixos resultados escolares obtidos por meio de testes 

padronizados e de testes internacionais. Nesse contexto, as críticas à escola caminharam no 

sentido de “culpabilizar” os professores pela crise do sistema público de ensino. É mister 

ressaltar que os resultados obtidos por meio da avaliação externa é a culminância de um 

processo mais abrangente que envolve aspectos diversos, como o currículo, o financiamento, 

a avaliação, a formação dos profissionais da educação, as condições de trabalho entre outros 

aspectos. Alheias aos demais condicionantes desse processo, tais críticas consideraram os 

professores como elementos fundamentais para que fossem atingidas metas internacionais, 

estabelecidas nas políticas de reforma da década de 1990. Para isso, foi necessária a definição 

                                                 
1 Importante salientar que a minha aproximação com esta temática resultou da combinação de dois aspectos: 
trajetória profissional e processo de formação acadêmica. No que tange ao campo profissional, destaco minha 
experiência como professora da educação básica e como formadora de professores que atuam nessa etapa da 
educação e, no campo acadêmico, sobressai a pesquisa realizada para a obtenção do grau de mestre. Ambas as 
experiências ofereceram elementos teórico-metodológicos que me aproximaram das discussões sobre a formação 
continuada, favorecendo uma compreensão mais elaborada de sua multidimensionalidade e sua importância na 
formação e no trabalho docente. 
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de diretrizes políticas e mecanismos institucionais que favorecessem a reformulação das 

políticas de formação inicial e continuada de professores.  

No que tange a formação continuada, identificamos quatro premissas que serviram 

de sustentação para suas políticas e práticas. A primeira premissa diz respeito aos discursos 

produzidos sobre a melhoria da qualidade do ensino, tendo o professor como protagonista dos 

projetos educativos que, como ficou evidenciado, acentuaram a ênfase no desenvolvimento de 

políticas de formação continuada, sobretudo após a implementação da nova Lei de Diretrizes 

e Bases (LDB 9394/96). A segunda premissa tem relação com a lógica pautada na defesa da 

qualificação profissional como caminho para o professor adequar-se às transformações 

científicas e tecnológicas requisitadas pela sociedade do conhecimento. A terceira premissa 

relaciona-se à dimensão epistemológica, que define uma perspectiva de formação continuada 

assentada na reflexão sobre a prática pedagógica. A prática reflexiva é entendida como 

elemento importante para a reinvenção da prática docente. Vale salientar que, nesse contexto, 

a formação continuada aparece articulada a um forte discurso de valorização do magistério, 

sendo ele a quarta premissa a destacar.  

 Com relação às duas primeiras premissas pontuados, verificamos na literatura 

educacional que as políticas educativas gestadas na década de 1990 desencadearam um amplo 

movimento de expansão de ações e programas de formação continuada, com o intuito de 

qualificar o professor para lidar com as novas demandas da sociedade contemporânea, assim 

como alterar o quadro da má qualidade do ensino oferecido na Educação Básica. A formação 

continuada, nesse contexto, foi colocada como importante condição para a promoção da 

melhoria do trabalho do professor e, por conseguinte, da qualidade do ensino público. Com 

base nessa perspectiva, o Ministério da Educação (MEC) e os sistemas de ensino estadual e 

municipal têm-se dedicado a elaborar e implementar um conjunto de medidas que resultaram 

na criação de dispositivos institucionais e legais, assim como de políticas de financiamento2, 

com o objetivo de ampliar e intensificar uma agenda de formação continuada para o professor 

da Educação Básica.  

Nesse processo, as políticas de formação continuada apareceram no cenário 

educacional com diferentes matrizes teóricas, dependendo da lógica que as orientava, seja ela 

acadêmica, instrumental, economicista/mercadológica e de desenvolvimento profissional. 

Essas matrizes teóricas, por sua vez, configuram determinados modelos de formação e perfil 

de professor que trouxeram implicações para a formação e o trabalho docente. Partimos do 

                                                 
2 Entre os documentos que dão amparo legal à formação continuada, destacamos a LDB 9394/94, o PNE 2001, o 

FUNDEB e a Portaria 1403/2003. 
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entendimento que a formação continuada, ao se constituir como política e prática de formação 

de professores, expressa uma ação intencional, com objetivos e metas a serem alcançados, os 

quais se materializam por meio da prática pedagógica. Assim sendo, expressa finalidades e 

princípios construídos por instituições e atores sociais motivados por interesses políticos e 

pedagógicos subjacentes a um determinado contexto socioeducacional. Daí a necessidade de 

compreendermos que interesses têm norteado e/ou nortearam suas políticas. Deve-se 

igualmente discutir o conteúdo dessas políticas, na medida em que ela imprime uma 

determinada concepção de formação de professor, que se corporifica nas práticas formativas e 

no trabalho docente. Reside aqui a compreensão de que a formação, enquanto política e 

prática formadora apresenta princípios, finalidades e pressupostos teóricos que são 

manifestados na dinâmica de organização e materialização das práticas formativas.  

O entendimento da formação continuada como política e prática remete à dinâmica 

de produção de um processo integrante da realidade histórica, social e cultural, por isso 

considera-se importante salientar que a reflexão não recai somente sobre os elementos 

teóricos que a orientam. A política de formação se define a partir de um conjunto de medidas 

administrativas, técnicas, financeiras e pedagógicas que também traduz a intencionalidade 

dessa ação. Isso significa que devemos, então, buscar conhecer as condições oferecidas para o 

desenvolvimento da formação continuada, já que, nas relações internas ao sistema, são 

produzidas determinadas condições que, muitas vezes, limitam e/ou “deformam” o processo 

formativo. Essas contradições relacionam-se com o caráter dialético do campo das políticas, 

que expressa as necessidades e as exigências de distintos interesses em disputa.  

No que diz respeito a terceira premissa, de cunho epistemológico, percebemos que 

nas últimas décadas vem-se constituindo um conjunto de críticas ao paradigma da 

racionalidade técnica, o que tem propiciado a emergência de um novo modelo teórico para a 

formação do professor. Trata-se do paradigma da epistemologia da prática3, o qual discute os 

limites de uma formação que valoriza a teoria em detrimento da prática e propõe uma 

formação que disponha de um currículo que permita ao professor tornar-se um prático-

reflexivo. Os pensadores dessa corrente de pensamento partem do princípio de que o 

conhecimento da formação se constrói a partir da reflexão sobre a prática (SCHÖN, 2000; 

ZEICHNER, 1993 e TARDIF, 2000). Por seu turno, essa compreensão rompe com a ideia de 

                                                 
3 Tehrrien e Carvalho (2009), apoiados nas reflexões de Schön (2000) afirmaram que a epistemologia da prática 

pode ser entendida tanto como um campo teórico-metodológico que procura explicar o modelo em que se 
situam as práticas, como os saberes e os sentidos por elas produzidos. (p. 04). 
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um saber produzido fora da profissão, na medida em que valoriza a escola, o professor e o 

repertório de saberes e experiências produzido no exercício da profissão docente.  

 No campo da formação continuada, essa abordagem foi incorporada e traduziu-se na 

defesa de uma concepção de formação como processo contínuo, que se desenvolve por meio 

da reflexão contínua sobre a prática pedagógica. Consequentemente, essa visão trouxe 

mudanças para o trato da formação continuada, sobretudo nas questões relacionadas aos 

processos formativos, ao conteúdo e ao espaço da formação. Anterior a essa perspectiva, a 

formação continuada orientava-se, fundamentalmente, por uma visão tradicional, que se 

expressava por meio de práticas de treinamento, aperfeiçoamento, reciclagem, atualização e 

capacitação. 

 Os estudos4 elaborados sobre essas práticas formativas demonstram que elas 

caracterizaram-se pela separação entre teoria e prática; pelo tratamento da prática pedagógica 

como simples espaço de operacionalização da teoria; pelo tratamento do trabalho pedagógico 

independentemente das condições de sua produção e pelo tratamento do professor como 

simples consumidor de teorias e aplicador de modelos curriculares e novas técnicas de ensino. 

Importa dizer que a articulação dessas características contribuiu para a materialização de uma 

prática formativa de natureza técnico-instrumental, distanciada das demandas da escola e 

marcada pela desarticulação entre os saberes pessoais no cotidiano docente, os saberes 

científicos e o repertório de conhecimentos próprios ao ensino.  

 Ainda no campo do debate epistemológico, torna-se relevante destacar que alguns 

autores levantam a preocupação de que a valorização dos saberes dos professores, de suas 

práticas e do cotidiano escolar para o processo formativo, se, por um lado, trouxe o 

reconhecimento do professor como sujeito que produz saberes e a valorização das práticas 

cotidianas como conteúdo da formação, por outro, resulta em “armadilhas” para a formação 

docente. Essa preocupação repousa na ideia de que a valorização exacerbada da prática pode 

acarretar na fragilização teórica da formação do professor, na medida em que se esvazia 

teoricamente os currículos da formação e atribui-lhe um caráter essencialmente “prático”. Se 

o que se pretende é discutir caminhos que possam contribuir para futuros avanços nas 

políticas e práticas de formação continuada, parece ser inevitável um diálogo com essas 

questões. 

 Quanto ao aspecto da valorização do magistério, essa é uma premissa que se analisa 

considerando não somente o elemento da qualificação, mas as demais dimensões que a 

                                                 
4 Marim (1995), Candau (1996, 1997) e Mizukami e Reali (1996). 
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integram o processo de profissionalização docente, tais como: carreira, salário e condições de 

trabalho. Esses fatores exercem fundamental importância sobre as condições do trabalho 

docente e da formação docente. No geral, as políticas de valorização do magistério ainda são 

tímidas diante das necessidades do sistema educacional brasileiro. O estudo de Dias-da-Silva 

(2006) demonstra que cada vez mais tem ocorrido um processo de intensificação e a 

precarização do trabalho docente, fatores que têm contribuído para a desvalorização da escola 

pública.  

No tocante às condições de formação, passamos a “conviver com a febre da titulação” 

(DIAS-DA-SILVA, 2007, p. 172), que não raramente foi marcada pela presença de cursos 

minimalistas que se adequaram às condições precárias de que os professores dispõem para sua 

formação. Enfim, a literatura educacional aponta que as políticas de valorização do magistério 

são tratadas desconsiderando-se as condições concretas de produção do trabalho e da 

formação docente. Dessa forma, vêm implantando-se, no Brasil, políticas de valorização do 

magistério cujas ações políticas tendem a priorizar apenas um dos aspectos da 

profissionalização docente, a formação. Mesmo assim, são questionáveis as condições em que 

algumas experiências se realizam.  

Nesse processo, é comum também partir de um modelo ideal de formação que nega 

as situações concretas de trabalho dos professores. Ademais, a organização institucional, 

pedagógica e administrativa das instituições formuladoras e executoras das políticas de 

formação continuada nem sempre consegue oportunizar condições favoráveis ao 

desenvolvimento das práticas formativas. Somam-se a isso os limites das escolas para se 

constituírem como espaços de trabalho e formação, haja vista as condições estruturais e a 

disponibilidade de tempo dos professores para se envolverem em processos formativos no 

âmbito do estabelecimento escolar. Têm igual importância as dificuldades de se produzir 

processos formativos que valorizem a reflexão sobre a prática, em virtude de um modelo 

escolarizado que marcou e ainda marca a formação continuada.  

Essas análises apontam que as políticas e práticas de formação continuada vêm-se 

configurando como movimento contraditório, pois ao mesmo tempo em que se atribui à 

formação continuada uma função salvífica e se decanta o professor como protagonista dos 

projetos educacionais e de sua formação, contraditoriamente se reforçam práticas que 

concorrem para uma formação fragilizada, assim como se limitam as condições objetivas de 

profissionalização do magistério. De qualquer modo, a idéia que sobressai no debate da 

formação continuada diz respeito ao papel preponderante que esse tipo de formação assume 

nas mudanças pretendidas no trabalho do professor e no ensino.  
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As quatro premissas relacionadas nos ajudaram a formular o pressuposto de que as 

concepções e práticas de formação continuada são estruturadas, organizadas e produzidas 

considerando-se uma perspectiva de formação docente que enseja a reflexão sobre a prática 

pedagógica. Reforça-se, nesse contexto, uma idéia de relação entre formação continuada, 

mudança na prática docente e melhoria do ensino. Assim, em decorrência dessa possibilidade 

de melhoria do ensino por meio de mudanças na prática docente, temos observado que os 

órgãos gestores dos sistemas de ensino têm-se dedicado nos últimos anos a elaboração e a 

implementação de propostas de formação continuada para os professores da educação básica. 

Nesse contexto, ressaltamos o nosso interesse em investigar a política de formação continuada 

da Secretaria de Educação Esporte e Lazer do Recife.  

 

Delimitando o objeto e o problema e o campo de pesquisa 

Para esta pesquisa, tomamos como objeto de estudo as concepções e práticas de 

formação continuada que constituem a política de formação docente da Secretaria de 

Educação Esporte e Lazer do Recife (SEEL), com foco nas experiências desenvolvidas com 

os professores dos ciclos iniciais do Ensino Fundamental, no período de 2001-2008. A 

delimitação do tempo e do nível de ensino justifica-se por dois critérios. O primeiro, de 

natureza temporal, foi definido quando percebemos, através de pesquisa exploratória, que a 

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Recife tem, ao longo desse tempo, feito um 

esforço para traçar princípios, diretrizes e linhas de ação que conformem uma política de 

formação continuada para os professores dessa rede. Nesse movimento, várias práticas 

formativas foram tecidas, revelando os aspectos gerais e singulares da formação continuada 

que nos instigam a conhecê-las.  

O segundo critério diz respeito ao nível de ensino que investigamos. Percebemos, 

através de estudo exploratório, que a Secretaria de Educação da cidade do Recife desenvolve 

ações e programas de formação continuada para todos os professores da rede, considerando as 

etapas e as modalidades de ensino, o que significa dizer que há especificidade dos grupos, das 

atividades e da própria dinâmica de funcionamento. Dadas a essas condições e à própria 

dimensão da Rede Municipal de Ensino do Recife (RMER), optamos por trabalhar com os 

anos iniciais do Ensino Fundamental, sobretudo porque foi nessa etapa da educação básica 

que percebemos uma melhor estruturação da formação continuada. Além disso, destacamos o 

caráter de centralidade que os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental têm 

assumido no contexto das políticas de formação de professores nos últimos anos. 
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A formação continuada do professor na RMER é uma prática que vem sendo tecida 

no movimento de busca da tão propalada qualidade do ensino. A produção do fracasso escolar 

no interior das escolas, consequência de um ensino ineficiente e improdutivo, com altos 

índices de reprovação e evasão, sinaliza a necessidade de construção de algumas medidas 

político-pedagógicas capazes de promover a elevação dos níveis de aprendizagem e a 

permanência do aluno na escola. Dentre essas medidas, a Secretaria de Educação Esporte e 

Lazer do Recife vem demonstrando preocupação quanto ao delineamento de uma política de 

formação continuada para o professor, como forma de constituir uma ação intencional de 

apoio à escola e um movimento de qualificação do ensino.  

Outra questão observada nas preocupações da SEEL em torno da qualidade do 

ensino é a necessidade de construção de uma proposta pedagógica que possa contribuir com a 

superação de uma concepção de educação e de prática educativa de caráter eminentemente 

conservador e excludente. A esse respeito, vale registrar que, em 2001, a RMER passou por 

transformações organizacionais e pedagógicas, em decorrência da implementação da proposta 

de “Ciclos de Aprendizagem”.5 Houve, em consequência desse processo, novos 

encaminhamentos no trato das questões do currículo e da avaliação, haja vista que, nessa nova 

perspectiva de trabalho, o centro do processo de ensino-aprendizagem é a forma como aluno 

aprende. Nesse processo, estabeleceram-se, como referência teórica, as abordagens 

construtivistas de ensino-aprendizagem. Nas práticas educativas, essas abordagens 

fertilizaram os processos didático-pedagógicos que buscavam a vinculação da escola ao 

cotidiano e às experiências dos alunos, recolocando, dessa maneira, novas formas de se 

abordar o conhecimento escolar, o que, conseqüentemente, imprimiu novas formas de 

organização do trabalho pedagógico na escola e na sala de aula.  

Importante ressaltar que a proposta “Ciclos de Aprendizagem” trouxe algumas 

reflexões acerca da formação do professor. No campo da formação continuada, o discurso da 

SEEL caminhou no sentido de valorizar esse tipo de formação, como fundamental para a 

melhoria do ensino e para efetivação da política de ciclos. Para tanto, defendeu uma 

concepção de formação que propugnava mudanças na prática docente. Nesse sentido, 

salientava a necessidade de se produzir práticas formativas que valorizassem as experiências 
                                                 
5 Os estudos de Oliveira (2005) e Villar (2009) demonstram que a adoção de uma nova proposta pedagógica na 

rede, após o início do ano letivo de 2001, não se construiu no diálogo e no debate com os professores e as 
unidades escolares. Assim sendo, houve muitas resistências por parte dos professores, que não conseguiram 
compreender as alterações que estavam sendo propostas para a organização do currículo, da escola e das 
formas de avaliação. No momento posterior à implantação dos ciclos, a SEEL utilizou os espaços/tempo de 
formação continuada do professores para trabalhar algumas questões da política de ciclos. No contexto atual, 
algumas pesquisas e publicações da SEEL, denominadas relatos de experiência evidenciam a construção de 
práticas que denotam uma aproximação com os pressupostos da política de ciclos. 



 26 

docentes e a escola, não apenas como espaço de exercício profissional, mas como espaço de 

formação do professor. Essa perspectiva de formação foi intensificada sempre que se 

observou uma maior preocupação com o ensino e a aprendizagem do aluno. Enfim, a 

formação continuada foi concebida pela SEEL como instrumento importante para alterar a 

prática do professor, haja vista as exigências da política de ciclos e promover melhoria no 

ensino. 

Vale ainda registrar que, nesse movimento de “inovação” do ensino e de definição 

dos rumos da formação continuada, a SEEL buscou estabelecer um diálogo e parcerias com as 

instituições formadoras de professores, especificamente com o Centro de Educação6 da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e o Centro de Estudos e Linguagem 

(CEEL/UFPE), aspecto que parece estar não apenas favorecendo a incorporação de alguns 

pressupostos teóricos que estão presentes no debate da formação continuada e das questões do 

ensino. Todavia o caráter contraditório da realidade e das políticas de formação docente 

demonstra que a incorporação de tais elaborações teóricas nas práticas formativas 

materializou-se, levando-se em consideração as condições objetivas de que o contexto 

socioeducativo dispõe.  

É certo que, sempre que são feitas críticas à qualidade do ensino oferecido pela 

escola pública, a culpa recai sobre a má formação dos professores. Essa lógica mecânica, por 

vezes, tem justificado o desenvolvimento extensivo de políticas de formação continuada que 

visam à preparação do professor para lidar com intervenções pontuais, distanciando-se das 

finalidades da educação de caráter mais amplo. A questão que se coloca, então, é da elevação 

da qualidade do ensino, vista não simplesmente como uma questão técnico-pedagógica, que 

se resolve por meio da intensificação da qualificação docente, mas como elemento 

constituinte das demais dimensões que integram o trabalho docente. Ao levantarmos essas 

questões, interessa-nos investigar as concepções de formação continuada preconizadas na 

política de formação docente da SEEL e a organização e a produção das práticas formativas, 

considerando-se os elementos organizadores da prática pedagógica e as condições materiais e 

institucionais que convergem para a produção das práticas formativas.  

Nesse sentido, indagamos: que concepções de formação continuada nortearam a 

política de formação docente da SEEL, no período de 2001-2008? Que práticas de formação 

continuada foram configuradas a partir dessas concepções e como se deu a organização e a 

                                                 
6 Atualmente, este Centro de Educação (CE) estabeleceu uma parceria com a RMER através de convênio 

estabelecido com o Centro de Estudos de Ensino e Linguagem (CEEL). Nessa parceria, são desenvolvidos 
projetos de formação continuada, tais como: Programa Professor Alfabetizador e Programa Pró-letramento. 
Além disso, os professores do CE contribuem nas atividades coletivas de formação.  
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produção de tais práticas? Nosso intento epistemológico vai consistir, portanto, em analisar as 

concepções de formação continuada que orientaram a política de formação docente da SEEL e 

a organização e produção das práticas formativas, configuradas a partir de tais concepções, 

considerando-se as experiências desenvolvidas com os professores dos ciclos iniciais do 

Ensino Fundamental, no período de 2001-2008. 

Para dar conta desse objetivo geral, formulamos os seguintes objetivos específicos: 

1- analisar as concepções de formação continuada subjacentes aos modelos teóricos 

de formação de professores, destacando seus estruturantes, suas contribuições e 

limites na formação docente; 

2 - analisar os fatores que concorreram para elaboração das políticas de formação 

continuada, para conhecer as finalidades, os pressupostos teóricos e os princípios 

subjacentes à concepção de formação do professor que norteia essas políticas; 

3 - analisar as concepções de formação continuada da SEEL e os pressupostos 

teórico-metodológicos que concorreram para a organização das práticas 

formativas; 

4 - analisar as condições objetivas (materiais e institucionais) que possibilitaram a 

produção das práticas de formação continuada da RMER. 

Para este estudo, escolhemos como campo de pesquisa a Rede Municipal de Ensino do 

Recife. Dada a extensão da rede e as especificidades da formação continuada, com relação aos 

níveis e modalidades de ensino, centramos nosso olhar sobre as ações e programas 

desenvolvidos com os professores dos ciclos iniciais do Ensino Fundamental. Como sujeitos 

da pesquisa, foram selecionados os gestores da SEEL (3), que participaram do processo de 

elaboração, implementação e acompanhamento da política de formação continuada da RMER 

no período de 2001-2008; os professores (5) e (1) coordenadora pedagógica que desenvolve 

suas atividades numa escola pertencente à RPA-4, a qual denominou de escola “A”, para 

preservar a identidade dos sujeitos.  

A nossa opção por trabalhar com uma escola da rede justifica-se pelo fato de que, no 

estudo exploratório, realizado na primeira fase da pesquisa, foi evidenciando que um dos 

espaços de formação contemplados pela política estudada era a escola. Percebemos ainda que 

esse tipo de formação assumiu contornos diferenciados que instigaram nossa atenção. Nesse 

sentido, acompanhamos, por meio da observação participante, as experiências de formação 

continuada tecidas no âmbito da escola “A”, através do desenvolvimento do Programa Pró-

letramento. Informamos que essas questões serão tratadas de forma detalhada no capítulo 4, 
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no qual procuramos apresentar e descrever o percurso metodológico construído durante a 

realização desta investigação.  

O presente estudo está organizado da seguinte forma: introdução, sete capítulos, 

considerações finais, referências e anexos. Na introdução, contextualizamos a temática da 

formação continuada e discutimos o processo de construção do objeto, assim como 

apresentamos os objetivos da pesquisa. No capítulo 1, construímos um diálogo sobre o objeto 

de estudo, o qual proporcionou uma análise das tendências teóricas que se têm destacado no 

campo da formação continuada. Desta feita, apresentamos e discutimos as categorias teóricas 

que compõem nosso quadro de análise: “formação continuada e prática pedagógica”, bem 

como as subcategorias que as compõem. Nos capítulos 2 e 3, continuamos o marco 

referencial, discutindo os aspectos relacionados às políticas educacionais vivenciados a partir 

de 1990, com o objetivo de problematizar e contextualizar as políticas de formação de 

professores inicial e continuada e seus desdobramentos e tendências nas práticas formativas.  

O capítulo 4, intitulado “A Construção do Caminho Metodológico”, ocupou-se da 

discussão e da descrição das questões de natureza teórico-metodológica, que orientaram a 

atividade de pesquisa. Desse modo, apresentamos o enfoque, a abordagem etnográfica, o 

campo, os sujeitos e as técnicas de coleta e de tratamento dos dados utilizadas ao longo desse 

processo de investigação. 

No capítulo 5, procedemos à construção de uma revisão bibliográfica, a qual nos 

permitiu construir uma visão panorâmica do processo de construção da política de formação 

continuada da RMER, considerando-se as principais características do contexto 

governamental da cidade do Recife. Dessa forma, analisamos as relações estabelecidas entre 

as propostas político-pedagógicas implementadas pela SEEL e sua relação com a formação 

continuada do professor.  

Os capítulos 6 e 7 referem-se à discussão dos dados construídos com a pesquisa 

empírica. Com relação ao capítulo 6, ele traz aspectos relacionados às concepções de 

formação continuada e princípios assumidos pela gestão da SEEL, no período de 2001-2008, 

bem como discute as principais tendências de práticas formativas materializadas neste 

período. No 7º capítulo, apresentamos e discutimos a organização e a produção das práticas 

formativas desenvolvidas nos espaços coletivos de rede e no cotidiano escolar. Nessa análise, 

sobressaíram aspectos relacionados aos elementos organizadores da prática pedagógica da 

formação continuada e as condições institucionais viabilizadas ou não para a materialização 

das práticas formativas em análise. 
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CAPÍTULO 1 CONCEPÇÕES, TENDÊNCIAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: DIALOGANDO COM O 

OBJETO DE ESTUDO 

  

Na sociedade contemporânea, as mudanças técnico-científicas operadas no setor 

produtivo e a busca por melhores níveis de qualidade de ensino colocaram novas exigências 

para a escola pública e para os profissionais que nela atuam. Somam-se a esse quadro 

mudanças de natureza epistemológica desencadeadas nas últimas décadas, as quais 

alavancaram modificações nas formas tradicionais de conhecimento que orientavam a 

formação docente. Sobre esse processo, Miranda (1997) destacou que o impacto da 

globalização, associado à revolução tecnológica, impôs um novo padrão de conhecimento: 

menos discursivo, mais operativo; menos particularizado, mais interativo; mais comunicativo, 

menos intelectivo; mais pragmático, menos setorizado, mais global; não apenas fortemente 

cognitivo, mas também valorativo e atitudinal. As discussões em torno dessa nova concepção 

de conhecimento intensificaram as críticas formuladas à escola tradicional, considerada 

rigorosa, disciplinar e centrada num universo conceitual de conhecimentos desprovido de 

qualquer finalidade utilitária.  

A partir das críticas formuladas, produziu-se um discurso de que esse tipo de 

educação contribuía para a materialização de uma prática educativa que se tornou insuficiente 

para dar resposta às inúmeras transformações históricas, sociais e econômicas ocorridas nas 

últimas décadas. Por sua vez, esse quadro exigiu uma redefinição do papel da escola, que 

precisou rever seus objetivos e suas tarefas, “de forma a favorecer sua ação no sentido de 

assegurar uma formação global às crianças e aos jovens, ampliando seus horizontes e saberes, 

preparando-os para o exercício de uma cidadania ativa e responsável e para inserção na esfera 

do trabalho” (ALMEIDA, 2004, p. 107). Nesse mesmo processo, destacam-se as 

preocupações com a formação do professor para lidar com a complexidade das novas 

demandas que envolvem o trabalho docente.  

Em virtude disso, passou-se a questionar o elevado grau de racionalização da 

formação docente. As reflexões e críticas construídas acerca dessa questão fundamentaram-se 

na ideia de que os modelos de formação docente baseados numa “concepção linear e simplista 

dos processos de ensino como intervenção, por parte do professor, através da aplicação de 

técnicas derivadas do conhecimento científico, sistemático e normatizado” (SANTOS; 

BERNADES, 2009, p. 04) eram inadequados, na medida em que dificultavam o 

desenvolvimento de ações pedagógicas que pudessem auxiliar o aluno a participar, de forma 
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ativa, do processo de elaboração/construção do conhecimento, respeitando suas características 

individuais de aprendizagem. Com efeito, passou-se a questionar a validade do saber teórico 

que até então havia sido responsável pela formação do professor. Assim, tornou-se necessário 

um processo de ressignificação dos modelos teóricos que orientam a formação docente. 

No âmbito desse debate epistemológico, observamos, a partir dos anos de 1990, 

período que demarca a inserção de um conjunto de políticas de reformas no campo da 

formação docente, as quais ganharam importância nesse cenário, as abordagens teóricas que 

ensejavam a preparação de um profissional “polivalente, competente, agente de mudanças, 

prático- reflexivo, intelectual -crítico e intelectual- transformador”. Guardadas as diferenças 

de cada um dos termos empregados, no geral, as novas teorias formuladas têm proposto um 

modelo de formação que concebe a aprendizagem do professor como 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) (grifos 

nossos). Nessa compreensão de aprendizagem, evidencia-se a prática pedagógica como eixo 

estruturante da formação, por se considerar que a reflexão sobre ela contribui para a 

valorização da experiência prática do professor, aspecto que, até então, havia sido 

secundarizado pelas epistemologias acadêmica e técnica.  

Enfim, o paradigma da racionalidade técnica, que havia influenciado sobremaneira a 

prática educativa e os programas de formação inicial e continuada de professores, foi um fator 

favorecedor da configuração de um modelo de racionalidade que advoga lugar especial ao 

saber docente produzido no exercício da profissão. Essa abordagem teórica tem caminhado no 

sentido de dar relevo à prática profissional no currículo da formação. Contudo sabemos que a 

valorização da prática profissional nas políticas de formação de professores tem-se sustentado 

em várias abordagens que, entre outros aspectos, indicaram formas diferenciadas de 

tratamento. No marco das reformas neoliberais, a reflexão sobre a prática pedagógica foi, 

dominantemente, tomada a partir de um ideário pedagógico (Pedagogia das Competências) 

que propõe uma perspectiva pragmática de reflexão, na medida em que essa ação se incumbe 

de prescrever caminhos que garantam a adequação do ensino e do professor às exigências da 

referida reforma. Consequentemente, as políticas e programas de formação se voltaram 

essencialmente para o treino de determinadas competências que pudessem garantir ao 

professor o desenvolvimento de um ensino mais produtivo e eficiente, em consonância com as 

exigências do sistema produtivo. 

Na outra vertente, localizam-se as abordagens que guardam coerência com os 

pressupostos da Pedagogia Crítica e que propugnaram uma reflexão sobre a prática para além 
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das questões técnico-pedagógicas, considerando as inter-relações com a prática social. A 

reflexão sobre a prática, segundo os pensadores do campo da Pedagogia Crítica (Zeichner, 

Freire, Apple, Giroux, entre outros), está imbuída de um valor ético e moral “que permite ver 

a educação como modo primacial de reconstrução da vida pública democrática. Uma vida de 

combate aos valores e às práticas sociais que promovem a injustiça social e a desigualdade” 

(SILVA, 2002, p. 76). Torna-se aqui presente valor da educação a possibilidade de reinvenção 

da escola e o resgate do professor como profissional crítico, comprometido com o processo de 

reconstrução social. Na perspectiva reconstrucionista, refletir sobre a prática é um caminho 

que se pode adotar na formação de professores, para desocultar os elementos que 

condicionam o fazer docente e, assim, projetar novas formas de intervenção pedagógica. 

Embora essas abordagens teórico-metodológicas tenham como elemento comum a 

reflexão sobre a prática, não se constituem como um campo homogêneo, por apresentarem 

formas diferenciadas de tratar a prática na formação. Isso significa que há, no interior da 

epistemologia da prática, posições distintas sobre os aspectos essenciais que conformam a 

reflexão sobre a prática, o que tem resultado em formas diferenciadas de se tratar a formação 

e o trabalho docente. Esse contexto explicita que as políticas e práticas formadoras de 

professores não constituem um campo homogêneo e harmonioso, pois expressam conflitos e 

dissensos epistemológicos que determinam as finalidades da formação, assim como alteram o 

conteúdo, os procedimentos e as relações pedagógicas estabelecidas para esse ato educativo, 

uma vez que é a abordagem teórica que imprime determinadas características às práticas 

formativas.  

Todavia, queremos esclarecer que as questões epistemológicas não são 

autoexplicativas, pois se inscrevem no marco de ações políticas mais amplas que, se não 

determinam, influenciam sobremaneira os propósitos da escola, do ensino e dos professores. 

Isso se torna importante, para não incorrermos no risco de adotar uma perspectiva 

unidimensional para os problemas da formação, colocando-os apenas no plano epistemológico 

e/ou técnico-pedagógico, e negar as condições objetivas e subjetivas de sua materialização, 

bem como as condições de realização do trabalho docente.  

Ainda com relação a esse debate epistemológico da formação docente, é importante 

destacar que o processo de ressignignificação dos modelos teóricos sustentou-se no consenso 

a respeito da importância dos professores na consecução das mudanças pretendidas na prática 

educativa. Por isso, reiterou-se uma perspectiva de formação que concebe o professor como 

“um construtivista que processa informações, toma decisões, gera conhecimento prático, 

possui crenças e rotinas que influencia sua atividade profissional” (GARCIA, 1999, p. 11). 
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Fica, então, evidente a necessidade de se reconhecer o professor como um sujeito que 

aprende, que produz saberes no exercício da profissão e que toma decisões, considerando os 

problemas da sua prática profissional. Daí, o consenso em torno dos modelos de formação que 

valorizam a preparação de professores reflexivos e da defesa do protagonismo docente na 

implementação das políticas educativas. 

As questões relacionadas à formação continuada dos professores se inscrevem nesse 

contexto, pois a ela se tem atribuído um papel importante no processo de mudança 

educacional. Nesse processo, tem sido disseminada a ideia de que a formação continuada 

compreende um “continuum progressivo”, articulado com as práticas profissionais e os 

saberes advindos delas. Nessa forma de pensar, a formação continuada é vista como parte 

constitutiva da mudança educativa e não como um processo previamente 

definido/estabelecido. Ou seja, ela é parte inerente às necessidades do trabalho docente, frente 

aos desafios sociais, educacionais, profissionais e pessoais do professor. Enfim, são 

necessidades construídas na relação entre os sujeitos (professores) e o contexto da produção 

do exercício profissional e não necessidades definidas autoritariamente por forças exteriores a 

esse processo. 

 Configuradas essas questões, neste capítulo, procederemos à análise da temática 

Formação continuada, considerando três aspectos. Inicialmente, as análises versarão sobre os 

modelos de formação continuada que têm orientado as práticas formativas. Na sequência, 

analisaremos as principais tendências teóricas que se têm destacado no campo da formação de 

professores, enfatizando as contribuições da epistemologia da prática. Dessa feita, 

explicitaremos nossa compreensão de formação continuada, assim como esboçaremos 

algumas ideias acerca de uma perspectiva de formação direcionada para a reflexão sobre a 

prática pedagógica. Na segunda parte do texto, trataremos das práticas de formação 

continuada no Brasil, assim como levantaremos alguns aspectos relacionados aos novos 

encaminhamentos teórico-práticos que estão propiciando a reconceitualização dessa 

formação. 
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1.1 Os modelos teóricos da formação continuada: os modelos estruturantes e os modelos 

construtivistas 

 

Para discutirmos os modelos teóricos7 que orientaram e orientam as práticas de 

formação continuada, apoiamo-nos nas contribuições de Zeichner (1993), Demailly (1992) e 

Nóvoa (1992 e 2002). Esses autores, ao discutirem a estruturação do currículo e os processos 

formativos desencadeados no âmbito da formação continuada, demonstraram os limites e as 

contradições dos modelos formativos que se pautam na escolarização. Considerando que esse 

processo não é linear nem tampouco uniforme, os autores levantaram algumas possibilidades 

para a conformação de uma nova perspectiva teórica, para a formação continuada ancorada 

nos pressupostos dos modelos construtivistas, modelos que, ao valorizarem o sujeito e seus 

saberes nos processos de aprendizagem, podem contribuir para uma mudança na prática 

educativa e uma redefinição do trabalho docente. 

Zeichner (1993), ao proceder à análise de diversas orientações curriculares 

subjacentes às concepções e práticas da formação continuada, identificou quatro paradigmas 

de formação: tradicional ou acadêmico, comportamentalista, personalista e investigativo. Para 

essa classificação, o autor baseou-se em dois aspectos: o grau de estruturação do currículo 

(aberto ou fechado) e o grau de aceitação dos contextos sociais e institucionais (problemático 

ou integrado). De acordo com Zeichner, o paradigma tradicional toma como questão básica da 

formação docente os conhecimentos que subsidiam o que constitui uma boa prática. Nessa 

perspectiva de formação, celebra-se a prática em detrimento da teoria. O paradigma 

comportamentalista, o foco central deve ser o desenvolvimento de habilidades consideradas 

básicas para o desempenho da função docente. No paradigma personalista, o objetivo central 

da formação do docente é promover a maturidade psicológica dos futuros professores, 

enfatizando as mudanças no sujeito individual. De maneira geral, para esses três paradigmas a 

prática está relacionada com os meios, e não com os fins da educação. No paradigma 

investigativo, prioriza-se a formação assentada num processo de reflexão sobre a prática 

pedagógica e o contexto em que ela se insere. Subjacente a esse paradigma está a ideia de 

educação como possibilidade de emancipação humana. 

                                                 
7 Estamos chamando de modelos teóricos as orientações, os paradigmas, os modelos de formação, conforme o 

uso de cada autor. Embora saibamos que esses termos guardam características e compreensões diferenciadas, 
optamos por preservar as classificações dos autores. Entendemos, no entanto, que o elemento comum às 
classificações reside nas finalidades da formação que, por sua vez, confere um perfil específico de práticas, no 
âmbito da formação continuada. Foi com essa mesma perspectiva que cunhamos “modelos teóricos de 
formação”. 



 34 

Lise Demailly (1992), por sua parte, classificou os paradigmas de formação 

continuada em: forma universitária, forma escolar, forma contratual e forma interactivo-

reflexiva. A autora considerou as relações simbólicas que favoreceram a relação 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. Diante de tais questões, a autora 

assevera que essas relações são fundamentais e legitimam os modelos formativos.  

Demaily (1991) observou que, na forma universitária, a finalidade da formação 

reside na transmissão do saber e da teoria, numa relação pedagógica liberal. No modelo 

escolar, o ensino é organizado por um poder legítimo, exterior aos professores: Igreja e 

Estado transmitiriam aos formandos um conjunto de saberes. Sendo assim, o plano da 

formação está previamente determinado. Os saberes a adquirir são conhecidos de antemão. As 

funções dos atores em presença estão definidas “[...]. As negociações fazem-se à margem [dos 

professores]”. (DEMAILY, 1992, p. 150). O modelo contratual caracteriza-se por uma 

negociação entre diferentes parceiros, ligados por uma relação contratual, estabelecida entre o 

formador e formando. Nesse modelo, as modalidades pedagógicas e os materiais da 

aprendizagem são negociadas a partir de uma relação contratual. No modelo interactivo-

reflexivo, a formação abrange as iniciativas de formação ligadas à resolução de problemas 

reais e à situação de trabalho. Buscam-se, então, mecanismos para a elaboração coletiva dos 

saberes profissionais. A autora é enfática ao afirmar que tais modelos são do tipo ideal, por 

isso não os encontramos em estado puro. Afirma também que não há dúvidas de que o modelo 

escolar tem-se destacado na formação continuada.  

O terceiro estudo que localizamos sobre a discussão em tela são as contribuições de 

Nóvoa (1992, 2002). Apoiando-se em Zeichner e Demailly, o autor destaca a existência de 

dois modelos de formação continuada que têm predominado no contexto educacional: o 

modelo estruturante e o modelo construtivista. O modelo estruturante, composto pelos 

paradigmas tradicional, comportamentalista e universitário escolar, torna propício o 

desenvolvimento de práticas organizadas previamente, a partir da lógica da racionalidade 

técnica. A ênfase é posta na reciclagem dos professores, com o predomínio de práticas 

homogêneas, desconhecendo a trajetória profissional dos professores. Enfatiza-se a 

universidade como lócus privilegiado da formação, haja vista seu papel tradicional na 

construção do conhecimento científico. Os professores das escolas posicionam-se como meros 

consumidores do conhecimento erudito.  
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O modelo construtivista compreende os paradigmas personalista, investigativo, 

contratual e interactivo-reflexivo. As práticas formativas são organizadas a partir de uma 

reflexão contextualizada e de um quadro de regulação permanente das práticas e dos 

processos de trabalho. Nessa abordagem, a formação continuada é entendida como processo 

permanente de construção e reconstrução da docência. O tratamento recai não mais no 

professor enquanto indivíduo, mas no profissional da educação que desenvolve uma atividade 

de caráter social, por isso encontra-se submerso em uma teia de relações que compreendem as 

dimensões coletivas, profissionais e organizacionais. O lócus da formação é a escola, com 

suas práticas e contradições. Sugere-se aqui que “a formação não se constrói por acumulação 

de cursos, mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas”. 

(NÓVOA, 2002, p. 57) 

Nessa perspectiva, os professores são compreendidos como sujeitos em constante 

desenvolvimento. O processo formativo não é estático nem uniforme, sendo caracterizado 

como um continuum. Esse movimento fortalece as concepções e práticas de formação 

continuada que valorizam a reflexão crítica sobre a prática pedagógica, como elemento 

fundamental para o repensar do trabalho docente, assim como para redimensioná-lo. Os 

saberes profissionais são valorizados, instaurando-se relações menos verticalizadas no 

processo de produção e socialização do conhecimento. Nesse sentido, Nóvoa (2002) destaca 

que é fundamental abordar os seguintes eixos estratégicos na formação continuada do 

professor: a) desenvolvimento pessoal, que implica a valorização da pessoa do professor e de 

suas experiências; b) desenvolvimento profissional, que olha o professor e seus saberes 

profissionais; e c) desenvolvimento organizacional, que investe na escola e nos seus projetos.  

No primeiro eixo, o autor defende a ideia de que a formação é algo que se constrói 

num trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de reconstrução permanente da 

identidade pessoal. Quanto ao segundo eixo, o autor ressalta a necessidade de a formação 

continuada valorizar os saberes produzidos pelo próprio professor, no exercício profissional. 

Essa proposição vincula-se à ideia de que a prática pedagógica é lugar de produção de 

saberes. O terceiro eixo aponta para a necessidade de construção de projetos educativos que 

viabilizem a mudança dos contextos institucionais como forma de impulsionar o 

desenvolvimento profissional. A articulação dessa trilogia na formação continuada concorre 

para a emergência/produção de uma nova perspectiva, que enfatiza o protagonismo da escola 

e do professor na condução das mudanças educativas.  

Os modelos postulados por Nóvoa (modelo construtivista), Demaily (modelo 

intectivo-reflexivo) e Zeicnher (modelo investigativo) demonstram determinados avanços no 
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conhecimento teórico da formação continuada do professor que, provavelmente, poderão 

contribuir para a compreensão de mudanças nas práticas formativas, ou seja, elas explicitam 

algumas mudanças que se vêm processando no campo teórico-prático da formação 

continuada. Vale lembrar que os autores são enfáticos ao afirmar que nenhum desses modelos 

teóricos aparece no cenário educacional no seu “estado puro”. Nesse sentido, os autores 

denotam em suas análises que os processos e práticas formativas advindos dos modelos de 

formação são híbridos e sua construção tem relação com a coerência própria que origina esses 

modelos.  

Por último, destacamos que as proposições teórico-práticas de Nóvoa (modelo 

construtivista), Demaily (modelo intectivo-reflexivo) e Zeicnher (modelo investigativo)8 

também se inscreveram no movimento mais amplo de discussão da formação de professores, 

especificamente nas questões relacionadas à crise do modelo de formação ancorado nos 

pressupostos da racionalidade técnica. Nesse sentido, os modelos de formação em análise 

advogam o desenvolvimento de práticas reflexivas no âmbito da formação continuada. 

Salienta-se a importância de processos formativos que sejam capazes de desenvolver atitudes 

reflexivas e investigativas sobre a prática profissional, no intuito de ressignificá-la, bem como 

promover o desenvolvimento pessoal e profissional do professor.  

Assim sendo, compreendemos que as formulações dos autores em destaque estão em 

consonância com os pressupostos da epistemologia da prática, na medida em que focalizam a 

importância da reflexão sobre a prática nos processos formativos. Dada à importância e à 

inserção dessa perspectiva teórica na formação docente, ocupamo-nos de realizar uma análise 

dessa abordagem teórico-metodológica, destacando seus principais pensadores; categorias 

estruturantes (reflexão, prática profissional, experiência e saberes profissionais) e suas 

influências na formação docente. 

 

1.2 A Epistemologia da prática e a valorização das estratégias reflexivas sobre a prática 

docente 

 

Na literatura educacional, as questões político-epistemológicas da formação de 

professores apontam quatro perspectivas teóricas distintas (acadêmica, técnica, prática e 

                                                 
8 As contribuições de Zeichner, Deamily e Nóvoa foram amplamente divulgadas no Brasil, por meio da 

publicação da coletânea intitulada “Os Professores e sua Formação”. A referida obra teve como centralidade as 
discussões em torno das novas tendências teóricas propugnadas para a formação docente, inicial e continuada. 
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reconstrução social).9 Ao longo da história, essas linhas teóricas definiram princípios e 

conhecimentos que informaram determinadas concepções de professor, manifestadas tanto na 

formação como no trabalho docente. Segundo a perspectiva acadêmica, a formação está 

ancorada numa visão de currículo que enfatiza a transmissão de conhecimentos científicos 

considerados inquestionáveis. A perspectiva da racionalidade técnica, por sua parte, 

fundamenta-se num currículo normativo e prescritivo, orientado pelas teorias e técnicas 

científicas. A perspectiva da racionalidade prática é fundamentada numa abordagem 

construtivista do conhecimento e na resolução de problemas práticos, e a formação é 

concebida como uma prática reflexiva sobre as experiências profissionais. A perspectiva da 

racionalidade crítica ou da reconstrução social também se inscreve no âmbito da reflexão 

sobre a prática pedagógica, mas acrescenta o elemento axiológico do ensino e da educação 

como prática social. Por isso focaliza a necessidade de os professores desenvolverem práticas 

educativas calcadas em princípios democráticos, de justiça social e responsabilidade para com 

a sociedade e os estudantes. Nesse sentido, enfatiza que a educação, enquanto prática social, 

não se pode isentar de tratar das diferenças que integram os diversos grupos sociais. 

No que tange à perspectiva acadêmica, destaca-se o enfoque enciclopédico, que dá 

primazia a uma formação essencialmente acadêmica, apoiada no conhecimento produzido 

pela investigação científica. Existe, portanto, uma supervalorização do conteúdo de ensino, ou 

seja, do saber a ser ensinado. Por outro lado, a preocupação exacerbada com o que ensinar foi 

um fator que retirou dessa perspectiva o olhar sobre as questões que envolvem o saber 

ensinar/como ensinar. Sendo assim, como observa Pérez Goméz (2000), a formação fica 

restrita a um processo de transmissão dos conhecimentos da cultura, considerando apenas a 

sequência lógica e a estruturação epistemológica das disciplinas. O autor afirma ainda que 

desse modo, “a competência do professor/a reside na posse dos conhecimentos disciplinares 

requeridos e na capacidade para explicar com clareza e ordem tais conteúdos, bem como na 

avaliação, com rigor, da aquisição de tais conhecimentos por parte dos alunos/as” (PÉREZ 

GOMEZ, 2000, p. 355). No Brasil, essa concepção de formação se manifestou e se manifesta 

com mais intensidade nos cursos de licenciatura que, ao dicotomizar os conteúdos da 

formação (disciplinar e pedagógica), favoreceram o desenvolvimento de um modelo que 

privilegiou e privilegia a formação do docente como se ele fosse um especialista nas 

diferentes áreas do currículo.  

                                                 
9 Entre os autores que utilizam esse tipo de classificação, destacamos: García (1999), Pérez Gómez (2000), 

Garrido e Ghedin (2002), Contreras (2002), Santos (2007), Diniz-Pereira e Zeichner (2008). 
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As críticas formuladas à perspectiva conteudista favorecem a emergência de uma 

racionalidade baseada no conhecimento técnico, que se inscreve nos marcos da ciência 

aplicada de cunho positivista. Santos (1991) observou que “a racionalidade técnica é uma 

herança do Positivismo que se desenvolveu a partir do século XIX, fundamentado na ideia de 

que o progresso humano seria decorrência do desenvolvimento científico, no sentido de criar 

tecnologias voltadas para o bem-estar da espécie humana” (p. 322). Sendo assim, essa 

perspectiva supõe que é possível explicar o processo de ensino-aprendizagem a partir do uso 

do método científico que permite compreender tal processo de forma mais rigorosa, 

sistemática e objetiva.  

O objetivo prioritário da racionalidade é, portanto, “alcançar a eficácia na atuação, 

tentando regular a prática [de ensino] como um modelo de intervenção tecnológica que se 

apoia nas atividades do conhecimento científico” (PÈREZ GOMÉZ, 1996, p. 82). A ideia 

veiculada nesse ideário é de que a existência de um conhecimento científico, rigoroso e eficaz 

seria suficiente para regular o processo de ensino-aprendizagem, assim como garantir sua 

qualidade. A partir desse entendimento, Pérez Goméz (1996) assinala que pouco a pouco o 

processo de ensino-aprendizagem foi sendo incrementado por um cabedal de conhecimentos 

científicos que pretende moldar a intervenção docente, de forma que essa viesse a ser tão 

previsível e algorítmica como os procedimentos utilizados para produzir uma máquina ou 

curar doenças.  

Nesse sentido, o trabalho docente é considerado como uma mera atividade 

instrumental em que basta uma escolha acertada dos meios para atingir determinados fins. 

Desse modo é que se pode entender que, na perspectiva da racionalidade técnica, os 

problemas que se colocam para o professor são de natureza técnica, demandando uma 

abordagem instrumental. Isso significa que os problemas da prática social que perpassam a 

prática docente e a prática pedagógica não são levados em consideração no estabelecimento 

dos fins educacionais; haja vista que os critérios de validação científica são mais importantes 

na definição de tais funções. Tendo-se o entendimento de que o conhecimento científico é 

produzido a partir de relações de causalidade entre variáveis da realidade, torna-se natural 

utilizar-se desses conhecimentos advindos das regularidades, como forma de estabelecer 

critérios para todos os aspectos que compõem a prática de ensino. 

 

De acordo com o modelo de racionalidade técnica, a atividade do profissional é 
instrumental, dirigida à solução de problemas mediante a aplicação rigorosa de 
teorias e técnicas científicas. Para serem eficazes, os profissionais de ciências 
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sociais, como de outros âmbitos da realidade, devem enfrentar os problemas 
concretos que encontram em sua prática, aplicando princípios gerais e 
conhecimentos derivados da investigação. Das leis ou princípios gerais podem se 
tirar normas ou receitas de intervenção, que aplicados rigorosa e matematicamente, 
produzem os resultados requeridos. (PÈREZ GÓMEZ, op cit, p. 356) 

 

Na perspectiva da racionalidade técnica, a formação docente é concebida como 

espaço de treinamento baseado na aquisição de competências específicas e observáveis. Prima 

pela objetividade na relação pedagógica que, por sua vez, pressupõe-se neutra, apolítica e 

racional. Essa concepção epistemológica orienta as práticas formativas caracterizadas como 

modelo de treinamento de habilidades comportamentais, no qual os conhecimentos científicos 

e pedagógicos são transmitidos aos professores numa relação verticalizada. Para a 

racionalidade técnica, a relação de subordinação vivenciada com a produção do conhecimento 

é algo que se estende na relação entre o especialista externo e o professor. Há uma nítida 

divisão entre os produtores e os consumidores do conhecimento produzido. Em muitos casos, 

ocorre a mecanização do pensamento, a tentativa de negação do mundo das experiências 

vividas. O conhecimento em geral e, especialmente, o do professor vão sendo reduzidos à 

técnica. Com efeito, nessa relação de subordinação, o professor é visto como um técnico que 

aprende conhecimentos que o ajudam a desenvolver competências e atitudes adequadas ao 

desenvolvimento de sua atividade prática.  

Outra consequência desse tipo de relação é a separação do professor das dimensões 

pessoal e institucional. A atividade prática, quando fica restrita a uma atividade instrumental, 

aponta para a existência de um currículo que desconsidera as dimensões políticas, sociais e 

antropológicas que revestem o ensino e a formação docente. Sacristán (2000) afirma que “o 

objetivo prioritário dessa perspectiva é alcançar a eficácia na atuação, tentando regular a 

prática como um modelo de intervenção tecnológica que se apoia nas atividades do 

conhecimento científico” (p. 82). Supõe-se que, quanto mais for programado o ensino, mais 

garantias existem de não haver distorções ou perturbações de forças contrárias à cientificidade 

eficaz. Diante desse quadro, podemos afirmar que a racionalidade técnica ou instrumental 

configura uma proposta inadequada para a formação do professor, na medida em que busca 

“enquadrar” a prática docente em esquemas pré-estabelecidos, aspectos que servem para 

instaurar uma compreensão de “neutralidade” das questões do ensino e da formação docente. 

Enfim, o conhecimento postulado pela racionalidade técnica tem, assim, uma utilidade muito 

limitada no enfrentamento dos desafios do ensino enquanto prática social.  
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O problema fundamental que se coloca para a perspectiva técnica de intervenção na 
aula é sua incapacidade para enfrentar a natureza dos fenômenos educativos. A 
realidade social, ao contrário da realidade física, resiste a ser enquadrada em 
esquemas fixos preestabelecidos, resiste às classificações taxionômicas, ás 
generalizações universalmente válidas para todo tempo e contexto, aos 
procedimentos algorítmicos, nos quais os passos se encadeiam mecanicamente, 
conduzindo sempre aos mesmos resultados. A realidade social e concretamente, a 
realidade da aula é sempre complexa, incerta, mutante, singular e carregada de 
opção de valor (SACRISTÁN, 2000, p. 83) 

 

O pensamento do autor denota ainda que o ensino é uma prática social. Sendo assim, 

é uma atividade constituída por relações pedagógicas que têm relação com as necessidades 

dos sujeitos e do próprio processo de ensino-aprendizagem e não é uma tarefa que se realiza 

simplesmente a partir da escolha certa dos meios e procedimentos e da competente aplicação 

dos mesmos. O ensino, enquanto atividade intencional, está imbuído de situações ambíguas e 

conflitantes que solicitam do professor formas singulares para resolver os problemas 

pedagógicos. Poderíamos, então, concordar com Sacristán (2000) e afirmar que os problemas 

da prática educativa não podem ser reduzidos a questões meramente instrumentais. Por essa 

razão, a formação do professor também não se limita às receitas e estratégias curriculares 

produzidas por uma estrutura pré-determinada, haja vista que esse modelo contribui para uma 

homogeneização das práticas formativas. 

Essa abordagem explicitou-se claramente no Brasil nas décadas de 70 e 80. 

Entretanto, destacamos que, mesmo considerando os limites e a inadequação dessa 

perspectiva para lidar com as questões axiológicas do ensino, ela ainda se faz presente em 

algumas políticas e práticas de formação de professores na atualidade. Essa perspectiva de 

formação de professores ressurge com muita força no Parecer 09/2001 que serve de 

sustentação para as Diretrizes Curriculares para Formação de Professores da Educação Básica 

(2002). Diniz-Pereira (2008) refere-se a esse período, “afirmando que o Banco Mundial [foi] 

um dos mais importantes veículos de divulgação da racionalidade técnica e científica em 

reformas educacionais e mais especificamente na formação de professores no mundo” (p. 

256). Enfim, o caminho aberto pelas reformas de natureza mercantil e pragmática favorece a 

retomada dessa abordagem, na medida em que ela concorre para uma padronização do ensino 

e um controle do trabalho docente. Dadas às mudanças do contexto atual, esse ideário 

revestiu-se de algumas orientações “modernas” para adequar-se às novas exigências da 

sociedade contemporânea. De qualquer forma, permanecem os limites de uma concepção 

epistemológica que, pela sua própria natureza, encontra-se incapacitada de tratar os problemas 
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da prática docente como uma atividade complexa, perpassada por situações de incertezas e 

singularidades. 

É nesse contexto de complexidade, incertezas e singularidades subjacentes à prática 

de ensino, como adverte Sacristán (2000), que situamos a crise do conhecimento fundado na 

racionalidade técnica e na emergência da perspectiva da racionalidade prática. Autores como 

Schön (2000), Zeichner (1993), Gómez e Sacristán (2000), entre outros, críticos da 

racionalidade técnica, partem do entendimento de que o ensino é uma atividade complexa que 

tem a ver com as questões de incerteza e imprevisibilidade que perpassam o cotidiano do 

ensino. Destacam que um dos equívocos desse tipo de racionalidade consiste em centralizar as 

questões da prática profissional exclusivamente no âmbito das soluções técnicas. Os autores 

asseveram que, na realidade, o ensino e a prática profissional estão imbuídos de “problemas” 

que não se apresentam definidos ou dados ao profissional, exigindo, assim, formas singulares 

de intervenção que estão relacionadas com as experiências dos sujeitos.  

Nessa forma de compreender o ensino e a prática profissional, fica evidente que a 

racionalidade técnica não pode ser aplicada como solução geral para os problemas educativos. 

Pérez Gómez (2000) observa que as situações de ensino estão imbuídas de valores ético-

políticos que influenciam na seleção dos conteúdos, na definição dos métodos, nos modos de 

organização do espaço-tempo de aprendizagem e em decisões sobre as formas de avaliar. 

Além disso, o autor argumenta que não há uma única teoria científica sobre o processo de 

ensino-aprendizagem que permita uma escolha acertada das regras e técnicas que serão 

utilizadas na prática profissional. Para superar esse modelo unívoco de ciência e a perspectiva 

instrumental por ele postulada, o autor propõe pensar o ensino como uma atividade reflexiva e 

artística e o professor como “um artesão, artista ou profissional clínico que tem de 

desenvolver sua sabedoria que requer a intervenção criativa e adaptada às circunstâncias 

singulares e mutantes da aula” (PÈREZ GÓMEZ, 2000, p. 363).  

Nessa forma de pensar, o professor é concebido como um sujeito que produz saberes 

a partir da sua experiência profissional. Parte-se, então, do reconhecimento de que o 

professor, ao desenvolver sua atividade prática numa realidade complexa, é constantemente 

desafiado a formular respostas para os problemas práticos do cotidiano do ensino. Como os 

problemas práticos do ensino têm certo grau de incerteza e imprevisibilidade, eles não podem 

ser solucionados mediante a aplicação de uma regra ou procedimento técnico. Trata-se de 

problemas singulares que têm a ver com os contextos que os produzem, por isso exigem um 

tratamento específico por parte do professor.  
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O professor produz um determinado tipo de saber que valida sua ação e proporciona 

sua aprendizagem. Isso significa que a experiência no exercício da atividade docente é um 

fator importante na aprendizagem profissional, pois é exatamente no âmago da experiência 

que se configura o conhecimento profissional, tácito, que dá suporte ao trabalho do professor. 

Enfim, está claro que essa compreensão epistemológica valoriza os saberes do fazer docente, 

contrapondo-se às perspectivas acadêmicas e técnicas que se pautam pela existência de um 

conhecimento exterior respaldado pela pesquisa científica.  

Poderíamos, então, afirmar que, sob a ótica da epistemologia da prática, foi sendo 

tecida uma concepção de formação fundada na “aprendizagem da prática, para prática e partir 

da prática” (SCHÖN, 1992).10 Fica evidenciado, também, que essa perspectiva 

epistemológica, além de preconizar a prática profissional como fonte de conhecimentos, 

sugere a superação da relação dicotômica estabelecida entre o conhecimento científico e o 

conhecimento prático. De um modo geral, podemos dizer que a epistemologia da prática é 

uma abordagem teórica que se foi constituindo em contraposição à racionalidade técnica. Ao 

questionar o problema da relação teoria-prática, seus pensadores defenderam uma concepção 

de formação que valoriza uma posição ativa do sujeito no processo de aprendizagem, aspecto 

que favorece o desenvolvimento de um currículo mais aberto e centrado na realidade e nas 

necessidades do sujeito aprendiz.  

Em síntese, a epistemologia da prática focaliza uma preocupação com a experiência 

pessoal e com a prática profissional como fonte de produção de saberes. A reflexão é tomada 

como estratégia que oferece oportunidades para o sujeito construir e reconstruir suas 

experiências, assim como tomar consciência dos saberes e crenças que alicerçam sua prática. 

A partir do referencial utilizado, podemos afirmar que experiência, reflexão e saber tácito são 

categorias que se articulam para conformar um novo modelo de racionalidade para a formação 

de professores. Nos próximos itens, trataremos de algumas questões relacionadas à reflexão, 

ao ensino reflexivo e à prática reflexiva, destacando suas origens, principais pensadores e 

disseminação desse ideário no campo da formação. Tais questões tornam-se importantes para 

percebermos suas influências no processo de reconceitualização da formação continuada, 

assim como sua inserção nas políticas de formação inicial e continuada de professores. 
                                                 
10 Donald Schön, professor de Estudos de Urbanismo e Educação de Massachutts Institut of Tecnology - M.I.T, 

licenciado em Filosofia pela Universidade de Yale, realizou mestrado e doutorado na mesma área pela 
Universidade de Harvard. Desenvolveu vários trabalhos na área de pesquisa e assessoria, centrando-se nos 
problemas de aprendizagem, nas organizações e na eficácia profissional. Nos anos de 1970, desenvolveu 
estudos para o M.I.T. sobre a formação do arquiteto, fundamentados na teoria da indagação de Dewey. Suas 
experiências na formação de arquitetos estão expressas em duas obras: “O Profissional Reflexivo” (1983) e 
“Formação de Profissionais Reflexivos” (1987). 
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1.2.1 Gênese do pensamento reflexivo: as contribuições de Dewey 

 

Embora Schön (2000) tenha sido considerado com um dos principais pensadores da 

epistemologia da prática no contexto atual, consideramos importante evidenciar que a 

valorização da experiência como atividade estruturante do pensamento e desencadeadora de 

novas aprendizagens não é nova no âmbito do ensino e da formação docente, ela tem origem 

no pensamento pedagógico de Jonh Dewey. 

 

[...] ainda que nos apresente como uma questão recente, as origens desta perspectiva 
ao nível da formação de professores remontam a Dewey, o qual em 1933, defendia 
que no ensino reflexivo se levado a cabo “o exame activo, persistente e cuidadoso de 

todas as crenças ou supostas formas de conhecimento, à luz dos fundamentos que as 

sustentam e das conclusões para que tendem” (1989, p. 25). Daqui deriva a 
necessidade de formar professores que venham a reflectir sobre a sua própria prática, 
na expectativa de que a reflexão será um instrumento de desenvolvimento do 
pensamento e da ação. (GARCIA, 1992, p. 60) 

 

No Brasil, ela remonta às contribuições do pensamento deweyano que propiciou o 

desenvolvimento da Escola Nova. Souza e Martineli (2009) analisaram a trajetória histórica 

da influência de John Dewey (1859-1952) na educação brasileira e identificaram dois 

momentos distintos dessa influência: o período 1930 a 1950 e, posteriormente, a década 1990. 

O primeiro momento é marcado pelo embate político de introdução do ideário escolanovista 

no Brasil. No segundo período da influência, Dewey aparece atrelado à formação de 

professores, sobretudo a partir da noção de professor reflexivo. 

John Dewey foi um dos expoentes do movimento da Escola Nova, que desencadeou, 

na educação, a renovação de ideias e práticas pedagógicas. Entre os aspectos subjacentes ao 

pensamento filosófico desse autor, está a defesa de que a experiência é condição para o 

desenvolvimento da aprendizagem do indivíduo. Dewey criticou a escola tradicional que, ao 

basear-se numa organização do ensino propedêutica, privilegiou a transmissão de um 

conhecimento essencialmente científico, teórico e acadêmico, imposto de cima para baixo e 

de fora para dentro. Nessa lógica, a concepção de aprendizagem ficava restrita à aquisição de 

um conhecimento pronto, acabado, o que dificultava a apreensão do movimento real das 

mudanças que seguramente o conhecimento sofre e poderá sofrer em situações futuras. Na 

visão do autor, a ideia de um conhecimento estático tornou-se inadequada à formação do 

aluno, porque negava as relações de complexidade e incertezas que perpassam a prática, assim 

como distanciava a escola dos problemas práticos que envolvem a vida do aluno.  
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Assim, Dewey (1978) partiu do entendimento de que a escola tradicional, com seus 

conteúdos, métodos e regras de conduta da pessoa madura, era indubitavelmente um fator que 

tornava a educação e a escola algo estranho para o aluno. A partir dessa crítica, Dewey 

cunhou uma nova filosofia para a educação cuja premissa é a de que uma “educação genuína 

se consuma através da experiência”. Dewey, um dos precursores da Escola Ativa, considerou 

“que a ideia fundamental da filosofia de educação mais nova e que lhe dá mais unidade é a de 

haver relação íntima e necessária entre os processos de nossa experiência real e a educação” 

(DEWEY, 1976, p. 13). Nesse prisma, o autor postula a experiência como ideia fundante da 

organização do ensino na escola nova, em oposição ao modelo propedêutico difundido pela 

escola tradicional. Ele enfatiza que uma teoria da experiência na educação seria importante na 

busca de novas formas de seleção e organização de métodos apropriados aos novos rumos da 

educação.  

Para a Escola Nova, a escola seria tradicional, pois concebe e efetiva a organização 

do trabalho pedagógico no desenvolvimento de práticas curriculares centradas no conteúdo 

disciplinar. Precisaria, por conseguinte, passar por um processo de reformulação no qual 

houvesse o deslocamento do eixo do trabalho pedagógico para o indivíduo, nas experiências e 

em seus interesses; daí a necessidade de se considerar a realidade do aluno e as experiências 

cotidianas. Na perspectiva deweyniana, o princípio pedagógico é de “aprender partindo da 

experiência”, questão que coloca a discussão sobre a natureza do conhecimento que deve ser 

balizador da formação do aluno. Dewey ressaltou ainda que não é qualquer experiência que 

favorece as condições para uma nova aprendizagem, pois existem experiências que podem ser 

deseducativas, sobretudo aquelas que se caracterizam pela dureza, pela insensibilidade e pela 

incapacidade de responder aos problemas da vida cotidiana. A partir desse entendimento, o 

autor é enfático, ao afirmar que a escola tradicional, ao privilegiar um conhecimento alheio às 

situações da vida do aluno fora da escola, contribuiria para a cristalização de experiências 

desagradáveis e desconexas, o que inevitavelmente restringiria a possibilidade de experiências 

desafiadoras que fossem capazes de impulsionar novas experiências.  

Nesse sentido, Dewey observa que o desafio da Escola Nova seria “dispor as cousas 

para que as experiências, conquanto não repugnem ao estudante e antes mobilizem seus 

esforços, não sejam apenas imediatamente agradáveis, mas o enriqueçam e, sobretudo, o 

armem para novas experiências futuras” (DEWEY, 1976). Tal concepção está alicerçada na 

necessidade de a educação vir a se constituir como espaço de problematização das 

experiências, pois há um entendimento de que o aluno poderá construir suas próprias 

descobertas, problematizando a prática. De acordo com a ótica da Escola Nova, o ensino é um 
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processo ativo que se materializa através do princípio do “aprender fazendo”. Tal princípio foi 

desenvolvido considerando-se cinco aspectos formulados por Dewey (1978): a experiência, o 

problema, a pesquisa, a ajuda discreta do professor, o estudo do meio natural e social.  

No pensamento deweyano, o princípio do “aprender fazendo” possibilitaria 

condições que levam o aluno a envolver-se num “aprender a aprender”, pois, na medida em 

que a escola privilegia estudos independentes e em grupo, incentiva-o a selecionar uma 

situação vivida que seja desafiante e que careça de uma solução para um problema prático. 

Parece ser muito provável que o aluno seja estimulado a pensar sobre o que faz e construir os 

caminhos de sua aprendizagem, ao pensar sobre suas experiências. Por esse motivo, Dewey 

propõe que a educação deve, então, superar a mera transmissão de conhecimentos e se 

constituir como um processo que garanta ao aluno aprender a pensar sobre suas experiências 

e, a partir daí, projetar novas aprendizagens. Nesse sentido, Dewey enfatiza que uma escola 

nova perseguiria o desenvolvimento de práticas educativas que estivessem alicerçadas em 

“experiências frutíferas e criadoras” para as aprendizagens subsequentes. 

 
Constitui princípio cardeal da mais recente teoria da educação dever toda instrução 
iniciar-se pela experiência que o aprendiz já possui: essa experiência e as 
capacidades desenvolvidas, durante esse período anterior (à escola), fornecem o 
ponto de partida de toda aprendizagem posterior. (DEWEY, 1976, p. 75) 

 
 

 Para Dewey, o ato educativo supõe uma contínua reorganização, reconstrução e 

transformação da vida, por isso ele deve ter como premissa básica a reconstrução da 

experiência. Dewey revela em seus estudos que o verdadeiro objetivo da educação consiste na 

busca de experiências ricas e amplas que possam proporcionar o crescimento e o 

desenvolvimento do sujeito. Nesse sentido, o desafio do educador é traduzir essa 

possibilidade, explorando as experiências que podem- se constituir como educativas. Reitera-

se, assim, a ideia de que o individuo aprende através daquilo que faz. 

 É nesse contexto que o autor ressalta a importância de uma ação reflexiva sobre a 

experiência como elemento fundamental no ato de aprender. Dewey definiu a ação reflexiva 

como sendo aquela que implica uma consideração ativa, persistente e cuidadosa daquilo em 

que se acredita ou que se pratica, à luz dos motivos que a justificam e das consequências que a 

conduz. Para ele, a reflexão é a síntese totalizante de todos os interesses anteriores, 

dialeticamente superados. Isso porque a reflexão toma a experiência e a examina criticamente 

através da razão, a compara com outras experiências, reexamina seu significado, para então 

orientar novas experiências que, por sua vez, serão fonte de novas reflexões. A 
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problematização e a reflexão são, portanto, partes constituintes de um processo pedagógico 

dinâmico que abre caminhos para novas criações e novas aprendizagens. 

Diante dessa possibilidade, o autor defendeu a importância do pensamento reflexivo, 

assim como propôs estratégias que propiciassem ao sujeito “aprender a pensar”. Enfatizou, 

assim, que os métodos de ensinar e aprender deveriam dispor de coisas que estimulassem e 

provocassem a reflexão e o pensamento do indivíduo. A reflexão, por ter um caráter 

intencional, necessitaria estar acompanhada de um rigor metódico que permitiria ao indivíduo 

desenvolver sua consciência.  

Dewey (1976) observa que o desenvolvimento de uma prática reflexiva implica três 

atitudes necessárias: a abertura de espírito, que tem a ver com a capacidade do indivíduo de 

saber ouvir e reconhecer as possibilidades de erros; a responsabilidade, que pressupõe a 

capacidade de fazer ponderações cuidadosas de uma determinada ação; e o empenho, que se 

traduz na adesão voluntária de mobilização de ações anteriores. Dewey reconhece que 

refletimos sobre um conjunto de coisas, no sentido de que analiticamente pensamos sobre 

elas, mas o pensamento analítico só tem lugar quando há um problema real a resolver. Isso 

significa que a capacidade que temos para refletir emerge quando há o reconhecimento de um 

problema, de um dilema e a aceitação da incerteza. Dessa forma, o autor propugna a reflexão 

sobre a experiência como uma maneira de encarar os problemas da prática e responder a eles.  

Enfim, o pensamento deweyano tomou a educação como chave do desenvolvimento 

intelectual e do progresso social. Nesse sentido, Dewey defende que cabe à educação 

escolarizada oportunizar aos alunos e professores formas de se engajarem com a construção 

do conhecimento e com a vida democrática. Para ele, o currículo mais atento a essa 

possibilidade tem como característica principal a reflexão sobre a experiência social. Por isso 

Dewey critica a escola tradicional que silencia e ignora os interesses e as experiências do 

aluno. Nas últimas décadas, as premissas do pensamento deweyano estenderam-se à formação 

de professor, configurando-se uma perspectiva da prática reflexiva na formação. 

 Zeichner (1993), apoiado nas ideias de Dewey, partiu do entendimento de que os 

professores, como detentores de experiências advindas da sua atividade profissional, podem 

aproveitá-las para construir novas aprendizagens e, consequentemente, reorientar sua prática. 

O autor diz ainda que os professores que não refletem sobre suas práticas têm uma tendência a 

aceitar naturalmente a realidade cotidiana de suas escolas, o que os coloca numa atitude 

passiva diante das orientações que lhes são impostas. Campos e Pessoa (2001), também, 

apoiadas na ideias de Dewey, assinalam que:  

 



 47 

[...] na formação reflexiva, a lógica da razão e da emoção estão atreladas entre si e 
caracterizam-se pela visão ampla de perceber os problemas. As professoras e os 
professores com ações reflexivas não ficam presos a uma só perspectiva, examinam 
criteriosamente as alternativas que a eles apresentam como variáveis, como também 
aquelas que lhes parecem mais distantes da solução, com o mesmo rigor, seriedade e 
persistência. (p. 191) 

 

 

Enfim, a prática reflexiva desenvolvida pelos professores é um processo que tem a 

ver com o enfrentamento das dificuldades que emergem no exercício da prática profissional e 

a que o comportamento rotineiro, normalmente, não dá conta de responder. Desse modo, os 

professores são colocados em situação de instabilidade que os motiva a analisar as 

experiências anteriores. Consequentemente, são formuladas indagações que os ajudam a 

confrontar saberes, bem como responder aos problemas da prática. Essas questões nos ajudam 

a pensar que a prática reflexiva na formação de professores, segundo o pensamento de Dewey 

tem a prática docente como fonte de experiências, que podem ser convertidas em objetos de 

reflexão e de conhecimentos. Tais questões têm sido reiteradas no debate da formação 

docente, no contexto atual, através das ideias postuladas por Schön, Zeichner e outros como 

veremos a seguir.  

 

1.2.2 A Reflexão-na-ação: contribuições de Donald Schön 

 

Na literatura que aborda a prática reflexiva, observamos que o norte-americano 

Donald Schön costuma ser evocado com frequência e apontado como um dos principais 

difusores do pensamento reflexivo, na contemporaneidade. Schön (1992) atribuiu valor 

epistemológico à prática profissional, ao constatar que o currículo normativo, primeiro, 

apresenta a ciência básica como relevante, depois valoriza a sua aplicação e, por último, prevê 

a aplicação, pelos alunos, dos conhecimentos técnico-profissionais. O autor aponta que o 

cumprimento dessas etapas não é suficiente para dar conta das zonas indeterminadas11 que 

constituem a prática. Nesse sentido, assinala que há um distanciamento entre a concepção de 

conhecimentos dominantes na escola e as competências exigidas dos profissionais em seu 

campo de atuação. Nos marcos desse tipo de formação, Schön argumenta que o profissional 

não consegue dar respostas às situações únicas e complexas que emergem no dia a dia, porque 

elas ultrapassam os conhecimentos elaborados pela ciência, e pelo fato de as respostas 

                                                 
11 Na visão do autor, as zonas indeterminadas compreendem as incertezas, a singularidade e os conflitos de 

valores. (SCHÖN, 2000). 
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técnicas que poderia fornecer ainda não estarem formuladas. Schön defende, então, que o 

profissional deve ser capaz de refletir sobre sua experiência.  

Nesta direção, Schön (2000) chama a atenção para o fato de que as escolas de 

formação profissional devem repensar tanto a epistemologia da prática, quanto os 

pressupostos pedagógicos que servem de sustentação para os currículos. Na visão do autor, 

essas questões são fundamentais para se encaminhar o ensino prático reflexivo como 

elemento fundante da formação profissional. 

Outro aspecto que Schön (2000) observou sobre a prática profissional, é que os 

profissionais são portadores de um saber profissional que se manifesta no saber fazer. O autor 

afirma que há uma série de ações que as pessoas realizam espontaneamente, sem saber 

descrever com precisão como as realizam. Trata-se de compreensões que são interiorizadas, 

sem que necessariamente o sujeito tenha consciência de seu aprendizado. O autor chama a 

atenção para o fato de que o conhecimento que surge na ação é utilizado para resolver os 

problemas relacionados ao seu ofício. Defende a ideia de que existe um conhecimento na 

ação, um saber que as pessoas constroem quando buscam respostas e descobertas 

surpreendentes através da criação imediata de novas regras. “Neste caso, o conhecimento não 

precede a ação, mas está tacitamente encarnado nela” (PAIVA, 2003, p. 51). Sendo assim, 

Schön compreende que a vida cotidiana de qualquer profissional prático depende do 

conhecimento tácito que ele mobiliza e elabora durante sua ação.  

Desse ponto de vista, fica evidenciado o papel que a experiência assume na 

estruturação desse tipo de saber. É a partir das experiências que as pessoas são levadas a 

darem respostas imediatas para problemas que se enquadram na estrutura de outros já 

resolvidos, validando os saberes existentes e/ou ressignificando-os a partir de novas 

perspectivas. O autor é bastante enfático quanto à necessidade de se desenvolver um ensino 

que favoreça a difusão de um conhecimento essencialmente prático, pois, na sua lógica, a 

crise de confiança nas profissões e nas escolas está enraizada numa epistemologia que deu 

origem a um currículo que tem gerado um tipo de conhecimento profissional insuficiente para 

dar respostas aos problemas da prática. Na perspectiva da epistemologia da prática, fortalece-

se uma ideia de que existe um saber o qual se encontra na base do ensino e da profissão e de 

que, a partir dele, as pessoas constroem suas experiências profissionais. 

  

A importância da contribuição de Schön consiste no facto de ele destacar uma 
característica fundamental do ensino: é uma profissão em que a própria prática 



 49 

conduz necessariamente à criação de um conhecimento específico e ligado a ação, 
que só ser adquirido através do contato com a prática, pois trata-se de um 
conhecimento tácito, pessoal e não sistemático. (GARCIA, 1992, 60) 

 

Todavia Schön focaliza que, muitas vezes, a rotina e a repetição fazem o 

conhecimento prático tornar-se tácito e tão espontâneo que os profissionais não mais refletem 

sobre o que estão fazendo. Daí, advogar a importância da reflexão para o desempenho da 

atividade prática. A reflexão na ação é, portanto, uma possibilidade de conversão do 

profissional num investigador do contexto da prática. Diante dessa possibilidade, Schön 

destaca que a reflexão-na-ação é uma importante estratégia que precisa ser valorizada na 

formação profissional, haja vista que ela poderá ajudar a compreender o pensamento prático 

dos profissionais. Nesse sentido, o autor argumenta que os programas de formação 

profissional devem favorecer o desenvolvimento de um ensino prático reflexivo, capaz de 

ajudar os estudantes a adquirirem determinados talentos artísticos, essenciais ao 

desenvolvimento da competência profissional para lidar com as zonas indeterminadas da 

prática. 

 Schön (2000, p. 25) advoga ainda que as “escolas profissionais devem repensar tanto 

a epistemologia da prática quanto os pressupostos pedagógicos sobre os quais seus currículos 

estão baseados e devem adaptar suas instituições para acomodar o ensino prático reflexivo 

como elemento chave da educação profissional”. O ensino prático reflexivo aparece como 

uma possibilidade de se pensar sobre o conhecimento tácito que organiza a ação. Nesse 

sentido, o autor propõe a reflexão-na-ação como uma possibilidade de o profissional olhar 

para suas experiências e pensar retrospectivamente sobre a ação realizada. O autor 

compreende que, nesse movimento, o profissional experimenta formas de aprendizagem que 

vão além das regras, dos fatos, teorias e operações disponíveis, “não apenas por enxergar 

novos métodos de raciocínio, [...] mas por construir e testar novas categorias de compreensão, 

estratégias de ação e formas de conceber problemas” (SCHÖN, 2000, p. 41). Enfim, na visão 

do autor, a reflexão-na-ação é um processo que tem em potencial a possibilidade de lidar com 

os problemas da prática fora dos padrões estabelecidos pela escola tradicional. 

 

Quando o profissional apresenta-se flexível e aberto, no cenário complexo de 
interações da prática, a reflexão na ação é o melhor instrumento de aprendizagem 
significativa. Não apenas se aprendem e se constroem novas teorias, esquemas e 
conceitos, mas também – o que é mais importante em nossa opinião – se aprende o 
próprio processo didático de aprendizagem em diálogo aberto com a situação 
prática. (GÒMEZ, 1996, p. 370) 
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Na visão de Schön, aprender a prática implica estar aberto às incertezas e à 

possibilidade de construção de novas hipóteses, assim como ter “liberdade”12 para descobrir 

novos caminhos que possam engendrar soluções mais próximas do mundo prático dos 

profissionais. 

Percebermos que a proposta de aprender a prática por meio da reflexão-na-ação 

caracteriza-se por uma supervalorização das práticas individuais, o que, conseqüentemente, 

limita a reflexão acerca dos problemas imediatos da prática profissional deslocada do 

contexto sócio-histórico e político. Somos do entendimento de que a reflexão, ao concentrar-

se nesse aspecto, pode incorrer no risco de reduzir a compreensão de prática aos aspectos 

imediatos do ensino e da sala de aula, na medida em que desconsidera os determinantes e 

condicionantes da ação, como, por exemplo, os aspectos institucionais que influenciam o 

conteúdo e a forma da prática profissional. Sendo assim, esse tipo de abordagem, na formação 

profissional, deságua na conformação de um currículo que tem como eixo central a solução de 

problemas que farão parte da prática profissional, atribuindo à formação um caráter 

instrumental.  

Na prática reflexiva de Schön, “o profissional não depende de teorias e técnicas 

estabelecidas, uma vez que ele constrói uma nova teoria para a compreensão da situação 

problemática de modo a atender a suas peculiaridades e tomar uma decisão” (PAIVA, 2003, 

p. 53). Embora o estudo de Schön não tenha focalizado a formação do professor, inicialmente, 

sua abordagem ganhou um destaque significativo nesse campo, sobretudo nas políticas de 

reforma implementadas em países periféricos nos anos de 1990, que rapidamente adotaram o 

slogan do “professor reflexivo” como eixo estruturante13 dos currículos. Os estudos 

produzidos sobre essa questão demonstraram que a proposta de reflexão-na-ação preconizada 

por Schön contribuiu para reforçar uma tendência epistemológica que valoriza as questões 

técnicas do ensino, ao centrar-se essencialmente numa reflexão sobre o fazer do professor, 

deslocada das condições sócio-históricas que o produzem.  

                                                 
12 A concepção de liberdade tomada pelo autor está referenciada na ideia de educação de Dewey. Assim sendo, a 

educação é tomada “como fator de equalização social, [...] instrumento de correção da marginalidade na 
medida em que cumpre a função de ajustar, de adaptar os indivíduos à sociedade, incutindo neles o sentimento 
de aceitação” (SAVIANI, 2003, p. 08). 

13No Brasil, essa tendência ganhou maior expressividade a partir da segunda metade da década de 90, 
influenciando sobremaneira o conteúdo do Parecer 009/2001 que estabeleceu as Diretrizes para Formação do 
Professor da Educação Básica/2002. 
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Nesse sentido, concordamos com alguns autores Diniz Pereira (2008), Pimenta 

(2002), Ghedin (2002), dentre outros, os quais argumentam que a proposta do autor é 

reducionista, por ignorar o contexto em que a prática se efetiva e pressupor a prática reflexiva 

como uma atividade centrada no indivíduo e na imediaticidade da sala de aula. Com efeito, 

esse entendimento restringiu a concepção de prática, na medida em que a reflexão-na-ação 

privilegia a dimensão técnica do aprender a ensinar. As críticas feitas ao modelo teórico de 

formação fizeram emergir uma compreensão de que a superação da dicotomia teoria-prática 

poderia ser feita mediante a valorização da pratica profissional nos diferentes momentos da 

formação docente. Por outro lado, essa preocupação contribuiu para a disseminação de uma 

perspectiva de reflexão pragmática.  

A despeito dessa questão, Freitas (1992) já alertava para a possibilidade de um novo 

tecnicismo na educação, na medida em que o processo de formação do professor estaria sendo 

reduzido a uma questão essencialmente prática. Enfatizou o autor que a prática vem sendo 

concebida pelas “novas” abordagens como problemas imediatos do cotidiano. 

Consequentemente, a formação do professor vem-se afastando, gradativamente, de uma 

perspectiva que toma a educação como prática social concreta. Dessa forma, elimina-se a 

formação teórica e política do profissional, “convertendo o [professor] em um practitioner, 

um prático” (SCHÖN, 1992, p. 96) que reflete na ação. De acordo com a perspectiva em tela, 

a formação assume a função de capacitar/treinar o professor para desenvolver um conjunto de 

competências desprovidas, na maioria das vezes, de conteúdos e significados para a realidade 

em que esse profissional realiza sua intervenção.  

Além disso, chamamos a atenção para fato de que a reflexão-na-ação, ao privilegiar o 

conhecimento tácito, corre o risco de encobrir a importância do conhecimento teórico, 

científico e acadêmico para a formação profissional. Sobre esse aspecto, alguns pesquisadores 

vêm levantando preocupações com relação ao esvaziamento teórico dos cursos de formação 

de professores que primam por um excessivo saber prático. Os estudos de Facci (2004), 

Duarte (2001) e Moraes (2003) alertam para os perigos dessa vertente, face ao 

aprofundamento do problema relativo à fragilização da formação teórica do professor. Na 

visão desses autores, a epistemologia da prática, ao supervalorizar os problemas práticos e 

saberes tácitos como estruturantes da formação, concorre para um esvaziamento teórico
14 dos 

                                                 
14 Este grupo de autores vem desenvolvendo estudos que demonstram que o trabalho docente vem sofrendo 

alterações mediante a influência de políticas educacionais que advogam uma formação carente de 
fundamentação teórica, em virtude da supervalorização dos meios e das técnicas de ensino. A tese desses 
autores consiste na ideia de que está ocorrendo um recuo da teoria nos cursos de formação, o qual tem 
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currículos da formação. Sobre a estratégia reflexiva preconizada no ideário da epistemologia 

da prática, Moraes (2003) considera que a reflexão prende-se ao empírico, nele encontrando 

suas possibilidades e limites. Dessa forma, ao fazer prevalecer a “empiria”, 

consequentemente, secundariza os debates teóricos no campo educacional. Esses autores 

afirmam, também, que a epistemologia da prática dificulta o trabalho do professor no que se 

refere ao trato dos conhecimentos acumulados pela humanidade.  

Ainda sobre a ênfase exacerbada da prática e dos saberes docentes na formação 

docente, ressaltamos as preocupações de Pimenta (2002) que, ao analisar a inserção do 

pensamento reflexivo no Brasil, teceu algumas reflexões acerca dos limites dessa tendência:  

 

O saber docente não é formado apenas da prática, sendo também nutrido pelas 
teorias da educação. Dessa forma, a teoria tem importância fundamental na 
formação dos docentes, pois dota os sujeitos de variados pontos de vista para uma 
ação contextualizada, oferecendo perspectivas de análise para que os professores 
compreendam os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si 
próprios como profissionais. (p. 24) 

 

Não se trata de abdicar da importância do conhecimento advindo da experiência, mas 

de tratá-lo de forma articulada com as dimensões epistemológica, social, política e 

profissional que constituem a totalidade da prática educativa historicamente situada. Essa 

questão torna-se importante, porque o trabalho pedagógico não é auto-explicativo. Ele se dá a 

partir de imposições ora feitas pela escola diretamente, ora pela política educacional. Nesse 

sentido, compreendemos que é importante que a formação favoreça à apropriação de 

conhecimentos que ajudem o professor a compreender os limites de sua prática. É oportuno 

salientar que, na proposta de Schön, essa dimensão da reflexão não foi considerada. Sendo 

assim, parece que as contribuições desse autor ficaram limitadas a dois aspectos: a formulação 

da crítica ao modelo da racionalidade técnica e o reconhecimento de que a instrução e a 

aprendizagem se fazem no e pelo fazer. Em nosso entendimento, essas questões são 

insuficientes para dar conta dos problemas educacionais brasileiros, haja vista que os mesmos 

têm raízes em questões estruturais que extrapolam a imediaticidade da sala de aula. Daí, a 

necessidade de não pensar a prática realizada, mas o conteúdo a ser ensinado e a crítica à 

sociedade. Tais questões são importantes para se pensar nas finalidades da educação, da 

escola e no perfil do professor que se deseja formar. 

                                                                                                                                                         
resultado num esvaziamento teórico que traz grandes implicações para o trabalho docente. Por conseguinte, 
esse processo, segundo tais autores, se reflete também na desvalorização do professor e de sua prática. 
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É importante sublinhar que a visão estreita de reflexão postulada por Schön vem 

sendo alvo de críticas, sobretudo por educadores que se afiliam ao campo da Pedagogia 

Crítica. Queremos chamar a atenção para as contribuições de Zeichner (1993) que, ao 

investigar a formação de professores na sociedade norte-americana, partiu do entendimento de 

que a reflexão é uma prática social construída na relação com os pares e imbuída de valores e 

compromissos em prol de um projeto de educação. No pensamento do autor, a formação 

crítico- reflexiva coloca-se como uma necessidade de engajamento do professor na luta contra 

o profundo processo de exclusão social, em particular educacional, a que parte da população 

está submetida. Sendo assim, não lhe escapa a compreensão dos objetivos e da 

intencionalidade da reflexão, bem como dos condicionantes sociais da prática docente e das 

implicações políticas que delas decorrem.  

Enfim, Zeichner defende a ideia de que a formação reflexiva “não pode ser 

sustentada como um fim em si mesma, sem conexão com a produção de uma sociedade 

melhor para todos” (ZEICHNER, 2002, p. 43). Assim, o autor assinala o caráter intencional e 

político da atividade reflexiva e da formação de professores. 

 

1.2.3 A prática reflexiva em Zeichner e o reconstrucionismo social 

 

O autor norte-americano Keneth Zeichner (2008) assinala que sua tentativa de formar 

professores reflexivos e analíticos com respeito ao seu trabalho iniciou-se em 1976, na 

Universidade de Wisconsin, quando passou a desenvolver pesquisas sobre a aprendizagem 

dos estudantes de licenciatura nos programas de formação de professores. Nessa trajetória, 

referenda as contribuições de Dewey (1933), Habermas (1971) e Freire (1973) para afirmar a 

importância da reflexão sobre a prática na formação do professor. No contexto mais atual, 

Zeichner destaca a importância das ideias postuladas por Schön (1983) como um marco na 

reemergência da prática reflexiva como estruturante da formação de professores. Vale 

observar que, embora Zeichner tenha buscado sustentação nas ideias de Schön (reflexão-na-

ação), não se esquivou de criticar o modelo de ensino reflexivo por ele proposto, sobretudo no 

que se refere à restrição dessa atividade como prática individual, centrada no fazer da sala de 

aula. Para Zeichner e Liston: 

 

A prática reflexiva competente pressupõe uma situação institucional que leve a uma 
orientação reflexiva e a uma definição de papeis, que valorize a reflexão e as ações 
coletivas orientadas para alterar não só as interações dentro da sala de aula e na 
escola, mas também entre a escola e a comunidade imediata e entre a escola e as 
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estruturas sociais mais amplas. (LISTON; ZEICHNER, Apud CONTRERAS, 2002, 
p. 139) 

 

Na tentativa de alargar a compreensão sobre a reflexão enquanto prática social, 

Zeicnher (1993) partiu do entendimento de que a reflexão é uma atividade humana, imbuída 

de intencionalidade, por isso pode contribuir para o processo de construção de uma sociedade 

mais humana, justa e decente. Ele assevera, então, que, na formação, torna-se necessário o 

desenvolvimento de uma prática reflexiva que torne o professor mais consciente da dimensão 

moral e ética do ensino. Nesse sentido, Zeichner (1993) propõe que a reflexão esteja 

assentada em três características fundamentais. A primeira refere-se à necessidade de a 

reflexão estar tanto virada para dentro, para a sua própria prática, como para fora, para as 

condições sociais nas quais se situa essa prática. A segunda consiste na tendência democrática 

e emancipatória de que a reflexão deve estar imbuída; e a terceira tem relação com a 

compreensão da reflexão, enquanto prática social, em que os professores apoiam e sustentam 

seu crescimento mutuamente. A articulação dessas questões aponta para a necessidade de se 

definir o foco e a qualidade de reflexão, como forma de se evitar que ela venha a se 

transformar numa atividade instrumental e de controle do trabalho docente, assim como de 

que ela venha a desencadear uma visão ilusória de desenvolvimento profissional. 

 A reflexão em Zeichner (1993) é tomada na perspectiva político-epistemológica e é 

concebida como uma dimensão do trabalho pedagógico. Dessa maneira, torna-se importante 

que o professor atue como um profissional autônomo que reflete, de forma crítica, sobre sua 

prática, compreendendo o processo de ensino-aprendizagem em relação ao contexto em que 

ele se materializa, junto com as demandas advindas desse contexto. Uma proposta dessa 

natureza implica uma compreensão que transcende os limites da sala de aula e do saber fazer 

do professor. Implica, antes de tudo, questionar-se sobre quais são as finalidades do ensino e 

da educação e qual é o papel do professor nesse processo: não se limitar apenas a perguntas 

sobre o como ensinar. Trata-se, portanto, de construir uma reflexão sobre o ensino a qual 

reconheça e questione as crenças, os valores e o conhecimento que servem de sustentação 

para essa ação socialmente construída, assim como analisam as formas como essa atividade se 

relaciona com a prática social mais ampla. Como consequência desse movimento, o professor 

constrói um conhecimento crítico sobre o seu trabalho, que lhe permite avançar para uma 

perspectiva de transformação intelectual e social. Dessa forma, a reflexão crítica é concebida 

como: 
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[...] um processo de reflexão crítica que permitiria aos professores avançarem para 
um processo de transformação da prática pedagógica, mediante sua própria 
transformação como intelectuais críticos, e isso requer, primeiramente, a tomada de 
consciência dos valores e significados ideológicos implícitos nas atuações de ensino 
e nas instituições que sustentam, e, em segundo lugar, uma ação transformadora 
dirigida a eliminar a irracionalidade e a injustiça existentes em tais instituições. 
(CONTRERAS, 2002, p. 165) 

 
 

As ideias postuladas por Contreras (2002) nos permitem afirmar que a prática 

reflexiva em Zeichner está relacionada com a capacidade intelectual e o fato de os professores 

se tornarem mais conscientes das decisões sobre seu trabalho, por isso ela desponta no 

pensamento do autor como uma oportunidade de o professor retomar o processo de trabalho 

em suas mãos, considerando as condições de sua produção e os interesses atendidos por suas 

ações. Sendo assim, a adoção de posturas reflexivas pelos professores não se limita apenas ao 

fato de reconhecer que eles são profissionais reflexivos, implica também a definição do 

conteúdo dessa reflexão. Contreras (op. cit.) assinala que, ao se defender a reflexão crítica 

articulada a uma ideia de emancipação individual e social, torna-se necessário o confronto de 

conteúdos morais específicos; aqueles que representam as práticas escolares tal como estão 

constituídas, que condicionam a forma como os professores interpretam o ensino e sua 

missão, e aqueles que representam a busca de emancipação. “Por isso, a reflexão crítica 

recorre a uma crítica da introjeção de valores sociais dominantes, como forma de tomar 

consciência de suas origens e seus efeitos” (CONTRERAS, 2002, p. 168). É dada importância 

às decisões do professor na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.  

Na proposta de Zeichner, a reflexão e a formação são atividades ligadas à luta pela 

justiça social. Isso significa que parece ser imprescindível a definição das intencionalidades 

dessas atividades. Nessa mesma linha, Ghedin (2002) assevera que a reflexão não tem um fim 

em si mesmo, mas constitui um meio possível e necessário para que se possa operar o 

processo de mudanças no modo de ser da educação, por isso é importante ter clareza de quais 

são os valores, as intenções, os conhecimentos e as consequências políticas de uma formação 

crítico-reflexiva. Em outras palavras, seria necessário “ter consciência de que decisões 

aparentemente corriqueiras fazem parte da rede de sustentação da permanência de 

desigualdades e injustiças sociais ou situam-se em outra rede, aquela da luta pela mudança” 

(GERALDI; MESSIAS; GUERRA, 2001, p. 249).  

Percebemos, então, que, no pensamento de Zeichner, sobressai-se uma compreensão 

de reflexão assentada num processo de contextualização do social e de problematização dos 

aspectos políticos e ideológicos subjacentes ao ensino e à formação de professores, questões 



 56 

que se tornam importantes para entender o papel ético e moral da educação na formação do 

sujeito. Nesse contexto, a educação aparece como elemento fundamental de luta para 

desenvolver formas de conhecimentos e práticas sociais, que ajudem a desenvolver o 

pensamento crítico nos sujeitos, bem como prepará-los para enfrentar os problemas sociais. 

Dado esse princípio, verificamos que a prática reflexiva postulada por Zeichner 

caminha na busca da reconstrução social. Nessa perspectiva, a proposta de formação de 

professores pressupõe o “[...] reconhecimento das dimensões sociais e políticas do ensino, 

juntamente com suas outras dimensões, e um reconhecimento dos professores para aumentar 

as oportunidades de vida de seus alunos” (ZEICHNER, 2008, p. 17). Generalizando, podemos 

dizer que a tendência sóciorreconstrucionista enfatiza o desenvolvimento de uma prática 

educativa preocupada com a disseminação de valores que concorram para o desenvolvimento 

de uma consciência social. Sendo assim, o processo de ensino-aprendizagem deve-se 

constituir como uma atividade intelectual, favorável ao desenvolvimento da consciência 

crítica do sujeito, de forma que ele possa discernir sobre si mesmo e a sociedade em que vive, 

bem como conduzir seu próprio destino na direção desejada. Sobre a perspectiva sócio-

reconstrucionista, Jesus assevera que 

 
Nesse prisma, a educação, é um agente social que promove a mudança. A visão 
social da educação e currículo consiste em provocar no indivíduo atitudes de 
reflexão sobre si e sobre o contexto social em que está inserido. É um processo de 
promoção que objetiva a intervenção consciente e libertadora sobre si e a realidade, 
de modo a alterar a ordem social. (2008, p. 2643) 

 

Diniz-Pereira (2008) reforça esse pensamento, ao afirmar que a perspectiva 

sociorreconstrucionista “concebe o ensino e a aprendizagem como veículos para a promoção 

de uma maior igualdade, humanidade e justiça social na sala de aula, na escola e na 

sociedade” (p. 145). Desse ponto de vista, torna-se fundamental a instauração de práticas de 

formação que possibilitem ao futuro professor apropriar-se dos conhecimentos que integram o 

objeto de seu trabalho, desenvolver habilidades para lidar com as questões que envolvem o 

ensino, bem como assumir uma postura ética e política diante dos desafios que estão postos 

para a educação escolarizada.  

Outra questão importante para a tendência reflexiva de Zeichner diz respeito à 

necessidade de se ter clareza dos diferentes propósitos que perpassam a atividade reflexiva, a 

fim de evitar sua banalização. Portanto é importante deixar evidente que não se está falando 

de uma reflexão meramente intelectual, nem tampouco de uma reflexão rotineira, mecânica, 
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prosaica, isolada do seu contexto de produção, mas de uma reflexão orientada por uma 

intencionalidade, uma reflexão de natureza crítica e emancipatória. 

 

Primeiro, precisamos reconhecer que a “reflexão” por si mesma significa muito 
pouco. Todos os professores são reflexivos de alguma forma. É importante 
considerar o que queremos que os professores reflitam e como. Diferentes 
arcabouços conceituais têm sido desenvolvidos, ao longo dos anos, em vários países, 
para descrever modos distintos de se definir o foco e a qualidade da “reflexão”. A 
conexão da reflexão docente com a luta por justiça social que existe em todos os 
países hoje não significa focar somente nos aspectos políticos do ensino. Os 
professores precisam saber o conteúdo acadêmico que são responsáveis por ensinar e 
como transformá-lo, a fim de conectá-lo com aquilo que os estudantes já sabem para 
o desenvolvimento de uma compreensão mais elaborada. Precisam saber como 
aprender sobre seus estudantes – o que eles sabem e podem fazer, e os recursos 
culturais que eles trazem para a sala de aula. Os professores também precisam saber 
como explicar conceitos complexos, conduzir discussões, como avaliar a 
aprendizagem discente, conduzir uma sala de aula e muitas outras coisas. A ligação 
da reflexão docente com a luta por justiça social significa que, além de certificar-se 
que os professores têm o conhecimento de conteúdo e o conhecimento pedagógico 
que eles precisam para ensinar, de uma maneira que desenvolva a compreensão dos 
estudantes (rejeitando um modelo transmissivo de ensino que meramente promove a 
memorização), precisamos nos certificar que os professores sabem como tomar 
decisões, no dia-a-dia, que não limitem as chances de vida de seus alunos; que eles 
tomem decisões com uma consciência maior das possíveis consequências políticas 
que as diferentes escolhas podem ter. (ZEICHNER, 2008, p. 545-546) 

 
 

A fala do autor denota que a formação ancorada na perspectiva 

socioreconstrucionista tem como propósito a preparação do professor para assumir o ensino 

de forma crítica, consciente e inteligente, pois a concepção crítico-reflexiva requer o 

compromisso do professor como um intelectual transformador na aula, na escola e no 

contexto social. Essa possibilidade, sem dúvida, constitui-se em um indicativo importante 

para que se perceba a necessidade de avanços na compreensão dos processos que engendram 

a formação do professor.  

Por último, destacamos que a perspectiva crítico-reflexiva defende a pesquisa-ação 

como um caminho favorável à indagação e à auto-reflexão, assim como possibilidade de 

construção de estratégias formativas que concorram para a minimização do problema da 

dicotomia teoria-prática. A pesquisa-ação, ao estimular o professor a olhar sua prática, 

potencializa o desenvolvimento de um processo de ação-reflexão-ação que o ajuda a teorizar 

sobre sua prática e produzir conhecimentos que explicam um saber tácito, implícito e 

rotineiro, assim como ajuda o professor a construir caminhos que poderão ocasionar 

mudanças na prática profissional. Esteban e Zacur (2002) afirmaram que a teoria funciona 

como lentes que são postas diante de nossos olhos, ajudando-nos a enxergar o que antes não 
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conseguíamos. A teoria é, portanto, posta como um instrumento que ajuda a olhar a apreender 

o real.  

A estratégia reflexiva tecida nos processos de investigação-ação assume uma função 

formativa, ao propiciar ao professor instrumentos teórico-metodológicos que o ajudam a 

conhecer e interpretar a prática, assim como elaborar formas de intervenção, que caminham 

no sentido de transformá-la. Nesse processo, o aprofundamento teórico tem o sentido de busca 

da superação dos limites encontrados na prática. Importante sublinhar que essa busca está 

ancorada por uma relação dialógica em que o professor com seus pares são convidados a 

participar do seu processo de desenvolvimento profissional de forma autônoma, o que lhe 

garante, assim, a condição de sujeito de sua aprendizagem.  

Enfim, as questões tratadas por Zeichner reiteram a valorização da prática 

docente/profissional como objeto de reflexão e de conhecimento, assim como denota aspectos 

relativos à necessidade de se desenvolver estratégias reflexivas nos processos formativos que 

transcendam questões da imediaticidade do ensino. Assim, as ideias do autor oferecem um 

olhar mais crítico para o ensino e o contexto em que ele se corporifica. Zeichner assinala com 

essa proposta o desenvolvimento de processos formativos que possam contribuir para a 

desocultação das relações que condicionam o trabalho da escola e do professor. 

 

1.2.4 A reflexão sobre a prática: contribuições do pensamento de Paulo Freire 

 
Consideramos importante destacar que o movimento que valoriza a reflexão no 

desenvolvimento profissional dos professores no Brasil, embora tenha sido amplamente 

divulgado por autores de origem norte-americana, portuguesa e espanhola, não é novo no 

país. Percebemos que, na História da educação brasileira, essa abordagem esteve presente 

entre diversos educadores e sociólogos que, a partir das críticas feitas à escola tradicional, 

reforçaram o pensamento de Dewey e a reflexão sobre a prática. Nesse contexto, destacamos 

a importância das contribuições de Paulo Freire que, a partir dos anos de 1960, ao preocupar-

se em desvelar as relações entre educação e sociedade, desenvolveu uma concepção de 

educação, de conhecimento, de homem e de mundo que lhe permitiu firmar o caráter político 

da prática educativa.  

Paulo Freire propõe uma educação que possibilite ao ser humano fazer uma 

discussão corajosa sobre sua problemática; que o advirta dos perigos do seu tempo para que, 

consciente deles, ganhe força e coragem de lutar, ou seja, a partir de uma análise crítica sobre 

os seus achados, gerando certa rebeldia, uma educação que propicie ao educando viver a 
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experiência do debate e da participação. Para tanto, o autor propõe a superação de uma 

educação bancária, que se caracteriza por “passividade, transmissão de conteúdos, 

memorização e verbalismo” (FREIRE, 2001). Esse tipo de educação, segundo o autor, ao se 

pautar num conhecimento pronto e desarticulado da realidade do educando, dificulta o 

desenvolvimento de uma prática fundamentada na “problematização e no diálogo”. Por isso 

Freire propugna uma educação centrada no aluno, no diálogo e na troca de conhecimentos 

entre os sujeitos do processo de ensino-aprendizagem. 

Nessa perspectiva, Freire (1998) defende a educação problematizadora, na qual o 

professor busca estabelecer o diálogo com o educando para problematizar a realidade e 

construir novas formas de intervenção sobre ela. Na educação problematizadora, proposta por 

Freire, o diálogo torna-se fundamental na construção de condições que oportunizam o 

educador e o educando atuarem como sujeitos de um processo em que crescem juntos. O 

aluno, de receptor, passa a ser atuante e o professor, de detentor do saber, passa a construí-lo 

com os alunos através do diálogo em que quem ensina, também aprende. Enfim, é o diálogo 

em Freire o elemento que cria as relações pedagógicas que vão, por sua vez, propiciar a 

produção/socialização de conhecimentos, assim como favorecer a liberdade humana. 

Brutscher (2005), ao analisar o pensamento freiriano, fez a seguinte observação: 

 
Segundo (Freire), o educador precisa buscar estabelecer, com os educandos, um 
diálogo comunicante que recria e resginifica o saber, produzindo novos 
conhecimentos, tato no educador como nos educandos. Somente a educação que se 
realiza no diálogo intersubjetivo, envolvendo educadores e ducandos, sempre 
contextualizados, corresponde à vocação humana de se do sujeito cognoscentes em 
intercomunicação e, portanto, só ela favorece a liberdade humana. (p. 125) 
 
 

Na educação problematizadora, mediada pela relação dialógica, a questão 

pedagógica emerge articulada à necessidade de alargar a compreensão das experiências 

cotidianas a uma perspectiva política mais ampla. Sendo assim, o processo de ensino-

aprendizagem não é visto como algo neutro e independente dos contextos sociais em que se 

materializa. É nessa relação entre escola e realidade social que Freire considera a necessidade 

de a educação ajudar a superar as relações de injustiça e dominação em sociedades marcadas 

pela opressão. Para tanto, ele destaca o valor do ato educativo na elevação da consciência do 

sujeito. A conscientização refere-se ao desenvolvimento crítico da tomada de consciência, 

implicando a ultrapassagem da esfera espontânea de apreensão da realidade e chegando a uma 

esfera crítica em que a realidade dá-se como objeto cognoscível e em que o sujeito assume 

uma posição epistemológica. Por isso Freire aborda o processo de conscientização como base 
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fundamental para um processo de educação libertadora. O autor defende a ideia de que o 

homem, ao desenvolver a consciência crítica, descobre a si próprio, interrogando-se e 

buscando respostas aos seus desejos e observações, o que lhe permite intervir na realidade de 

forma mais consciente. Nesse processo, Freire enfatiza a dimensão política e ética da 

educação e o papel da reflexão na conscientização dos sujeitos. 

A educação é, portanto, uma atividade que concorre para a conscientização do 

sujeito. Isso significa que o professor necessita fazer opções, podendo aderir à mudança que 

ocorre no sentido da verdadeira humanização, enfim, a educação é uma forma de intervenção 

no mundo. Tendo o professor essa tarefa no ato de ensinar, torna-se importante que ele possa 

dispor de um processo formativo que também lhe favoreça a desocultação da verdade. O 

professor necessita, em seu processo de formação, construir uma reflexão crítica e metódica 

sobre sua prática profissional. Importante sublinhar que, nesse movimento de busca, o 

educador desenvolve em si próprio uma atitude de investigador, sujeito curioso que busca o 

saber e o assimila de uma forma crítica e comprometida.  

Freire (2001) parte do entendimento de que aprender a pensar certo implica duvidar 

de suas próprias certezas, questionar suas verdades, confrontar conhecimentos. Esse processo, 

segundo o autor, permite ao professor transcender de uma “prática espontânea ou quase 

espontânea” para uma prática crítica, orientada por uma “rigorosidade metódica”. 

 
O saber que a prática docente espontânea ou quase espontânea, “desarmada”, 
indiscutivelmente produz é um saber ingênuo, um saber de experiência feito, a que 
falta a rigorosidade metódica que caracteriza a curiosidade epistemológica do 
sujeito. Este é o saber que a rigorosidade procura. Por isso, é fundamental que, na 
prática da formação docente, o aprendiz de educador assuma que o indispensável 
pensar certo não é presente dos deuses nem se acha nos guias de professores 
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 próprio professor formado. (FREIRE, 2001, p. 43) 
 

 
Ainda sobre a superação da prática espontânea, Freire (2001) assegura que a reflexão 

crítica sobre a prática é um caminho que “a curiosidade ingênua, percebendo-se, vá-se 

tornando crítica”. (p. 43). Nesse sentido, o autor propugna, na obra “Pedagogia da 

Autonomia”, que, “na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da 

reflexão crítica sobre a prática”, pois, pensando sobre ela, sobre seus avanços, dificuldades, 

limites e possibilidades, o professor engendra novas opções favoráveis à construção de uma 

prática melhor. Além da relação dialógica, do respeito aos saberes da experiência e da 

necessidade permanente da reflexão sobre a prática, Freire, ao tratar dos saberes necessários à 
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prática educativa, evidencia também a necessidade de se investir na formação crítica de 

professores que, além de educar, estarão conscientizando e orientando futuros cidadãos para 

atuarem em prol de uma sociedade mais justa, pautada nos valores de justiça, igualdade e 

liberdade.  

Está implícita a ideia de que a formação do professor é uma atividade que tem 

claramente definida uma intenção. A proposta de formação nessa perspectiva está balizada 

pela possibilidade de construção de uma “educação humanizadora”, prática que não se realiza 

se não houver ruptura, decisão e novos compromissos com a construção de um mundo 

melhor. Percebemos, assim, que as ideias postuladas na pedagogia freiriana denotam uma 

perspectiva de formação que tem claramente um compromisso ético-político-social, no 

tocante à construção de uma prática educativa transformadora. Isso significa que as ideias de 

Freire não ficaram restritas às questões técnicas do ensino. Há também a preocupação com um 

tipo de ensino que supere a perspectiva bancária, que visa à domesticação dos sujeitos, bem 

como desconsidera os saberes produzidos nas experiências cotidianas. Além disso, Freire 

entende que o professor é um sujeito de transformação que, como tal, está em constante 

processo de busca e construção.  

Nesse contexto, referendamos Diniz-Pereira (2007), que situa o pensamento freiriano 

entre os modelos da racionalidade crítica. Na visão desse autor, Freire assume claramente o 

compromisso com a transformação da educação e da sociedade, na medida em concebe a 

prática educativa como um ato político que pode se colocar contra ou favor dos interesses e 

necessidades das classes populares. Nesse sentido, Diniz-Pereira (op. cit.) observa que Freire 

reconheceu a importância de Dewey e Piaget como formuladores do método da 

problematização, no processo ensino-aprendizagem, mas suas ideias avançam, pelo fato de 

assumir claramente uma concepção pedagógica a serviço dos interesses das classes populares.  

Ao colocar esse horizonte para a educação, Freire valorizou o desenvolvimento de 

um processo de ação-reflexão-ação sobre a prática pedagógica, considerando-a como uma 

dimensão da prática social mais ampla. Nesse sentido, Freire considera a reflexão sobre a 

prática como uma atividade intencional, teórica, crítica e sistemática, a qual possibilita a 

compreensão das diferentes formas como o sujeito a conhece, bem como suas relações com o 

mundo. Ademais, o autor enfatiza que o processo reflexivo concorre para a valorização dos 

sujeitos aprendizes e em permanente processo de “acabamento”.  

Dessa forma, a compreensão sobre a formação de professores passa necessariamente 

pela consideração da condição humana na sua processualidade; a reflexão, por sua vez, 

aparece como importante estratégia de pensar a docência como um constructo social. 
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O que queremos ressaltar, com essa breve consideração sobre algumas questões do 

pensamento de Freire, é que a perspectiva de reflexão sobre a prática pedagógica não é algo 

novo na educação brasileira. Ela pode não ter sido valorizada da forma como ocorreu com as 

ideias de Schön e Zeicnher, porque não foi aquilatada pelas políticas de reformas, mas 

Freire15 também dedicou atenção especial à atividade reflexiva, assim como valorizou a 

prática como objeto de reflexão. Todavia é no pensamento freiriano, que se sobressai o caráter 

político dessa atividade, de natureza essencialmente humana.  

Nesse sentido, as contribuições de Freire oferecem um conjunto de ideias que ajudam 

a pensar a formação de professores numa perspectiva contrária ao modelo de racionalidade 

técnica, assim como têm um conteúdo político e ético, na medida em que há claramente a 

defesa de um compromisso em desenvolver processos formativos que contribuam para a 

formação de professores autônomos, críticos e conscientes do seu papel perante a sociedade e 

comprometidos com a transformação das estruturas de injustiça.  

Assim, pensar a formação reflexiva implica reconhecer que algumas dessas ideias, de 

alguma forma, já foram disseminadas pelo pensamento freiriano e inclusive foram referência 

para alguns intelectuais que romperam com os modelos tradicionais de se analisar a educação 

e o seu papel, sobretudo aqueles que se filiam ao campo da pedagogia crítica.  

 

1.2.5 Construindo uma síntese provisória sobre o debate político-epistemológico da 

formação de professores 

 

As questões que delineamos sobre as perspectivas teóricas de formação de 

professores cunhadas ao longo das últimas décadas demarcam formas distintas de se conceber 

a prática reflexiva e o “fazer pedagógico”. Com as reflexões tecidas sobre essa questão, 

pudemos perceber que houve, notadamente nas últimas décadas, na formação de professores, 

a disputa entre duas tendências teóricas: a racionalidade técnica e a epistemologia da prática, 

surgindo esta última como resposta à crise do conhecimento profissional tomado como 

orientador da formação. Ficou demonstrado ainda que esta última tendência, embora 

apresente ramificações diversas, tem como elemento comum a reflexão sobre a prática 

                                                 
15 Araujo e Silva (2005), ao pesquisarem sobre o conceito de reflexão no pensamento de Freire, identificaram as 

obras em que o autor expressa e sistematiza o conceito de reflexão: Cartas a Guiné-Bissau: registros de uma 
experiência em processo, de 1977; Educação e mudança, de 1981; Medo e ousadia, de 1986; Educação como 
prática para liberdade, de 1989; A educação na cidade, de 1991; Que fazer: teoria e prática em educação 
popular, de 1989; Política e educação, de 1993; Pedagogia da autonomia, de 1996. 
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docente/profissional e/ou pedagógica, quando se pensa numa perspectiva mais ampla de 

prática.  

 Nesse contexto, as críticas formuladas por Schön, Zeichner e seus seguidores 

ajudaram a conformar um novo modelo de racionalidade que supõe a existência de um 

conhecimento tácito como saber, que produz e organiza a ação do profissional. Na formação 

de professores, esse entendimento favoreceu o reconhecimento sobre os saberes que embasam 

a prática docente. Além disso, propôs que os programas de formação passassem a considerar a 

prática como lócus da aprendizagem profissional. Com efeito, observamos que nas duas 

últimas décadas houve um movimento que assumiu definitivamente a reflexão sobre a prática 

como eixo estruturante dos currículos, de modo que toda formação que se distanciava dessa 

orientação começou a ser bastante questionada. No que diz respeito às políticas de formação 

inicial e continuada de professores, essa tendência traduziu-se através de um forte discurso em 

torno do protagonismo docente na conquista da melhoria da qualidade do ensino. 

Somos do entendimento de que não há como negar que as abordagens, as quais 

postulam a reflexão da prática nos cursos de formação de professores, denotam o 

reconhecimento do papel ativo dos educadores na construção do conhecimento e a 

valorização de suas próprias teorias pautadas na riqueza da experiência de sua ação 

pedagógica. Nesse novo modelo de formação, como se pode observar, a valorização da 

prática e dos professores tem indubitavelmente contribuído para se repensar concepções e 

práticas de formação docente, haja vista que ele oportuniza relações mais democráticas no 

processo de elaboração e apropriação do conhecimento. Ademais, os processos formativos 

construídos nessas bases potencializam reflexões mais próximas dos problemas concretos das 

escolas e dos professores, o que, conseqüentemente, tem ajudado a estabelecer novos vínculos 

com a realidade escolar e com a prática docente. 

Contudo chamamos a atenção para o fato de que o saber prático não é suficiente para 

fundamentar uma perspectiva que se proponha a compreender a multidimensionalidade do 

trabalho docente. O olhar demasiado sobre as questões imediatas do ensino pode incorrer no 

risco de contribuir para o desenvolvimento de uma prática formativa baseada num praticismo 

e/ou na supervalorização do professor como sujeito individualizado. A prática reflexiva, não 

raramente, tem sido evocada como panaceia dos problemas educacionais, aspecto que tem 

contribuído para deslocar o eixo da problemática da qualidade do ensino, na medida em que a 

preocupação sai do âmbito relativo à sociedade em seu conjunto e recai no campo técnico-

pedagógico, relativo, sobretudo, à prática do professor. Retornaremos a essa questão no 
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capítulo três (3) desta tese, quando estivermos tratando das políticas de formação inicial e 

continuada de professores. 

Como se sabe, porém, não é só a formação do professor que precisa passar por 

mudanças, mas as demais condições que possibilitam a superação dos problemas que 

envolvem a atividade educativa. Compreendendo que o discurso do professor reflexivo, nas 

políticas atuais de educação, vem-se tornando objeto de mera retórica, Pimenta considera:  

Sem dúvida, ao colocar em destaque o protagonismo do sujeito professor nos 
processos de mudanças e inovações, essa perspectiva pode gerar a 
supervalorização do professor como indivíduo. Nesse sentido, diversos autores 
têm apresentado preocupações quanto ao desenvolvimento de um possível 
"praticismo" daí decorrente, para o qual bastaria a prática para a construção do 
saber docente; de um possível "individualismo", fruto de uma reflexão em torno 
de si próprio; de uma possível hegemonia autoritária, se considera que a 
perspectiva da reflexão é suficiente para a resolução dos problemas da prática; 
além de um possível modismo, com uma apropriação indiscriminada e sem 
críticas, sem compreensão das origens dos contextos que a gerou, o que pode 
levar a uma banalização da perspectiva da reflexão. (PIMENTA, 2002, p. 22)  

 
Diante desse risco, concordamos com algumas leituras críticas de Moraes (2003) a 

respeito dessa tendência, quando afirma que “o fato de estarmos cuidando da prática, de seu 

movimento cotidiano, de suas múltiplas epidermes, implica estarmos atentos à sua gênese, 

seus conflitos e contradições, os quais não encontram inteligibilidade exclusivamente nos 

limites dos muros escolares.” (p. 48). Das questões postas pela autora, depreende-se que o 

conhecimento prático necessita ser tratado de forma articulada com as dimensões 

epistemológica, política e profissional, que constituem a totalidade da prática educativa, 

historicamente situada, assim como há a necessidade de articular esse tipo de saber aos 

demais campos do conhecimento.  

Evidencia-se, então, a importância da reflexão sobre a prática, considerando as 

condições de produção do trabalho pedagógico, visto que o mesmo não se explica por si 

próprio. A organização do trabalho docente, muitas vezes, dá-se a partir de imposições ora 

feitas pela escola diretamente ou pela política educacional oficial, por isso parece ser 

importante que, nesse processo, o professor se aproprie de conhecimentos teóricos que o 

ajudem a compreender a dinâmica dos intervenientes advindos dessas políticas; de forma que 

perceba os limites de sua prática, mas também busque a construção de novos caminhos que 

fortaleçam a possibilidade de construção de uma prática propositiva. Nessa perspectiva, 

entendemos que a formação do professor necessita estar orientada por uma teoria, sem 

desconsiderar a importância da prática. Ressaltamos o cuidado com a teoria não só para uma 
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reflexão sobre as novas possibilidades de acesso ao conhecimento, mas como instrumento 

teórico-metodológico para orientar a análise da própria prática.  

O princípio da sólida formação teórica e interdisciplinar, bastante reivindicado pelo 

movimento dos educadores, parece ser imprescindível para formar o professor, ou seja, não 

podemos perder de vista que, além do saber da experiência, outros conhecimentos são 

necessários à formação do professor. Sem uma formação teórica sólida, fica difícil, por 

exemplo, fazer uma análise histórica da profissão docente, da escola e do conteúdo a ser 

ensinado, também são reduzidas as possibilidades de construção das propostas de cunho 

transformador. Ademais, a fragilização da formação docente é um fator que desencadeia um 

processo de desvalorização do professor e do ensino. 

Por último, salientamos que a formação como política e prática formadora se reveste 

de intencionalidade, ou seja, não há como pensar a formação docente desvinculada das 

funções estabelecidas para a educação e para os professores. Esses aspectos, por sua vez, são 

partes constituintes de um projeto educacional e societal, daí a necessidade de se associar o 

debate epistemológico da formação às reflexões sobre o trabalho docente na sociedade 

capitalista. As perspectivas reformistas estão imbuídas de um discurso de mudanças na 

prática, porém não dão igual atenção aos condicionantes sócio-históricos e às condições de 

trabalho que influenciam sobremaneira os rumos da prática docente. Por outro lado, é 

importante ter clareza de que as práticas reflexivas, no âmbito da formação, têm seus limites; 

por mais democráticas que sejam, não são suficientes para conduzir às mudanças necessárias 

à educação brasileira e aos problemas da escola. Todavia reconhecemos sua importância, 

sobretudo no que diz respeito à valorização da figura do professor como sujeito aprendente. 

Essa premissa é, sem dúvida, um aspecto que contribui para um repensar dos processos 

formativos.  

 

1.3 A formação continuada como instrumento de desenvolvimento pessoal e profissional 

do professor  

A concepção de formação continuada a que nos filiamos parte do princípio de que 

aprender a ser professor é um processo contínuo, que ocorre ao longo da vida profissional, 

portanto circunscrita ao conjunto de relações sociais que envolvem essa atividade. A 

formação continuada é o espaço de confrontação de conhecimentos, crenças e valores 

adquiridos e construídos na formação inicial e nas experiências pessoais e profissionais. É o 



 66 

espaço impulsionador da dúvida, da curiosidade epistemológica e da possibilidade de 

ampliação e aquisição de novos conhecimentos que possam ajudar o professor a conduzir seu 

trabalho. É, portanto, o lugar da sedimentação de um novo ethos profissional.  

Ainda nesse contexto, concebemos a formação continuada como um processo de 

preparação intelectual, técnica e política que pretende responder às demandas e aos desafios 

presentes na realidade social. O exercício da atividade docente requer uma formação 

intencional de caráter integral, que dê conta das tarefas do processo de ensino-aprendizagem 

circunscrito em contextos escolares, permeados por contradições, tensões e conflitos. Isso 

significa que formar o professor não é uma tarefa tão simples, mas uma questão ético-política 

ancorada em determinados princípios. Enfim, a formação continuada, ao constituir-se como 

uma ferramenta necessária ao processo de profissionalização do professor, é parte de um 

processo inacabado, de permanente elaboração e reelaboração do trabalho pedagógico. Assim, 

ela torna-se imperiosa, principalmente quando a ação tem como horizonte a construção de 

práticas educativas propositivas.  

Percebemos, assim, que as finalidades da formação continuada não se confundem 

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 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. Quando a formação continuada distancia-se desse 

propósito e assume uma perspectiva autoritária de reprodução das reformas pretendidas pelo 

Estado, ela corre o risco de instaurar novas formas de controle sobre o trabalho docente. 

Enfim, entendemos a formação continuada como elemento constituinte do trabalho docente, 

por isso tem a ver com as necessidades e os desafios dos contextos escolares e da profissão. 

Nesse contexto, partimos do entendimento de que a formação continuada é parte 

constituinte do exercício profissional do professor. Cotidianamente, os docentes se defrontam 

com uma infinidade de desafios (sociais, pedagógicos, epistemológicos, educacionais) que 

lhes colocam a necessidade de adquirir/ampliar/construir novos conhecimentos para responder 

às necessidades/demandas postas pelo ensino e pela sociedade. Assim, podemos afirmar que 

os fios da formação e da profissão docente não estão dados, pois eles são constantemente 

tecidos, a partir de uma dinâmica que não se restringe a situações formais de aprendizagem e 

nem tampouco se esgota em um determinado tempo e espaço. A formação continuada emerge 

como uma necessidade do trabalho docente, por isso ela é concebida como processo 
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permanente, contínuo, que ocorre durante toda carreira profissional, desde a formação inicial 

(habilitação para o exercício docente) até a formação continuada (desenvolvimento 

profissional). Enfim, a formação continuada é um processo histórico e inacabado, vinculado 

às questões da profissão docente e da educação como prática social. 

Outro aspecto a ser observado sobre a relação entre a formação continuada e o 

trabalho docente diz respeito ao conjunto de conhecimentos, habilidades e valores de que o 

professor lança mão para efetivar a intervenção pedagógica de forma consciente e organizada. 

O professor, como profissional responsável pela organização e gestão da prática educativa, 

necessita dispor de um conjunto de conhecimentos e habilidades que se expressam na relação 

pedagógica, no tratamento com o conhecimento, visando ao ensino e à aprendizagem; e de 

uma capacidade de articular conhecimento escolar às questões da prática social. Esses 

aspectos se interpenetram e produzem a especificidade da profissão docente. Evidencia-se 

aqui a importância da formação na construção da profissão docente e para qualificar o 

trabalho pedagógico.  

A formação, como uma condição do exercício docente, pode possibilitar a busca, a 

ampliação e a apropriação de novos conhecimentos. Dessa maneira, a formação se organiza 

em torno de um currículo que visa oferecer ao professor conhecimentos de natureza teórico-

prática, os quais possibilitam a atividade intencional, organizada e sistemática do trabalho 

docente. Gauthier (1998) assinala a existência de um repertório de saberes (disciplinares, 

curriculares, das ciências da educação, didático-pedagógicos e da experiência), que são 

próprios da atividade de ensinar. A docência é, portanto, um ofício que pressupõe a 

formalização de um corpo de saberes e conhecimentos adquiridos, construídos e reconstruídos 

durante a formação inicial e continuada. 

 No que diz respeito à formação continuada, o que se espera e se deseja dela é a 

conjugação de aspectos teórico-práticos, que favoreçam uma sólida formação teórica, a 

reflexão crítica, na valorização da escola como espaço de formação e na valorização dos 

professores como sujeitos produtores de saberes. Nesse sentido, a formação continuada é 

considerada como estratégia de desenvolvimento profissional, na medida em que propicia 

situações de aprendizagem que afetam o processo do aprender a ensinar e o crescimento 

intelectual dos professores. Inserida nesse quadro a formação continuada denota sua 

importância como instrumento que concorre para o desenvolvimento pessoal e profissional, 

bem como favorece o processo de reelaboração da prática pedagógica.  

Enfim, a formação continuada, compreendida como possibilidade de 

desenvolvimento pessoal e profissional, requer a superação de práticas formativas que 



 68 

apresentam características eminentemente prescritivas, normativas e pontuais, desprovidas de 

uma reflexão crítica sobre o ato pedagógico em sua totalidade. Assim sendo, a perspectiva de 

formação continuada a que nos filiamos valoriza a prática pedagógica16 como ponto de 

partida, porém não fica limitada aos problemas imediatos do ensino nem tampouco à própria 

prática, haja vista que a prática por si só não é autoexplicativa. Partir da prática pedagógica é 

importante, mas a reflexão sobre ela só terá condições de propiciar caminhos para mudanças 

qualitativas na aprendizagem do professor e na prática educativa se vier acompanhada da 

apropriação de conhecimentos/teorias, que o ajudem a interpretar a prática pedagógica e seus 

condicionantes, bem como projetar uma prática que ainda não existe, mas necessária à 

realidade educacional.  

Azzi (2002) contribui, afirmando que a prática pedagógica é rica de possibilidades e, 

ao mesmo tempo, limitada, pois sua complexidade exige constantemente respostas/decisões 

que podem ser repetitivas ou criativas, dependendo da capacidade/habilidade do professor de 

ler a realidade e o contexto da situação. Quanto mais o professor apropriar-se dos 

conhecimentos e dos processos responsáveis pela organização e pelo funcionamento da 

prática pedagógica, mais condições ele terá para pensar e criar caminhos que propiciem, 

dentro dos seus limites, mudanças no seu trabalho. Tais questões também vão ao encontro do 

pensamento de Freire (2001), o qual diz que o homem, ao buscar compreender a sua 

realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções, por 

meio de um processo de teorização sobre a prática.  

Nessa direção, o processo de conhecer é um esforço cognoscitivo que o sujeito 

realiza para captar e apreender o movimento real do objeto e, a partir daí, “ampliar tanto o 

horizonte dos problemas como o das soluções” (VÁZQUEZ, 1968, p. 215). Essa perspectiva 

considera o saber cotidiano,17 mas transcende-o, à medida que supera a visão puramente 

empiricista das coisas e do mundo. Os problemas imediatos da prática pedagógica 

estabelecem nexos com uma infinidade de relações que compõem a totalidade da prática 

social mais ampla. Tais relações impulsionam a atividade teórica. Ao teorizar sobre a prática, 

o professor poderá sentir novas necessidades, que poderão direcioná-lo para uma atividade 

transformadora que, por conseguinte, solicita a teoria.  
                                                 
16 Estamos nos referindo à prática pedagógica como uma prática mais ampla que a prática profissional, postulada 

pelo pensamento de Schön (2000). 
17 Saber algo significa que o indivíduo se apropria dos conteúdos de seu meio, incorpora neles sua própria 

experiência, conseguindo, desse modo, levar a cabo os mais heterogêneos tipos de ações cotidianas. O saber 
cotidiano, resultado dessas ações, não se desvincula dos problemas a serem resolvidos no dia a dia, não 
constitui uma esfera autônoma do saber, mas a totalidade dos conhecimentos necessários para que um 
indivíduo possa viver e movimentar-se em seu ambiente. Trata-se, portanto, de um saber pragmático. 
(CALDEIRA, 2006, p. 01) 
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Freire (2001), ao tratar da relação teoria-prática, destacou que a prática por si só não 

é suficiente para oferecer um saber que alcance a essência dos objetos. A prática não é a teoria 

de si mesma. Mas, sem ela, a teoria corre o risco de perder tempo de aferir de sua própria 

validade como também a possibilidade de refazer-se. Assim, diz o autor que “teoria e prática, 

em suas relações se precisam e se completam” (p. 106). Nessa direção, o desafio da formação 

continuada é oportunizar ao professor condições para ele teorizar sobre a prática, pois, nesse 

processo de teorização, ele realiza um esforço cognoscitivo que o ajuda a descobrir/desvelar a 

prática pedagógica inserida num contexto mais amplo. Por outro lado, essa apropriação da 

realidade, que se efetiva por meio da relação teoria-prática, propicia determinadas 

aprendizagens que ajudam o professor a transformar o seu objeto de trabalho. Nesse contexto, 

a formação continuada assume uma ação humana transformadora que concorre para a 

construção de novas possibilidades de ser da educação e da profissão docente.  

Por esse caráter de intencionalidade, a formação continuada se inscreve no campo da 

formação de professores como política e prática formadora, que concorre para a 

materialização de um projeto educacional transformador, na medida em que concebe o sujeito 

professor como sujeito histórico, criativo e crítico frente à realidade política social. Nessa 

direção, torna-se importante que a formação continuada, como prática formadora, se 

estruture/organize, considerando as questões concretas e reais que envolvem o trabalho 

docente e o contexto de sua produção (Zeichner), transcendendo às questões imediatas do 

ensino e do fazer docente. Essas ideias estão na base de uma perspectiva de formação 

continuada, que tem a prática pedagógica como eixo estruturante do processo formativo, o 

professor como sujeito produtor de conhecimentos, a partir das relações que estabelece com a 

prática pedagógica e com os objetos cognitivos produzidos a partir dela, e a escola como 

espaço de trabalho e de formação. A seguir, discutimos alguns aspectos dessa possibilidade de 

formação continuada. 

 
 
1.4 A prática pedagógica como estruturante da formação continuada 

 

De acordo com Veiga (1989), “a prática pedagógica é uma atividade social orientada 

por objetivos, finalidades e conhecimentos, inserida no contexto da prática social” (p.16). A 

prática pedagógica, como dimensão da prática social mais ampla, torna-se importante para 

avançarmos no entendimento de que a prática compreende a relação dialética teoria e prática, 

isto é, ambas guardam suas especificidades, mas não se separam, na medida em que a teoria 
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influi sobre a prática, modificando-a e apresentando contribuições para um novo processo de 

teorização que pode implicar mudanças na prática e na realidade, tendo em vista que uma é 

constituinte da outra. Veiga (op. cit.) diz que o lado teórico da prática pedagógica é 

representado por um conjunto de ideias construídas pelas teorias pedagógicas, sistematizado a 

partir das práticas corporificadas em determinadas condições concretas de vida e de trabalho. 

O lado objetivo da prática pedagógica é constituído pelo conjunto de meios, o modo pelo qual 

as teorias pedagógicas são colocadas em prática para atender à determinada necessidade 

humana.  

Ainda nessa perspectiva, destacamos as reflexões de Vasconcelos (2002), ao afirmar 

que a teoria tem uma dimensão teleológica que estabelece relação com as finalidades da ação; 

essa, por sua vez, é definida a partir da realização da atividade reflexiva cognoscitiva de uma 

determinada realidade. Assim, uma das funções da teoria é propiciar subsídios para analisar e 

interpretar a realidade; é nesse processo de interação que se configura a intencionalidade da 

ação, ou seja, a atividade teleológica. Vasquez (1968) contribui para o debate, afirmando que 

“a atividade da consciência, que é inseparável de toda verdadeira atividade humana, se nos 

apresenta como elaboração de finalidades e produção de conhecimentos em íntima unidade” 

(p. 192). Percebe-se, assim, que o conhecimento produzido tem o propósito de construir uma 

prática transformadora, desde que essa intenção esteja manifestada nas finalidades da ação, 

definidas a partir da reflexão cognoscitiva sobre o objeto, os meios e as condições que se têm 

para sua materialização.  

As questões levantadas pelos autores denotam a compreensão de prática pedagógica 

como uma atividade que se efetiva por meio do trabalho humano.18 A prática pedagógica, 

enquanto forma específica do trabalho humano, é uma atividade teórico-prática que o 

professor organiza e realiza para proceder à formação humana. Sobre essa formação, temos o 

entendimento de que a educação escolar, enquanto prática social, é um importante 

instrumento de humanização do homem, na medida em que se apresenta como meio 

imprescindível para que esse se desenvolva em sua plenitude. Assim, compartilhamos do 

entendimento de que a educação é um instrumento de sociabilidade que contribui para a 

produção do humano. Nessa direção, Matos (1998) argumenta que “a educação é uma prática 

social e histórica concreta e intrinsecamente associada ao próprio processo de construção do 

                                                 
18 Trabalho é toda ação humana no meio, transformando-o de acordo com as demandas e os anseios. É 

essencialmente de caráter ativo e visa a alcançar um objetivo. Portanto, trata-se de uma atividade na qual o 
indivíduo investe energia, tempo e conhecimento, produzindo um resultado. Da mesma forma, é pelo trabalho 
que se compreende a história da humanidade, pois cada ser humano e cada formação societária constroem sua 
historicidade na medida em que produzem, através do trabalho. (Ferreira, 2007, p. 01). 
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humano e do mundo humano, podendo ela, inclusive, favorecer a des(integração) do homem” 

(p.295). A educação é uma atividade que se realiza na relação sujeito e objeto e encontra-se 

mediada pela realidade, o que significa afirmar que é produzida segundo as exigências de uma 

determinada sociedade.  

Nesse contexto, a educação como prática social é uma categoria concreta, vinculada 

a uma determinada realidade que atribui finalidades à escola, as quais se corporificam na ação 

pedagógica. Por sua vez, a prática pedagógica se organiza com base nos aspectos básicos da 

atividade humana (finalidades e plano de ação/intervenção), os quais se corporificam na 

organização da prática pedagógica. Nesse processo, o professor mobiliza conhecimentos, 

discute e confronta teorias, crenças e práticas, assim como estabelece princípios, objetivos, 

conhecimentos e metas que vão ao encontro ou não de uma formação que caminha no sentido 

da humanização. Assim, queremos dizer que a efetivação da prática pedagógica não é algo 

que se dá à revelia da observância de uma certa organização, uma vez que a atividade 

educativa não é um processo espontâneo, natural, mas intencional. 

 

Figura 01 – Elementos da prática pedagógica 
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Enfim, a dinamicidade da prática pedagógica tem como núcleo as relações 

estabelecidas entre finalidades, conhecimentos e plano de ação/intervenção. Denota-se, aqui, 

uma compreensão de prática pedagógica inserida numa dada realidade social e histórica, em 

que o professor organiza o processo pedagógico estabelecendo objetivos e selecionando 

conteúdos e estratégias metodológicas e formas de avaliação que concorram para a formação 

humana. Daí a importância de os processos formativos oportunizarem instrumentos teórico-

metodológicos que permitam ao professor adentrar o interior dessa prática e captar não 

somente os aspectos aparentes, mas os seus elementos constitutivos, que vão além de uma 

visão imediata. Aqui, destacamos o desenvolvimento de uma atividade crítico-reflexiva sobre 
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a prática pedagógica como uma das possibilidades para o professor compreender os limites e 

as possibilidades presentes nessa prática, que se faz e se recria cotidianamente na ação dos 

sujeitos, orientada por uma perspectiva de formação que poderá ou não contribuir com o 

processo de humanização do homem e da mulher.  

Nesse contexto, reiteramos a importância da formação continuada como atividade 

que dispõe de objetos teórico-metodológicos que levam o professor a avançar na compreensão 

de seu trabalho, ajudando-o a transcender uma visão restrita e imediata do “saber fazer” 

docente, ou seja, o que queremos dizer, com essas questões, é que o conceito de prática 

pedagógica não fica restrito somente à prática docente, nem tampouco às questões imediatas 

do ensino. Essa atividade também necessita ser compreendida como prática social que, como 

tal, está imbuída de um valor axiológico. Com base nessas questões e no debate acerca dos 

modelos teóricos que orientam a formação continuada, elaboramos uma perspectiva de 

formação continuada, que toma a prática pedagógica não como um aspecto autônomo e 

solitário, mas como uma dimensão da prática social mais ampla. Nessa direção, a formação é 

compreendida como uma atividade crítico-reflexiva e de natureza teórico-prática que concorre 

para o desenvolvimento pessoal e profissional do professor, assim como da instituição. A 

figura abaixo representa as dimensões constitutivas dessa perspectiva de formação 

continuada.  

Figura 02 – A prática pedagógica como estruturante da formação continuada 
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No centro da figura, destacamos a prática pedagógica como eixo estruturante da 

formação continuada e objeto de reflexão. Nessa perspectiva, a prática pedagógica é 

compreendida como uma dimensão da prática social mais ampla, onde se configuram as 

relações sociais que influenciam o trabalho pedagógico da escola e do professor. Essa 

compreensão, por sua vez, implica não só no reconhecimento da experiência de cada 

professor, mas o entendimento do trabalho docente, como uma atividade intencional que se 

constrói na relação entre conhecimentos amplos e as questões imediatas da profissão e do 

ensino. Esse processo, por seu turno, requer um processo sistemático e permanente de 

reflexão entre os professores. 

 A atividade reflexiva de caráter coletivo desenvolve-se considerando o professor 

como um sujeito concreto, pertencente a uma categoria profissional que enfrenta desafios de 

natureza política e epistemológica. Os desafios produzidos nos contextos socioeducativos 

estimulam o diálogo entre os pares e, por conseguinte, o confronto entre saberes práticos, que 

são ressignificados à luz de uma teoria pedagógica. Na medida em que esse processo ocorre, 

há uma possibilidade de o professor se apropriar de novas teorias, que o ajudam a transcender 

uma visão imediata, simplista e fragmentada acerca do seu trabalho e da realidade em que 

atua. Aqui, compartilhamos com Freire (2001) a idéia de que a prática de pensar a prática só 

tem sentido se vier acompanhada de um processo de teorização; caso contrário, ela pode vir a 

converter-se num jogo estéril e enfadonho. 

O diálogo entre teoria e prática aparece nesse processo como elemento que poderá 

ajudar o professor a incorporar/ampliar/criar novos conhecimentos acerca do seu trabalho. 

Corazza (1991) assinala que a volta à prática dá-se, então, com referenciais teóricos mais 

elaborados e mais consistentes que engendram uma prática transformadora. (p. 90). Ao 

colocar em prática esse conhecimento mais elaborado, novas demandas surgem, demandando 

novas teorizações. A teorização é vista aqui como um movimento dialético que se realiza pela 

problematização da realidade e de suas práticas e retorna a ela, mas, não da mesma forma, 

pois nesse processo novos conhecimentos foram incorporados, propiciando a superação do 

estado caótico inicial. 

Numa perspectiva metodológica problematizadora, o sujeito cognoscente identifica 

problemas que estão relacionadas com a realidade educacional e com a prática pedagógica, 

discute sobre os fatores externos e internos que estejam interferindo na existência do 

problema e, com base nessa reflexão, constrói possibilidades que propiciam o 

desenvolvimento de uma prática propositiva. A problematização envolve, portanto, a 

descrição, a interpretação, o confronto de saberes, crenças e teorias. Ao emergir no real, o 
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sujeito transforma não somente sua compreensão sobre o problema identificado, mas a si 

próprio e a realidade que originou tal problema. Percebemos, nesse contexto, que a 

problematização e a reflexão têm relação com a capacidade criativa do sujeito, o que significa 

dizer que ambas exigem o domínio de conhecimento e habilidades. Enfim, problematizar a 

prática significa muito mais do que tão-somente executar passos de uma técnica ou 

simplesmente descrevê-la.  

Daí a necessidade de que os processos formativos possam dispor de conteúdos que 

levem o professor a transcender os saberes imediatos. É importante destacar que a 

“problematização e a teorização da prática não decorrem, de modo natural, da interação e do 

diálogo entre os professores, mas dependem do objeto e da forma dessa reflexão e desse 

diálogo” (MAZEU, 1998, p. 68). A passagem de uma consciência19 essencialmente “prática” 

para uma consciência “crítica” tem relação com a natureza do conhecimento, que orienta as 

reflexões da formação continuada. Não se trata de construir uma supremacia da teoria, mas de 

tomá-la como elemento imprescindível da formação do professor, para não incorrer numa 

supervalorização da prática, nem tampouco relegar o contexto sócio-histórico e político para 

um segundo plano, como propugnam as ideias de Schön. O que se pretende na realidade é a 

articulação entre o conhecimento teórico e o saber docente no currículo da formação do 

professor, tendo em vista que, na atuação pedagógica, o professor utiliza ambos os saberes.  

Figura 03 – Problematização e teorização da Prática  

 
                                                 
19 A consciência é a propriedade da matéria, a mais altamente organizada que existe na natureza, a do cérebro 

humano. Essa peculiaridade surgiu como resultado de um longo processo de mudança da matéria (...). A grande 
propriedade da consciência é a de refletir a realidade objetiva. Assim, surgem sensações, percepções, 
representações, conceitos e juízos. Todos eles são imagens, reflexões adequadas e verdadeiras da realidade 
objetiva. Essas imagens são produtos ideais. (TRIVIÑOS, 2006, p. 62). 
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A educação é uma prática social carregada de intencionalidade. Exige, portanto, uma 

intervenção de qualidade elaborada à luz de um referencial teórico que seja capaz de iluminar 

aspectos da prática que não se revelam por si só. A prática não é autoexplicativa, por isso a 

necessidade de uma teoria da educação que ofereça pistas teóricas e que ajude o dialogar com 

a realidade, assim como a redimensionar as práticas escolares. Coloca-se aqui a possibilidade 

de construção de caminhos que propiciam o desenvolvimento profissional, com base em uma 

sólida formação teórica sobre o fenômeno educacional e seus fundamentos históricos, 

políticos e sociais, bem como o domínio dos conteúdos curriculares de que o professor 

necessita para dar conta das exigências da atividade docente. Frigotto (1996) argumenta que: 

[...] sem uma sólida base teórica e epistemológica, a formação e profissionalização 
do educador reduz-se a um adestramento e um atrofiamento das possibilidades de, 
no âmbito ético-político e sócio-econômico, analisar as relações sociais, os 
processos de poder e de dominação e, portanto, de perceber a possibilidade de 
trabalhar na construção de uma sociedade alternativa. No âmbito dos processos de 
produção do conhecimento científico, crítico e dos processos de ensino-
aprendizagem, fica incapacitado de perceber que os mesmos se gestam e se 
desenvolvem a partir de determinações e mediações diversas no plano histórico, 
social e cultural. (p. 95) 
 

Numa concepção problematizadora de formação, o que se pretende é uma atividade 

reflexiva da prática pedagógica e que esta contribua com o processo de ressignificação dos 

saberes construídos no exercício da prática docente e nas práticas sociais educativas. De 

acordo com Caldeira (2006), o saber científico se soma ao saber obtido por meio de outras 

experiências do cotidiano. O saber que o professor constrói no seu cotidiano é uma construção 

histórica e coletiva que, ao ser valorizado na formação, poderá contribuir com a superação de 

um modelo que se baseia numa única racionalidade. Com isso, não queremos dizer que esse 

saber é suficiente para dar conta da complexidade do trabalho do ensino e trabalho docente.  

 Essa concepção metodológica demonstra que a reflexão sobre a prática pedagógica, 

no âmbito da formação continuada, contribui para promover o desenvolvimento das 

dimensões pessoais e profissionais do professor, bem como se articula com o 

desenvolvimento institucional, ao favorecer princípios e diretrizes para a organização do 

trabalho pedagógico na escola. Assim sendo, “a prática pedagógica reflexiva caracteriza-se, 

enfim, pelo seu caráter emancipatório e como fonte geradora de novos conhecimentos e/ou 

novas teorias” (CARVALHO, 2006, p. 14). Isso posto, podemos dizer que a busca de novas 

alternativas para a formação continuada se converte em possibilidades que fortalecem as 

experiências pedagógicas no âmbito das escolas, por isso a “a formação deve ser encarada 

como processo permanente, integrado no dia-a-dia dos professores e das escolas, e não como 
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uma função que intervém à margem dos projetos profissionais e organizacionais” (NÓVOA, 

1992, p. 29).  

O espaço escolar, como lócus de formação, realiza-se como tal, se um conjunto de 

iniciativas for tomado com o objetivo de fazê-lo existir. A sua existência é, em potencial, mas 

não se faz por si própria, depende, no mínimo, da vontade de se constituir um ambiente que 

privilegie a discussão ampla, a troca de ideias expressas nas falas e nas ações dos sujeitos que 

a compõem, na liberdade de propor e poder decidir. A escola, como espaço de produção das 

práticas, assume importância significativa na formação continuada, daí a necessidade de 

recuperá-la como espaço pedagógico formador e fortalecê-la internamente. Por outro lado, 

essa ênfase na escola implica a construção de uma cultura institucional e condições de 

trabalho docente que favoreçam o desenvolvimento da formação continuada e do trabalho 

coletivo.  

No âmbito legal, observamos que, desde a promulgação da LDB 9394/96, a 

formação continuada vem sendo reconhecida como um direito que as instituições e/ou órgãos 

contratantes devem respeitar e com cuja oferta devem comprometer-se. Nesse sentido, cabe às 

instituições contratantes a responsabilidade de oferecer políticas e programas de formação 

continuada que possam contribuir com a qualificação do professor. Tem igual importância a 

garantia de condições necessárias a sua efetivação. Aqui, destaca-se a formação continuada 

como política e prática intencional, de caráter sistemático, que visa qualificar o professor para 

a conquista de sua autonomia profissional, assim como contribuir com a construção de uma 

prática educativa imbuída do compromisso de se fazer uma escola pública de qualidade 

social.  

Contudo, ressaltamos que esse propósito implica na criação de um conjunto de 

medidas político–educativas, que favoreçam condições necessárias à concretização da 

formação continuada, quer seja: a) criação de uma estrutura organizacional que garanta a 

elaboração/planejamento, o desenvolvimento e a avaliação da formação; b) organização de 

espaços e tempos que impulsionem o diálogo e a reflexão entre os pares e consolidem saberes 

emergentes da prática; c) condições de formação e trabalho para os professores, pois o êxito 

das propostas de formação está associado a uma política global de valorização do magistério, 

a qual compreende condições de formação e de trabalho; d) gestão democrática e 

participativa, de modo a desenvolver uma prática que busca mobilizar os professores para a 

construção das mudanças e inovações no interior da escola, bem como encorajar e fortalecer 

as novas experiências; e) redes de parcerias com instituições formadoras, com o objetivo de 

favorecer/estreitar o diálogo entre os sistemas de ensino e as instituições formadoras 
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(universidades e IES). Também assume importância, nesse cenário, o desenvolvimento de 

processos formativos centrados na escola e orientados por uma reflexão sobre a prática 

pedagógica e a garantia de planos de cargos e salários, concorram para a ampliação dos 

processos de profissionalização docente.  

As questões aqui tratadas indicam que o advento da formação continuada como 

direito do professor e obrigação do Estado aparece vinculado às seguintes possibilidades: 

concorrer para a melhoria da profissionalização docente e da qualidade do ensino. Nessa 

direção, muitas secretarias de educação decidiram tomar a formação continuada como uma 

das ações prioritárias na conquista de uma escola pública de qualidade para todos. Contudo é 

importante considerar que a formação continuada compreende apenas uma das dimensões da 

profissionalização docente. 

 

1.5 Uma breve análise das tendências teóricas de formação continuada no Brasil 

 

Tomando em consideração as reflexões sobre as tendências teóricas que orientam e 

orientaram a formação docente, buscamos analisar, nesse item, as tendências teóricas que 

orientaram as práticas de formação continuada no Brasil. Para o alcance de tal propósito, 

realizamos uma análise dos estudos organizados por Marin (1995); Candau (1996, 1997); 

Pereira (2000); Mizukami e Reali (1996); Carvalho e Simões (199); Mizukami et al. (2002); 

Gatti (2008 e 2009), entre outros. Esses autores, ao mapearem e analisarem as práticas 

formativas vivenciadas no Brasil dos anos 70 aos tempos atuais, caracterizaram as grandes 

tendências que, historicamente, foram-se constituindo como orientações teórico-

metodológicas da formação e do trabalho docente. Tratar as questões em sua historicidade não 

significa demarcar uma data precisa que identifique o surgimento de determinados 

movimentos teóricos. Mas, quando as suas ideias se materializam nos documentos oficiais ou 

nas publicações que informam as produções acadêmicas de determinadas áreas do 

conhecimento, começamos a organizar a sua temporalidade.  

De uma forma geral, a literatura consultada evidenciou que, na década de 70, a 

formação continuada foi concebida como um momento de “treinamento” do professor. Pereira 

(2000) afirma que “nessa época havia uma visão funcionalista da educação, onde a 

experimentação, racionalização, exatidão e planejamento tornaram-se as questões principais 

da educação.” (p.16) Tal perspectiva estava em sintonia com o modelo taylorista de produção, 

que havia influenciado sobremaneira a compreensão sobre o papel da educação e do trabalho 
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docente e, por conseguinte, a formação desse profissional. A perspectiva hierarquizada20 da 

produção taylorista manifestou-se no trabalho do professor, de maneira que foi concebido 

como um técnico em educação, ou seja, um profissional do ensino que se limitava a aplicar 

conhecimentos e técnicas derivadas de um conhecimento exterior.  

Nesse contexto, a formação continuada nos anos de 1970 privilegiou processos de 

reciclagem, cuja concepção de formação repousava na ideia de que era possível um 

reaproveitamento do conhecimento a partir da reciclagem e/ou do treinamento dos 

professores. De acordo com Ribeiro (2008), nos anos 1970, a formação continuada foi 

marcada por quatro linhas de atuação. A primeira constituía-se em programações utilizando 

novas tecnologias de comunicação de rádio e da televisão para veicular conteúdo curricular. A 

segunda se baseava na oferta de cursos de atualização, na sua maior parte com duração de 30 

horas, em ação conjunta com as universidades públicas. A terceira era focada na formação 

contínua de monitores que atuavam nas delegacias de ensino. A quarta trazia ações de 

orientação técnica que procuravam garantir o funcionamento técnico-administrativo do 

sistema de ensino. Diz ainda a autora que, nesse período, são incipientes os dados que 

comprovem uma ação sistematizada do Estado direcionada aos profissionais da educação, no 

que tange à formação continuada.  

Mesmo assim, os estudos produzidos sobre a formação continuada destacam que, nos 

processos formativos desenvolvidos ao longo da década de 1970, os professores foram 

submetidos a um modelo de formação pautado nos pressupostos da racionalidade técnica, que 

impunha uma visão “determinista e uniforme” sobre o seu trabalho. Esse tipo de 

conhecimento, referendado pela pesquisa de cunho positivista, configurou os modelos de 

treinamento que caracterizaram a formação continuada. Coube a essa formação a função de 

garantir a instrumentalização técnica do professor, atribuindo-se um caráter de neutralidade, 

na medida em que ela se fazia isolada dos aspectos políticos e sociais que envolvem o ensino 

e o próprio processo formativo. Em virtude disso, a formação continuada assumiu um caráter 

pontual e disperso, baseado numa lógica de adaptação e desarticulado de um projeto coletivo 

e institucional. 

Entretanto é importante destacar que esse tipo de formação suscitou preocupações 

que passaram a se constituir como alvo de debates e reflexões. Dessa feita, na década de 80, o 
                                                 
20 Na concepção taylorista, o trabalho industrial foi fragmentado, pois cada trabalhador passou a exercer uma 

atividade específica no sistema industrial. A organização foi hierarquizada e sistematizada, e o tempo de 
produção passou a ser cronometrado. Nesse processo de hierarquização, aprofundou-se a divisão social do 
trabalho: de um lado, tínhamos aqueles que se incumbiriam de planejar as ações e, de outro lado, aqueles que 
ficariam encarregados de realizá-las. Ou seja, separou-se o trabalho intelectual do trabalho manual. 
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debate sobre a formação profissional passou a privilegiar o caráter político da prática 

pedagógica e o compromisso do professor com as classes populares, aspectos que se 

contrapunham ao caráter de neutralidade preconizado pela pedagogia tecnicista. Foi também 

nesse período que se fortaleceu o movimento em defesa da escola pública para toda a 

população, do aumento de verbas destinadas ao ensino e a luta pela erradicação do 

analfabetismo, entre outras bandeiras. Além disso, as questões da formação foram ampliadas, 

na medida em que passaram a tratar dos aspectos que envolviam as condições do trabalho 

docente e da carreira. Observamos ainda que, na primeira metade da década de 80, a ênfase 

recaiu na formação do educador,21 em oposição a um modelo que tinha como característica a 

supremacia das questões técnicas do ensino e que resultara na sua padronização.  

As perspectivas construídas nesse período buscavam compreender a prática 

educativa como uma dimensão da prática social, o que permitiu um novo olhar para o trabalho 

e a formação do professor. Nesse sentido, a literatura educacional enfatiza que as questões 

postas nos anos 80 contribuíram para a elaboração de uma perspectiva crítica de educação, 

cuja preocupação primordial era a questão da função social da escola. Sobre essa questão, 

Pereira (2000) observou que as discussões acerca do papel da escola foram acompanhadas da 

necessidade de o professor, em seu processo de formação, conscientizar-se da função da 

escola na transformação da realidade social dos seus alunos e ter clareza da necessidade de a 

prática educativa estar associada a uma prática social mais global. Nessa mesma direção, se 

inscrevem as contribuições de Santos (1991): 

No início dos anos 80, ao se discutir a formação do [professor], dois pontos foram 
tomado como básicos: o caráter político da prática pedagógica e o compromisso do 
educador com as classes populares. Acreditava-se que a melhoria dos cursos de 
formação de professores e especialistas não dependia apenas da implementação de 
mudanças pedagógicas como as reformas curriculares ou as mudanças na estrutura 
de tais cursos. Neste primeiro momento o mais importante era definir a natureza da 
função docente e também o papel do professor para, a partir daí, se direcionar as 
reformas dos cursos de formação. ( p. 319) 

 

Foram essas questões que nutriram o debate da formação de professores na década de 

80, favorecendo o desenvolvimento de uma perspectiva teórica que se colocava em oposição à 

formação continuada como momento de instrumentalização técnica do professor, todavia essa 

perspectiva não conseguiu romper com o modelo tecnicista instaurado nos anos 70. A entrada 

definitiva do Brasil no processo produtivo globalizado, no final dos anos 80, também foi um 

                                                 
21 A formação do educador era colocada, nesta época, como possibilidade de enfatizar o caráter político da 

formação do professor. Nesse sentido, o educador deveria ser formado sob dois aspectos distintos e 
indissociáveis: a competência técnica e o compromisso político. (PEREIRA, 2000, p. 29). 
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fator que colaborou para a manutenção da visão produtivista que se inseriu na escola, no 

trabalho e na formação docente. Isso significa que, apesar dos avanços disseminados no 

debate da formação, eles não foram incorporados pelas políticas e práticas de formação 

continuada dos anos de 1980.  

Embora se tenha conferido destaque à necessidade de se propiciar um processo 

formativo que levasse em consideração a reflexão sobre a sua prática e sobre a dimensão ética 

da sua profissionalidade docente, nesse período prevaleceram, na formação continuada, 

práticas formativas baseadas em cursos de treinamento em serviço nos quais o conhecimento, 

tomado como produto, poderia ser assimilado de forma individual. A homogeneidade das 

práticas e a tecnificação do ensino permaneceram, dificultando para a instituição uma nova 

cultura de formação. Isso demonstra que os problemas da formação do professor transcendem 

as questões epistemológicas, pois elas se inserem no contexto de ações políticas mais amplas, 

que implicam decisões que podem corroborar ou negar determinadas relações de poder.  

Nos anos de 1990, as transformações ocorridas no sistema produtivo e a 

disseminação da doutrina neoliberal, que vieram como alternativa de superação da crise da 

economia capitalista, passaram a evidenciar a necessidade de realização de reformas nos 

sistemas de ensino, com vistas a adequá-los às necessidades de um mercado competitivo. 

Nesse movimento, a educação foi tomada como fator estratégico de desenvolvimento do 

capitalismo e o ensino foi orientado para a aquisição de competências que pudessem formar o 

“cidadão produtivo”. Santos (2008) afirma que essa abordagem foi criticada “pelos 

educadores progressistas como um neotecnicismo, que se alia à ideia de empregabilidade, 

derivada da visão mercantilista da educação” (p 03). Essa compreensão repercutiu na 

formação de professores, favorecendo a idealização e a implementação de propostas 

conservadoras, que não raramente serviram para reforçar uma concepção de formação 

continuada, pautada nos marcos da racionalidade técnica e de um praticismo cuja tônica foi o 

desenvolvimento de conhecimentos e competências profissionais que pudessem provocar 

alterações no ensino.  

Dessa forma, observamos, no início dos anos 1990, um aprofundamento da crise 

institucional da formação continuada que ratificou tendências formativas fundadas nos 

modelos da racionalidade técnica. Por outro lado, observamos que, nesse período, ocorreu 

uma ação mais articulada do Estado quanto à oferta de programas de formação continuada, 

em virtude da necessidade de adequação dos sistemas de ensino às novas demandas da 

sociedade contemporânea, bem como de elevação dos níveis de qualidade do ensino. Com 

relação a esses dois últimos aspectos, a década de 1990 anunciou um discurso acerca do 
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protagonismo do professor nos processos de mudança. Assim, pudemos perceber que, em 

meados anos de 1990, a formação continuada passou a buscar novos enfoques e/ou tendências 

teóricas que focalizassem a prática docente e os saberes profissionais tecidos a partir dela.  

Nos anos de 2000, assistimos ao fortalecimento dessa ideia, na medida em que se 

realça a necessidade de o professor modificar a sua prática, para poder criar novas formas de 

organização do ensino. Cabe assinalar que, nesse processo, a reflexão sobre a prática 

pedagógica foi decantada como um elemento de fundamental importância na reorientação do 

trabalho do professor. Interessante lembrar que essa nova tendência não foi evocada somente 

pelas forças conservadoras que ditaram os rumos da reforma educativa, mas também pelos 

educadores que se filiaram ao campo das pedagogias críticas. Assim sendo, as práticas de 

formação continuada vivenciadas no Brasil, nos anos de 1990 e 2000, constituíram-se em um 

movimento complexo e contraditório que traduziu as tensões de uma concepção de formação 

que se aproximou de um modelo pragmático-instrumental, a exemplo dos projetos que se 

fundamentavam na pedagogia das competências. Nesse modelo de formação, a reflexão 

assumiu um caráter pragmático centrado no “saber fazer” do professor, o que contribuiu para 

formar uma compreensão de formação continuada nos marcos de um modelo aplicativo-

transmissivo, preocupado sobretudo em designar as competências favoráveis ao trabalho do 

professor.  

Por outro lado, observamos que esse mesmo movimento criou condições que 

desencadearam um processo de reorientação das concepções e práticas de formação 

continuada. Tal processo tem ampliado o conceito de reflexão sobre a prática pedagógica, o 

que ajuda a extrapolar as questões técnicas do ensino. Assim, a formação continuada passa a 

ser compreendida como um processo crítico-reflexivo sobre o fazer docente em suas múltiplas 

dimensões. Trata-se de uma perspectiva que se aproxima de um modelo de formação que 

aposta numa lógica do trabalho, que pressupõe a formação continuada como um instrumento 

de desenvolvimento profissional, articulado às necessidades da escola e de seu projeto 

educativo, proporcionando, dessa maneira, uma reflexão sobre o trabalho e a profissão 

docente. Enfim, é essa tensão que está presente no delineamento das tendências teóricas e 

práticas de formação continuada nos anos 2000.  
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1.6 As práticas de formação continuada no Brasil e as possibilidades de 

reconceitualização 

 

As questões tratadas sobre as tendências teóricas da formação continuada no Brasil 

nos ajudaram a proceder ao levantamento de algumas características das práticas formativas 

vivenciadas durante as décadas de 1970, 1980, 1990 e 2000. É importante esclarecer que tais 

características têm correspondência com a evolução das concepções teóricas que estiveram 

subjacentes à formação docente. Contudo recorremos às observações de Formosinho (2009) 

para dizer que tais perspectivas teóricas não implicam a substituição total uma das outras, 

“pelo contrário, elas sobrepõem-se por um processo de sedimentação que lhes garante a 

continuidade nas práticas de formação continuada” (p. 288). Na segunda parte do texto, 

trataremos as questões que estão compondo, hoje, o debate dessa formação. 

Como já demonstramos anteriormente, o contexto educacional brasileiro sofreu, nas 

últimas décadas, fortes influências de uma concepção de formação continuada baseada numa 

lógica de reciclagem, treinamento, aperfeiçoamento e atualização dos conhecimentos do 

professor, as quais se cristalizaram numa prática formativa, cuja característica repousa no seu 

caráter instrumental. Assim, é verdade que tais práticas primaram pelo excesso de ações 

formais que se estruturam em torno dos conteúdos curriculares e de novas técnicas de ensino. 

A maior parte da formação continuada de professores e recentes e sua organização 
foi inicialmente voltada para a atualização dos saberes disciplinares, das referencias 
didáticas e da tecnologia. Essa formação nasceu a princípio como um ensino 
ministrado por docentes a outros docentes, com troca de conhecimentos no campo 
dos saberes disciplinares, das reformas curriculares, [sic] e sua organização foi 
voltada para abordagens didáticas mais sofisticadas de métodos de gestão de classes 
e de avaliação. (RIBEIRO, 2008, p. 54) 

 

Nesse enfoque, há uma tendência de o professor ser visto como uma “tábula rasa” 

sobre a qual se imprime um modelo de docência estático e homogêneo, por meio de 

atividades mecânicas, repetitivas e descontextualizadas. A ideia consiste na construção de um 

“guia prático” baseado em comportamentos e técnicas prescritos ao ensino. Sendo assim, não 

é de se estranhar que tais práticas apontem resultados poucos significativos para a melhoria do 

ensino, em virtude do seu alto grau de instrumentalização e distanciamento dos problemas 

educacionais. A falta de reconhecimento das experiências e do saberes profissionais do 

professor, nos processo formativos, compreende a segunda característica das práticas de 

formação continuada efetivadas no período aludido. 
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A terceira característica diz respeito ao caráter de descontinuidade das práticas. Esse 

processo resulta do desenvolvimento de atividades formativas, organizadas de forma pontual 

e dispersas. Farago e Utsumi (2008) afirmam que “os programas de formação continuada de 

professores, fomentados por políticas públicas, na maioria das vezes, resultaram em ações 

descontinuadas; projetos que são interrompidos, ou mesmo alterados, sem sequer uma 

avaliação de seus participantes” (p. 01). Somos do entendimento de que a descontinuidade é 

um fator que, além de dificultar a materialização de uma prática de formação continuada de 

forma organizada e sistemática, também ignora as potencialidades de aprendizagem que 

podem estar perpassando as experiências das escolas e dos professores.  

Assim, a descontinuidade contrapõe-se à ideia da formação como um processo que se 

realiza num movimento dialético, de idas e vindas, em que o professor se constrói e reconstrói 

como pessoa e como profissional, a partir de uma dinâmica que tem a ver com um processo 

de “vir a ser” do sujeito e não a partir de um tipo ideal de professor, que normalmente é 

projetado separadamente das condições objetivas de realização do trabalho docente. Isso 

significa que não há um tempo pré-determinado para a formação acontecer, mas sim um 

processo que se realiza nessa teia de relações. Quando se está diante de políticas que parecem 

estar sempre recomeçando do “zero”, estar-se-ia negando um movimento que, aliás, é 

intrínseco à própria educação. Saviani (2007) afirma que a descontinuidade na formação 

humana consiste numa contradição, ao negar a especificidade da educação como trabalho que 

tenha continuidade, que dure o tempo suficiente para atingir os objetivos educacionais.  

 A quarta característica relaciona-se com o tipo de conhecimento veiculado nos 

cursos e programas de formação continuada. Em geral, os estudos evidenciam que, no período 

aludido, o conteúdo da formação esteve, não raramente, desvinculado das reais necessidades 

das escolas e seus professores. Consequentemente, as ações de formação continuada ficaram 

limitadas ao desenvolvimento de programas elaborados sob a lógica de um currículo fechado, 

pautado em modelos científicos, os quais foram transformados em modismos e apontados 

como solução para todos os problemas da educação. Candau (1997) assevera que essa 

perspectiva de formação se inscreve no modelo clássico,22 que concebe a universidade como o 

espaço privilegiado da produção do conhecimento e as escolas da educação básica como 

espaço de aplicação dessas teorias. Nesse contexto, identificamos a quinta característica das 

práticas formativas em análise, qual seja, o não-reconhecimento da escola básica como espaço 

de trabalho, produção de conhecimentos e formação do professor. 

                                                 
22 Modelo Clássico de formação continuada, denominado pela autora, consiste em projetos cuja ênfase é posta na 

reciclagem dos professores. 
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Assim sendo, os professores foram vistos como meros aplicadores e socializadores 

de tais conhecimentos. Essa ordem hierárquica na produção de conhecimentos denota, 

segundo Candau (1997), uma concepção de formação que não reconhece e não valoriza o 

saber docente construído na experiência profissional; consequentemente também não trata das 

diferentes etapas do desenvolvimento que compreende o exercício da profissão, na medida em 

que promove situações de formação homogêneas e padronizadas. A ênfase nos aspectos 

cognitivos individuais contribui para reforçar a existência de práticas formativas que 

“desconsideram os professores como seres essencialmente sociais, imersos em relações 

grupais das quais derivam valores, atitudes, que dão sentido às suas opções pessoais e 

profissionais e servem de referência a suas opções” (GATTI, 2009, p. 231). Assim 

caracterizadas as práticas formativas, as políticas de formação de professores passaram a 

apontar para a necessidade de superar práticas fragmentadas e descontínuas de modelos 

formatados em cursos de curta duração, com temáticas definidas sem a participação dos 

professores e descoladas da realidade da prática cotidiana do fazer concreto do docente.  

Dessa forma, tornaram-se recorrentes na literatura educacional críticas às políticas e 

aos programas de formação continuada. No geral, os autores são enfáticos quanto à 

necessidade de se operar mudanças nos modelos tradicionais de formação. Nesse sentido, 

Candau (1997) sugere uma nova perspectiva de formação, que se alicerça em três teses 

fundamentais: o lócus da formação a ser privilegiado é a própria escola; o reconhecimento e a 

valorização do saber docente no âmbito das práticas de formação continuada e, por último, a 

autora aponta uma dinâmica de trabalho que considera as várias etapas do desenvolvimento 

profissional, questionando, assim, os modelos homogêneos de formação.  

Também a favor dessa postura, localizamos os estudos de Mizukami e Realli (1996), 

de Collares, Moysés e Geraldi (1999) e de Marin (2000) que, a partir de uma crítica rigorosa 

ao modelo da racionalidade técnica, identificaram os limites das políticas públicas de 

formação continuada. Os autores demonstram que tais políticas, além de não conseguirem 

responder à complexidade dos problemas educacionais, contribuem para reforçar um modelo 

de formação escolar convencional que, em última instância, limita-se à transmissão de um 

determinado tipo de conhecimento, o qual restringe o papel do professor a um “prático do 

ensino”.  

Nessa perspectiva, as contribuições das autoras apontam para a necessidade de se 

potencializar a construção de práticas formativas que ultrapassem a realização de cursos 

episódicos de atualização e treinamento. Recomendam que essa formação seja processual e 
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integrada ao dia a dia da escola, assim como ressaltam a necessidade de articulação entre as 

escolas da educação básica e as universidades. Para essa articulação, alguns autores sugerem o 

desenvolvimento de processos de pesquisa-ação23 como possibilidade de o docente vir a 

assumir uma postura de professor pesquisador através do exercício de uma atividade reflexiva 

sobre a prática pedagógica. Em suma, podemos dizer que as proposições apresentadas na 

literatura educacional vêm acompanhadas do entendimento de que a reflexão sobre a ação 

pedagógica é considerada uma estratégia importante para a formação dos professores, assim 

como uma possibilidade de reconstrução da identidade docente. Evidenciou-se também a 

necessidade de se valorizar os saberes práticos dos professores. Essas questões indicam que 

está ocorrendo um movimento de reconceitualização da formação continuada. Assim, 

trouxemos a fala de Gatti e Barreto (2009), que ilustra esse processo. 

 

[...] As propostas inspiradas no conceito de capacitação cedem lugar a um novo 
paradigma, mais centrado no potencial de autocrescimento do professor, no 
reconhecimento de uma base de conhecimentos já existente no seu cabedal de 
recursos profissionais, como suporte sobre o qual trabalham novos conceitos e 
opções. As representações, atitudes, motivação dos professores passam a ser vistas 
como fatores de capital importância a se considerar na implementação de mudanças 
e na produção de inovações na prática educativa. O protagonismo do professor passa 
a ser valorizado e a ocupar o centro das atenções e intenções nos projetos de 
formação continuada. Novos modelos procuram superar a lógica de processos 
formativos que ignoram a trajetória percorrida pelo professor em seu exercício 
profissional. (GATTI; BARRETO, 2009, p. 202 e 203) 

 

Nessa linha de pensamento, a formação continuada vem se inscrevendo, a partir dos 

anos de 1990, numa abordagem teórica que advoga a prática pedagógica como espaço de 

produção do saber e, em decorrência disso, reconhece que o trabalho docente constitui-se da 

existência de “um conhecimento tácito, espontâneo, intuitivo, experimental, um conhecimento 

construído no cotidiano da prática educativa” (SCHÖN, 2000, TARDIF, 2002). Em 

decorrência disso, houve a valorização do pensamento reflexivo sobre a prática, e o 

reconhecimento do papel dos educadores começa aparecer.  

 
Inicia-se então a valorização de suas próprias teorias, pautadas na riqueza de 
experiências da ação pedagógica, e a necessidade de um processo de aprender a 
ensinar que perdure durante toda carreira profissional. A formação continuada, vista 
sob esse prima, torna-se também um espaço onde se lida com as memórias, onde se 
desvelam subjetividades compartilhadas, conscientizadas e problematizadas. 
(RIBEIRO, 2008, p. 48) 

 
Nesse contexto, tem sido bastante enfatizada a necessidade de formar o professor 

como um prático reflexivo, como um profissional que seja capaz de desenvolver atitudes 

                                                 
23 Pimenta (2002), Mizukami (1996) e Dickel (2001). 
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reflexivas e investigativas sobre a prática profissional. Tal perspectiva funda-se numa 

“epistemologia da prática, cujos principais formuladores são Schön (1983, 1992), Zeichner 

(1992), Nóvoa (1992), Perrenoud (1997, 1999) e Tardif (2000). No Brasil, esse ideário, que 

sofreu influência da produção intelectual internacional, também teve adesões por parte dos 

educadores; entre eles, podemos destacar: Pimenta (2002), Ghedin (2002), Diniz Pereira 

(2007), Geraldi (2001), Mizukami e Reali (1996, 2000).  

Prada, Vieira e Longarezi (2009), ao analisarem as concepções de formação 

continuada nos trabalhos da ANPED no período de 2003-2007, demonstram que 

 

 As concepções aprendidas pela análise dos trabalhos da ANPED revelam um 
esforço de se buscar compreender a formação de professores como um processo 
contínuo, cuja reflexão por parte do professor torna-se fundamental e visando a 
problematização dos conflitos presentes no contexto escolar para a construção de 
alternativas às práticas. Está evidente, portanto, a intencionalidade de se valorizar os 
saberes práticos do professor e buscar uma formação pautada na reflexão e na 
construção da autonomia docente. (2009, pp. 12,13) 

 

 Nesse estudo, os autores afirmam também que a epistemologia da prática tem-se 

revelado como pensamento hegemônico, em processo de consolidação no imaginário da 

academia brasileira. Por outro lado, os autores colocam a preocupação de que a incorporação 

acrítica dessa perspectiva teórica tem dificultado uma avaliação mais crítica das 

possibilidades e dos limites de se construir novas concepções e práticas de formação de 

professores. Aqui localizamos também a disseminação de um “mito” que foi criado em torno 

da formação continuada e da reflexão. Ambas as questões têm sido propagadas como espécie 

de “remédio” que deverão curar as “enfermidades” da educação brasileira.  

Por outro lado, é importante sublinhar que alguns estudos revelam que os avanços na 

concepção de formação pleiteada pela epistemologia da prática não estão sendo traduzidos, na 

mesma intensidade, nas práticas formativas, permanecendo, portanto, nos dias atuais os 

“velhos” problemas já observados no cotidiano dessa formação. Ribeiro (2008) destaca que, 

embora tenha havido uma verdadeira revolução no campo da formação continuada, ela ainda 

deixa muito a desejar, pois existe certa incapacidade de pôr em prática concepções e modelos 

inovadores. As instituições ficam fechadas em si mesmas, ou por um academicismo excessivo 

ou por um empiricismo tradicional. Nesse sentido, a autora destaca a necessidade de se 

estabelecer um equilíbrio entre inovação e tradição. 

Outro exemplo dessa dificuldade de aproximação entre as proposições teóricas e as 

práticas são os estudos de Gatti (2008) e Gatti e Barreto (2009) que, ao fazerem um balanço 
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das políticas de formação continuada na última década, evidenciaram que as iniciativas 

públicas assumiram uma feição de programas compensatórios, realizados com a finalidade de 

suprir aspectos da formação inicial e/ou encaminhar a reforma educativa implementada a 

partir de 1990. A ideia da formação como um momento de “compensação” de uma 

insuficiência da formação inicial distancia-se do propósito de desenvolvimento profissional 

que as novas tendências formativas propugnam. 

 

Com problemas crescentes nos cursos de formação inicial de professores, a ideia de 
formação continuada como aprimoramento profissional foi se deslocando também 
para uma concepção de formação compensatória destinada a preencher lacunas da 
formação inicial. [...]. As reformas curriculares dos anos de 1990, a mudança de 
paradigmas de conhecimento nos diferentes domínios teóricos que estão na base dos 
conteúdos curriculares da educação básica trouxe desafios as instituições formadoras 
do professor que não foram adequadamente equacionados por estas em seus 
currículos nas licenciaturas. Decorreu daí, em parte, o desenvolvimento intenso de 
programas de educação continuada com o objetivo de prover capacitação para 
implantação de reformas educativas. Algumas dessas iniciativas concentram-se na 
divulgação dos fundamentos e princípios da reforma, procurando legitimar-se junto 
ao corpo de educadores em exercício, deixando para um momento posterior ou 
transferindo para os próprios educadores a tarefa de encontrar caminhos de sua 
implantação. Outras cobriram detalhes relativos à atuação docente, em áreas 
específicas, como para os processos de alfabetização. (GATTI; BARRETO, 2009, p. 
200 e 201) 

 
Torna-se oportuno fazer referência a outras dimensões que estão imbricadas com a 

formação continuada do professor. Em geral, observamos que as práticas formativas 

vivenciadas nos dias atuais traduzem contradições que vão além das questões 

epistemológicas. De um lado, temos novas proposições que ressaltam a importância da 

formação de um professor reflexivo e investigador de sua prática e, de outro, deparamo-nos 

com contextos educacionais que, dadas as suas limitações, não apresentam as condições 

necessárias ao desenvolvimento desse tipo de formação. Acrescenta-se a isso a precarização 

das condições do trabalho do professor e a intensificação das atividades laborais desses 

profissionais, em decorrência das exigências postas pela sociedade contemporânea.  

Além desses fatores, há ainda a situação desfavorável nos aspectos referentes à 

carreira e aos salários. Gatti e Barreto (2009, p. 248) constataram que a “[...] média salarial 

dos professores da educação básica fica muito a dever em relação às outras profissões”. 

Enfim, essas questões são resultados de determinadas condições históricas que favoreceram a 

materialização de práticas formativas precárias e flexibilizadas. Queremos com isso chamar a 

atenção para o fato de que a desvalorização social do professor não é algo que tem vínculo 

apenas com a sua formação. Trata-se de um processo que se inscreve nos mecanismos de 
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exclusão, os quais subtraem do sujeito as condições favoráveis à aquisição dos bens culturais 

e materiais.  

Isso significa que não são somente os conteúdos da formação que necessitam ser 

modificados. Enfatizamos aqui a importância de uma nova postura política no trato com a 

educação e com as questões da formação de professores. Importa-nos evidenciar que nenhum 

movimento de inovação das práticas de formação continuada terá grandes possibilidades de 

avanço, se não forem garantidas às escolas e aos professores as condições objetivas 

necessárias para o desenvolvimento do seu trabalho e de sua formação. Dessa forma, 

pensamos que qualquer proposta de formação há de vir acompanhada de ações políticas que 

incluam melhorias na organização do trabalho pedagógico, na carreira do magistério e nos 

salários, o acesso às diversas formas de produção e socialização do conhecimento, a 

existência de relações interpessoais e institucionais favoráveis ao compartilhamento das 

experiências e a garantia de espaço/tempo para o exercício sistemático da reflexão. Significa, 

ainda, valorizar o potencial criativo e transformador do professor na construção de projetos e 

suas utopias. Dentro dessa lógica, fica claro que as mudanças a serem processadas nas 

práticas formativas envolvem, além de transformações conceituais, relações de poder e de 

resistência que se encontram presentes no emaranhado das relações sociais. 

Os interesses político-profissionais, os conhecimentos, os valores, as experiências, a 

cultura escolar, entre outros, são elementos constituintes de uma realidade que influencia as 

práticas de formação do professor. Na explanação que fizemos, procuramos explicitar que os 

modelos de formação continuada são materializados pelo próprio movimento da educação e 

da profissão docente. Com isso, pudemos perceber que as matrizes teóricas que 

orientaram/orientam a formação de professores são parte constituinte de um processo mais 

amplo, que tem a ver com as finalidades determinadas social e historicamente para a escola, o 

ensino e o professor. O modelo estruturante/clássico24 de formação continuada ainda se faz 

presente no meio educacional brasileiro, porque seria ainda o mais viável no que se refere ao 

atendimento de orientações prescritivas e normativas que adaptam o ensino às necessidades 

do mundo produtivo e garantem a adaptabilidade do professor. O modelo construtivista, que 

toma o professor como protagonista dos projetos educativos, que buscam a reinvenção da 

escola e de suas práticas e de seu processo de formação, pode contribuir para explicitar as 

contradições de uma realidade socialmente construída, que, por um lado, denota discursos em 

                                                 
24 Modelo estruturante/clássico foi cunhado por Candau (1997). Nesse estudo, autora é enfática ao afirmar que as 

práticas orientadas pela racionalidade técnica favoreceram uma prática de formação continuada essencialmente 
instrumental. 
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torno da melhoria do ensino e da formação docente, mas, por outro, comprime cada vez mais 

as condições necessárias à valorização do profissional do magistério e da educação.  

Nesse sentido, nos valemos das proposições da ANFOPE (2004) para reafirmar a 

importância de uma política global de formação de professores que contemple desde a sua 

formação básica até as condições de trabalho e formação continuada, como espaço de 

construção, revisão, confronto e ampliação dos conhecimentos profissionais. Além disso, para 

nós, também é importante que, nesse processo, os cursos/programas de formação tenham 

como primazia a garantia de uma sólida formação teórica. Em função das condições em que 

se desenvolvem as práticas formativas, temos assistido, atualmente, à disseminação de uma 

perspectiva de formação que, ao contrário de fortalecer a profissão docente, tem-na 

fragilizado ainda mais.  

Assim, temos observado que essa perspectiva de formação também não é desprovida 

de críticas, sobretudo porque se tem constatado que alguns investimentos da prática docente, 

como eixo da profissionalização, têm resultado numa fragilização teórica da formação do 

professor. A exacerbação da prática “certamente levará à formação de um profissional capaz 

de seguir diretrizes curriculares, desenvolver propostas que lhes são apresentadas, mas com 

menor possibilidade de criar projetos e tomar decisões” (SANTOS, 1998, p. 135). 

Entendemos que o princípio epistemológico de valorização da prática e dos saberes docentes 

precisa ser enfrentado e discutido numa perspectiva mais ampla de educação e não apenas 

como forma de atender a mudanças imediatas no ensino. O desafio, como assinalou Scheibe 

(2007), é estabelecer uma formação teórica sólida, com base no conhecimento científico e na 

pesquisa consolidada; e não ceder à incorporação da racionalidade técnica ou do praticismo 

edagógico predominante na epistemologia da reforma educacional oficial, na qual se vincula o 

conhecimento formativo a uma prática imediata.  

Enfim, as discussões que vem sendo feitas em torno da epistemologia da prática 

indicam que este não é um campo livre de contradições. Pelo contrário, essa perspectiva 

teórico-metodológica traz nas entrelinhas um conjunto de ideias acerca da formação, da 

reflexão e do papel do professor que recolocam questões importantes para o debate da 

formação inicial e continuada do professor. 
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CAPÍTULO 2 A REFORMA EDUCACIONAL DOS ANOS DE 1990: NOVOS 

REQUERIMENTOS PARA ESCOLA E PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Neste capítulo, nosso esforço caminhou no sentido de analisar a formação inicial e 

continuada de professores, tomando como fundamento as políticas educacionais, concebidas a 

partir de 1990, sob as orientações neoliberais. A máxima dessas políticas foi afirmar a 

educação como importante instrumento de desenvolvimento econômico e social, o que 

implicou um processo de reestruturação/adequação dos sistemas de ensino para atender às 

exigências do novo modelo de organização do trabalho produtivo. Ao discutirmos tais 

questões, buscamos evidenciar as principais mudanças processadas na educação escolar e o 

papel do professor como protagonista dessas mudanças. Assim, posto o papel dos professores 

nesse processo, passamos a analisar os novos contornos que as políticas de formação docente 

foram assumindo nas reformas educacionais que povoaram os anos 1990. 

A análise que buscamos construir das políticas educacionais partiu do entendimento de 

que a educação é uma prática social determinada que, como tal, é definida social e 

historicamente. A educação é, então, uma prática concreta imbuída de fins específicos, 

definidos por aspirações e interesses de sujeitos inseridos num contexto sócio-histórico. Isso 

significa compreender a educação como uma “ação social efetiva cujo escopo volta-se, 

primariamente para as necessidades inerentes a própria natureza da pessoa humana em suas 

múltiplas e contextualizadas relações” (MATOS, 2005, p. 66). Essa base conceitual nos ajuda 

a pensar no aspecto teleológico da educação, que tem a ver com suas finalidades estabelecidas 

social e historicamente, como o elemento definidor das necessidades e demandas da 

educação, enquanto prática social. Com isso, queremos dizer que as finalidades se traduzem 

em princípios, objetivos e metas que se corporificam nas políticas educacionais. Igualmente, é 

importante assinalar que as tensões manifestadas no âmago das finalidades também se 

expressam nessas políticas, denotando aí as lutas que são travadas em torno da educação, da 

escola e da formação de professores. 

Nessa ótica, compreendemos que o processo de produção e materialização das 

políticas educacionais se inscreve num movimento conflituoso, contraditório e ambíguo que, 

por vezes, implica decisões, negociações, contestações e lutas dos sujeitos históricos que 

participam dessa produção, com seus interesses e necessidades, que não são somente 

individuais ou educacionais, mas articulados a um projeto mais amplo de sociedade. Isso 

significa que as políticas educacionais não são formuladas unicamente por interesses de um 

único indivíduo, grupo, ou mesmo por uma determinação jurídica, simplesmente. A 
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participação de vários atores nesse processo denota a existência de uma correlação de forças 

entre os diferentes segmentos sociais que participam dessa produção, ou seja, as políticas 

educacionais expressam as relações sociais de uma dada sociedade. Dessa forma, pensar as 

políticas educacionais implica compreendê-la como um processo dialético que se encontra 

imbricado num jogo de forças políticas, dos consentimentos e contraconsentimentos dos 

sujeitos que o produzem.  

Inserida nesse movimento de tensões, podemos dizer que a história das políticas 

educacionais, no Brasil, pode ser entendida como uma história de lutas pela democratização 

da escola, haja vista que a estrutura social, extremamente desigual e marcada pela formação 

de um Estado elitista, favoreceu o desenvolvimento de elementos geradores dessa 

desigualdade, dentre eles: a cidadania restrita, a educação precária e a democracia limitada 

(FRIGOTTO; GENTILI, 1996). A constatação dessa realidade favoreceu o desenvolvimento 

de um movimento em prol da retomada progressiva da democracia no Brasil, que, entre outros 

aspectos, sustentou-se no debate em torno do direito de participação nas decisões políticas e 

da redemocratização política do Estado. Nesse contexto, houve a retomada das mobilizações 

populares, que concorreram para desencadear as lutas pelos direitos sociais, entre os quais, o 

direito à educação, afirmados na Constituição de 1988, como parte dos direitos que compõem 

o campo da cidadania. A democratização da educação, da escola e do ensino e a permanência 

das crianças desfavorecidas na escola constituíram-se eixos balizadores dos debates em torno 

de políticas educacionais comprometidas com a construção de uma escola pública de 

qualidade.  

Nesses marcos, a década de 1980 foi caracterizada como um período de afirmação do 

direito de acesso à educação. Porém, é sabido que chegamos às décadas subsequentes sem que 

esse direito se tenha conseguido efetivar. Somam-se a isso os elevados índices de reprovação 

e evasão que denotavam o fracasso da escola pública e a sua incapacidade de incluir aqueles 

que dela precisam. Diante desse quadro, foram reiteradas as lutas em torno da democratização 

da educação e do ensino, nas décadas seguintes. De outra parte, nos anos de 1990, os avanços 

conquistados com o movimento de afirmação da educação como direito foram fortemente 

abalados pela necessidade de reordenação da produção capitalista, em decorrência das 

transformações do setor produtivo (regime de produção flexível) e das novas formas de 

acumulação do capital. 

 Entre os efeitos desse processo, destacamos a disseminação e o aprofundamento do 

pensamento neoliberal no Brasil, que conferiram à educação novas formas de gestão e 

organização dos sistemas de ensino, com incidência sobre o trabalho e a formação docente. 
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Oportuno destacar que esse processo se inscreveu num contexto mais amplo de disseminação 

das ideias neoliberais nos diversos setores da sociedade (político, econômico, educacional, 

social e educacional). Em se tratando das políticas educacionais formuladas no seio das 

reformas educativas contemporâneas, podemos afirmar que as mesmas se manifestaram em 

diversas partes do mundo e estiveram permeadas por uma rede de relações sociais produzidas 

no marco da reestruturação produtiva do capital e na redefinição do papel do Estado, ambas 

iniciadas nas décadas finais do século XX. Esses acontecimentos foram desencadeados nos 

marcos da globalização da economia, da terceira revolução técnico-científica e da 

consolidação da doutrina neoliberal. Como consequência desse processo, assistimos a um 

movimento de reordenação das relações sociais e do papel do Estado na definição de novas 

políticas públicas, dentre elas as educacionais. 

 No que tange ao processo de formulação e implementação das políticas educacionais, 

as diretivas neoliberais formularam um conjunto de iniciativas com vistas a garantir a 

expansão da oferta educacional. Nesse processo, estabeleceu-se o binômio qualidade/equidade 

como eixo norteador, com o objetivo de atingir novos padrões educacionais para a população. 

Nessa ótica, a expansão e a melhoria da qualidade da educação foram realizadas a partir de 

uma lógica gerencial que serviu de sustentação para o desenvolvimento de práticas 

educativas, cujas finalidades consistiam em disciplinar e controlar o indivíduo para ajustá-lo 

às necessidades da reestruturação produtiva. A educação escolar, ao assumir esses contornos, 

passou a cumprir uma função de base utilitarista e pragmática. Essa tendência foi-se 

configurando no cenário da educação brasileira a partir de uma forte influência dos 

organismos multilaterais que financiaram grande parte dos projetos educacionais 

implementados na década de 1990. Por último, é importante dar relevo ao fato de que esse 

processo se efetivou com o consentimento do Estado brasileiro, controlado no período por 

forças sociais conservadoras. 

Por outro lado, percebemos que o caráter dinâmico, mutável e contraditório desse 

processo também possibilitou a construção de determinadas formas de resistência que 

auxiliaram a emergência de práticas educativas inventivas, propositivas e que tinham como 

finalidade a formação humana. Nesse sentido, o movimento dos educadores se lançou numa 

luta em contraposição à lógica neoliberal e elaborou seu próprio projeto alternativo de 

educação, a exemplo da Proposta de LDB e do Plano Nacional de Educação,25 ambas as 

                                                 
25 Dado o movimento de redemocratização da sociedade brasileira na década de 1980 e a promulgação da 

Constituição de 1988, que expressou avanços e conquistas no campo da educação, o movimento dos 
educadores conduziu um rico processo de discussão sobre a educação brasileira, favorecendo a elaboração de 
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propostas elaboradas com o apoio dos diversos segmentos da sociedade. Ademais, ao largo 

das políticas nacionais, emergiram diversas experiências político-pedagógicas, no âmbito dos 

estados e municípios, que estimularam e desencadearam novas formas de intervenção nas 

políticas educacionais, as quais incidiram na organização do trabalho pedagógico na escola 

(gestão, currículo, formação docente, avaliação, relações interpessoais). 

Em que pese a importância das experiências acima citadas, os vários estudos 

produzidos sobre as reformas educacionais da década de 1990 evidenciam que a tendência 

neoliberal foi dominante nesse período, imprimindo à escola e à formação docente uma 

perspectiva de formação utilitária. Ao longo deste capitulo, a análise recairá sobre as matrizes 

fundamentais que imprimiram um modelo neotecnicista26 para a escola e para a formação 

docente, inscrito nos marcos da reforma do Estado e na orientação gerencialista da escola, 

advinda da pedagogia da qualidade da total, conforme as premissas neoliberais. No campo das 

políticas e práticas de formação inicial e continuada de professores, as reflexões caminharam 

no sentido de discutir e analisar as políticas e as práticas gestadas sob a ótica modelo das 

“competências”. Ancorado numa “formação praticista”, esse modelo reduziu o processo de 

formação do professor à dimensão instrumental, ou seja, ao saber fazer, aspecto que não 

raramente incidiu no aligeiramento da formação e na depauperação do trabalho do professor.  

Por outro lado, nas políticas das reformas educacionais, o professor passou a ser 

diretamente responsabilizado pelo sucesso e pelo fracasso da educação escolar, o que lhe 

conferiu o papel de protagonista das mudanças orquestradas pela reforma educacional. Nesse 

contexto, a formação inicial e continuada assumiu finalidades mais instrumentais e 

compensatórias e menos formativas, na perspectiva do desenvolvimento profissional e de uma 

formação humanizadora. Enfim, em ambas as dimensões da formação (inicial e continuada), 

as políticas de formação docente sinalizaram os professores como centro do debate e das 

ações e programas, embora com alguns encaminhamentos diferenciados que têm a ver com a 

especificidade de cada uma. 

Por último, consideramos oportuno ressaltar alguns pontos das políticas de formação 

de professores, manifestadas no contexto atual, haja vista que o objeto de estudo desta tese 

também dialoga com aspectos que permaneceram e/ou que foram criados no novo cenário 

                                                                                                                                                         
uma proposta de LDB e de Plano Nacional de Educação em consonância com as necessidades da população. 
Todavia, a investida neoliberal desembocou em ações políticas que enfatizaram a presença dos interesses do 
mercado na educação, secundarizando, dessa maneira, os projetos de setores da sociedade civil organizada. 

26 Ver Freitas (1992) e Saviani (2007). Para os autores, o ideário da Pedagogia das Competências, ao centrar-se 
no aluno e no ensino, remonta a esta perspectiva. 
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político, por exemplo, a Rede Nacional de Formação Continuada e o Plano de 

Desenvolvimento da Educação. 

 

2.1 O contexto neoliberal: orientações para reforma educacional 

 

Situamos a reforma educacional realizada nos países periféricos, entre eles, o Brasil, na 

década de 1990, no contexto do avanço da lógica neoliberal. Por isso, sem a pretensão de 

discutirmos o que é neoliberalismo, consideramos importante tecer algumas reflexões, mesmo 

que bastante sintéticas, sobre alguns conceitos e princípios que deram sustentação às reformas 

educacionais. O modelo neoliberal compreende, segundo Anderson, 

 
[...] um movimento ideológico, em escala verdadeiramente mundial, como o 
capitalismo jamais havia produzido no passado. Trata-se de um corpo de doutrina 
coerente, autoconsciente, militante, lucidamente decidido a transformar todo o 
mundo à sua imagem, em sua ambição estrutural e sua extensão internacional (1995, 
p. 22). 
 

 

A doutrina neoliberal27 começou a ser pensada e elaborada após os “trinta anos de 

ouro” que se seguiram ao final da Segunda Guerra Mundial, e aprofundada com a crise do 

petróleo de 1973, quando o mundo capitalista avançado entrou em recessão devido à 

combinação entre altas taxas inflacionárias e baixas taxas de crescimento. Na tentativa de 

reorganizar a economia capitalista, os governos das grandes potências mundiais alinharam-se 

ao pensamento neoliberal e passaram a definir uma política macroeconômica que visava, entre 

outros objetivos, garantir a estabilidade econômica, desenvolver a abertura comercial, 

promover a desestatização, incrementar o aumento da competitividade, estimular a presença 

do setor privado no âmbito dos serviços públicos e promover a reforma das instituições, 

sobretudo do Estado. Os programas de estabilização e de reformas adotados pelas políticas 

neoliberais apresentaram-se como uma possibilidade de fortalecimento da economia mundial, 

o que fez com que rapidamente outros países se inserissem nas regras neoliberais.  

 

O projeto neoliberal de sociedade surge após a II Guerra Mundial, na Europa e nos 
EUA, como uma reação ao Estado intervencionista e de bem-estar social. Este 
projeto, que apontava riscos à implantação de mecanismos de controle do capital, 
não teve grande repercussão inicial porque o capitalismo entrou em uma fase de 
crescimento rápido nas décadas de 1950 e 1960. No entanto, a partir da crise da 

                                                 
27 A doutrina neoliberal teve início na segunda metade dos anos de 1970, tornou-se hegemônica nos anos de 

1980 e inspirou a reforma conservadora dos anos de 1990, correspondendo a uma necessidade objetiva das 
elites financeiras internacionais, que se sentiam tolhidas e ameaçadas pelo dirigismo econômico imposto pelos 
governos nos quais o movimento operário tinha tanta influência quanto o grande capital (SILVA, 2002, p 25). 
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década de 1970, as propostas neoliberais começaram a ganhar espaço. 
Primeiramente no Chile, depois na Inglaterra e nos EUA, espalhando-se rapidamente 
por quase toda a Europa e, na década de 90, chegando à América Latina, incluindo o 
Brasil (ANDERSON, 1995, p. 23). 

 
Como corolário das políticas neoliberais, destacou-se a defesa da tese de que o 

Estado era responsável pela crise econômica que o mundo estava vivenciando e que seu 

gigantismo o tornara ineficiente para promover o desenvolvimento de um país. Para os 

neoliberais, os pilares que sustentaram um Estado de caráter desenvolvimentista e 

assistencialista precisavam ser superados e novas políticas precisariam ser tomadas para que o 

mercado pudesse se desenvolver livremente. Sobre essa questão, Batista Neto (2006) ressalta 

que, desde o final da Segunda Guerra Mundial, vinham sendo formuladas críticas ao 

gigantismo do aparato estatal, no que se refere à manutenção dos elevados gastos com a área 

social. A tese construída repousava na ideia de que gastos demasiados tinham como 

consequência a redução dos investimentos no setor produtivo, sufocando, dessa maneira, o 

crescimento econômico. Para superar o quadro de desperdício de uma estrutura pesada e 

inoperante, os críticos propuseram a diminuição do Estado de Bem-estar social. Enfim, essa 

perspectiva sugere a reordenação do modelo de Estado que, até então, havia exercido, no caso 

do Brasil, atividades protecionistas em relação à economia, apoiando o crescimento do 

mercado interno e a substituição de importações, bem como modernizando, ainda que de 

forma tímida, a sociedade e a cultura.  

Nessa direção, o discurso neoliberal dizia rechaçar qualquer forma de intervenção do 

Estado. Caberia a ele interferir o menos possível na liberdade individual e nas atividades 

econômicas da iniciativa privada e, ao mesmo tempo, manter, ampliar e tornar mais racional e 

eficiente o Estado. Este último aspecto se expressou por meio de práticas que visaram à 

diminuição do financiamento estatal no tocante aos serviços sociais, fator que contribuiu para 

a “des-responsabilização” do Estado com relação à implementação de políticas públicas 

voltadas à satisfação de direitos básicos da população. Nesse processo, Gentili (1996) afirmou 

que dois elementos passaram a condicionar radicalmente, na ótica neoliberal, a formulação da 

política pública: a privatização e a redução do gasto público. O autor diz ainda que as políticas 

de privatização tornaram-se importantes para expandir o mercado, bem como para instituir 

mecanismos baseados no ethos empresarial, o que contribuía para despolitizar a formulação 

de políticas públicas. 
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No Brasil, o ideário neoliberal ganhou amplos espaços na década de 1990, com o 

governo Collor de Mello (1990-1992),28 que estabeleceu medidas políticas e econômicas em 

consonância com os acordos efetuados no “Consenso de Washington”,29 firmado em 1989, 

com o objetivo de estabelecer uma agenda de reformas para America Latina. As reformas dos 

países periféricos foram consideradas pelos neoliberais como fundamentais para a construção 

de mecanismos que ajudassem a superar o quadro de estagnação econômica ocorrida durante 

o período que se costumou chamar de “década perdida” nesses países. A questão que se 

colocava na ordem do dia para os países latino-americanos era a retomada do caminho do 

desenvolvimento e do crescimento econômico. Para isso, os países periféricos primeiro 

deveriam implementar políticas monetárias que propiciassem a estabilização de suas 

economias.  

No caso do Brasil, o alcance desse objetivo, durante o governo Collor, foi 

acompanhado por “um processo de privatização, um amplo leque de desregulamentações, um 

intenso processo de reestruturação, um vasto movimento de financeirização e um enorme e 

desmesurado ritmo de precarização social” (ANTUNES, 2005, p. 01). Iniciou-se uma nova 

etapa, em que a política, a economia e o Estado passaram por profundas mudanças. A 

privatização nos diferentes setores da sociedade, inclusive na área social, foi decantada como 

mola propulsora do desenvolvimento econômico.  

 
O discurso privatista do neoliberalismo brasileiro, desde o governo Fernando Collor 
de Melo, apregoa a superioridade do setor privado sobre o setor público. Este é 
caracterizado como ineficiente, ineficaz e atrasado, ao contrário do setor privado, 
que é apresentado como aquele que possui mais responsabilidade na gestão dos 
recursos, é “empreendedor” e possuidor de uma “racionalidade” que o torna mais 
eficiente e eficaz, permitindo que seus produtos e serviços tenham maior qualidade. 
Essa racionalidade faz do mercado o grande impulsor do crescimento econômico, 
sobretudo quando o setor passa a “compreender” sua responsabilidade social 
(NASCIMENTO, 2002, p. 12). 

 
O alinhamento do estado brasileiro à política neoliberal prosseguiu no governo de 

Itamar Franco (1992-1994), que deu continuidade à política de estabilização econômica e de 

                                                 
28 No Brasil (1989), a eleição de Fernando Collor de Mello pelo Partido da Reconstrução Nacional, com 30,5% 

dos votos [...], confirmou a aproximação do governo ao ideário neoliberal do Consenso de Washington (1989). 
Essa aproximação está expressa em um documento (Brasil, 1991) que apresenta uma concepção do que seria o 
Brasil moderno e as condições para realizar um salto qualitativo na vida nacional (SILVA, 2002, p. 140). 

29 A noção de Consenso de Washington refere-se, em última instância, a um ideário formulado por um conjunto 
de instituições financeiras, como o FMI, o Banco Mundial, o BID, o Export-Import Bank etc., todas localizadas 
em Washington (às vezes, a poucos quarteirões de distância entre si, como o Banco Mundial e o BID) e que 
seguem a mesma lógica e economia política neoliberal, propugnando o modelo de ajuste estrutural e de 
estabilização (TORRES, 1995, p. 124). 
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reformas estruturais e setoriais. Nos governos de FHC (1994-1998/1999/2003),30 o modelo 

neoliberal ganhou forças e se consolidou, sob o argumento de que o Estado brasileiro 

precisava modernizar-se e tornar-se racional, para que o país pudesse inserir-se no circuito 

moderno e competitivo do mercado internacional. Sob essa ótica, a reforma do Estado, 

segundo FHC, “era necessária para reconstrução de uma administração pública com bases 

modernas e racionais de modo a atender uma economia globalizada, uma administração 

gerencial com base em conceitos atuais de administração e eficiência” (In: FLORIANI, 2008, 

p. 68). A redução e a flexibilização da máquina pública foram tomadas como uma das 

medidas básicas para se ampliar os investimentos do setor produtivo e implementar políticas 

públicas de forma eficiente e eficaz.  

No campo educacional, a questão da eficiência-eficácia apareceu sob o discurso da 

qualidade e da necessidade de articulação entre escola e mundo do trabalho. Sob esses 

argumentos, portanto, a escola pública foi atacada pelos neoliberais, que advogaram a 

educação de qualidade não como um direito a ser assegurado pelo Estado, mas como “um 

atributo potencialmente adquirível no mercado dos bens educacionais” (GENTILLI, 1995, p. 

246). Nessa ótica, a educação deixou de ser entendida como direito social para ingressar no 

mercado como mercadoria e funcionar com suas similitudes. Com efeito, esse processo 

favoreceu a mercantilização da educação.  

Nesse contexto, a educação passou a ser vista e tratada como uma mercadoria que 

pode ser adquirida no mercado dos bens educacionais, situando-se, por conseguinte, no jogo 

competitivo dos mercados, sobretudo, porque o mesmo foi largamente propagandeado como 

principal caminho para garantir a empregabilidade do sujeito. As reformas educacionais que 

seguiram tal preceito, tornaram-se parte constituinte de um projeto mais amplo, acarretando a 

desintegração de direitos garantidos pelo Estado de Bem-estar Social, na medida em que 

trouxeram implicações para a garantia da educação como direito social. 

 

[...], o neoliberalismo ataca a escola pública a partir de uma série de estratégias 
privatizantes, mediante a aplicação de uma política de descentralização autoritária e, 
ao mesmo tempo, mediante uma política de reforma cultural que pretende apagar do 
horizonte ideológico de nossas sociedades a possibilidade mesma de uma educação 
democrática, pública e de qualidade para as maiorias. Uma política de reforma 
cultural que, em suma, pretende negar e dissolver a existência da mesma do direito à 
educação (GENTILLI, 1995, p. 244). 
 

                                                 
30O governo de Fernando Henrique Cardoso representou uma rearticulação da burguesia brasileira que, desde os 

anos 1980, não conseguia estabelecer um novo projeto hegemônico capaz de aglutinar a direita no poder. Com 
FHC na Presidência, foi reimplementado o projeto neoliberal, desta vez, sem riscos aventureiros e de uma 
forma mais sólida. 
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Oportuno ressaltar que esse processo não foi automático nem mecânico. Para tomar 

corpo, ele situou-se justamente no contexto mais amplo da política de ajustes neoliberais 

realizada no Brasil. No âmbito dessa política, o discurso que fundamentou as reformas 

educacionais contemporâneas destacou a necessidade de construir um sistema de ensino 

pautado numa racionalidade econômica, cujas bases eram a excelência, a eficácia e a 

eficiência, visando à competitividade. Esses aspectos, por sua vez, alinharam-se às 

“exigências econômicas de qualificação-disciplinamento da força de trabalho nos processos 

produtivos” (GENTILI, 1994, FRIGOTTO, 1994). Nessa direção, elaborou-se e concretizou-

se um conjunto de medidas que modificaram os fins educativos, as formas organizacionais e 

os processos pedagógicos da escola. Por seu turno, a escola, enquanto instituição responsável 

pela formação do perfil do “novo trabalhador, teve que se ajustar para atender aos ditames da 

ordem capitalista em curso.  

Nesse contexto, a década de 1990 constituiu-se como período das reformas da 

educação brasileira, que se processaram a partir das recomendações dos organismos 

multilaterais.31 Silva (2002) assevera que, nesse ínterim, o Banco Mundial assumiu a direção 

política, definindo não- somente uma agenda de acordos e financiamentos que pudessem 

garantir um patamar mínimo de escolarização, mas tornando-se, também, o lócus de 

formulação das políticas educacionais. A natureza financeira dessa instituição inspirou a 

elaboração de uma máxima salvacionista pela qual a educação apresentava-se como um 

importante fator de desenvolvimento e de equidade social. Nesse sentido, as propostas do 

Banco Mundial para a educação enfatizaram a necessidade de investimento em Educação 

Básica, como processo fundamental de desenvolvimento econômico, principalmente para a 

população pobre, propiciando uma espécie de política compensatória, na medida em que 

procurava integrar os indivíduos ao projeto de desenvolvimento. Dessa maneira, a educação 

básica foi tida como elemento fundamental de apoio ao desenvolvimento, à empregabilidade e 

ao alívio da pobreza.  

As políticas para a educação pública do Banco Mundial de maior visibilidade na 

década de 1990 foram, segundo Silva (2002, p. 111), 

• desenvolvimento da educação básica como prioridade no ensino fundamental; 

• qualidade na educação como base para as reformas educacionais; 

• privatização do ensino médio e superior; 

                                                 
31 Torres (1995) afirma que a lógica do planejamento educacional esteve intimamente vinculada ao modelo da 

ciência normal, denominado pelo paradigma epistemológico positivista. Nesse sentido, o objetivo da ciência 
social é desenvolver um conjunto de argumentos que estudam relações de causalidade e, quando possível, esses 
padrões ou regularidades detectados poderão ser aplicados como leis ou regularidades empíricas. 
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• ênfase no autofinanciamento e nas formas alternativas para captar recursos; 

• descentralização e instituições escolares autônomas; 

• prioridade nos resultados fundados na produtividade e na competitividade; 

• convocação dos pais e da comunidade para participar dos assuntos escolares; 

• estímulo ao setor privado: Sistema S, empresários e aos organismos não 

governamentais como agentes ativos no âmbito educacional, no nível de 

decisões e implantação de reformas; 

• redefinição das atribuições do Estado e retirada gradual da oferta dos serviços 

públicos de educação e saúde; 

• enfoque setorial, centrado na educação formal credencialista; 

• institucionalização dos sistemas nacionais de avaliação; 

• fortalecimento dos sistemas de informação e dados estatísticos escolares.  

Esse contexto explicita os interesses políticos do Banco Mundial em querer subordinar 

a educação ao modelo de desenvolvimento econômico que prima pela individualidade, pela 

competitividade e pelo utilitarismo. As recomendações do Banco Mundial para a educação 

incidem sobre a necessidade de se estabelecer sintonia entre educação e trabalho, haja vista as 

demandas do modelo de reestruturação produtiva, que exige um trabalhador flexível, com 

autonomia e polivalente. Por esse motivo, “os técnicos do [Banco Mundial] apregoam que é 

preciso formar trabalhadores para obter lugar no mercado de trabalho e reduzem a formação 

plena, considerando-a residual ou desnecessária” (SILVA, 2002, p. 112). Tal recomendação 

restringiu o ensino a um momento de preparação profissional em que o indivíduo adquire 

conhecimentos e competências para inserir-se no competitivo mercado de trabalho.  

À semelhança do que ocorreu com a formação do trabalhador em geral, o modelo de 

formação de professores também foi considerado obsoleto e arcaico, necessitando ser 

reformado/reestruturado, sobretudo porque o excesso de teoria dos cursos dificultava uma 

formação profissional assentada nas questões da prática. Por outro lado, o professor foi visto 

pelo Banco Mundial como elemento imprescindível para a conformação de novas práticas 

educativas que propiciassem o desenvolvimento de conhecimentos teóricos e práticos, 

capacidades, valores e atitudes indispensáveis ao novo modelo de sociedade, bem como 

subsidiassem as reformas em curso.  

Assim, a política educacional colocada em prática no Brasil, a partir da década de 

1990, foi edificada sob o discurso da necessidade de modernização da educação, para se 

alcançar a tão propalada qualidade na educação. Tendo uma escola em crise, com currículos 
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obsoletos e professores tradicionais, parecia ser inevitável uma política de formação de 

professores que ensinassem a desenvolver práticas modernas, em sintonia com as 

transformações edificadas na sociedade contemporânea. Porém, antes de alterar a formação, 

tornava-se necessário definir novos contornos para as práticas educativas, imprimindo, dessa 

maneira, transformações no trato do currículo e da avaliação, que tiveram suas finalidades 

redimensionadas a partir de uma perspectiva de qualidade que priorizava os resultados. Isso 

explica talvez a ênfase no binômio produtividade e competividade como eixo das políticas de 

reformas implementas no período em questão. 

 

2.2 As reformas educacionais no Brasil na década de 1990: perspectivas neoliberais 

 

As questões tratadas no primeiro item demonstram que o pensamento neoliberal se 

constituiu como uma política e uma prática necessárias ao processo de soerguimento da 

economia capitalista, que se encontrava em franca estagnação desde meados da década de 

1970. Nesse movimento de reestruturação econômica, o Estado foi reordenado e a educação 

foi lançada como mola propulsora do desenvolvimento de um país, assim como instrumento 

de equidade social. Em decorrência disso, tornou-se preponderante o desenvolvimento de 

iniciativas que pudessem interferir diretamente nos quadros de baixa qualidade educacional, 

dimensionada por fracos resultados escolares, aferidos pelos sistemas nacionais de avaliação.  

Sob essa perspectiva de qualidade, alguns consensos foram formulados pelos 

neoliberais para encaminhar as reformas educativas dos anos de 1990 nos países periféricos, 

entre eles, o Brasil. O primeiro consenso parte do entendimento de que o projeto de 

modernização de uma sociedade estabelece relação com o acúmulo de inovações científico-

tecnológicas que ela produz. A educação foi vista como uma ação estratégica fundamental 

para os países periféricos saberem lidar com os níveis de desenvolvimento técnico-científico 

produzidos pelos países centrais e, assim, estabelecer concordância com as exigências 

requeridas pelos novos parâmetros de produção flexível. Sendo assim, o papel da educação 

consistiu na formação de um trabalhador flexível, com “capacidades e habilidades vantajosas 

para o mercado livre e competitivo” (SILVA, 2002, p. 148).  

O segundo consenso tem a ver com o princípio da democratização do ensino, na 

medida em que se destacou a necessidade de ampliação das ofertas educacionais para poder 

formar o novo trabalhador requerido pelo mercado. Na lógica neoliberal, a escola pública tem 

um caráter contraditório, na medida em que revela atender a duplo objetivo: os interesses do 

mercado, no que concerne à formação de uma mão de obra flexível, que se adapte às 
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exigências do sistema de produção, e ao mesmo tempo algumas bandeiras reivindicatórias da 

sociedade civil, como, por exemplo, o acesso à educação pública.  

O terceiro consenso refere-se à necessidade de adequação dos sistemas de ensino às 

exigências do mercado nacional e internacional. Para tanto, foi elaborado um diagnóstico 

situacional da educação brasileira que indicou os eixos prioritários da reforma: gestão, 

financiamento, currículo, avaliação e formação de professores.  

Necessário ressaltar que o consenso pautado no ideário neoliberal, embora fosse 

hegemônico, não era inexorável. Como já salientamos, as políticas educacionais são parte 

constituinte de um projeto em movimento, de um projeto em construção, a partir da ação dos 

sujeitos. Dessa forma, as lutas permanentes travadas pelos educadores em torno da melhoria 

da educação também exerceram importância nesse processo, na medida em que 

oportunizaram a construção de experiências que caminharam à contracorrente do modelo 

neoliberal. Trata-se de práticas propositivas, ancoradas em elementos históricos do 

movimento dos educadores vinculados às lutas mais gerais em defesa da educação pública de 

qualidade social e que ajudaram a conformar um ideário de educação que tem como horizonte 

a humanização, rechaçando, dessa maneira, o caráter pragmático e utilitarista da educação 

neoliberal.  

Esse quadro de interesses que perpassa o campo educacional mostra a relevância 

social da educação nas últimas décadas para os diversos segmentos que compõem a sociedade 

brasileira. De um lado, ela apresenta-se como possibilidade de desenvolvimento econômico e 

como “passaporte” para a entrada do indivíduo no concorrido mercado de trabalho. Por outro 

lado, a educação é concebida como caminho que poderá propiciar o exercício de práticas 

democráticas. Na tentativa de viabilizar as condições necessárias ao atendimento do primeiro 

aspecto, o governo brasileiro alinhou-se às premissas neoliberais para proceder à reforma 

educacional elaborada e coordenada pelas agências internacionais de financiamento (FMI, 

BM e BID), a partir da metade dos anos 1990. Nesse processo, desenharam-se um conjunto de 

princípios, diretrizes e procedimentos que ofereceram conteúdo e forma ao modelo de 

educação neoliberal, instaurando, na estrutura e na organização da educação brasileira, novos 

modelos de gestão e novos encaminhamentos para o ensino que repercutiram no trabalho e na 

formação do professor. 
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As reformas educacionais implementadas no Brasil, a partir da década de 1990, se 

inserem no movimento de desmonte do “Estado do Bem-estar Social”,32 o que, entre outros 

aspectos, significou a minimização do papel do Estado brasileiro no tocante às políticas 

públicas e à redefinição de suas funções. No Brasil, é importante destacar que esse tipo de 

Estado nunca se concretizou efetivamente, na medida em que não conseguiu garantir os 

direitos sociais básicos para o conjunto da população. Na realidade, o que se tem no Brasil são 

políticas emergenciais de natureza compensatória e não o atendimento de tais direitos. No que 

tange ao direito à educação, o processo de redução do Estado contribuiu para o 

aprofundamento dos problemas educacionais, asfixiando o funcionamento da escola pública. 

Nesse contexto, vários desdobramentos foram delineados, entre eles, a expansão do 

setor privado no campo dos serviços educacionais. Esse processo foi perpassado por um leque 

de contradições, pois, se por um lado persistiu certa ausência do Estado, no que se refere à 

oferta de um ensino público com qualidade, por outro lado foram intensificadas as demandas 

pela qualificação do trabalhador polivalente, por intermédio da escolarização. Além da 

formação básica, as exigências da sociedade do conhecimento passaram a requerer uma 

formação permanente do trabalhador, haja vista o risco da obsolescência e a desatualização do 

conhecimento, numa sociedade que passa por avanços científicos e tecnológicas 

constantemente. Esse parece ser um dos fatores que desencadeou a ideia de que o individuo 

precisa de um processo permanente de educação. Uma consequência imediata desse 

entendimento é que, gradativamente, a educação passou a destacar-se como espaço promissor 

para os investimentos do setor do privado. Tal perspectiva foi manifestada por Souza, ex-

ministro da Educação. 

 

Demanda praticamente, infinita, de um lado, e possibilidades de massificação da 
oferta de educação mediante pesados investimentos, de outro, são uma equação que 
ao certo atrairá cada vez mais o interesse de grandes grupos econômicos para 
oferecer serviços educacionais de boa qualidade a custos razoáveis. Será muito 
difícil que os sistemas nacionais de educação consigam simplesmente evitar a 
materialização dessa tendência. Nesse contexto, abrem-se enormes oportunidades 
inclusive para o desenvolvimento do comércio na área dos serviços educacionais 
[...]. (2005, p. 17) (grifos nossos). 

 

A fala do ex-ministro corrobora a ideia de que as demandas advindas do ideário de 

educação permanente e os estímulos oferecidos por parte do poder público produziram um 

                                                 
32 O Estado de Bem-estar Social tem seu advento no período Pós-Segunda Guerra Mundial, na Europa. Teve 

como propósito o desenvolvimento de um Estado intervencionista e empresarial e a garantia de um sistema de 
assistência e proteção social para a totalidade dos cidadãos. 
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terreno fértil para a proliferação de um mercado educacional, provocando, dessa maneira, um 

crescente processo de mercantilização da educação. Isso denota que “toda preocupação com a 

educação está assentada no fato de ser um setor de possibilidades ilimitadas em relação ao 

lucro” (FERNANDES NETO, 2007, p. 120). É fundamental lembrar que, nesse cenário de 

mercantilização da educação, o Ensino Superior assume relevância notável, na medida em que 

oferece formas de ampliação de crescimento do capital, via produção do conhecimento, que 

pode ser transformado em tecnologia. Tal processo serve para adequar o ensino superior às 

demandas do mercado de trabalho e às transformações da economia. Os dados apresentados 

por Silva (2008) confirmam essa tendência:  

 

Em 1992, 41% das matrículas na Educação Superior eram nas instituições públicas, 
em 1998 cai para 38%, em 2002 para 30% e 2003 para 29%, as matriculas nas 
instituições privadas pulam de 59% em 1992 para 71% em 2003. Em 1994 havia 
979.584 matrículas em instituições privadas de Educação Superior, em 1999 esse 
número passava para 1.544.622, representado um aumento de aproximadamente 
59,14% a expansão não seguiu o mesmo ritmo na rede publica que passou de 
690.450 matrículas em 1994 para 833.093 em 1999, representando um aumento de 
20,66%. (p. 262). 

 

Os dados evidenciam que a privatização constituiu-se em um dos pilares essenciais 

das políticas neoliberais de educação superior, intensificando, dessa maneira, o processo de 

mercantilização da educação. Nesse sentido, o “Estado vem adotando duas estratégias 

concomitantes: 1) a transformação da educação pública em educação pública não-estatal e 

2) o estímulo ao empresariamento do ensino” (NEVES, 2009, p. 05). Ao assumir esses 

princípios, o Estado buscava assumir um mínimo para garantir as condições necessárias ao 

desenvolvimento do serviço público, mas permanecia forte para intervir, definir políticas e 

controlar os resultados desses serviços e garantir as condições estruturais, legais e ideológicas 

que possibilitaram o livre desenvolvimento do mercado educacional.  

A diferença dessa nova configuração que o Estado assumiria estava na forma como se 

manifestava sua ação, a metodologia de sua intervenção e os princípios que a orientavam. De 

um lado, o Estado se fortalecia internamente para garantir e regular as condições necessárias à 

manutenção da ordem econômica social capitalista, o que vem se configurando nas últimas 

décadas. Por outro lado, a associação do Estado às agências internacionais financiadoras da 

educação retirava a sociedade civil da esfera política, dificultando, dessa forma, a sua 

participação na definição das políticas educacionais.  

Esse processo resultou na configuração de um novo formato organizacional do sistema 

educacional brasileiro a partir de um conjunto de recomendações estabelecidas pelos 
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organismos internacionais (Banco Mundial, FMI e BID)33, que organizaram e financiaram 

uma agenda de eventos que tinham como propósito a elaboração de um plano de reformas 

educacionais para os países da América Latina , o qual contemplasse todos os níveis e 

modalidades de ensino, com a produção de diretrizes curriculares, processos de avaliação e 

profissionalização docente, com a finalidade de adaptar, em diferentes graus, a força de 

trabalho qualificado ao modo neoliberal de trabalho e de vida. 

O marco representativo desse movimento foi a Conferência Mundial de Educação para 

Todos,34 realizada em Jomtien (Tailândia), no ano de 1990, sob o financiamento da UNESCO, 

do UNICEF, do PNUD e do Banco Mundial. Segundo Aguiar (2004), essa conferência 

incumbiu-se da elaboração da Declaração Mundial de Educação para Todos e da estratégia 

para satisfazer às necessidades básicas de aprendizagem, que passaram a ser o referencial para 

as políticas educacionais da América Latina e do Caribe. Além disso, Torres (2001) assinala 

que a conferência proporcionou uma visão renovada da política educativa e da cooperação 

internacional no campo da educação. No Brasil, os compromissos proclamados na Declaração 

de Jontiem orientaram a elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003) 

que visou, entre outros aspectos, à universalização da Educação Básica, à redução do 

analfabetismo e à melhoria da qualidade do ensino.  

Outros eventos ampliaram e consolidaram as recomendações firmadas na Declaração 

de Jontiem. Entre eles, podemos citar a Conferência de Nova Delhi (1993) e a intervenção da 

CEPAL, que publicou o documento intitulado Educacion e Conocimiento: eje de La 

transformación productiva com equidad em 1992. O referido documento foi importante nesse 

processo, na medida em que estabeleceu, segundo Shiroma (2007), “as diretrizes para ação no 

âmbito das políticas e instituições que pudessem favorecer as vinculações entre educação, 

conhecimento e desenvolvimento dos países da América Latina e Caribe” (p. 53). Na prática, 

isso significava que os sistemas educacionais precisavam ser reformados, para poder 

qualificar melhor as pessoas. Elas, por sua vez, poderiam aprender “conhecimentos e 

destrezas necessários para participar da vida pública e desenvolver-se produtivamente na 

                                                 
33 Estas agências assumiram um papel importante na definição de políticas públicas para os países 

subdesenvolvidos, sobretudo no campo das políticas educacionais. O caráter economicista dessas agências tem 
orientado o curso das políticas educacionais. 

34 A Conferência Mundial de Educação para Todos foi o marco a partir do qual os noves países com maior taxa 
de analfabetismo do mundo (Bangladesh, Brasil, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão), 
conhecidos como “E-9”, foram levados a desencadear ações para a consolidação dos princípios acordados na 
Declaração de Jomtien. Seus governos comprometeram-se a impulsionar políticas educativas articuladas a 
partir do Fórum Consultivo Internacional para a “Educação para Todos”, coordenado pela UNESCO, que, ao 
longo da década de 1990, realizou reuniões regionais e globais de natureza avaliativa (SHIROMA, 2007, p. 
48). 
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sociedade moderna” (p. 54). Diz ainda Shiroma que essa perspectiva de articulação entre 

educação, processo produtivo e equidade social esteve presente, também, em outras 

formulações produzidas ao longo da década de 1990, por exemplo, no Relatório Delors, 

elaborado pela UNESCO, no período de 1993-1996, e no PROMEDLAC V, aprovado em 

Santiago, no ano de 1993, pelo Comitê Regional Intergovernamental do Projeto Principal de 

Educação na América Latina e Caribe (PREAL).  

Silva Junior (2002) destacou que as diretrizes e metas estabelecidas no processo acima 

mencionado estiveram sob a orientação de agências internacionais, que propuseram uma 

agenda da qual foi tirada a proposição de que os governos dos países periféricos 

implementassem um conjunto de medidas capazes de favorecer a ampliação dos benefícios da 

educação escolarizada para a totalidade da população, garantindo, assim, um mínimo de 

instrução, através da Educação Básica no Brasil, medidas que ficaram circunscritas ao Ensino 

Fundamental. Foi, portanto, nesse contexto que a Educação Básica emergiu com uma dupla 

função. A primeira dizia respeito à qualificação do trabalhador para o atendimento às novas 

exigências da produção flexível e mundializada. A segunda tinha a ver com a criação de 

mecanismos que propiciassem a integração social dos indivíduos, em situação de risco, ao 

sistema educativo. Percebemos, assim, que o conjunto de políticas elaboradas e controladas 

pelos organismos internacionais advogava a educação escolar como uma oportunidade para se 

diminuir as desigualdades sociais, com base na tese da empregabilidade.  

Sob esse prisma, a função social da educação ficou reduzida a prover o indivíduo de 

ferramentas que lhe permitissem incorporar novos perfis ocupacionais, ou seja, oferecer ao 

indivíduo um cabedal de conhecimentos e competências necessários a sua adaptação às 

mudanças tecnológicas da produção e às alterações da estrutura do mercado, de uma 

economia que se tornava cada vez mais globalizada e competitiva. Desse modo, indicava que 

todo conteúdo de ensino [trabalhado na escola] deveria estar radicado na praticidade, no 

ensinar o que é imediatamente significativo, aplicável e útil. Esse encaminhamento deveria 

conduzir à formação do cidadão produtivo (SHIROMA, 2007, p. 82). Essa premissa 

evidenciava a estreita vinculação entre a educação e o mundo do trabalho e da produção. O 

papel da escola é redimensionado, e essa instituição é vislumbrada como espaço de 

socialização de um tipo de conhecimento que deveria estar em sintonia com o princípio do 

“aprender a aprender”, com a finalidade de acompanhamento das demandas do sistema 

produtivo.  

Nessa direção, Ramos (2001) destacou que a ideia que se difundiu como ordenadora 

das relações educativas foi a de um ensino centrado em saberes disciplinares e definido pela 
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produção de competências verificáveis em situações e tarefas específicas. Importante se faz 

ressaltar que esse ideário não compõe uma perspectiva pedagógica, que traz mudanças apenas 

na organização dos currículos e programas escolares. Ainda em Ramos (op. cit.), tomamos 

conhecimento de que a “Pedagogia das Competências” consistiu de um campo teórico-prático 

que se inscreveu nas relações sociais de produção, assumindo uma dimensão socioeconômica 

que inevitavelmente interferiu no tratamento da escola como um todo. Por isso a Pedagogia 

das Competências foi enfaticamente referenciada como forte apoio às reformas no campo da 

educação: 

 

[...] o Estado neoliberal vem implementando, paulatinamente, tanto na escolarização 
regular como na educação profissional, o sistema de competência, estratégia 
pedagógica e organizacional própria para a obtenção de dois objetivos: o 
desenvolvimento de capacidades específicas para o exercício profissional, e a 
conquista do consentimento aos valores e ações capitalistas contemporâneos 
(RAMOS, 2001, p. 223). 

 
 

Em decorrência dessa tendência, a escola e seus professores foram convocados a 

repensar suas práticas para poderem responder às novas exigências pedagógicas e 

administrativas colocadas pelo novo ideário pedagógico, que também se vinculou às novas 

demandas de qualificação profissional. Preocupadas em formar o trabalhador sintonizado com 

a nova cultura do mundo do trabalho, as forças neoliberais tiveram como desafio enfrentar o 

descompasso entre formação e avanço tecnológico. Sob essa questão, Silva e Gentili (1996) 

ressaltaram que, no processo de implementação da reforma do sistema educacional, os 

neoliberais esbarraram no problema da qualidade educacional e no esgotamento de um 

sistema de ensino que não era compatível com os desafios postos pela sociedade do 

conhecimento, gerando, assim, uma profunda crise no sistema educacional. Essas questões se 

referem claramente à necessidade de redirecionamento dos serviços desenvolvidos pela 

escola, tendo em vista que, na perspectiva neoliberal, o conhecimento trabalhado por essa 

instituição é insuficiente e/ou obsoleto para que o indivíduo venha a se tornar um sujeito 

empregável. O que ocorre, na verdade, é que a escola, o professor e o currículo precisariam 

ser “reformados”, já que estavam em descompasso com as mudanças requeridas pela 

sociedade contemporânea.  

 Ancorados nas críticas sobre a qualidade da educação básica, as reformas de cunho 

neoliberal defenderam a ideia de que há uma crescente inadequação na formação e na 

qualificação da mão de obra, bem como a gradativa perda da eficácia e da eficiência dos 

sistemas de ensino, manifestada nas novas formas de analfabetismo funcional, tornando 
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evidente a necessidade de aumentar o grau de instrução do trabalhador, mediante o aumento 

da escolaridade. Todavia é importante destacar que a instrução que se desejava alcançar 

deveria ser dirigida pelos interesses do capital, que vai querer controlar um pouco mais a 

agência escola, de forma a garantir a veiculação do seu projeto político (FREITAS, 1992, p. 

94).  

Nessa direção, as estratégias neoliberais caminharam para responder às seguintes 

questões: como construir um sistema de ensino capaz de qualificar o trabalhador polivalente, 

se grande parcela da população que se utiliza do serviço da escola pública é vítima das 

injustiças escolares? Não seria o modelo de escola estatal, de natureza corporativa, o fator 

responsável pelos baixos índices de qualidade da educação brasileira? Como oferecer um 

ensino em consonância com as transformações desencadeadas pela terceira revolução técnico-

científica, se a escola, seus currículos e seus professores não acompanharam o mesmo 

processo de modernização da sociedade do conhecimento? Essas questões sintetizam que 

haveria uma necessidade de articulação entre inovação tecnológica, educação e qualificação 

profissional. 

No que tange à qualidade do ensino, o pensamento neoliberal partiu do princípio de 

que esse problema tem a ver com uma crise de natureza gerencial, cujas bases repousariam no 

modelo corporativista adotado pelo Estado de Bem-estar Social. Nesse sentido, o argumento 

que se sobressaiu foi o de que a crise do ensino nos países periféricos não seria um problema 

de democratização, e sim um problema gerencial que tem relação com a ineficácia da escola e 

dos que nela trabalham (GENTILI, 1996, p. 17). O discurso ideológico construído pelas 

forças neoliberais caminhou em duas direções. A primeira dizia respeito à culpabilização dos 

professores pelos péssimos resultados obtidos na educação; desconsiderava, dessa maneira, as 

condições sócio-históricas subjacentes à educação e, por conseguinte, as condições de 

realização do trabalho docente. Ainda com base nesse discurso, localizamos a segunda 

direção, em que os neoliberais defenderam a necessidade de uma reorientação do modelo de 

gestão adotado pelos sistemas de ensino e instituições educativas.  

Assentado em premissas de racionalidade, produtividade, eficiência e competitividade, 

configurou-se um novo modelo de gestão para a educação. Nesse processo, a referência foi a 

eficiência da gestão empresarial que, segundo o pensamento neoliberal, tem oferecido 

experiências plenas de êxitos, na medida em que favorece produtividade com qualidade. Essa 

lógica“[...] propõe como fórmula a ser aplicada, a da gestão empresarial, na qual a busca por 

resultados, o pragmatismo pedagógico, a eficiência e a eficácia dos modelos deixam patente a 

competitividade como método e a busca pelo sucesso individual como regra” (MELO, 2004, 
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p. 244). Instala-se, assim, uma perspectiva de educação pautada no mérito, em que se imputa 

ao indivíduo a culpa pelo fracasso. 

Um dos fatores que contribuiu para o entendimento da escola como empresa foi a 

inserção de novos atores políticos: Banco Mundial, FMI e BID – na elaboração e no 

financiamento das políticas educacionais, que passaram a receber um tratamento de caráter 

essencialmente pragmático e gerencial. A repercussão desse movimento sobre a educação e a 

escola trouxe como consequência uma nova reordenação dos sistemas de ensino, mediante a 

aplicação de “conceitos, abordagens e metodologias que, originariamente, tinham sido 

pensadas para serem aplicados em empresas” (BATISTA NETO, 2006, p. 57). Com base 

nesses aspectos, foram elaborados e implementados programas que priorizaram as áreas de 

gestão, financiamento, currículo, avaliação e formação de professores, para potencializar a 

reforma em curso e instaurar uma concepção de qualidade que se pauta na mensuração de 

resultados tangíveis.  

 O modelo de qualidade adotado pelos governos neoliberais teve suas bases no 

paradigma da Qualidade Total,35 que pressupõe um rígido padrão de controle, através da 

aplicação de critérios tangíveis, os quais podem ser alcançados por meio do binômio 

quantidade e produtividade. A superação do problema da improdutividade da escola pública, 

segundo os neoliberais, implicava a sua transformação sob a ótica da organização empresarial. 

Nessa direção, o critério de qualidade definido pelas agências internacionais que assessoraram 

e financiaram a educação brasileira foi fundamentado em princípio mercantil, que seguia a 

lógica da relação custo/ benefício e não a da formação humana. Segundo Silva (1996), 

passou-se a compreender como qualidade a capacidade que o sujeito deve expressar no 

processo de adaptação às exigências de um mercado competitivo e na esfera da produção. 

Passou a ser requisitado a formação de um profissional de “amplo perfil”, versátil, capaz de 

tomar decisões, liderar mudanças no âmbito da produção, de forma a otimizá-la e garantir a 

ampliação da taxa de lucro do capital.  

Percebemos, nesse contexto, que o conceito de qualidade assume conteúdo e formas 

diferenciados, dependendo do grupo social que o formula. Para o movimento progressista dos 

educadores, a qualidade na educação pressupõe a assunção de valores e princípios de natureza 

ética e política como norteadores de políticas públicas, imbuídas do compromisso com a 

construção de um sistema de ensino atento às necessidades do homem e da mulher. Nessa 

                                                 
35 Os estudos de Silva e Gentili (1996) apresentam a Gerência da Qualidade Total (GQT) como uma perspectiva 

de engenharia social que concebe a sociedade como um mecanismo que pode ser manipulado de acordo com 
certos conhecimentos e certas técnicas, os quais são, naturalmente, posse e monopólio de certos grupos de 
experts. Nessa perspectiva, a dinâmica da sociedade fica reduzida a uma questão simplesmente técnica. 
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perspectiva, a discussão em torno da qualidade em educação implica uma reflexão sobre os 

elementos fundantes de uma educação voltada para as necessidades dos grupos sociais 

desprivilegiados. A crise da educação tem relação com o modelo de projeto social e 

educacional hegemônico, que se desenvolveu com base nos objetivos e processos da grande 

empresa capitalista (SILVA, 1996, p. 187). Uma educação de qualidade social requer uma 

perspectiva democrática na construção de uma política educacional de caráter global que seja 

capaz de favorecer os instrumentos fundamentais para o exercício da cidadania.  

O caráter polissêmico da categoria qualidade, em educação, tem servido para “reforçar 

um consenso social diante de uma realidade ambivalente, ocultando o conflito” 

(SACRISTÁN, 1996, p. 63). Reduzir o problema da falta de qualidade da educação a uma 

questão técnica e burocrática, a qual pode ser resolvida com uma reengenharia educacional, 

implica o não reconhecimento das relações entre sociedade e educação. Esse fator intervém, 

sobremaneira, na incorporação e na difusão de determinados valores, normas e princípios que 

perpassam as práticas educativas. As recomendações do paradigma da qualidade total servem 

como ilustração de uma tendência, que contribuiu e contribui, para o aprofundamento das 

relações de poder, de inclusão e exclusão; na medida em que prioriza o uso de procedimentos 

técnicos e instrumentais que valorizam mecanismos de controle, normatização, padronização 

e discriminação. Esvaziou-se o conteúdo histórico e político da qualidade presente nas lutas 

do movimento dos educadores por uma escola pública de qualidade social, cujo projeto tem 

como epicentro o compromisso com a formação do homem e da mulher para atuar nas 

diversas esferas que compõem a sociedade, apoiados em valores universais, como os 

assinalados por Sacristán: 

 

Os valores de justiça, equidade, dignidade humana, solidariedade e distribuição de 
riqueza e do capital cultural vão sendo substituídos pela preocupação pela eficácia, 
pela competitividade, pela “excelência”, pela busca de resultados tangíveis, pelo 
ajuste as necessidades do mercado de trabalho e da economia, pela luta de dispor de 
melhores condições de saída do sistema educacional diante de um mundo do 
trabalho escasso, pela formação em destrezas básicas, pela necessidade de 
incorporar as tecnologias da informação, etc. (1996, p. 61). 

 

Ao contrário dos princípios que servem de sustentação para uma educação de 

qualidade social, o Estado brasileiro fez opções epistemológicas e políticas adotadas em torno 

de uma perspectiva de qualidade, que postulava uma educação assentada na eficácia e na 

eficiência, como forma de tornar os sistemas de ensino mais produtivos e competitivos e em 

sintonia com as exigências do mundo do trabalho. Foi sob essa perspectiva que o MEC 
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elaborou e implementou as políticas educacionais para a Educação Básica na década de 1990. 

Aguiar (1996), ao analisar as políticas educacionais desse período, afirma que as teses 

esboçadas para dar sustentação à reforma educacional pautaram-se na formação do cidadão 

produtivo. Para o alcance de tal objetivo, a autora ressalta as seguintes estratégias: a 

descentralização da gestão educacional, as reformas curriculares e a implantação dos sistemas 

de avaliação.  

Nessa linha, o MEC instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB),36 em 1990, e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino 

Fundamental, em 1995. Ambas as políticas, projetadas para a educação básica, articularam-se 

para, no momento posterior, orientar a formação do professores.37 Com relação ao SAEB, 

podemos dizer que seu objetivo consiste no controle da qualidade do ensino oferecido pela 

escola pública, a partir de uma concepção de avaliação que valoriza o produto em detrimento 

do processo. Interessa ao SAEB mensurar os níveis de aprendizagem do aluno e, com base 

nesses resultados, conformar um conjunto de conteúdos curriculares que estivessem mais 

próximos das novas necessidades colocadas pelo ideário educacional vigente.  

Além disso, a definição de conteúdos curriculares nacionais apresentou-se como 

elemento facilitador da avaliação do ensino. Isso quer dizer que, com base nos resultados do 

SAEB, o MEC teria melhores condições de postular uma educação que propiciasse a “[...] a 

formação do sujeito útil [a partir de] um conteúdo mínimo e homogêneo para toda população” 

(BONETI, 2004, p. 235). Nesse contexto, as políticas de avaliação assumiram um papel 

importante na reforma dos conteúdos curriculares; a qual, por sua vez, também incidiu suas 

influências na definição dos caminhos da reforma da formação de professores. 

No que tange à reforma dos conteúdos curriculares, a preocupação central do MEC 

voltou-se para a formação de um trabalhador polivalente, cujo conhecimento restringia-se ao 

caráter utilitário das novas exigências do mercado de trabalho. Para a conformação de um 

novo currículo para a Educação Básica, o MEC constituiu uma equipe de especialistas, que se 

incumbiu de elaborar os Parâmetros Curriculares para os diversos níveis de ensino, a começar 

pelo Ensino Fundamental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, 

instituídos em 1995, tiveram como objetivos a determinação de conteúdos curriculares 
                                                 
36 O SAEB desenvolveu uma forma de medir o nível de domínio da compreensão leitora e matemática adequado 

para alunos de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. Esse instrumento é denominado 
“métrica ou escala do SAEB” (Soares, 2008, p. 13). 

37 O Decreto 3276/1999 da Presidência da República, que dispõe sobre a formação em nível superior de 
professores para atuar na educação básica, prescreve, no Art. 15 § 2º, que as Diretrizes Curriculares Nacionais 
definidas para a formação dos professores devem assegurar formação básica comum, distribuída ao longo do 
curso, tendo como referência os Parâmetros Curriculares Nacionais, sem prejuízo de adaptações às 
peculiaridades regionais estabelecidas pelo sistema de educação. 
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essenciais em nível nacional e a definição de diretrizes e ações que pudessem ser incorporadas 

ao trabalho docente. A ideia era que essa incorporação estivesse facultada ao trabalho do 

professor. Nesse processo, os docentes foram tomados como meio pelo qual se poderiam 

efetivar, com mais rapidez, as mudanças curriculares desencadeadas pela reforma. 

Reconheceu-se, assim, a necessidade de aumentar os investimentos na formação inicial e 

continuada de professores. Daí o caráter regulatório que as políticas de formação docente 

assumem nesse período. 

É oportuno ressaltar que a concretização do projeto educacional que estava sendo 

cunhado numa perspectiva neoliberal se expressou com mais intensidade a partir da 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei 9394/96).38 

Dourado (2001) afirma que a nova lei foi importante na materialização desse projeto, porque 

esteve sintonizada com as premissas neoliberais “[...] enfatizando o trinômio: produtividade, 

eficiência e qualidade total” (p. 50). A lei aludida está assentada em uma racionalidade 

epistemológica e política que define as diretrizes e bases da educação nacional, as quais 

incluem aspectos relacionados à conceituação da educação, seus princípios e fins, assim como 

tratam dos profissionais da educação e de sua formação. 

Em primeiro lugar, cabe observar que a nova LDB 9394/96 trouxe inovações 

concernentes às formas de gestão e organização do trabalho pedagógico, bem como novos 

modelos e espaços de formação e profissionalização docente, que influenciaram a natureza do 

trabalho educativo e das práticas formativas. Sendo assim, não lhe escapa a compreensão do 

que é e de qual deve ser o papel do docente e dos contornos que deve tomar a formação do 

indivíduo. Severino (2004) afirma que “foi exatamente no concernente à formação dos 

profissionais da área que mais mudanças ocorreram na nova lei” (p. 178). O novo perfil 

exigido ao professor que atuará na Educação Básica fez com que a nova LDB indicasse 

modificações na formação de professores, sobretudo no que concerne aos espaços de 

formação. Assim, trataremos, no próximo capítulo, das políticas de formação inicial e 

continuada de professores após a promulgação da LDB 9394/96. 

 

                                                 
38 As eleições presidenciais de 1989 deram início à implantação, no Brasil, de um projeto neoliberal cujos 

reflexos na política educacional começaram a ficar evidentes a partir da aprovação da Lei n.º 9394/96, que 
instituiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, um projeto do Senador Darcy Ribeiro, apresentado como 
substitutivo ao projeto já aprovado na Câmara dos Deputados e amplamente discutido com a sociedade 
organizada brasileira. Assim, foi aprovada uma proposta de LDB que incluía as diretrizes do Banco Mundial 
para a educação dos países em desenvolvimento, em detrimento de um projeto de lei que contava com a 
colaboração e o apoio da sociedade organizada, através do Fórum Nacional em Defesa da Educação, que o 
debateu durante oito anos, na perspectiva de construir uma LDB verdadeiramente a serviço do povo brasileiro 
(PINO, 2003). 
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CAPÍTULO 3 A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES: 

POLÍTICAS E PRÁTICAS 

 

As questões abordadas no capítulo anterior evidenciaram que as tentativas de 

respostas às crises econômicas das décadas de 70 e 80 alavancaram um conjunto de 

transformações políticas, econômicas e sociais que passaram a exigir, entre outros aspectos, 

novas formas de gestão e organização dos sistemas de ensino, como forma de adequá-los às 

novas solicitações do sistema produtivo e do capital. Assim, tendo-se verificado a 

inadequação e a ineficiência do ensino, formulou-se um consenso entre as forças neoliberais, 

segundo o qual a educação brasileira, dada à crise, precisaria submeter-se a uma intensa 

política de reformas para tornar-se mais moderna.  

A reforma educacional instituída pelo Estado, em colaboração com os organismos 

multilaterais, a partir dos anos de 1990, deu primazia, como dito antes, a uma racionalidade 

produtiva e competitiva, que promoveu a “difusão dos valores do gerencialismo neoliberal”. 

No campo educacional, essa lógica produziu um conjunto de práticas inspiradas numa 

concepção de educação pautada em resultados, aspecto que contribuiu para a disseminação de 

uma perspectiva de qualidade baseada na eficiência e na eficácia. Vimos também que nesse 

processo o professor foi evocado como protagonista da efetivação das políticas públicas 

educacionais. Com efeito, foram desencadeadas mudanças nos cursos de formação do 

professor. 

Inseridas no contexto de reforma, as políticas de formação de professores traduziram 

princípios e valores orientadores de mudanças nos processos formativos. Freitas (2001), ao se 

referir a esse processo, afirmou que a reforma no campo da formação de professores cumpriu 

dois objetivos básicos: “a) adequar as instituições formadoras e os conteúdos da formação aos 

objetivos da reforma da educação básica em curso; b) para cumprir a eficiência desse 

objetivo, não é necessário nem desejável que a formação ocorra na universidade” (p. 23). Tais 

objetivos são parte constituinte de um projeto global de formação de professores, em sintonia 

com os eixos neoliberais discutidos anteriormente.  

 Nesse processo, fortalecem-se os argumentos que enfatizam a formação do 

profissional da educação. Essa posição foi reiterada pela nova LDB 9394/96. A referida lei 

conferiu novidades no campo da formação de professores que implicaram mudanças no lócus. 

A criação desses novos espaços veio, por sua vez, acompanhada não apenas de uma mudança 

física, mas de uma proposta curricular que trouxe no seu bojo um projeto de estruturação e 

organização da nova instituição formadora que resultou em desdobramentos para as políticas 
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de formação de professores, as quais incidiram na definição do perfil do professor para atuar 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Além das questões relacionadas à formação inicial, essa LDB trouxe aspectos que 

denotam preocupações do Estado quanto à garantia de políticas públicas voltadas para a 

formação continuada do professor. No âmbito dessas políticas, enfatizam-se duas questões 

centrais: a melhoria do ensino, por meio de mudanças na prática do professor, e a opção por 

um modelo de formação que favoreça a reflexão sobre a prática docente. Com o objetivo de 

discutir essas questões, neste capítulo, analisaremos a formação inicial e continuada de 

professores, considerando as principais políticas implementadas após a promulgação da 

LDB/9394/96. 

 

3.1 A formação inicial de professores normatizada pela LDB/96: políticas e práticas 

Desde a promulgação da LDB 9394/96, temos percebido a intensificação de 

iniciativas governamentais no campo da formação de professores. Observamos ainda que tais 

iniciativas foram sendo moldadas a partir das críticas produzidas em torno da ineficácia da 

educação e da inadequação de uma concepção de educação, escola e ensino frente às novas 

exigências do mercado. A articulação desses dois aspectos trouxe para o centro do debate 

questões relacionadas à atuação e à formação do professor. Nesse sentido, Aguiar (2004, p. 

199) assevera que os documentos elaborados pelos organismos internacionais, na década de 

1990, foram responsáveis por disseminar a ideia de que a “ineficiência do ensino é devida à 

má formação dos professores”. Por essa razão, a formação dos profissionais da educação 

passou, segundo a ótica do Banco Mundial, a ser tratada como estratégica para a 

implementação das mudanças que colocariam a educação escolar em condições de enfrentar 

os desafios da sociedade contemporânea.  

O estudo de Batista Neto (2006) destaca que as políticas de formação de professores 

desencadeadas no contexto da reforma educacional foram acompanhadas da construção de um 

marco normativo e regulatório39 (leis, decretos, resoluções e pareceres), que cumpriu a tarefa 

de regulamentar e estabelecer princípios, concepções, diretrizes e metas que indicaram novas 

                                                 
39 Medidas que compõem as reformas no campo da formação de professores: edição da LDB (Lei 9394/96); 

promulgação da Lei do FUNDEF (Lei 9324/96); regulamentação dos Institutos Superiores de Educação 
(Resolução CNE nº 01/97), do Exame Nacional de Curso (provão/1998), do Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM/1998); regulamentação da Educação a Distância (1998); regulamentação do Curso Normal superior 
(Decreto 3276/1999); das Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação básica 
em nível superior, curso de licenciatura, graduação plena (2002); instituição da duração e da carga horária dos 
cursos de licenciatura, graduação plena, formação de professores da Educação Básica em nível superior (2002); 
Sistema Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica (2003). (BATISTA NETO, 
2006, p. 68).  
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possibilidades para a formação de professores da Educação Básica, bem como garantiram a 

criação de novos espaços institucionais voltados para a formação docente. Na LDB 9394/96, o 

Título VI (Artigos 61-67), dedicado aos Profissionais da Educação, ajuda-nos a identificar os 

procedimentos utilizados na ampliação da formação do professor em nível superior, os 

princípios, as instituições responsáveis pela formação e os aspectos concernentes à política de 

valorização do magistério.  

No que tange à exigência mínima de formação para o exercício da profissão docente 

na Educação Básica, percebemos que a Lei 9394/9640 trouxe avanços, quando propugnou uma 

formação em nível superior para todos os docentes, como requisito básico para atuar em 

qualquer nível de ensino da Educação Básica (Artigos 62 e 87, parágrafo 4º). Essa perspectiva 

torna-se importante, por um lado, na medida em que pode contribuir para o fortalecimento de 

uma concepção de formação que sustenta a ideia de que o professor, enquanto profissional da 

educação, necessita de uma formação em nível superior.41 Trata-se de instituir uma formação 

com uma sólida base teórico-prática, que contemple os conhecimentos gerais e específicos e 

as questões sócio-históricas da educação. Por outro lado, essa mesma lei apresenta elementos 

contraditórios que a colocam na contramão do movimento dos educadores, quando propõe, no 

Art. 62, a implantação dos Institutos Superiores de Educação (ISEs),42 inspirados no Instituto 

Universitário de Formação de Professores (IUFMS). 

Esse dispositivo foi bastante questionado pela Associação Nacional pela Formação 

dos Profissionais da Educação (ANFOPE),43 que historicamente se colocou em defesa da 

formação docente realizada em instituições de ensino superior universitárias, de modo a 

                                                 
40 Nos anos de 1980 e 1990, o Brasil assistiu a importantes movimentos de disputa por distintos projetos 

educativos que trouxeram à tona a discussão sobre diferentes concepções de sociedade refletidas na LDB 
9394/96. A promulgação dessa lei representa a culminância desse movimento contraditório, pois espelha, ao 
mesmo tempo, as demandas e lutas pela democratização da educação e reformas educacionais orientadas pela 
noção de equidade social. (SILVA, 2008, pp. 98 e 100). 

41 O movimento organizado dos profissionais da Educação, representado pela ANFOPE, pelo FORUMDIR e 
pela ANPED, defendia o nível de graduação como formação mínima para a atuação nas séries iniciais do 
Ensino Fundamental. Definiu-se também que a universidade era o lócus privilegiado para realizar a formação 
dos professores. (SILVA, 2001, p. 122). 

42 Os Institutos Superiores de Educação são instituições específicas para a formação de professores da Educação 
Básica cujo processo de institucionalização é regulamentado pela Resolução nº 01/99 do Conselho Nacional de 
Educação (CNE). A criação dessas instituições está inscrita no quadro das políticas neoliberais, as quais 
contribuem para o enfraquecimento das universidades como lócus privilegiado da formação de professores e 
dissemina uma perspectiva de formação docente fundamentada em um currículo mínimo que, a nosso ver, 
contribui para aligeirar e fragilizar a formação e, consequentemente, agrava ainda mais os problemas da 
profissão e da educação. 

43 A Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) entende que a formação de 
professores é um desafio que tem a ver com o futuro da educação e da própria sociedade brasileira. Daí a luta 
para que as perspectivas de formação se efetivem em bases consistentes, teoricamente sólidas e fundadas nos 
princípios de uma formação de qualidade e de relevância social. Para que isso possa a vir ocorrer, necessário se 
faz o estabelecimento de uma política nacional de formação dos profissionais da educação. Mais detalhes, 
consultar os Anais do XII Encontro Nacional da ANFOPE, 2004. 
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angariar nesse espaço todos os conhecimentos e experiências acadêmicas que pudessem estar 

a serviço da formação do professor. Nessa defesa, está clara a ideia de que o que se espera não 

é apenas uma formação de nível superior para o professor, mas que ela aconteça no âmbito da 

universidade, haja vista que essa instituição tem a “pesquisa como princípio formativo e eixo 

da articulação entre as dimensões teóricas e prática do processo de formação” (SILVA, 

2001, p. 122). 

Importante dizermos que os argumentos construídos pelos setores conservadores que 

encaminharam as políticas de reformas na formação docente estiveram ancorados, entre 

outros aspectos, na tentativa de resolução do axioma da relação teoria-prática. Nesse processo, 

a universidade, como instituição até então responsável pela formação do professor, passou a 

ser alvo de profundas críticas, sobretudo por se considerar que seu modelo de formação, 

pautado num currículo tido como predominantemente teórico, ainda não havia conseguido 

aproximar-se da prática e das necessidades das escolas. Assim sendo, duas questões 

importantes permearam as políticas de reforma, no período em tela: o lócus da formação e o 

tipo de currículo a ser praticado nesse espaço.  

Com relação à criação do Instituto Superior de Educação (ISE) e do Curso Normal 

Superior (CNS), destaca-se a perspectiva de formação única para todos os professores, 

expressa por meio de um referencial de competências, o qual guardava estreita vinculação 

com as diretrizes de trabalho estabelecidas pelos PCNs. Inserida nos marcos da reforma 

educacional, a formação de professores foi sendo tecida a partir de uma perspectiva que 

postula que: 

 

Os professores deverão ser formados dentro de um outro perfil, para exercer outras funções 
na dita sociedade do conhecimento. Além disso, alguns resultados apresentados após a 
avaliação realizada com os alunos, indicando um fraco desempenho, tendem a culpabilizar 
os professores como sendo os grandes responsáveis pelo fracasso escolar, em consequência 
de uma formação excessivamente teórica e desvinculada de uma prática efetiva. (MAUÈS, 
2003, p. 02). 

 

Com essa preocupação, o Conselho Nacional de Educação (CNE) recomendou o 

CNS para a formação de professores, na medida em que ele poderia compor-se de um 

currículo que preconizaria uma formação mais próxima das questões práticas que envolveriam 

o ensino, secundarizando o lugar dos conhecimentos teóricos. Nessa lógica, sobressaíram-se 

as ideias de Perrenoud (2000), as quais passaram a orientar a construção de um currículo por 

competências, assim como as proposições de Schön (2000), que enfatizaram a reflexão prática 

como ponto de partida de uma formação de qualidade. Ambas as ideias conferem um tipo de 
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currículo que supervaloriza as questões do “como fazer” o ensino, centrando-se na 

aprendizagem dos conteúdos escolares e nas competências necessárias para ensiná-los.  

A ideia de “competências” na formação articula-se a uma concepção de professor 

como “tarefeiro”, visto que limita a compreensão do docente de seu processo de trabalho 

como totalidade. Nesse sentido, “a noção de competência mantém o caráter comportamental e 

a estrita associação entre escolarização e mundo produtivo que formaram a base da teorização 

clássica de currículo” (MACEDO, 2000, p. 12).  

Em se tratando de reflexão sobre a prática pedagógica, embora ela seja decantada 

como possibilidade de ruptura da dicotomia teoria/prática, também traduziu uma concepção 

de formação que se limitou a prover o professor de ferramentas para lidar com as questões 

práticas do ensino. Dessa maneira, a preocupação recaiu sobre a prática, que assumiu papel de 

maior relevância, em prejuízo de uma formação intelectual e política dos profissionais da 

educação. Freitas (2002) e Kuenzer (1998) observaram que esse processo contribuiu para o 

desenvolvimento de uma formação aligeirada44 e para o esvaziamento teórico da formação 

docente, ao privilegiar questões acessórias do ensino.  

Ao valorizar a racionalidade técnico-instrumental no tratamento das questões que 

envolvem o trabalho pedagógico, a formação docente foi sendo “atrelada a uma concepção de 

conhecimento da prática imediata, cotidiana, que prioriza sobremaneira as habilidades do 

saber técnico em detrimento da apropriação e produção do conhecimento”. (FLORIANI, 

2008, p. 81). Isso indica ainda que os paradigmas que passaram a orientar a formação docente, 

no cenário da reforma educativa, fundamentaram-se numa racionalidade positivista da prática. 

Tal concepção coloca uma questão de natureza epistemológica que tem relação com o papel 

que teoria e prática assumem na formação de professores. Além disso, fica patente uma 

compreensão restrita sobre o que é prática. Sob esse prisma, a prática é entendida como fazer 

imediato circunscrito às questões do ensino. Percebemos, desse modo, que não por acaso a 

melhoria do ensino foi preconizada como algo que tem a ver somente com as modificações, 

edificadas pela prática, ou seja, nas formas como o professor ensina. Esse entendimento 

contribuiu para que a tônica da formação docente fosse dada à própria prática. 

Esse contexto nos permite afirmar que essa perspectiva reduziu a formação docente a 

um momento de preparação técnico-instrumental que, entre outros aspectos, serviu para 

                                                 
44 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 formação docente 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.  
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fragilizar a formação teórica do professor, bem como regular o trabalho docente a partir de 

padrões estabelecidos a priori. Essa concepção de formação consolidou um novo 

reordenamento da formação em nível superior, negando as contribuições históricas dos 

educadores brasileiros, acumuladas por meio de pesquisas, publicações, projetos e práticas, as 

quais se encontram subjacentes a um projeto de educação que reconhece o professor como um 

profissional que necessita ter:  

 

uma sólida formação teórica e interdisciplinar sobre o fenômeno educacional e seus 
fundamentos históricos, políticos, filosóficos e sociais, bem como o domínio dos 
conteúdos a serem ensinados que permita a apropriação do processo de trabalho 
pedagógico, criando condições de exercer a análise crítica da sociedade brasileira e 
da realidade educacional (ANFOPE, 2004, p. 17).  

 

É preciso, contudo, destacar que essa concepção de formação de professor rompe 

com os princípios e as diretrizes esboçadas pelos especialistas que conduziram as políticas de 

reformas. Trata-se de uma concepção cunhada, ao longo das últimas décadas, sobretudo a 

partir da década de 1980, quando o Brasil passou por um processo de abertura política, 

durante o qual os educadores mobilizaram-se pela democratização da educação e pela 

valorização do magistério, bem como edificaram um movimento de críticas à perspectiva 

tecnicista e conteudista que serviu de parâmetro para as práticas educativas e formativas então 

vigentes. A concepção de formação tecida pelo movimento dos educadores toma a docência 

como base da sua identidade profissional, o que tem favorecido uma compreensão sócio-

histórica da educação e da profissão docente. Nessa perspectiva, o professor é entendido como 

um profissional crítico e criativo, que compreende os elementos constituintes e determinantes 

do seu processo de trabalho, bem como é capaz de propor possibilidades de intervenção que o 

ajudam a construir práticas emancipatórias.  

Outro aspecto perseguido por essa concepção é o compromisso com uma formação 

teórica de qualidade, como forma de o professor construir conhecimentos necessários para o 

exercício da docência. Uma formação de qualidade é considerada pela ANFOPE como 

instrumento de valorização do professor, tendo em vista que essa concorre para o seu processo 

de profissionalização, por isso a entidade reivindica igualdade de condições de formação. 

Enfim, essa perspectiva configura uma concepção de formação que estabelece 

relação com a realidade concreta em que a educação brasileira está inserida. Não se trata de 

formar o professor ideal, mas o professor como sujeito histórico, concreto, tecido no seio das 

relações entre sociedade e educação. Isso implica, não- somente mudanças epistemológicas, 

mas um direcionamento político no trato das questões educacionais e da formação docente. 
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Sendo assim, torna-se importante a construção e a reafirmação de um projeto de resistência à 

lógica estabelecida pelos preceitos mercadológicos. O projeto educacional a ser construído 

leva em consideração que a educação consiste em uma das condições necessárias à formação 

integral do ser humano. Por isso não convém ficar restrita a uma formação que faça apelo à 

excelência, à eficácia e à eficiência, à competitividade e a outros aspectos do campo da 

racionalidade econômica.  

Vale ressaltar também que o ISE, enquanto lócus de formação do professor, foi 

fortalecido quando FHC definiu, por meio do Decreto 3276/99, que os Cursos Normais 

Superiores teriam exclusividade na formação dos professores da Educação Infantil e das 

séries iniciais do Ensino Fundamental, após vários embates travados entre o poder oficial e o 

movimento dos educadores em torno do referido decreto.45 Podemos perceber, então, que as 

iniciativas tomadas pelo governo denotaram um reordenamento dos espaços de formação de 

professores, o que tem favorecido um intenso processo de “universitarização”
46 da formação 

docente por fora da universidade. Por outro lado, esse aspecto favoreceu a expansão de cursos 

de formação no espaço privado.  

Tal processo foi acelerado em 2001, quando o governo definiu, através do Parecer 

133 do CNE/CES/2001, que qualquer instituição poderia oferecer curso de formação para os 

professores das séries iniciais do Ensino Fundamental. A junção desse aspecto às demandas 

crescentes por qualificação, em decorrência das exigências do § 4º do Art. 87 da LDB 

9394/96, foi também parte constituinte de uma tendência que contribuiu para a expansão da 

formação docente no âmbito do setor privado. Analisando os dispositivos legais sobre a 

formação do professor da educação básica, podemos dizer que a nova LDB contribuiu para 

desencadear não somente um processo de universitarização do magistério, mas a expansão 

dos espaços formativos no âmbito da iniciativa privada. É o que demonstram os dados 

apresentados por Silva (2008), em 2002: 56,51% dos/as licenciados/as se formaram em 

instituições privadas. Em 2003 havia 207 IES públicas que ofereciam 281.163 vagas em 

cursos presenciais, enquanto 1652 IES privadas ofertavam, pelo mesmo processo seletivo, 

1.721.520 vagas em cursos de mesma natureza (p. 259 e 262). 

                                                 
45 Importante situar que, neste processo, o movimento dos educadores, após muitas pressões, levou o governo a 

substituir o termo “exclusivamente” por “preferencialmente”, através do Decreto 3554/00. Porém, como a 
questão da formação não se limita a um jogo de terminologias, deu-se cabo à política em curso.  

46 Maués destaca que a universitarização corresponde à “formação que se dá na realidade em nível pós-médio, 
isto é, em instituições de nível superior, mas sem obedecer necessariamente aos princípios básicos da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que caracterizam a instituição Universidade desde o seu 
surgimento, pelo menos enquanto Universidade Moderna, no início do século XIX” (Maués, 2005, p. 03). 
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 Por último, ressaltamos que as medidas adotadas para a ampliação da oferta do 

Ensino Superior, com o intuito de promover a formação inicial de professores, vislumbraram 

formas diferenciadas de formação que puderam ser efetivadas com a regulamentação da 

modalidade de Educação a Distância (EaD).47 Assim, em sintonia com as orientações 

estabelecidas para a Década da Educação, a LDB 9394/96 estabeleceu, no Art. 87, § 3º, inciso 

III, que “cada município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá realizar programas de 

capacitação para todos professores em exercício, utilizando, também, para isso, os resultados 

da educação à distância”. Em decorrência desse dispositivo, a EaD foi lançada como caminho 

rápido e eficiente para titular um grande número de professores em um curto período de 

tempo. Embora essa prática tenha sido bastante questionada pelo movimento dos educadores, 

a EAD foi se firmando como caminho promissor para a formação de professores, favorecendo 

o desenvolvimento de programas de caráter emergencial e compensatório, tais como o 

Proformação,48 o Pró-licenciatura e os cursos de licenciatura a distância, que surgiram para 

dar conta das demandas específicas de formação dos professores da educação básica que já se 

encontravam em pleno exercício profissional.  

O resultado dessa investida, ao que tudo indica, parece ter atendido mais aos 

interesses neoliberais, na medida em que propiciou um intenso processo de certificação do 

professor. O estudo de Brezezinski (2008) demonstra que, em 2002, o número de professores 

leigos nas regiões Norte e Nordeste caiu de 37% para 10,05% e de 30% para 9,3%, 

respectivamente. Porém a autora ressalta que esses números também deixam escapar o outro 

lado de uma política de reforma pautada em ações pontuais e de caráter pragmático no campo 

da formação de professores. Apoiados nas reflexões da autora, percebemos que a certificação 

em massa tem representado uma simplificação do que se entende por processo de formação. 

Destarte, isso tem contribuído para uma “pauperização” do magistério, no âmbito da 

formação intelectual e das condições profissionais, esta última, ao que tudo indica, é um fator 

que tem favorecido o rebaixamento das exigências de qualificação docente.  

Dadas às questões apresentadas nesse item, percebemos que a formação inicial do 

professor da Educação Básica foi inserida no espectro das orientações neoliberais gestadas a 

partir de 1990 para o campo educacional. As práticas institucionalizadas pelo MEC e pelo 

CNE, no campo da formação docente, propiciaram a criação de instituições específicas de 

                                                 
47 O Decreto 5662/2005 regulamenta o Art. 80 da LDB. Com o novo dispositivo, a EAD é vista como uma 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem 
ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores e o 
desenvolvimento de atividades em lugares ou tempos diversos. (Gouvêa e Oliveira, 2006, p. 54). 

48 O Proformação foi um programa emergencial voltado para a formação dos professores das regiões Norte, 
Nordeste e Centro-oeste. 
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formação (ISEs), a conformação de um novo curso (CNS), orientado por um referencial 

curricular organizado por competências, que fossem capazes de preparar os professores para 

“[responderem] às novas demandas do mundo do trabalho, do ponto de vista da acumulação 

flexível, em conformidade com as políticas das agências financeiras internacionais para os 

países pobres” (KUENZER, 2001, p. 176). Não obstante, foi viabilizado um conjunto de 

medidas que deram sustentação a um processo de certificação do professor em detrimento da 

sua formação, com o favorecimento da expansão do Ensino Superior no setor privado.  

Em face dessas políticas, a formação inicial do professor foi gradativamente inserida 

em instituições não universitárias e espaços privados e desenvolvida por meio da modalidade 

de EAD. Como resultado dessa investida, os estudos produzidos sobre essa temática denotam 

que houve, nesse período, a propagação de cursos que imprimiram uma formação aligeirada e 

com forte caráter instrumental. O Estado, ao capitanear esse processo, impôs uma concepção 

de formação que, não raramente, contribuiu para diminuir as possibilidades da formação do 

professor como intelectual do ensino, submetendo-o a precárias condições de 

profissionalização.  

Por outro lado, o enfraquecimento da formação reduziu as possibilidades de 

construção de práticas educativas, que preconizam o desenvolvimento de relações 

pedagógicas, pautadas no princípio da qualidade social. Isso porque as políticas de formação, 

ao se inserirem no processo reformista de modernização neoliberal da sociedade e dos seus 

diversos setores, priorizaram demandas mercadológicas que concorreram para um 

distanciamento dos princípios de um projeto educacional democrático, articulado às 

necessidades do conjunto da população brasileira.  

 

3.2 As políticas de formação continuada implementadas a partir da LDB 9394/96: em 

busca da qualidade do ensino 

 

Configurado o quadro das políticas de formação inicial, partimos para a análise das 

políticas de formação continuada. Interessa-nos aqui pontuar as medidas delineadas por meio 

da legislação e as políticas adotadas a partir de 1990. Nesse movimento, não nos escapou uma 

compreensão das concepções de formação que orientaram tais políticas, bem como seus 

desdobramentos nas práticas formativas. De uma forma geral, essa análise demonstrou que a 

posição política e epistemológica que vem sendo assumida no âmbito da formação continuada 

aponta a mesma direção da formação inicial, ou seja, os investimentos e as estratégias 
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adotadas estão em correspondência com as questões que foram postuladas como desafios para 

a educação no século XX. 

Como vimos anteriormente, os desafios gerados pelas mudanças da sociedade 

contemporânea e a existência de uma agenda de reforma na educação, com o intuito de 

solucionar os problemas de ineficiência do ensino, são fatores que enfatizaram a formação 

docente nas políticas educacionais dos anos de 1990. Foi na esteira desse processo que a 

formação continuada assumiu um tom propositivo, ao se colocar como caminho para a 

efetivação da reforma educativa. Em decorrência disso, essas políticas sofreram, nos últimos 

anos, um forte incremento com relação aos investimentos financeiros. Além disso, foram 

formuladas e implementadas propostas e programas que inicialmente se voltaram para o 

professor do Ensino Fundamental, mas que hoje abrangem os diferentes níveis e modalidades 

de ensino. Tais questões ampliaram a compreensão da formação continuada como política 

pública. 

As pesquisas produzidas sobre as políticas de formação continuada evidenciaram que 

tais políticas estiveram assentadas em duas questões basilares. A primeira sustenta-se na ideia 

de que professor precisa de qualificação adequada aos “novos tempos”, para poder 

acompanhar as transformações científicas e tecnológicas da atualidade. A segunda preconiza 

que a melhoria da educação básica, considerando os resultados aferidos pela avaliação de 

rede, implica um processo de qualificação docente. Com relação à primeira questão, podemos 

dizer que ela se insere nas exigências do mercado de trabalho e da sociedade do 

conhecimento. Ela advoga a formação continuada como forma de adquirir um conjunto de 

competências necessárias ao exercício de papeis diferenciados no posto de trabalho. Trata-se 

de uma perspectiva de formação que repousa na ideia de que o profissional dispõe de um 

conjunto de conhecimentos que, com o tempo, tornam-se obsoletos, precisando, pois, ser 

constantemente renovados para que possa acompanhar as mudanças processadas pelo modelo 

produtivo.  

A segunda questão refere-se à qualidade da educação básica e, ao que tudo indica, a 

formação continuada apareceria como o caminho mais fácil para se efetivar os processos de 

inovação, sobretudo no âmbito da prática docente. A lógica da inovação contemplada pelas 

políticas que buscaram a reforma dos sistemas de ensino parece assumir um lugar especial nos 

processos formativos. Na verdade, a inovação tem relação com o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento profissional do professor. Porém chamamos a atenção para o fato de que a 

formação continuada, muitas vezes, tem sido tomada como panacéia dos problemas 
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educacionais. Isso, consequentemente, atribuiu ao professor as responsabilidades pelo 

processo de melhoria do ensino.  

Essa ideia ganhou peso na égide das reformas educacionais dos anos de 1990, que 

tomaram o professor como protagonista da ineficiência do ensino, por um lado, e, por outro, 

como solução para a elevação da melhoria da qualidade do ensino. Nesse sentido, 

concordamos com Siqueira (2009), o qual afirma que a análise do fracasso escolar não pode 

incidir apenas na figura do professor, tampouco condicionar unilateralmente a questão da 

formação docente à melhoria da qualidade do aprendizado discente. Ao contrário, é preciso 

compreender as estruturas macrossociais nas quais se inserem a educação, a escola, o ensino e 

a aprendizagem.  

 A defesa da tese de que a melhoria do ensino pode ocorrer por meio da qualificação 

docente contribuiu para a institucionalização da formação continuada. Sendo assim, desde a 

década de 1990, o MEC, em parceria com os sistemas de ensino, vem ampliando e 

conformando novos programas de formação continuada e formação em serviço para os 

profissionais da educação básica, em especial, para os professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Nessa direção, o MEC incumbiu-se da elaboração e da implementação de um 

conjunto de mecanismos legais e regulatórios, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento de uma agenda de formação continuada em nível federal, estadual e 

municipal. Entre esses normativos legais, trouxemos, para efeito de análise, a LDB 9393/94, o 

PNE 10172/2001 e a Portaria 1403/2003, que instituíram a Rede Nacional de Formação 

Continuada. Esses documentos, ao tratarem dessa modalidade de formação, definiram 

concepções, diretrizes, procedimentos e recursos que determinaram uma política de formação 

e valorização para o magistério. 

No que diz respeito às regulamentações e normatizações, os estudos de Gatti (2008) 

revelaram que, em meados da última década do século passado, a formação continuada 

apresentou crescimento exponencial, com o advento da LDB 9394/96. Esse crescimento, 

segundo a autora, reflete os aspectos contextuais que passaram a advogar essa modalidade de 

formação como caminho para equacionar os problemas entre a má formação do professor e a 

qualidade do ensino. Com essa intenção, a legislação aludida ofereceu respaldo e redistribuiu 

responsabilidades no provimento da formação continuada com os entes federados, ampliando, 

dessa forma, os espaços formativos na esfera pública, ao mesmo tempo que delimitou suas 

finalidades.  

Na análise que fizemos da formação continuada na LDB, três aspectos nos chamaram 

a atenção. O primeiro aspecto que evidenciamos tem a ver com as discussões conceituais que 
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perpassam os termos apresentados no corpo da lei. No Art. 61, Inciso I, a formação 

continuada é considerada como capacitação em serviço; no Art. 67, Inciso II, ela aparece 

como aperfeiçoamento profissional continuado e no Art. 87 destaca-se como treinamento em 

serviço. A diversidade de terminologias não guarda somente uma questão semântica. Ela 

traduz as finalidades de uma concepção de formação continuada, que se inscreve no 

movimento de materialização de uma lei que priorizou a construção de mecanismos capazes 

de responder aos compromissos firmados na Conferência de Jontiem. Sendo assim, 

entendemos que, mais que confusões terminológicas, esses conceitos traduzem uma 

concepção de formação e de professor que serviu de sustentação para o desenvolvimento de 

políticas de formação docente de caráter técnico-instrumental, orientada por uma perspectiva 

compensatória.  

Analisando os termos encontrados na lei, verificamos que a denominação 

“treinamento” estabelece consonância com uma perspectiva adaptativa, que visa, como evoca 

o termo, treinar o professor para seguir modelos cujo alcance pode se dar por meio da 

“repetição mecânica”. A ideia de “treinamento” consiste, então, na correção de desvios para 

solucionar falhas de desempenho do executor. Daí a necessidade do adestramento e da 

padronização de determinados comportamentos e práticas. O termo “capacitação” expressa a 

ideia de “tornar capaz aquele que é incapaz, convencer, persuadir” (FLORIANI, 2008, p. 78).  

Trata-se de uma concepção de formação, também, de natureza mecanicista que 

compreende o professor como um profissional que precisa ser doutrinado, persuadido, para 

aceitar novas ideias e tornar-se capaz de promover mudanças em sua prática. A ideia de 

“aperfeiçoamento” também se inscreve nesse debate, na medida em que “implica tornar os 

professores mais perfeitos” (PRADA, 1997, p. 88). Assim, podemos afirmar que esse termo 

pressupõe a ideia de que há um “vazio” na formação que precisa ser preenchido para garantir 

a melhoria do desempenho profissional. 

Percebemos, então, nessas terminologias a afirmação de duas questões básicas, 

inclusive já bastante questionadas no campo da formação continuada.49 A primeira consiste na 

afirmação de uma concepção gerencial no âmbito da formação docente, que se pauta no 

binômio eficiência-eficácia, o qual pode ser conseguido através da repetição mecânica de 

modelos pré-estabelecidos. A segunda diz respeito ao tratamento dado ao professor como um 

sujeito desprovido de conhecimento ou portador de um conhecimento obsoleto, que precisa 

                                                 
49 No estudo organizado por Junqueira, os termos “reciclagem”, “treinamento”, “capacitação” e 

“aperfeiçoamento” foram bastante questionados, por estabelecerem uma concepção de formação continuada 
intrinsecamente relacionada com o modelo de educação tecnicista. (JUNQUEIRA, 1995). 
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constantemente ser “atualizado” para acompanhar as inovações educacionais, assim como 

superar os déficits de formação. Essas questões reduziram a concepção de formação 

continuada, assim como trouxeram desdobramentos no trato das políticas de formação 

docente.  

O segundo aspecto que focalizamos na LDB diz respeito ao espaço ocupado pela 

formação continuada no âmbito da lei. Essa modalidade de formação aparece como direito do 

professor e como um dos instrumentos de valorização profissional que deve estar, inclusive, 

assegurado nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, conforme 

podemos verificar no Art. 67.50 Sendo assim, nesse artigo também são definidos, 

simultaneamente, os princípios orientadores da valorização do magistério, o piso salarial 

profissional, a progressão funcional, as condições adequadas de trabalho e o aperfeiçoamento 

profissional continuado.  

No que tange ao tratamento dado à formação continuada, a lei sinaliza uma conquista 

para os profissionais da educação, na medida em que delega responsabilidade aos sistemas de 

ensino quanto à oferta de programas de formação a seus professores. A partir de então, o 

Governo Federal ocupou-se de regulamentar uma política de financiamento sistemático para o 

Ensino Fundamental, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério (FUNDEF), através da Lei 9422/1996,51 que garantisse verbas para 

a manutenção e o desenvolvimento da formação docente. Nesse contexto, o FUNDEF52 teve 

uma dupla finalidade, na medida em que visou à articulação de recursos voltados à 

universalização do Ensino Fundamental e à valorização do magistério, por meio do 

pagamento de salários, da instituição de planos de carreira e da formação em serviço. Isso 

significa que os financiamentos advindos do FUNDEF, embora tenham apresentado limites na 

consecução de ações que favorecessem a inclusão de milhões de brasileiros no Ensino 

Fundamental, foi inegavelmente um instrumento importante para a efetivação de algumas 

práticas que pudessem ir ao encontro de questões contempladas pela LDB. 

 É importante destacar que, embora a LDB ofereça amparo legal para o 

desenvolvimento da formação continuada, ela não se manifestou quanto aos princípios e 

                                                 
50 Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-a inclusive nos 

termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público. (LDB 9394/96). 
51 A lei que instituiu o FUNDEF garantiu, pela primeira vez na história educacional do país, respaldo legal para o 

financiamento sistemático de cursos de formação de professores em serviço, prevendo recursos financeiros 
para a formação de professores não titulados que exerçam funções nas redes públicas. (GATTI, 2008, p. 64). 

52 O FUNDEF foi substituído em 2007 pelo FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. A referida política ampliou a perspectiva de 
universalização do ensino, na medida em que estendeu para toda a Educação Básica e manteve a perspectiva de 
valorização dos profissionais do magistério. 
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procedimentos que esse tipo de formação deveria assumir. Além disso, a instituição de 

prerrogativa legal da formação continuada não foi suficiente para garanti-la, pois as condições 

de que, muitas vezes, o professor dispõe para investir na sua formação são mínimas. Um 

aspecto fundamental para a formação continuada tem a ver com as condições que a escola 

possui para garantir espaços de estudos e reflexão coletiva, elementos considerados 

importantes para o desenvolvimento do trabalho pedagógico.  

A existência de escolas com estruturas físicas precárias e desprovidas de 

equipamentos e materiais pedagógicos é um fator que dificulta o desenvolvimento de práticas 

formativas no âmbito da escola. Outro fator que interfere nesse processo são as condições de 

tempo de que o professor dispõe para realizar sua formação que, não raramente, são precárias, 

haja vista a sobrecarga de trabalho a que o professor é submetido. Em meio a essas condições, 

a formação, que deveria ser vista como atividade prazerosa e de crescimento pessoal e 

profissional, tende a ser encarada como uma sobrecarga de trabalho. Dessa maneira, pode-se 

dizer que a tensão presente na formação docente é intrínseca ao quadro de contradições que 

envolvem a escola pública em sua totalidade. 

Ainda sobre a relação entre a precarização do trabalho e a formação docente, o 

estudo de Silva e Fernandes (2006) demonstrou que, nos últimos anos, o professor vem sendo 

submetido a um processo de intensificação de trabalho, o qual tem dificultado a construção de 

práticas coletivas no âmbito da escola. Segundo os autores, um dos fatores que estabelece 

relação direta com esse quadro é a condição de precariedade do salário e do contrato de 

trabalho, que obriga o professor a submeter-se a uma dupla ou tripla jornada em sala de aula e 

a integralização de sua jornada de trabalho em duas ou mais escolas.  

Se, por um lado, a LDB 9394/96 trouxe alguns avanços, ao instituir a valorização dos 

profissionais do magistério como um direito, por outro, faz-se necessário frisar que a 

determinação de princípios no âmbito legal não foi suficiente para concretizar o que estava 

prescrito. Ao que tudo indica, é preciso avançar em ações políticas concretas que sejam 

capazes de alterar o quadro de desvalorização em que os profissionais da educação estão 

inseridos, pois as determinações legais que tratam do “piso salarial e das condições adequadas 

de trabalho” ainda estão a reclamar sua prática, ou seja, estão aguardando decisão política, 

empenho e menos morosidade.  

Um exemplo que trouxemos para ilustrar a morosidade do poder público quanto às 

iniciativas de valorização do magistério diz respeito ao cumprimento da Emenda 

Constitucional nº 53, que estabeleceu a obrigatoriedade do piso salarial profissional para os 

professores, aprovada em 2006. Enquanto isso, a lei que regulamenta o piso foi sancionada 
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em julho de 2008, através da Lei 11.738/2008.53 Recorremos a esse episódio para ilustrar que 

“[...] Programas e ações com propósito emancipatório não garantem concretamente a 

efetivação crítica das mesmas. São ainda apenas textos/documentos prescritivos, que podem 

ou não ser recriados na sua implantação” (MELLO, 2009, p. 10). Isso significa que as 

políticas educacionais se inserem num movimento contraditório de ações, que dão indícios de 

que a valorização da profissionalização não constitui um movimento progressivo linear. 

Oliveira (2007, p.110) afirma que “as conquistas mais importantes da LDB 9394/96 

tem tido efeito limitado e, às vezes contraditório, em razão de condições objetivas que não se 

encontram asseguradas”. O fato é que as iniciativas governamentais voltadas para corrigir as 

disfunções do sistema educacional têm sido insuficientes para se concretizar uma nova 

política de valorização e profissionalização dos educadores, fundada em políticas que 

garantam estímulo à qualificação profissional, à recuperação da dignidade profissional pela 

atribuição de salários justos e jornada única em uma única escola, à ênfase na formação 

continuada, articulada com a construção coletiva do projeto político-pedagógico, permitindo 

ao educador tempo para o estudo, para o trabalho coletivo e para a criação de novos projetos 

pedagógicos que envolvam os sujeitos da ação educativa. Sem esses fatores, a política de 

formação e valorização do magistério não terá sustentação, ficando, assim, restrita a uma 

retórica decantada pelos defensores da reforma educativa.  

O terceiro aspecto que ressaltamos na LDB reside na caracterização da formação 

continuada como sendo formação em serviço.54 Essa questão se manifesta de forma 

contundente no Art. 87, § 3°, inciso III, o qual advoga que “até o fim da década da educação 

somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por 

treinamento em serviço”. Esse entendimento contribuiu para a proliferação de programas 

especiais55 que, em nome da qualificação docente, legitimaram cursos que, não raramente, 

contribuíram para um processo de desqualificação e desprofissionalização do professor. Outra 

nuance desse processo foi a restrição da concepção de formação continuada a uma perspectiva 

compensatória, que se expressou por meio de programas de formação especiais ou programas 

                                                 
53 A Lei 11.738/08 determina um salário mínimo de 950 reais para professores com diploma de ensino médio, na 

modalidade normal, e uma carga horária de 40 horas semanais; estabelece que 1/3 da carga horária do trabalho 
do professor será destinado para o planejamento das aulas. 

54 A ideia é de que essa formação seria continuada, por ser realizada “em serviço”. Trata-se, na verdade, de uma 
formação complementar dos professores em exercício, propiciando-lhes a titulação adequada a seu cargo. 
(GATTI, 2008, p. 59). 

55 Os cursos especiais são formulados com o objetivo de titular o professor que está em exercício. São 
considerados especiais porque muitas vezes apresentam uma dinâmica de funcionamento que implica 
mudanças no aspecto organizativo e temporal e no tratamento e aprofundamento dos conhecimentos teórico-
práticos necessários ao trabalho docente. O novo formato justifica-se pela necessidade de um curso regular 
compatível com as condições de um aluno trabalhador.  
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de treinamento voltados, principalmente, para os aspectos curriculares e metodológicos.56
 

Freitas (2007), ao analisar as políticas atuais de formação docente desenvolvidas pelo MEC, 

afirmou que há “um processo de institucionalização da concepção de formação em serviço 

como formação continuada, direcionada aos professores leigos, antigos normalistas em 

exercício nas séries iniciais e na educação infantil” (p. 152).  

Ainda sobre a questão dos programas especiais de formação de professores, Gatti 

(2008) observou que: 

 
Muitas das iniciativas públicas de formação continuada no setor educacional 
adquiriram, então, a feição de programas compensatórios e não propriamente de 
atualização e aprofundamento em avanços do conhecimento, sendo realizados com a 
finalidade de suprir aspectos da má formação anterior. (p. 58) 
 
 

Nesse contexto, o dispositivo da lei que privilegiou a formação em serviço e a 

formação continuada teve como efeito certificar,57 mais do que realmente promover, um 

processo de formação e desenvolvimento profissional. Sobre o processo de certificação, 

apoiamo-nos nas ideias de Freitas (2003) e Scheibe (2003) acerca das políticas de formação 

de professores, para explicitar o entendimento de que a certificação profissional tem um 

caráter pontual e restrito, na medida em que está diretamente vinculada à questão da 

empregabilidade e à aquisição de competências e habilidades favoráveis à adequação do 

ensino e do trabalho do professor às novas exigências da sociedade contemporânea. 

Nesse contexto, não raramente os estudos de Melo (2001) e de Gatti (2009) têm 

revelado que as políticas que predominaram na formação continuada têm-se tornado terreno 

fértil para o desenvolvimento de práticas imediatas, pontuais e dispersas, com poucas 

possibilidades de construção de conhecimentos que possam ajudar a alterar a dinâmica do 

trabalho pedagógico e das práticas formativas. A disseminação de uma concepção de 

desenvolvimento profissional centrada nos conteúdos escolares e em competências tem 

favorecido a efetivação de programas de natureza compensatória e/ou momentos de 

treinamento/capacitação/aperfeiçoamento do professor para lidar somente com as questões 

imediatas do ensino.  

 

                                                 
56 Esses programas tinham como objetivo melhorar os processos de alfabetização, melhorar o ensino de língua 

portuguesa e matemática e a gestão educacional. Entre eles, podemos destacar: Parâmetros em Ação, Gestar, 
Progestão. 

57 O estudo de Oliveira (2009, p. 02) demonstra que, em 1996, haveria 119.450 professores de 1ª a 4ª atuando 
com o nível de 1º grau completo ou incompleto. Isso significa que haveria, no ano de 1996, a necessidade de 
formar 118.482 professores em nível médio, modalidade normal. Já nas séries 5ª a 8ª haveria 160.926 
professores atuando sem diploma de nível superior, licenciatura plena. 
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Parece haver uma redução na concepção de formação docente, de modo a colocá-la 
tão somente no âmbito da capacitação. Ou seja, os instrumentos, mecanismos e 
conteúdos escolhidos pretendem se voltar, fragmentariamente, para um dos 
aspectos da formação docente, que é como podemos considerar a capacitação em 
serviço. Esse excesso de pragmatismo tem contribuído para que se confunda o 
espaço e as finalidades de cada um desses elementos e, mais que isso, tem 
restringido o direito a uma política de formação ampla, permanente e 
contemporânea, em troca de aligeirados e modulares momentos de 
aperfeiçoamento. (MELO, 2001, p. 53)  

 

Esse tipo de formação tem sido bastante questionado pelos educadores, pois além de 

se distanciar de uma perspectiva de formação continuada, que a concebe como espaço 

privilegiado para “tratar dos aspectos teóricos epistemológicos da formação em articulação 

com seus problemas concretos, valorizando os processos de produção do conhecimento 

construídos no trabalho docente” (FREITAS, 2009, p. 09), muitas vezes, tem representado 

uma “formação minimalista” no campo da formação inicial, a qual tem contribuído para a 

consolidação de programas aligeirados de certificação que se pautam numa concepção 

técnico-instrumental. Tais questões demonstram os limites de uma formação em serviço que 

se fecha no cumprimento de adequações quanto à titulação dos professores para atender aos 

compromissos assumidos pelas reformas educativas. Mais que certificar, a formação 

continuada é requisito necessário para a promoção do desenvolvimento intelectual, 

profissional e pessoal dos professores. 

Outro fator que tem contribuído para o avanço das iniciativas da formação em 

serviço é a expansão de um mercado de formação continuada, sobretudo com a propagação de 

cursos de pós-graduação lato sensu. Sobre essa questão, Gati (2008) observou que os cursos 

de especialização em educação não especializam com certificação profissional, como ocorre 

em outras áreas do trabalho, nas quais os cursos contribuem para aprofundamentos 

formativos; apenas entram como “pontuação” em carreiras ligadas ao ensino. É esse tipo de 

curso, sem exigências especiais até aqui, que tem proliferado como proposta de formação 

continuada.58 Vale observar que essa questão se inscreve no quadro das demandas crescentes 

da sociedade contemporânea e contribuíram para disseminar o discurso da necessidade de 

uma atualização permanente, como forma de angariar conhecimentos e competências básicas 

que ajudassem o trabalhador a adequar-se, com mais facilidade, às rápidas mudanças do 

mundo trabalho e, ao mesmo tempo, adquirir um maior nível de certificação. Assim, esses 

                                                 
58 Os dados produzidos pelo INEP em 2007 indicam a concentração dos cursos de pós-graduação lato-sensu no 

âmbito da iniciativa privada. Vejamos a hierarquização das categorias administrativas: particulares – 89,5% 
(7.939), municipais – 4,6% (412), estaduais – 3% (269) e federais – 2,8% (246). Disponível em http://www. 
Inep.gov.br/informativo/2007/Ed_145htm. Acesso em 26/06/08 às 20:00horas. 
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dois requisitos incorporaram-se como exigências nas diferentes categorias profissionais que 

passaram a solicitar mais espaços formativos.  

No que tange ao corpo docente, além do quadro acima descrito, observou-se a 

variedade de funções e demandas que a escola e os professores passaram a desempenhar no 

contexto da reforma educativa. Assim sendo, ao mesmo tempo em que foi suscitado e exigido 

do professor um processo de formação permanente, deu-se o crescimento de um amplo 

mercado privado destinado à formação continuada do professor. Por sua vez, esse processo 

abriu espaços para a terceirização, as parcerias entre os sistemas de ensino, as escolas com 

instituições59 diversas e trabalhos voluntários no campo da formação. Ferreira (2003) assinala 

que: 

 

A “formação continuada” é uma realidade no panorama educacional brasileiro e 
mundial, não só como exigência que se faz devido aos avanços da ciência e da 
tecnologia que se processaram nas últimas décadas, mas como uma nova categoria 
que passou a existir no “mercado” da formação contínua [...]. (p. 19) 
 

 

É importante ressaltar que, em cursos rápidos de capacitação e atualização oferecidos 

pelas secretarias de educação, faz-se presente também essa perspectiva mercantil. Souza 

(2006), ao analisar as políticas de formação continuada desenvolvidas nas últimas décadas, 

fez referência à presença de uma “tendência de terceirização da formação por parte das 

secretarias de educação, que contratam serviços de instituições públicas ou privadas para 

execução de cursos para os profissionais da rede [...]” (p. 445). É fundamental que passemos a 

refletir sobre essa conjuntura, pois a mesma trouxe implicações para a formação continuada.  

Entre as implicações desse quadro, poderíamos destacar: a não valorização das 

secretarias de educação, como instituições que formulam e implementam políticas de 

formação docente, limitando-se a uma prática gestora de convênios e contratos para a 

formação e uma prática aplicacionista de cursos elaborados por grupos normalmente externos 

às redes de ensino. Em decorrência dessas práticas, tem-se observado uma tendência 

caracterizada pelo silenciamento da voz do professor na definição das políticas, assim como o 

fortalecimento de práticas formativas que, muitas vezes, têm-se ocupado somente da 

certificação e/ou diplomação do professor. Igualmente, como assinala Nóvoa (1999),60 essa 

tendência tem provocado um empobrecimento dos programas e práticas de formação docente.  

                                                 
59 Nóvoa (1999) destaca que a luta pelo mercado da formação tem trazido um conjunto de instituições e de 

grupos científicos que nunca tinham demonstrado grande interesse por esse campo. Diz ainda que os benefícios 
desse tipo de parceria não são muito visíveis. 

60 O aumento do mercado da formação continuada foi abordado por Antônio Nóvoa, em seu artigo Os 
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Enfim, somos do entendimento de que a consolidação de um “mercado de formação” 

é um fator que contribui para a diminuição das possibilidades de construção de propostas de 

formação continuada, que sejam concebidas pelos professores a partir das reais necessidades 

de enfrentamento dos problemas ainda presentes na Educação Básica.  

É verdade que a LDB estabeleceu, de pronto, um lugar para a formação continuada, 

garantindo-a como direito do professor e como dever do Estado, assim como incentivou o 

professor a investir em seu desenvolvimento profissional. Porém, muitas vezes, esse discurso 

também abriu espaços para instaurar o domínio da oferta privada da formação, seja ela inicial 

ou continuada. Um aspecto que parece ser considerado, nesse processo de valorização da 

formação continuada, são os critérios utilizados para a definição da oferta dos cursos. Uma 

formação continuada, que se apresenta como parte constituinte do trabalho docente, está 

umbilicalmente vinculada a uma concepção de formação que ofereça ao professor 

conhecimentos teórico-práticos, capazes de favorecer uma intervenção no mundo, por meio de 

um trabalho qualificado e inteligente. Daí a necessidade de que a formação não seja vista 

simplesmente como um amontoado de cursos esporádicos e fragmentados, derivados de 

experiências alheias, cujos fins também são alheios. 

Importante se faz destacar que a formação continuada também foi tratada no Plano 

Nacional de Educação (PNE), Lei 10.172/2001, que traçou diretrizes e metas para essa 

modalidade de formação. No PNE, “a formação continuada assume particular importância, 

em decorrência do avanço científico e tecnológico e de exigência de um nível de 

conhecimentos sempre mais amplos e profundos da sociedade moderna” (2001, p. 67). Nesse 

sentido, o plano diz que “deverá dar especial atenção à formação permanente (em serviço) dos 

profissionais da educação” (PNE, 2001). De acordo com essa lógica, percebemos no referido 

documento uma valorização da formação continuada como estratégia de qualificação 

profissional face às exigências da “sociedade do conhecimento e/ou sociedade da 

informação”. A formação permanente aparece nesse contexto como caminho necessário à 

configuração de um novo processo educativo em que os professores, como protagonistas, 

necessitam atualizar-se permanentemente para desempenhar tarefas que estão sempre a se 

transformar, em decorrência das mutações técnico-científicas.  

Com essa ideia de formação permanente, percebemos que prevalece no PNE uma 

concepção de formação continuada que, muitas vezes, tem favorecido o desenvolvimento de 

práticas formativas voltadas para a atualização de conteúdos, métodos ou técnicas, com o 

                                                                                                                                                         
professores na virada do milênio: do excesso dos discursos à pobreza das práticas. Educação e Pesquisa, São 
Paulo, v 25, n. 1, p. 11-20, jan/jun. 1999.  
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intuito de promover a modernização da escola e do ensino. Em contrapartida, esse tipo de 

formação é desacompanhado de uma reflexão sobre o trabalho docente e as condições em que 

ele se realiza. Vê-se, assim, que o PNE e a LDB guardam semelhanças quanto à assunção de 

uma concepção de formação continuada alinhada aos interesses da reforma educativa. Ainda 

em consonância com esse ideário, o PNE defende a tese de que “a formação continuada é 

parte essencial da estratégia de melhoria permanente da qualidade da educação, e visará à 

abertura de novos horizontes na atuação profissional”. Reafirma-se o protagonismo docente 

como caminho para a efetivação da qualidade do ensino.  

O PNE estabelece conformidade ainda com a LDB quando explicita que essa 

modalidade de formação deverá ser assegurada pelas “secretarias de estaduais e municipais de 

educação, cuja atuação incluirá a coordenação, o financiamento e a manutenção dos 

programas como ação permanente e busca de parcerias com universidades e instituições de 

ensino superior”. A partir dessa ideia, as justificativas que se põem apontam para a criação de 

um sistema de formação continuada constituído pelo conjunto dessas instituições. Outro 

aspecto de similitude entre os documentos aludidos é a valorização da modalidade de 

educação a distância na realização dos programas de formação continuada. 

Por último, observamos no texto do PNE recomendações quanto à implementação de 

uma política global de valorização do magistério. Nesse sentido, o referido documento 

estabelece que novos planos de carreira do magistério sejam criados e/ou adaptados, de forma 

a garantir remuneração digna, condições adequadas de trabalho e programas de formação 

continuada para os professores. Percebemos, então, que as questões referendadas pelo plano 

vinculam-se ao Art. 67 da LDB. Embora esses aspectos ou condições não sejam suficientes 

para a garantia do pleno processo de profissionalização do professor, eles, certamente, 

tornam-se importantes para esse processo, porque vão ao encontro de algumas bandeiras 

históricas da luta do movimento dos educadores; por isso há uma expectativa de que elas 

possam ser garantidas na prática;61 principalmente porque a efetivação do texto da LDB e do 

PNE, na prática, ainda não é visível, pois os profissionais da educação ainda são obrigados a 

conviver com condições aviltantes de trabalho e níveis salariais.  

                                                 
61 Desde o final da década de 1970, no contexto das lutas pela (re)democratização, a temática da valorização dos 

profissionais da educação tem ocupado um lugar relevante na pauta do movimento organizado dos educadores 
e no âmbito de políticas governamentais. As associações acadêmico-científicas e as entidades sindicais têm 
contribuído para manter essa questão no debate público e sido interlocutoras das instâncias governamentais. 
(AGUIAR, 2007, p. 39). 
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De acordo com Sampaio e Marin (2009), esse quadro de crise da escola pública e da 

profissão docente foi aprofundado nos últimos anos, com o desenvolvimento das políticas 

neoliberais: 

 

A ordem social resultante da nova organização das relações capitalistas recai sobre os 
atendimentos públicos como a escola, de modo implacável, empobrecendo mais o seu já 
pobre trabalho, discriminando mais fortemente os seus sujeitos, afastando de seu interior 
todas as crianças e jovens que tenham alguma possibilidade mínima de juntar-se a grupos 
que pagam por sua educação nas escolas privadas. O quadro de empobrecimento, 
deterioração social e as consequentes transformações nos modos de compreender a vida e o 
mundo, que se vive atualmente, de modo especial no Brasil e na América Latina, têm 
relação com a crise da escola, ou seja, com o abalo e o desmonte de um modo de atuar 
socialmente, desestabilizando seu funcionamento. ( p.15) 
 
 

Na atual conjuntura, parece imprescindível a necessidade de robustecimento dos 

investimentos no campo da educação como forma de atenuar a crise do sistema de ensino, 

sobretudo quanto a questões ligadas à valorização do magistério; caso contrário, 

permanecerão as condições de precariedade que convergem para uma desprofissionalização 

do ensino e do professor. Nesse debate, afloraram as contradições do discurso da 

profissionalização, que se inscreveu em linhas de ações do ajuste estrutural da educação, as 

quais contribuíram para a flexibilização dos currículos dos cursos de formação de professores 

e a deterioração das condições de trabalho do profissional da educação. Além disso, 

assistimos ao incremento do controle do trabalho docente por meio da avaliação de 

desempenho individual e dos resultados obtidos pelos alunos, bem como às exigências 

crescentes, dada à sobrecarga de trabalho.  

Dessa forma, torna-se fácil demonstrar que as propostas de profissionalização e 

valorização do magistério sustentadas pela reforma foram projetadas à margem das condições 

concretas de trabalho das escolas e do professor, por isso não se conseguiu efetivar na prática 

algumas das conquistas apontadas nos textos da LDB e do PNE. A discussão mais ampla da 

profissionalização implica considerar outras dimensões que afetam a formação e o trabalho 

docente. Sem desconsiderar a importância dos investimentos feitos no campo da formação 

continuada, parece necessário ampliar as reflexões sobre os princípios, as finalidades e os 

pressupostos teóricos subjacentes às políticas de formação continuada que estão sendo 

implementadas. Convém também lembrar que permanece a defesa da profissionalização dos 

professores, mediante uma sólida formação e a alteração de suas condições de trabalho. 

As questões tratadas até aqui evidenciam o lugar e a importância conferidos aos 

professores e à sua formação inicial e continuada no processo de reforma educacional, assim 

como as principais políticas implementadas nesse campo, após a promulgação da LBB 
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9394/96. E hoje, passados quase vinte anos do período que ficou conhecido como “Década da 

educação”, que, segundo Brezezinski (2008), “expressou com vigor as políticas 

neoliberais”,
62

 quais são as diretrizes e metas estabelecidas para formação de professores? 

Para tecer essa reflexão, apoiamo-nos na leitura do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE),63 no próximo item, destacando os principais aspectos relativos a esse campo; na 

sequência, trataremos das perspectivas colocadas para a formação continuada, após a criação 

da Rede Nacional de Formação Continuada dos Professores da Educação Básica, em 2003.  

 

3.3 Novas perspectivas para a formação docente: o que diz o PDE sobre a formação de 

professores 

 

Iniciamos esse item, ressaltando que as novas perspectivas colocadas para a 

formação inicial e continuada de professores foram e estão sendo inscritas num novo contexto 

sociopolítico, configurado a partir das gestões consecutivas de Luis Inácio Lula da Silva. De 

acordo com Chaves (2009), a eleição desse governo criou uma expectativa na sociedade, haja 

vista o profundo quadro de crise econômica, política e social, advinda em grande parte das 

políticas neoliberais do governo de FHC. Oliveira (2009) afirma que o foco das políticas 

arquitetadas por esse governo tem sido o “crescimento do país e a chamada inclusão social 

por meio de uma educação de qualidade para todos. As ênfases recaíram sobre a reforma da 

educação superior, o incentivo à qualidade da educação básica, a alfabetização e a ampliação 

e o fortalecimento da educação profissional” (p. 242). Diz ainda o autor que, no referido 

governo, o professor aparece no centro do debate das ações e dos programas implementados, 

no papel de protagonista, porém com perspectivas razoavelmente diferentes.  

Tais questões foram evidenciadas no Plano de Desenvolvimento da Educação 

implantado pelo governo Lula, em abril de 2008. Especificamente com relação à formação 

continuada, a política que merece destaque é a criação da Rede Nacional de Formação 

Continuada do Professor da Educação Básica. 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) teve como objetivo o 

desenvolvimento de um conjunto de metas no âmbito da educação básica, profissional e 

superior. O caderno intitulado “PDE: razões, princípios e programas lançado pelo MEC” 

destacou que a razão de ser do PDE está precisamente na necessidade de enfrentar 

                                                 
62 Mais informações, consultar BREZEZINSKI (2008). 
63 O Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE corresponde a uma das estratégias do Plano de Aceleração 

do Crescimento – PAC. Trata-se de um plano lançado em abril/2007, em parceria com o movimento “Todos 
pela Educação” (SAVIANI, 2009). 
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estruturalmente a desigualdade de oportunidades educacionais. Reduzir desigualdades sociais 

e regionais na educação exige pensá-la no plano do País. Nessa direção, o PDE pretende 

responder a esse desafio, através do acoplamento entre a dimensão educacional e a territorial, 

operado pelo conceito de arranjo educativo, haja vista que não é possível perseguir a equidade 

sem promover esse enlace. (BRASIL, 2007) 

O PDE representou um marco do segundo governo Lula, por definir um conjunto de 

ações políticas para a educação, o que lhe conferiu destaque como o PAC64 da educação. O 

plano se propõe realizar um conjunto de ações, envolvendo quatro grandes áreas do sistema 

educacional brasileiro (educação básica, educação superior, educação profissional-tecnológica 

e alfabetização). A articulação entre essas áreas visa à superação do caráter fragmentário da 

educação e caminha no sentido da construção de uma unidade. Ademais, o propósito do MEC 

através do PDE é “enfocar a educação em todo território da nação [...] dando efetividade ao 

princípio do regime de colaboração” (SAVIANI, 2009, p. 16) em que cada ente federado, em 

articulação com a família e a comunidade, mobiliza-se em prol da melhoria da qualidade da 

educação e elabora seu respectivo Plano de Ações Articuladas (PAR). Importante ressaltar 

que, para fixar as metas de desenvolvimento educacional, o PDE teve como balizador o Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

Saviani (2009), ao tratar dessa perspectiva da qualidade concebida pelo IDEB, 

argumenta que esse processo expressa a reificação da pedagogia dos resultados, na medida 

em que o governo se equipa com instrumentos de avaliação dos produtos, com o intuito de 

ajustar o ensino às exigências postas pela demanda do mercado. Tendo em vista essa 

perspectiva, o PDE colabora para a reedição de uma política educacional com uma visão 

meritocrática que contribui para negar o princípio da igualdade de condições, na medida em 

que se utiliza dos resultados da avaliação para excluir aqueles que se encontram em situação 

de desvantagem. A preocupação exacerbada com a elevação dos índices de desempenho do 

aluno traz de volta o “mito” da profissionalização dos professores como pedra angular desse 

processo, ou seja, no governo Lula, a qualificação do professor, com vistas a promover 

alterações no ensino, constitui-se como eixo estruturante das políticas educacionais. As ideias 

convergem para articular qualidade do ensino, formação e profissionalização do professor.  

Nesse contexto, para efeito de análise desse estudo, interessam-nos, no PDE, os 

aspectos correspondentes à educação básica, em particular o item que trata da formação de 

professores e das demais questões de valorização do magistério. Com relação à formação do 

                                                 
64 PAC - Programa de Aceleração do Crescimento, lançado pelo governo Lula, no seu segundo mandato. Esse 

mesmo ideário, de educação e desenvolvimento, norteou o PDE. 
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professor, destacam-se as ações da Universidade Aberta do Brasil (UAB), o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e a instalação da Nova CAPES, 

responsáveis pelo futuro sistema nacional público de formação de professores (PDE, 2009, 

p.16). Sobre a formação, poderíamos dizer que uma das medidas de impacto do PDE é a 

intenção de formar quase dois milhões de professores da Educação Básica por meio da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB).65 Nesse aspecto, o plano ratifica a ideia de formação 

como certificação realizada em serviço, com o auxílio da modalidade de EaD. Sendo assim, o 

principal objetivo da UAB é oferecer formação inicial de professores em efetivo exercício na 

Educação Básica pública que ainda não têm graduação, o que significa atender à demanda de 

milhares de professores, além de formar novos docentes e propiciar formação continuada.  

Salientamos que o estabelecimento de um sistema nacional de formação por meio da 

modalidade de EaD vincula-se a uma lógica de política expansionista da educação superior e 

de universitarização da formação docente que, muitas vezes, não tem conseguido promover a 

articulação entre acesso e formação de qualidade. Esse quadro tem assumido, segundo 

Dourado (2008), uma “tendência à banalização dos processos formativos, especialmente na 

formação de professores” (p. 114). Assim, assiste-se nesse contexto ao aligeiramento da 

formação docente, ao mesmo tempo em que se preconiza a ideia de qualificação como 

elemento fundamental para a melhoria da qualidade do ensino.  

Além da institucionalização dos programas e cursos de formação desenvolvidos pela 

UAB, outra iniciativa proposta, no âmbito do PDE, para a formação de professores foi a 

criação da nova CAPES,66 que subsidiará o MEC na formulação de políticas e no 

desenvolvimento de atividades de suporte à formação de profissionais de magistério para a 

educação básica e superior e para o desenvolvimento científico e tecnológico do País. Nesse 

sentido, coube a essa instituição a tarefa de estruturar o Sistema Nacional de Formação.67 Por 

meio desse sistema, os professores em exercício das escolas públicas estaduais e municipais 

poderão graduar-se nos cursos de primeira e/ou segunda licenciatura. Os cursos de primeira e 

                                                 
65 Com o Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), o governo federal está implantando um Sistema 

Nacional de Ensino Superior a Distância que conta com a participação de instituições públicas de educação 
superior e em parceria com estados e municípios. O sistema está voltado para o desenvolvimento da 
modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas 
de educação superior no país. 

66 A Lei n.º 11.502, de 11 de julho de 2007, modifica as competências e a estrutura organizacional da fundação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, alterando a lei que a constituiu – 
Lei nº 8.405, de 9 de janeiro de 1992. O objetivo é integrar a educação superior à educação básica. Uma das 
ações em andamento é a UAB, criada em 2005, que agora está sob a gestão da nova CAPES. 

67 O Decreto 6755 de 29/01/09 instituiu a Política Nacional de Formação de Professores, com a finalidade de 
organizar, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, a formação 
inicial e continuada dos profissionais do magistério para as redes públicas da educação básica. 
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segunda licenciatura poderão desenvolver-se nas modalidades presencial e a distância, 

ratificando, dessa maneira, perspectivas já existentes no campo da formação docente. Nesse 

contexto, podemos perceber que a universitarização do magistério continua a ser uma ideia 

defendida no campo da formação docente, o que tem contribuído para legitimar um processo 

de certificação do professor, mediante iniciativas de uma formação em massa, num curto 

período de tempo.  

Quanto à formação continuada, o PDE reafirmou o discurso dessa modalidade de 

formação como decisiva na conquista da melhoria do ensino ofertado pela Educação Básica. 

Nesse sentido, o plano sustenta o discurso de que “a melhoria da qualidade da educação 

básica depende da formação de seus professores, o que decorre diretamente das oportunidades 

oferecidas aos docentes” (PDE, 2007, p. 10). Para tanto, recomenda que essa formação seja 

desenvolvida por meio da Rede Nacional de Formação Continuada (RNFC), que deverá 

coordenar e implementar os programas GESTAR I (professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental), GESTAR II (professores do anos finais do Ensino fundamental) e o Pró-

letramento. Tais programas priorizam as áreas de Língua Portuguesa e Matemática e 

Alfabetização. Sugere-se ainda que a formação continuada garanta um maior protagonismo 

dos docentes, privilegiando estudos e reflexões coletivas sobre a prática pedagógica. Nesse 

processo, as finalidades da formação continuada ficam subordinadas a uma perspectiva de 

melhoria do ensino e da aprendizagem do aluno.  

No próximo item, ampliaremos essa discussão, analisando o processo de 

constituição, os princípios, as concepções de formação continuada e os objetivos da Rede 

Nacional de Formação Continuada.  

 

3.4 A rede nacional de formação continuada: institucionalização da formação e 

afirmação de uma concepção de formação continuada, direcionada para a reflexão da 

prática docente 

 

No esforço de identificar os elementos que em seu conjunto configuraram e ofereceu 

sustentação a essa nova fase68 de desenvolvimento das políticas de formação continuada, 

esboçamos uma breve análise das diretrizes políticas assumidas pelo MEC a partir de 2003, 

em especial dos aspectos relacionados à Rede Nacional de Formação Continuada de 

                                                 
68 Estamos caracterizando este processo como uma nova fase, em virtude do momento histórico em que o Brasil 

se encontrava. Instalação de um governo popular, que assegurou, em seu plano de governo, princípios, 
diretrizes e metas que contemplassem a educação como direito social básico e universal. Nessa mesma 
perspectiva, assumiu-se o compromisso com a valorização profissional do magistério. 
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Professores da Educação Básica (RNFC). A história de criação dessa rede remonta ao 

processo de implantação da Portaria n° 1403, de 09 de junho de 2003, que instituiu o Sistema 

Nacional de Certificação e Formação Continuada de Professores. Diz a portaria, no seu Art. 

1°, que o sistema em voga compreende um Exame Nacional de Certificação do Professor, 

uma bolsa de incentivo à formação continuada e a implantação de uma Rede Nacional de 

Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação. Em 2005, o MEC aproveitou a 

estrutura dessa rede, em particular os Centros de Pesquisa, e implantou a Rede Nacional de 

Formação Continuada dos Professores da Educação Básica. 

Freitas (2003) teve o entendimento de que essa portaria dava continuidade às 

diretrizes da reforma já preconizadas no cenário da formação de professores,69 pois a mesma 

evidencia um enfoque de formação e profissionalização docente que se vincula a uma 

perspectiva de avaliação baseada na certificação de competências.70 A partir desse enfoque, a 

obtenção de pontuação mediante a avaliação de desempenho funciona como requisito de 

progressão na carreira profissional. Isso significa que a formação continuada, que deveria ser 

encarada como uma necessidade do trabalho docente, passaria a ser vista como necessidade 

para o professor de somar pontos que, por conseguinte, implicassem melhorias na carreira 

profissional. Por outro lado, a avaliação por competências funcionaria como mecanismo que 

serviria para regular o trabalho docente.  

A implantação do sistema de certificação e avaliação, embora pontue ações do MEC 

no campo da valorização e da formação de professores, trouxe diversos conflitos, que foram 

vistos pelo movimento dos educadores como possibilidades de geração de “um clima de 

individualização de responsabilidades sobre cada professor, acirrando a competitividade na 

escola”, como assinalou Scheibe (2003, p. 10). Entendemos, nesse contexto, que o modelo de 

premiação por desempenho que viesse a ser adotado pelos processos de avaliação dos 

professores contribuiria para a negação das dimensões indissociáveis do trabalho docente, na 

medida em que desconsideraria a realidade concreta na qual se inserem esses profissionais. 

Além disso, uma perspectiva de avaliação que se constitui como mecanismo de classificação, 

cultua a competição e o esforço individual de cada professor como promotores da qualidade 

na educação. Esses fatores convergem para o entendimento de que os professores são 

                                                 
69 Scheibe (2005) assevera que o teor dessa portaria estava anunciado na Resolução 01/2002, especificamente no 

seu Artigo 16, que dispõe sobre a implantação de um sistema de certificação de competências dos professores 
da educação básica. 

70 Pelo Art. 2°, o Exame Nacional de Certificação de Professores avaliaria, por meio de instrumentos adequados, 
os conhecimentos, as competências e as habilidades dos professores e demais educadores em exercício nas 
redes de ensino, dos concluintes dos cursos normais de nível médio e dos concluintes dos cursos de 
licenciatura oferecidos pelas instituições do ensino superior. (BRASIL, Portaria nº 1403/2003). 
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responsáveis pelo seu desenvolvimento profissional, assim como se afastam da ideia da 

formação continuada como direito e como processo coletivo e solidário. 

Freitas (2003), ao se manifestar sobre esse processo, afirmou que o mesmo 

“contribuirá, certamente para instalar uma concepção de trabalho docente de caráter 

meritocrático, para instaurar/acirrar o clima de “ranqueamento” e competitividade” (p. 1114). 

A perspectiva de formação continuada e avaliação, expressa na Portaria nº 1403/2003, foi 

motivo de debate no movimento dos educadores, os quais contestaram a atitude71 de uma 

nova liderança política que se propunha a dar um novo tratamento às políticas educacionais. 

Face às contradições e às pressões sofridas do movimento dos educadores, o governo recuou 

quanto à implementação do exame de avaliação e certificação docente, não concretizando de 

fato essa política, todavia manteve a instituição da Rede Nacional de Pesquisa e 

Desenvolvimento da Educação, cujas atividades foram iniciadas com lançamento do Edital n° 

01/2003 da SEIF/MEC, 11/11/2003. Posteriormente, essa rede teve suas ações reordenadas 

para garantir o desenvolvimento de programas de formação continuada para os professores da 

Educação Básica. 

A referida rede é formada por Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da 

Educação,72 os quais devem dedicar-se ao desenvolvimento de programas de formação 

continuada de professores ou gestores, ao desenvolvimento tecnológico e à prestação de 

serviços para redes públicas de ensino. Entre os objetivos dessa Rede, destaca-se o 

compromisso com a melhoria do ensino, em consequência da qualificação permanente do 

trabalho docente, além de uma articulação entre as instituições formadoras e a socialização 

dos conhecimentos científicos produzidos sobre a educação com os professores da Educação 

Básica. Vejamos a fala de Gatti (2009) sobre a Rede Nacional de Formação Continuada: 

 
Com a institucionalização da rede houve o credenciamento de vários centros de 
formação, ligados as universidades, especializados em várias áreas do 
conhecimento. Com isso, propiciou-se o desenvolvimento, em universidades, de 
materiais didáticos diversos, fundamentados e validados, destinados a professores 
em serviço, o que configura a atividade que esteve distante da pesquisa 
institucionalizada na vida acadêmica, trazendo contribuição para instrumentalização 
de práticas educativas em sala de aula. (p. 207) 
 
 

                                                 
71 Capitaneadas pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, as entidades representativas do movimento 

dos educadores elaboraram o documento intitulado: “Formar ou Certificar? Muitas questões para reflexão”, 
solicitando a revogação da Portaria nº 1403/2003. 

72 Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação (CPDEs) são centros pertencentes às universidades 
públicas e comunitárias, selecionados mediante as exigências do Edital 01/2003 - SEIF/MEC. O Ministério da 
Educação selecionou os centros com base na apresentação de propostas em cinco áreas do conhecimento: 
alfabetização e linguagem, educação matemática e científica, ensino de ciências humanas e sociais, arte e 
educação física e gestão e avaliação em educação. 
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Esse quadro nos leva a pensar que a implantação da Rede Nacional de Formação 

Continuada inaugurou uma nova fase na formação docente, na medida em que anunciou duas 

questões pouco valorizadas pelas políticas anteriores: a institucionalização da formação 

continuada, por meio dos Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação pertencentes 

às universidades públicas e a construção de uma perspectiva de formação continuada que 

valoriza a socialização de conhecimentos científico-acadêmicos no desenvolvimento 

profissional do professor. No tocante à institucionalização da formação continuada, 

entendemos que a ideia da rede guarda similitudes com o que propõem a LDB e o PNE, ao 

reforçar o direito à formação continuada e a obrigação do Estado em oferecê-la. 

Consideramos que a instituição da rede representa avanços, na medida em que a articulação 

entre o MEC, as universidades (centros de pesquisas) e os sistemas de ensino poderá ajudar a 

“superar a descontinuidade e a pulverização de atividades de formação continuada” 

(SANTOS, 2008, p. 146).  

Não obstante, a articulação entre essas instituições, possivelmente, viabilizaria o 

diálogo entre formação inicial e formação continuada, trazendo para o centro do debate as 

questões que envolvem o cotidiano das escolas e dos professores, à luz da produção 

acadêmico-científica, mas também considerando os saberes que o professor constrói na sua 

vivência profissional. Tal perspectiva torna-se importante, pois possibilitaria romper com a 

ideia de que a escola é apenas o espaço de aplicação de teorias, e o professor, um mero 

executor de planos preparados por especialistas (ZEICHNER, 1993), prática que se consagrou 

nos espaços de formação continuada, sobretudo nas décadas de 1970 e 1980. Além desses 

aspectos, entendemos que a articulação entre instituições que apresentam funções diferentes 

no trato da formação docente (instituições mantenedoras e instituições formadoras) pode vir a 

se constituir como uma possibilidade de superação de políticas que teve seu processo de 

planejamento marcado pela separação entre os que pensam e os que executam. 

 É importante registrar que o discurso da formação continuada manifestado pela rede, 

embora tenha um tom propositivo nos aspectos já pontuados, ainda apresenta resquícios de 

uma política focalizada, principalmente quando prioriza o desenvolvimento de pesquisas 

aplicadas com relação aos conteúdos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, tecnologias de 

gestão e avaliação.73 Nesse marco, vemos emergir uma perspectiva de formação continuada 

que visa à melhoria da qualidade do ensino, sobretudo daqueles aspectos vinculados aos 

indicadores de desempenho que denotam fragilidades nas aprendizagens dos alunos. O foco 

                                                 
73 Estas foram definidas no Programa “Toda Criança Aprendendo”, lançado em 2003. 
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da formação é, portanto, a aprendizagem do aluno, mas não qualquer aprendizagem e, sim 

aquela que garanta a aquisição de determinadas competências.74  

Com essas características, os processos de formação continuada correm o risco de 

assumir uma tendência que se limita à instrumentalização teórico-prática do professor ou à 

mera atualização de conteúdos curriculares e técnicas de ensino, ou seja, a uma formação que 

permita o professor aprender os caminhos adequados à apropriação de tais competências por 

parte do aluno.75 A pesquisa de Alferes (2009)76 sobre o programa Pró-letramento oferecido 

pela RNFC revelou que o processo formativo “focaliza um aspecto mais específico e pontual: 

a questão da alfabetização e as dificuldades em obter resultados mais positivos no que se 

refere à apropriação do conhecimento básico/inicial da Língua Portuguesa pelos alunos” 

(p.120). 

Frente aos desafios de se promover a melhoria do ensino e da aprendizagem do 

educando, a RNFC se tem ancorado nos pressupostos da “epistemologia da prática”, para 

cunhar uma concepção de formação continuada orientada pela “reflexão permanente na e 

sobre prática docente” (MEC, 2005, p. 23). Emerge, assim, a necessidade de se delinear 

processos formativos que favoreçam um repensar sobre o “fazer docente”. Por vez, 

ressaltamos que essa opção epistemológica e pedagógica tem desencadeado um movimento 

contraditório e ambíguo no âmbito da formação continuada. Por um lado, ela traz claramente 

uma perspectiva de formação que reconhece e valoriza as experiências e as práticas e os 

saberes profissionais que delas se originam, assim como reitera o cotidiano escolar como 

espaço de trabalho e de formação. Enfim, os aspectos evidenciados pela RNFC sugerem 

novos encaminhamentos quanto aos processos, conteúdo e lócus da formação docente, o que 

significa dizer que suas proposições se inscrevem no movimento de reconceitualiazação das 

concepções e práticas de formação continuada.  

Porém, por outro lado, é importante considerar as críticas formuladas por alguns 

autores, como, por exemplo, Dias-da-Silva (2007), vêm chamando a atenção para as possíveis 

“armadilhas” que uma formação centrada na prática pode implicar a formação docente. Nessa 

                                                 
74 As competências desejadas têm a ver com as indicações dos sistemas de avaliação. 
75 Dentre os programas que integram a Rede Nacional de Formação Continuada, localizamos o Pró-letramento. 

Para Alferes (2008, p. 121 e 123), o programa focaliza um aspecto mais específico e pontual: a questão da 
alfabetização e as dificuldades em obter resultados mais positivos, no que se refere à apropriação do 
conhecimento básico/inicial da Língua Portuguesa pelos alunos. O programa possui interfaces com o IDEB, a 
Provinha Brasil e as ações do PDE. Nesse caso, o programa tem sido um apoio para o planejamento 
pedagógico em torno do processo de alfabetização e letramento, a partir da análise dos resultados alcançados 
pelas escolas e pelas redes de ensino, por meio da avaliação diagnóstica realizada. 

76 Formação Continuada de Professores Alfabetizadores: uma análise crítica do programa Pró-letramento, de 
ALFERES, Marcia Aparecida. Ponta Grossa, 2009, sob a orientação de Jeferson Mainardes. 
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direção, a autora referiu-se aos riscos da supervalorização da prática como aspecto que poderá 

contribuir para a fragilização da formação, na medida em que pode minimizar o conhecimento 

educacional produzido e valorizado pela sociedade e enredá-lo em questões imediatas do 

ensino e do cotidiano e/ou questões pontuais do sistema de ensino. Dessa maneira, a formação 

se inscreveria ao contexto de sala de aula, limitando uma compreensão da escola e do trabalho 

docente como totalidade. Somam-se a isso os limites que as escolas têm, no geral, para 

garantir e desenvolver a formação no cotidiano escolar. 

Outro aspecto de contradição que observamos com relação à RNFC é a reafirmação 

de uma tendência de formação, que se desenvolve por meio de cursos a distância, com a ajuda 

de professores tutores. A tutoria é uma prática já bastante questionada no âmbito da formação 

docente, em virtude de alguns fatores. Em primeiro lugar, vale apontar que a presença de 

formadores na categoria de tutores parece negar ao professor da Educação Básica as mesmas 

condições de formação. Em segundo lugar, somos do entendimento de que o trabalho de 

tutoria, dependendo das condições em que se realiza, tem uma tendência que implicaria uma 

prática baseada na reprodução de determinados conhecimentos, o que imprimiria uma 

concepção de formação continuada de natureza mecanicista. E, em terceiro, destacamos que a 

presença do professor tutor contribui para a desvalorização do magistério, na medida em que 

esse profissional não possui as mesmas condições de trabalho, salariais e funcionais que um 

professor titular/efetivo. Acrescentamos a esse processo as exigências da formação que, 

muitas vezes, são minimizadas para adequar-se ao contrato de trabalho flexível. Enfim, aqui 

destacamos preocupações quanto ao recrutamento dos professores e à regulamentação 

profissional. 

Diante dessas questões, compreendemos que, para a constituição de uma rede de 

formação continuada que visa ao desenvolvimento de práticas formativas coletivas e com um 

caráter de continuidade, seria mais oportuno investir na composição de um quadro 

permanente de profissionais qualificados que pudessem gozar de um programa de formação e 

um plano de cargos e salários. Assim, a formação continuada não somente seria 

institucionalizada, mas receberia um tratamento que contribuiria para um processo de 

profissionalização dos professores formadores e para a melhoria dos processos formativos, 

assim como propiciaria a formulação de novas propostas de formação continuada.  

Ainda sobre a RNFC, além das questões que acabamos de elencar, Freitas (2003) 

levantou a preocupação quanto à possibilidade de os Centros de Pesquisa que compõem essa 

rede virem a se constituir como uma espécie de “mercado público” da formação continuada, 

ao limitar-se a “desenvolver produtos e serviços que visam à construção de mecanismos de 
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comunicação e de negociação com os potenciais usuários”. Com base na pesquisa de Alferes 

(2009),77
 percebemos que os programas de formação continuada elaborados pelos Centros de 

Pesquisa basearam-se numa análise situacional dos baixos níveis de desempenho dos alunos 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, detectados pelos sistemas nacionais de avaliação. 

Nessa perspectiva, torna-se evidente que os objetivos da formação continuada voltam-se, em 

última instância, às necessidades dos sistemas de ensino que buscam, incansavelmente, 

estratégias que lhes permitam realizar as mudanças mais imediatas no âmbito do ensino. Sob 

esse auspício, os Centros de Pesquisa vêm mobilizando um “mercado” no âmbito dos 

sistemas de ensino.  

Observamos ainda uma estratégia de formação continuada que sugere uma tendência 

aplicacionista78 na qual, de um lado, temos as equipes dos Centros de Pesquisa vinculados às 

universidades e, de outro, os professores, que mais uma vez aparecem como “responsáveis” 

pela falta de qualidade no ensino, necessitando, dessa maneira, inovar sua prática para atender 

a determinadas exigências. Esse processo parece negar uma perspectiva de produção do 

conhecimento pautada na colaboração entre universidade e professores da educação básica. 

Sobre esse aspecto, o estudo de Alferes (2009) demonstrou que o programa Pró-letramento 

oferecido pela RNFC necessita garantir a “inclusão de contribuições de professores 

alfabetizadores, visto que os grupos representados no processo de produção do texto da 

política constituem-se apenas de professores das Universidades” (p. 92). 

As questões elencadas até aqui não negam a importância dos centros de pesquisa, 

nem tampouco da formação continuada. O que está em discussão é o reconhecimento dos 

limites de propostas que ainda guardam orientações de um modelo de política cuja base é a 

produtividade. Nesse processo, novamente, vamos assistir à instituição dos argumentos da 

eficiência-eficácia do ensino, alicerçada na ideia salvacionista da formação continuada. As 

questões apresentadas pela RNFC, apesar de verbalizarem um discurso propositivo, estão 

imbuídas de contradições e ambiguidades que, às vezes, denotam práticas que se pautam por 

ações pontuais, as quais submetem a formação continuada a uma lógica “mercantil” e técnico-

instrumental. Sem desconsiderar a importância dos investimentos feitos no campo da 

formação continuada, parece ser necessário ampliar as reflexões sobre princípios, finalidades, 

fundamentos teóricos e procedimentos subjacentes às políticas que estão sendo 

                                                 
77 O estudo de Alferes (2009) evidenciou que uma das razões que motivou a criação do Programa Pró-letramento 

foi justamente o percentual de alunos com desempenho crítico e muito crítico que, de certo modo, revela que 
as dificuldades na área da alfabetização ainda não foram resolvidas, apesar dos inúmeros programas já 
desenvolvidos. 

78 Santos (2008), ao estudar o Pró-letramento, evidenciou no programa uma permanência de um modelo de 
formação aplicacionista. 
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implementadas. Cabe ainda ressaltar que “todas as reflexões sobre a formação desejada ou 

necessária para o exercício da profissão do professor envolvem diretamente as reflexões sobre 

as condições de trabalho desse profissional” (GATTI, 2003, p. 77). 

Por último, observamos que a RNFC busca estabelecer um diálogo com o aspecto da 

valorização profissional, aproximando-se, assim, dos pontos propostos pela LDB e pelo PNE, 

e aponta para a necessidade de uma política de financiamento que se estenda à Educação 

Básica (FUNDEB), como forma de promover a universalização da educação básica, a 

melhoria da qualidade do ensino e a qualificação dos profissionais da educação. Nesse 

contexto, reforça-se a ideia do professor como protagonista dos projetos educativos, o que 

fortalece o discurso da formação continuada e da profissionalização. Isso demonstra que 

apenas um aspecto da valorização foi evidenciado, a formação profissional. Sendo assim, o 

documento orientador da rede (Orientações Gerais)79 não indica ações concretas que possam 

desencadear mudanças qualitativas no que tange às dimensões mais complexas da valorização 

do profissional da educação.  

Neste capítulo, observamos que a reforma educacional imprimiu uma concepção de 

formação que fosse ao encontro das exigências do setor produtivo. Nesse sentido, pudemos 

perceber que as medidas construídas por meio de documentos mandatários, como é o caso da 

LDB 9394/96, embora apresentem alguns avanços quanto à formação docente, revelam, por 

outro lado, que ainda há muito a ser feito para garantir ao professor uma formação teórica e 

pedagógica consistente. No geral, as políticas de formação inicial e continuada de professores 

instauradas pós-LDB distanciaram-se desse horizonte, na medida em que privilegiaram 

políticas e práticas que concorreram para o fortalecimento de modelos neotecnicistas de 

formação, cuja ênfase recaiu na instrumentalização e no aligeiramento da formação do 

professor. No que tange às mudanças observadas no campo da valorização, essas ainda são 

bastante tímidas e indicam a emergência de ações políticas que valorizem a educação e a 

formação de professores, com rebatimento nas condições de trabalho. 

No contexto do governo Lula, as questões aqui tratadas nos ajudaram a perceber que, 

embora o PDE tenha centrado seus argumentos na qualidade da Educação Básica e na 

inclusão social, as medidas adotadas pelo governo ainda estão distantes de propiciar uma 

                                                 
79 Documento Orientações Gerais (2005) compõe-se de uma discussão sobre a formação docente, destacando 

concepções e práticas; as bases legais para a institucionalização da formação continuada, a política da 
SEB/MEC, a Rede de Formação Continuada e os Sistemas de Ensino, em que trata dos seguintes aspectos: 
objetivos; princípios e diretrizes; estrutura; público-alvo; funcionamento; condições para implementação; 
acompanhamento; leituras complementares; equipes e contatos. 
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política de valorização que combine formação, melhores condições de trabalho, carreira 

profissional e remuneração.  
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CAPÍTULO 4 A CONSTRUÇÃO DO PERCURSO DA PESQUISA: ENFOQUE, 

MÉTODO ETNOGRÁFICO, PROCEDIMENTOS DE COLETA E DE 

TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o percurso metodológico tecido na 

construção desta tese. Inicialmente, destacamos os elementos teórico-metodológicos que 

justificam nossa opção pelo enfoque de análise crítico-dialético e pelo método etnográfico. 

Com base nessa discussão, descrevemos o processo de construção da pesquisa empírica, 

destacando o campo, os sujeitos, as técnicas e os procedimentos utilizados na coleta das 

informações e no tratamento dos dados. Vale ressaltar que na primeira fase da pesquisa, 

realizamos um estudo exploratório que favoreceu a delimitação do objeto de estudo, a 

aproximação com o campo, a definição dos sujeitos e dos procedimentos de pesquisa. 

Considerando que este processo foi riquíssimo no encaminhamento da segunda fase da 

investigação, aproveitamos para apresentá-lo como parte constituinte da metodologia. 

 

4.1 A pesquisa como atividade de compreensão da realidade 

 

Constitui o papel da pesquisa, muito sinteticamente, construir explicações analíticas, 

sistemáticas e críticas da realidade que pretende conhecer. A feitura de uma pesquisa é, 

portanto, um esforço de compreensão de um determinado objeto de estudo que, num primeiro 

momento, apresenta-se ao pesquisador de forma confusa e caótica. Assim, “o início da 

atividade científica começa com um princípio problemático necessário a ela” (SANTANA, 

2009, p. 01). Podemos afirmar que, no trabalho de pesquisa, o pesquisador concentra seu 

esforço na elaboração de um conhecimento metódico, sistemático e científico sobre a 

realidade. Percebe-se assim que a pesquisa não é uma atividade de caráter espontâneo. Para a 

realização desse intento, faz-se necessário que o sujeito se aproprie de uma dada teoria e um 

método de trabalho. Decorre daí a compreensão de que o ato de pesquisar é uma atividade 

intencional, que pressupõe a apropriação de conhecimentos e habilidades que favorecem o 

desenvolvimento de um trabalho artístico e criativo, cuja finalidade é desvelar o real e 

produzir novos conhecimentos a partir dos dados coletados da realidade.  

Nesse processo de busca e de deslindamento do real, o sujeito experimenta situações 

de aprendizagem que favorecem a ampliação e apropriação de novos conhecimentos sobre um 

dado objeto de estudo, assim como o seu próprio desenvolvimento. Trata-se de um 

movimento que possibilita a apreensão dos processos de avanços da consciência e do 
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conhecimento e o entendimento da realidade na sua totalidade. Nessa teia de produção, o 

investigador é convidado a penetrar na intimidade do objeto de estudo e do seu próprio ser. 

Isso significa que na construção do objeto não é somente ele que se torna conhecido, mas o 

próprio sujeito, de modo que ambos se transformam à medida que se dá a tessitura do 

conhecimento científico. Em síntese, a pesquisa tem a ver com a questão do inacabamento do 

homem e do conhecimento (FREIRE, 1996) e estes, por sua vez, estão relacionados com as 

constantes transformações processadas na realidade. Nessa mesma direção, destacamos as 

ideias de Minayo (1994), para quem a pesquisa é uma atitude e uma prática teórica de 

constante busca que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente de 

aproximação da realidade e do próprio homem. 

Desse ponto de vista, compartilhamos com Minayo (1994) ideia de que a construção 

do conhecimento, por meio da atividade de pesquisa, é uma tarefa humana, histórica, 

solidária, complexa, aproximativa, descontínua e inacabada, o que também diz respeito à 

própria construção do sujeito. Trata-se de um processo de transformação do conhecimento, 

onde o pesquisador, em contato com a realidade, depara-se com diversas fontes de 

conhecimentos, que iluminam o objeto de estudo, sob a ótica de diferentes olhares e, por 

conseguinte, ajuda uma melhor delimitação do problema, dos objetivos de pesquisa e das 

opções metodológicas. Vale ressaltar também que o movimento de produção do 

conhecimento científico constrói-se a partir da valorização dos conhecimentos pré-existentes, 

os quais são explorados e confrontados com as novas representações que o sujeito tem sobre o 

objeto que se deseja conhecer. Nesse processo, a relação dialógica entre sujeito e objeto 

propicia a produção do conhecimento e o próprio método de trabalho.  

Com base nessas premissas, destacamos que a opção teórico-metodológica deste 

estudo está assentada em duas ideias que consideramos fundamentais para elaborarmos nosso 

plano de pesquisa80. A primeira ideia relaciona-se com a postura epistemológica e política na 

qual nos apoiamos para encaminhar nossa investigação no enfoque crítico-dialético. A 

segunda diz respeito à opção que fizemos por uma abordagem metodológica que fosse capaz 

de captar a ação dos sujeitos e os processos responsáveis pela produção da formação 

continuada como política e prática formadora de professores. 

                                                 
80 Compreendemos que o plano de pesquisa resulta do processo de planejamento que envolve o desenvolvimento 

das atividades cognoscitiva e teleológica. Ou seja, neste processo de reflexão e compreensão da realidade o 
pesquisador delimita o seu objeto de estudo e organiza um plano de coleta de dados, que compreende as 
técnicas e procedimentos a serem utilizados e um plano de análise que visa a organização e o tratamento dos 
dados. Não se trata de momentos estanques, haja vista seu caráter de inter-relação. 
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4.2 O enfoque crítico-dialético como possibilidade de compreensão do objeto em 

movimento em sua totalidade 

 

Numa investigação, cujo enfoque é dialético, o objeto de estudo é apreendido, 

tomando-se em consideração as relações estabelecidas entre o conteúdo singular e a totalidade 

da realidade em que se insere o objeto. Nessa forma de compreender o objeto, torna-se 

importante ao pesquisador a construção de um movimento que lhe permita o estabelecimento 

do todo para as partes. Desse modo, vão sendo tecidas as compreensões acerca das estruturas 

subjacentes a um determinado fenômeno social, o que ajuda a adentrar nos processos e nas 

relações internas da realidade investigada. Esse movimento permite ao pesquisador 

transcender a simples observação, na medida em que ele se instrumentaliza para captar o 

movimento geral da realidade e ir além das aparências imediatas do objeto. Nesse sentido, 

Dalorosa (2000) argumenta que 

 
Nenhum fenômeno encontra explicação apenas pela sua aparência. É preciso 
mergulhar em direção do seu contexto, das contradições e de toda gama de relações 
que produzem determinado fenômeno, para que se possa entender seus 
determinantes, suas implicações básicas, a fim de que se possa encontrar a raiz do 
problema e possibilitar sua compreensão. (p. 100). 
 

 
Podemos dizer que o enfoque crítico-dialético busca compreender o fenômeno objeto 

de pesquisa na sua multidimensionalidade e em movimento, o que consequentemente 

favorece a compreensão das relações estabelecidas entre o conteúdo singular e a totalidade em 

que se inscreve o objeto de estudo. Destacamos aqui que a atividade de problematização “é 

fundamental para apropriação crítica da realidade e para se obter uma maior compreensão de 

um fenômeno ou problema, até chegar à compreensão da totalidade social” (CORAZZA, 

1991, p. 89). No caso dessa investigação, que se propôs a analisar a política e as práticas de 

formação continuada da RMER, podemos dizer que este objeto se insere numa totalidade 

constituída por um conjunto de práticas sociais que compreendem não somente a ação dos 

sujeitos em particular, mas as relações estabelecidas entre esta prática e o contexto social, 

político e histórico que é responsável por sua produção, bem como as relações entre os 

próprios sujeitos. A opção pela formação continuada como objeto de estudo não implica 

abordá-la apenas em função das suas relações internas. Pelo contrário, nosso intento consiste 

em compreendê-la como parte de uma totalidade social que estabelece determinadas relações, 

que influenciam e são influenciadas por esse tipo de formação. 
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A formação continuada enquanto política e prática formadora é parte constituinte de 

uma prática social mais ampla. Dessa forma, podemos dizer que esse tipo de formação está 

imbuído de características que têm a ver com as concepções, princípios, conhecimentos e 

valores que perpassam um determinado paradigma de formação docente. Essa concepção de 

formação tem relação ainda com a política educacional elaborada e implementada a partir das 

necessidades sociais, políticas, econômicas, culturais, pedagógicas e educacionais presentes 

na sociedade contemporânea. Com efeito, tais questões são manifestadas na elaboração das 

políticas e corporificadas na organização e produção das práticas formativas.  

Estudar a formação continuada não implica somente apreender as suas formas de 

aparência, mas interpretar a dinâmica de sua produção, as relações, os interesses, os 

conhecimentos e as condições materiais e objetivas de sua produção. Enfim, esses elementos 

se articulam para oferecer o conteúdo e a forma das políticas e das práticas de formação 

continuada.  

 
O que é necessário, em síntese, [numa pesquisa] é tentar transcender o nível micro, 
acompanhando os diversos “fios” que o vinculam às estruturas macrossociais, com o 
cuidado de não cair no outro extremo, ou seja, querer analisar uma realidade 
particular como uma “totalidade social”, isto é, como uma situação que se esgota em 
si mesma (ANDRÈ, 2000, p. 42). 
 

 
Nesse contexto, ratificamos a necessidade de se tentar compreender as relações nas 

quais o objeto está inserido, pois é nessa dinâmica que se compreende a intencionalidade das 

ações dos sujeitos, bem como os processos implicados na produção das práticas formativas. 

Essa perspectiva nos ajuda a transcender as questões de aparência e parcialidade do objeto e a 

percebê-lo numa visão de totalidade. Frigoto (2000), ao analisar as contribuições do enfoque 

dialético na pesquisa educacional, destaca que ele contribui para superar uma percepção 

imediata e primeira sobre a problemática da pesquisa, na medida em que o pesquisador busca 

as múltiplas relações entre a dimensão estudada e a totalidade (a realidade social). O esforço 

da atividade cognoscitiva acontece no sentido de criar um processo interacional das partes 

com o todo para que este seja criado e recriado a partir das suas inter-relações. Esse processo, 

por sua vez, propicia a explicação da problemática investigada. Ressaltamos aqui a 

importância da teoria como instrumental teórico-metodológico, que permite ao pesquisador 

ampliar seus raios de apreensão da realidade.  

A partir do pensamento do autor, depreendemos a ideia de que, numa perspectiva 

dialética à tarefa do pesquisador, recai sobre as possibilidades de abrir novos horizontes, que 

permitam a interpretação e a compreensão do real, considerando as possibilidades disponíveis 
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e um determinado contexto social e as particularidades, mas sem perder de vista a totalidade 

na qual o conteúdo singular está inserido. Nesse processo, o pesquisador constrói caminhos 

para produzir o conhecimento de forma crítica e criativa, o que significa dizer que não há uma 

verdade absoluta, nem tampouco um modelo estático no qual a realidade é submetida. Uma 

das formas que vislumbramos para que essa possibilidade de produzir conhecimento se 

efetivasse foi por meio do estudo etnográfico, cujas ideias centrais serão tratadas a seguir. 

 

4.3 O método etnográfico  

  

Segundo André (2000), a pesquisa do tipo etnográfico é aquela que se caracteriza, 

primeiramente, por um contato direto e prolongado do pesquisador com a situação e as 

pessoas ou grupos participantes selecionados. Além desse requisito, a referida autora destaca 

que esse tipo de pesquisa exige uma grande quantidade de dados descritivos, que podem ser 

produzidos principalmente por meio da observação participante. Dada à natureza de 

flexibilidade do esquema de trabalho etnográfico, André (op. cit.) afirma que um aspecto 

bastante peculiar aos estudos etnográficos é a existência de um esquema aberto e artesanal de 

trabalho que permita um transitar constante entre a observação e a análise, entre teoria e 

empiria. Por último, a autora ressalta que na pesquisa etnográfica torna-se necessária a 

utilização de diferentes técnicas de coletas e fontes variadas, ou seja, a conjugação de técnicas 

e de fontes é um fator fundamental para o pesquisador proceder com a descrição densa da 

realidade estudada. 

Na pesquisa etnográfica, a descrição, que é feita por meio dos registros, torna-se 

importante para compor, representar e reproduzir as situações observadas. Além disso, os 

registros expressam, também, reflexões analíticas, isto é, traduzem os conhecimentos 

construídos a partir da pesquisa, as associações e relações entre as partes, bem como as 

reflexões metodológicas. Estas, por sua vez, expressam como os problemas foram 

identificados, os procedimentos organizados e selecionados e conclusões parciais que 

iluminam novos olhares sobre o objeto. Dessa maneira, o registro produzido no decorrer da 

pesquisa proporciona a sistematização das informações coletadas e a ampliação de 

conhecimentos que ajudam o pesquisador a avançar em determinadas compreensões sobre o 

real e a etnografia. Tura (2003) enfatiza que o registro, enquanto sistematização das reflexões, 

possibilita buscar uma síntese pessoal do próprio processo de construção e apropriação do 

conhecimento, bem como a caminhada individual e grupal dos sujeitos participantes da 



 150

pesquisa. Registrar é, portanto, uma habilidade que se constrói a partir de uma perspectiva 

individual e coletiva.  

Uma vez explicitados esses pressupostos, entendemos que a pesquisa do tipo 

etnográfico81 foi de fundamental importância para nosso estudo, por dois motivos: 

oportunizou o uso de técnicas, que valorizam a observação participante, a entrevista e a 

análise de documentos, fatores estes que contribuíram para o desenvolvimento de uma prática 

de pesquisa e que nos ajudaram a captar a ação dos sujeitos e os processos responsáveis pela 

produção da formação continuada como política e prática formadora. Ademais, essa 

conjugação de procedimentos e técnicas favoreceu o estabelecimento de relações que 

influenciaram a aproximação do pesquisador com o objeto, o campo e os sujeitos. Com o 

desdobramento dessa interação foi possível aproveitarmos determinadas experiências para 

aclararmos questões, revisitar o referencial teórico, de forma a ampliá-lo e enriquecê-lo e 

rever questões metodológicas no percurso da investigação.  

A feitura de uma pesquisa de natureza etnográfica consiste, pois, no entendimento de 

que a realidade e os sujeitos são dotados de movimento, o que lhe dá um caráter de 

mutabilidade. Além disso, o conhecimento não é algo pronto e estático, mas se constrói e 

reconstrói num permanente processo de diálogo com a realidade que se transforma 

constantemente. Nesse sentido, compartilhamos da ideia de que a atividade de pesquisa 

envolve um processo de metacognição, na medida em que possibilita reflexões não- somente 

sobre o que fazer, mas sobre o pensamento do que se pretende fazer. A valorização do 

processo torna-se importante nos estudos etnográficos, na medida em que ela não contempla 

um conjunto de normas predeterminadas, ou seja, é o próprio processo de construção da 

pesquisa que favorece a tomada de decisões quanto à configuração dos encaminhamentos 

necessários à realização do plano de coleta de informações e análise dos dados. 

 Nesse sentido, a pesquisa etnográfica requer um plano de trabalho flexível, aberto e 

adequado à natureza do objeto de estudo e às condições objetivas de sua realização. Significa, 

portanto, que o caminho metodológico se configura no delineamento da própria investigação, 

porém isso não quer dizer que o etnógrafo desenvolve sua atividade de forma espontânea; 

pelo contrário, ele necessita lançar mão de um método de trabalho que o ajude a projetar e 

antever o percurso a ser trilhado. No caso especifico desta pesquisa, priorizamos a construção 

de um caminho metodológico que considerasse as questões de delimitação de tempo e espaço, 

                                                 
81 Compartilhamos com o pensamento de André (1995, p. 28) quando se refere que há uma adaptação da 

etnografia à educação. Sendo assim a autora afirma que o que fazemos são estudos do tipo etnográfico e não 
etnografia no seu sentido estrito. 
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o papel do investigador e as características específicas do objeto de estudo. Por conseguinte, 

essas questões foram definidas considerando os pressupostos político-epistemológicos que 

adotamos. 

A figura a seguir expressa o plano de trabalho delineado no processo de 

desenvolvimento desta pesquisa. No início da figura, apresentamos o objeto de estudo, na 

sequência o enfoque e a abordagem que, consequentemente, ajudaram-nos a construir o plano 

de pesquisa (coleta das informações e tratamento dos dados). É importante frisar que a ideia 

de sequência é apenas ilustrativa, pois temos a compreensão de que a dinâmica da prática vai 

imprimindo novos contornos para construção do plano de trabalho. Esse movimento torna-se 

essencial para percebermos o caráter dialético da pesquisa. Trata-se de um percurso de 

permanente ida e volta, conforme expressam as setas, no qual o pesquisador constrói seu 

caminho fazendo escolhas dentro do campo de possibilidades concretas presentes na 

realidade. 

 

Figura 04 – Caminho metodológico adotado para construção da pesquisa  

 

 

 

 

 

A conformação desse plano torna importante para realização do trabalho de campo o 

momento em que “o pesquisador aproxima-se de pessoas, situações, locais, eventos mantendo 

com eles um contato direto e prolongado” (ANDRÉ, 1995, p. 29). Uma vez explicitado nosso 
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entendimento sobre o enfoque e o método etnográfico, apresentaremos a seguir o caminho 

que percorremos quanto à delimitação do campo de pesquisa. 

 

4.4 A Rede Municipal de Ensino do Recife como campo de pesquisa 

 

Sobre o campo de pesquisa, é importante destacar que ele transcende a questão físico-

espacial, na medida em que compõe as relações sociais estabelecidas entre os sujeitos e 

espaço, bem como as relações entre os próprios sujeitos. O campo de pesquisa compreende 

uma delimitação do espaço. É, portanto, o lugar onde o objeto se corporifica e ganha vida na 

ação dos sujeitos. Ele é “o conjunto indissociável de sistemas de objetos naturais ou 

fabricados e de sistemas de ações, deliberadas ou não” (SANTOS, 1996, p. 49). Isso significa 

que o espaço/campo produto da ação humana guarda no seu interior as nuances de um 

movimento que tem o propósito de criar e produzir realidades a partir de ações dominantes ou 

não dominantes, que vão inscrevendo sua materialidade quando são objetivadas. De acordo 

com essa visão, o conhecimento sobre o campo implica, portanto, um desvelamento sobre os 

sujeitos que nele inserem seus objetos e os processos que convergem para sua produção.  

Para este estudo, escolhemos como campo de pesquisa a Rede Municipal de Ensino do 

Recife (RMER). Essa escolha foi pautada nos seguintes critérios: rede de ensino localizada na 

região metropolitana do Recife, que apresentasse uma política de formação continuada de 

caráter sistemático com os professores do 1º e 2º ciclos82; rede que estivesse construindo 

experiências próprias de formação continuada e que já apresentasse dados consolidados ou em 

fase de consolidação. Para chegarmos a esse mapeamento, realizamos inicialmente um 

levantamento das políticas de formação continuada que estavam sendo vivenciadas pelos 

municípios que compõem a região metropolitana do Recife. Tal processo foi tecido com base 

nas informações contempladas nos anais83 do I Seminário de Formação Continuada de 

Professores, organizado pelo Grupo de Estudo de Formação de Professores de Pernambuco 

(GEFOPPE), no ano de 2002. 

                                                 
82 Nos últimos anos temos observado que as políticas de formação continuada enfatizam a formação e o trabalho 

dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, o que suscita nosso interesse em estudar este grupo 
de professores. Ademais, o estudo exploratório evidenciou que em virtude das exigências educacionais e as 
especificidades dos professores dos ciclos iniciais, a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Recife vem 
intensificando a formação destes professores. Esses foram aspectos que consideramos com relação à escolha 
dos sujeitos professores. 

83 O referido livro foi organizado por Guimarães e Leal (2002), com o objetivo de socializar e discutir resultados 
de práticas de formação docente desenvolvidas por diferentes grupos (universidades, secretarias de educação e 
escolas). O livro foi organizado em quatro partes: 1ª parte: Extensão Universitária e Formação Continuada, 2ª 
parte: Redes públicas e Formação Continuada; 3ª parte: Reflexões sobre a Formação Continuada na Região 
Metropolitana do Recife e 4ª parte: Formação Continuada: Relatos de Experiências. 
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A fonte consultada demonstrou que algumas redes vêm desenvolvendo algumas 

experiências de formação continuada com o intuito de contribuir com a melhoria da qualidade 

do ensino. Isso nos ajudou a mapear as redes que possuem ou estão tentando traçar uma 

política de formação continuada para os seus professores. O quadro a seguir demonstra o 

mapeamento realizado: 

 

Quadro 01 – Mapeamento das experiências de formação continuada na região 

metropolitana do Recife 

MUNICÍPIOS DA 
REGIÃO 

METROPOLITANA 

PROJETOS 
DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA** 

PROFESSORES 
ENVOLVIDOS 

Recife **Estudos Intensivos (encontros semestrais). 
PROGRAPE 
Afastamento para Mestrado e Doutorado com 
remuneração. 
Participação em congressos, seminários e cursos 
de atualização. 
Formação da Biblioteca individual. 

Educação Infantil 
Ens. Fund. 1 e 2 
Ens. Médio 
EJA 
Educação Especial. 

Olinda **Capacitação Intensiva: encontros semestrais. 
Capacitação em Serviço: tempo/espaço para 
reflexão periódica da prática. 

Educação Infantil 
Ens. Fund. 

Paulista - Educação Infantil 
Ens. Fund. 

Cabo de Santo Agostinho **Círculos de Estudos Coletivos (encontros 
semestrais) 
Formação no cotidiano da escola 
Encontros Institucionais. 

Educação Infantil 
Ens. Fund. 1 e 2 
Ens. Médio 
Educ. do Campo 
EJA 

Camaragibe **40 horas anuais de formação sistemática aos 
professores 

Educação Infantil 
Ens. Fund. 1 e 2 
Ens. Médio 
Educ. do Campo 
EJA 
Educação Especial. 

Fonte: GEFOPPE, 2002. 
* Tais projetos foram destacados dos relatos produzidos pelas secretarias de educação. 

 

Após esse levantamento, optamos por trabalhar com a Rede Municipal de Ensino do 

Recife (RMER) por entendermos que essa rede dispunha de um conjunto abrangente de 

práticas formativas. Além disso, percebemos nos relatos de experiência que a formação 

continuada nessa rede possuía uma trajetória já em fase de consolidação, fator este que, 

provavelmente, oferecer-nos-ia elementos suficientes para constituir o material necessário ao 

processo de investigação. Esse pressuposto se confirmou no decorrer de nosso trabalho. 

Em 2009, a RMER é responsável pelo atendimento de mais de 200 mil estudantes, os 

quais estão distribuídos na Educação Infantil (creches e pré-escola), Ensino Fundamental (1º, 

2º, 3º e 4º ciclos) e Educação de Jovens e Adultos. No quadro 03, apresentamos informações 
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sobre o quantitativo de escolas, alunos e professores por nível e modalidade de ensino no ano 

de 2009. 

 

Quadro 02 – Distribuição de alunos e professores por nível e modalidades de ensino 

QUADRO GERAL 
 
 
NÍVEIS E MODALIDADES 

 
ESCOLAS 

 
ALUNOS 

 
PROFESSOR 

Educação Infantil 147 
 

11451 610 

Ensino Fundamental I 
 

208 60612 2013 

Ensino Fundamental II 
 

35 16675 399 

Ensino Médio 
 

0 0 0 

EJA 144 
 

14164 321 

Fonte: SEEL/ Gerência de Serviços de Registro do Servidor/2009. 
 

A RMER tem se destacado pelo atendimento às populações mais carentes da cidade do 

Recife, assim como vem construindo uma trajetória marcada por experiências que buscaram 

imprimir novos rumos para a educação recifense, com o intuito de reduzir o crescente 

processo de exclusão das camadas populares. Dentre essas experiências podemos citar: os 

Ciclos de Alfabetização (1986-1988) e os Ciclos de Aprendizagem (2001-2008)84. Essas 

experiências, apesar de expressarem especificidades que têm a ver com o contexto sócio-

político-educacional que as produziu, tiveram como elemento comum o estabelecimento de 

uma proposta político-pedagógica que pudesse qualificar a escola pública, assim como 

propiciar a criação e a ampliação de instâncias decisórias no âmbito da gestão educacional.  

Com relação à última proposta, Ciclos de Aprendizagem, a Secretaria de Educação 

Esporte e Lazer estabeleceu por meio dessa política uma reorganização do espaço e tempo 

escolar e da prática pedagógica, com intuito de superar o modelo fragmentado do sistema de 

seriação e o fracasso escolar. Tal proposta foi implantada em 2001, logo após a instalação da 

gestão do governo petista João Paulo85, apesar das resistências por parte dos professores e 

demais membros da comunidade escolar (pais), os ciclos de aprendizagem atravessaram os 

dois períodos de gestão do referido governo (2001-2008) e se prolonga até os dias atuais. 

Com a organização do ensino em Ciclos de Aprendizagem a RMER passou a se organizar da 

seguinte forma: 

                                                 
84 Sobre estas experiências ver o trabalho de Nascimento (1995) e Vasconcelos (2002). 
85 O estudo de Mainardes (2007) sobre os Ciclos de Aprendizagem destaca que esta política veio a se constituir 

como uma “marca registrada” do PT, na medida em que se colocava como projeto alternativo de educação. 
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Quadro 03 - Estrutura da Rede Municipal de Ensino do Recife 

NÍVEL/MODALIDADE IDADE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
Creche 0-3 anos 
Pré-Escola 4-5 anos 
ENSINO FUNDAMENTAL 
1º ciclo 6-8 anos 
2º ciclo 9-10 anos 
3º ciclo 11-12 anos 
4º ciclo 13-14 anos 
ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 A partir de 15 anos 
Quadro elaborado a partir de informações da SEEL disponíveis no portal 
http://www.recife.pe.gov.br/pr/seceducacao/redemunicipal, acessado em 23/03/08. 

 
 

4.5 A pesquisa exploratória: contribuições para delimitação do objeto, aproximação do 

campo e sujeitos de pesquisa e seleção das técnicas e procedimentos metodológicos  

 

Uma vez feita a escolha da RMER como campo de pesquisa, sentimos a necessidade 

de levantar as experiências de formação continuada vivenciadas com os professores do 1º e 2º 

ciclos. Esse processo foi desenvolvido por meio de um estudo exploratório que realizamos no 

primeiro semestre de 2007. De acordo com Minayo (1994), a fase exploratória da pesquisa 

“compreende a etapa de escolha do tópico de investigação, de delimitação do problema, 

definição do objeto e dos objetivos, de construção do marco teórico conceitual, dos 

instrumentos da coleta de dados e da exploração do campo” (p. 89). No caso específico dessa 

investigação, a pesquisa exploratória foi relevante, porque nos ajudou a construir uma 

caracterização da RMER, das escolas e das práticas formativas vivenciadas na rede, 

especialmente aquelas voltadas para os professores dos ciclos iniciais do Ensino Fundamental.  

A fase exploratória dessa investigação teve como objetivos: a) realizar um estudo 

teórico acerca dos pressupostos epistemológicos e pedagógicos que orientam as políticas e as 

práticas da formação continuada; e b) levantar as ações e programas de formação continuada 

desenvolvidas pela SEEL com os professores dos primeiros ciclos do Ensino Fundamental, no 

período de 2001-2005. Na fase de pesquisa exploratória, realizamos os seguintes 

procedimentos de coleta de informações: entrevista semiestruturada com a Gestora da 

Gerência de Formação Continuada86 da SEEL e um professor do 1º e 2º ciclos, cuja escolha 

foi aleatória; levantamento de documentos e relatórios contendo informações sobre as práticas 

                                                 
86 A Gerência de Formação Continuada foi criada em 2005. Ela integra a Diretoria Geral de Ensino e Formação 

Docente. 
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de formação continuada desenvolvidas com os professores de 1º e 2º ciclos e mapeamento das 

escolas que vinham desenvolvendo processos formativos no cotidiano escolar. O quadro a 

seguir demonstra o percurso metodológico desenvolvido na fase exploratória. 

 

Quadro 04 Procedimento Desenvolvido na Fase Exploratória de Pesquisa 

OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 
E TÉCNICAS 

SUJEITOS 

a) realizar um estudo teórico acerca dos 
pressupostos epistemológicos e pedagógicos 
que orientam as políticas e as práticas 
formação continuada. 
 

Levantamento da bibliografia 
Revisão bibliográfica 

_ 

b) levantar as ações e programas de formação 
continuada desenvolvidas pela SEEL com 
os professores dos primeiros ciclos do 
Ensino Fundamental, no período de 2001-
2005. 
 

Entrevista semiestruturada 
 
Levantamento de documentos 
Mapeamento das escolas da 
RMER  

Gestor GFC/CEEL* 
Professor 1º e 2º 

ciclos** 

* Na entrevista do gestor focalizamos os seguintes aspectos: práticas de formação existentes; planejamento e 
execução da formação e dificuldades observadas. 
** Na entrevista do professor, o foco recaiu nas práticas formativas existentes e periodicidades de tais práticas e 
contribuições e limites observados na formação continuada. 
 

No tocante ao primeiro objetivo, procedemos, inicialmente, com o levantamento de 

uma bibliografia que contemplasse reflexões em torno dos modelos teóricos de formação 

continuada. Também, selecionamos obras e estudos que favoreceram a construção de um 

estado da arte sobre o tema em estudo e a compreensão sobre o lugar da formação continuada 

nas políticas de formação docente. Em seguida, partimos para uma leitura minuciosa das 

obras selecionadas, considerando-se questões e temáticas especificamente pertinentes à 

delimitação do objeto de estudo. Dentre as temáticas estabelecidas para essa fase da pesquisa 

podemos citar: a) formação de professores: políticas e práticas b) formação continuada como 

um conceito historicamente construído, incluindo o mapeamento das políticas e das práticas; 

c) perspectivas atuais da formação continuada: o que diz o debate político-epistemológico. 

Esse estudo evidenciou um conjunto de conceitos (formação de professores, reflexão, prática 

profissional, prática pedagógica, saberes docentes e profissionalização), que posteriormente 

foram re-trabalhadas num processo de aprofundamento teórico.  

De forma que agrupamos tais categorias, considerando-se suas similitudes, de modo a 

conformar as categorias analíticas centrais desta tese: formação de professores, formação 

continuada e prática pedagógica, as quais dialogaram com categorias secundárias: reflexão, 

experiência, prática docente, condições de formação e de trabalho e qualidade do ensino. Esse 
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exercício favoreceu a construção de pressupostos que serviram de parâmetros para o 

encaminhamento da pesquisa. 

Com relação ao segundo objetivo, podemos dizer que o seu desenvolvimento 

proporcionou a exploração do campo. Esse momento foi constituído de ações que 

viabilizaram o contato inicial com o campo e o grupo de sujeitos participante dessa 

investigação. Nesse processo, fomos estabelecendo uma rede de relações interpessoais que 

estreitaram o diálogo entre a pesquisadora e os sujeitos participantes da pesquisa. Ademais, 

essa atividade nos ajudou a vislumbrar novas possibilidades de procedimentos e técnicas de 

coleta de informações. 

Por fim, ressaltamos que a pesquisa exploratória iluminou nossas reflexões no que diz 

respeito à delimitação do objeto de estudo e do marco referencial que utilizamos para 

compreender a teia de relações estabelecidas no âmbito da política e das práticas de formação 

continuada, assim como nos ajudou a repensar e desconstruir algumas concepções de 

formação continuada que pareciam cristalizadas no início da investigação. Teve igual 

importância as relações que propiciaram o conhecimento sobre o campo e uma maior 

aproximação dos sujeitos. 

 

4.5.1 Dialogando com os dados da pesquisa exploratória 

 

Para dar conta do segundo objetivo pretendido com a pesquisa exploratória, centramos 

a atenção sobre as ações e os programas de formação continuada para os professores de 1º e 2º 

ciclos, institucionalizados pela SEEL. Inicialmente foi necessário realizarmos contato com a 

Gestora da Diretoria Geral de Ensino e Formação Docente da SEEL, com a qual tivemos a 

oportunidade de protocolar e apresentar nosso projeto de pesquisa junto a esse setor e contar 

com a aquiescência da SEEL para encaminhamento da investigação. Após esse diálogo, 

fomos estabelecendo novos contatos (Gerência de Formação Continuada e Gerência de 1º e 2º 

Ciclos), que oportunizaram a viabilidade do estudo exploratório. A seguir apresentamos os 

aspectos “achados” nesse processo. 

 

4.5.2 Sobre as Ações e os Programas de Formação Continuada  

 

No que diz respeito às ações e aos programas de formação continuada desenvolvidos 

com os professores de 1º e 2º ciclos, os documentos evidenciaram que esse tipo de formação 

tem um lugar de destaque na política educacional da SEEL e que inclusive dispõe de um 
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calendário de atividades a cada ano letivo, o que indica um caráter de regularidade da 

formação docente na rede. Percebemos ainda que a estrutura criada pela secretaria para fazer 

funcionar a formação continuada estabelece formas distintas de execução. A organização 

administrativa e pedagógica da SEEL demonstra dois níveis de realização dessa atividade, 

conforme explicitado no quadro a seguir: 

 

Quadro 05 – Ações e Programas de Formação Continuada da SEEL identificados na 

fase exploratória da pesquisa 

AÇÕES e PROGRAMAS ATIVIDADES FORMADORES 
Formação em Rede: estudos 
intensivos através de encontros 
gerais com professores do 1º e 2º 
ciclos 

Estudos Intensivos realizados 
através de palestras, cursos, 
seminários e socialização de 
experiências 

Professores das universidades e 
outras IES, equipe de 
acompanhamento pedagógico, 
professores e coordenadores 
pedagógicos da rede 
 

Programa Pro-Letramento: 
Alfabetização e Linguagem; 
Matemática 

Grupo de estudo e reflexão no 
âmbito do cotidiano escolar 

Tutores do programa Pro-
letramento e coordenadores 
pedagógicos da rede 
 

Fonte: Gerência de 1º e 2º ciclos – SEEL/ 2007. 
*RPA – Região político-administrativa. 
*CEEL – Centro de Estudos em Educação e Linguagem – UFPE. 

 
 

Depreendemos das informações do quadro que as ações e os programas de formação 

continuada assumem contornos que estão relacionados às finalidades desse tipo de formação 

pretendida pela SEEL. Assim sendo, essa informação nos indicou a necessidade de buscarmos 

novas estratégias e procedimentos que propiciassem a apreensão de informações acerca da 

dinâmica de organização e produção das diferentes atividades formativas vivenciadas na rede. 

Salientamos que nesse processo de mapeamento das ações e programas foram levantadas 

algumas questões acerca das práticas de formação continuada (objetivos, conteúdos, 

estratégias metodológicas e periodicidade da formação, parcerias estabelecidas entre UFPE, 

CEEL e outras IES, professores tutores, papel do coordenador pedagógico na formação 

continuada do professor), as quais foram revisitadas na segunda fase da pesquisa, inclusive 

algumas, vindo a se constituir como objeto de análise.  

No que diz respeito ao planejamento, à execução, ao acompanhamento e à logística 

da formação continuada da RMER, a pesquisa exploratória evidenciou que a Gerência de 

Formação Continuada (GFC) e a Gerência do 1º e 2º Ciclos são os setores diretamente 

responsáveis por esse processo. Especificamente com relação à GFC, identificamos que 

prevalece uma função logística, no que diz respeito à garantia das condições de infraestrutura 

necessárias ao desenvolvimento das ações de formação continuada, desenvolvidas com os 
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diversos níveis e modalidades que compõem a RMER, conforme se observa, a seguir, na fala 

do gestor: 

 
Vou tentar simplificar, mas é como te disse. Nós temos mais uma função de garantir 
a infra-estrutura, a logística, esse apoio técnico. (...) Neste momento, a Gerência tem 
mais esse caráter, de prestar serviço de infra-estrutura. É uma questão mais 
burocrática mesmo, na questão de montar, de preparar a formação continuada, esse 
ambiente para que a formação aconteça. (Gestor)  
 

 
Explicita-se que o papel da Gerência do 1º e 2º Ciclos consiste na elaboração, 

implementação e acompanhamento da formação realizada com os professores que atuam 

nesse nível de ensino, bem como oferece suporte técnico pedagógico às escolas. Nesse 

sentido, a mesma gestora afirma: “(...) quem de fato planeja a formação são as gerências do 1º 

e 2º ciclos, 3º e 4º ciclos, a educação especial, a educação infantil e a gerência de EJA. Cada 

gerência é responsável pelo planejamento da formação”. Enfim, as informações apresentadas 

sobre o processo de planejamento e acompanhamento da formação demonstraram a 

necessidade de aprofundarmos o diálogo com a Gerência de 1º e 2º Ciclos. Salientamos que 

essa aproximação foi importante para conquistar a aceitação do grupo e a aquiescência para 

participar como observadora das reuniões e trabalhos desenvolvidos pela Gerência, bem como 

das atividades formativas planejadas e desenvolvidas por essa gerência. Sobre a aproximação 

dos sujeitos, Minayo (1994) destaca que essa “aproximação deve ser gradual, onde cada dia 

de trabalho seja refletido e avaliado com base nos objetivos pré-estabelecidos” (p. 54). Nesse 

aspecto, a autora diz que é “fundamental consolidarmos uma relação de respeito efetivo pelas 

pessoas e pelas suas manifestações no interior da comunidade pesquisada” (p.55).  

Para dar continuidade ao diálogo com a Gerência de 1º e 2º Ciclos, cujos 

profissionais são responsáveis pela elaboração, execução e acompanhamento das atividades 

de formação continuada voltadas para os professores dos ciclos iniciais do ensino 

Fundamental. Definimos como procedimento para a segunda etapa da pesquisa (ver figura 05) 

o desenvolvimento da prática de observação nos momentos de trabalho coletivo dessa equipe 

e a aplicação de entrevista semiestruturada com os seus gestores, assim como observação das 

diversas atividades formativas oferecidas pela referida Gerência. Por fim, queremos dizer da 

importância da pesquisa exploratória, pois foi a partir dessa experiência que delimitamos com 

mais precisão que o objeto de estudo desta tese compreende as concepções e práticas de 

formação continuada da política de formação docente da SEEL. A partir daí, delineamos as 

técnicas e os procedimentos metodológicos adotados na segunda fase da pesquisa. No item 

seguinte trataremos desse processo.  
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Ainda com relação ao levantamento das ações e programas de formação continuada 

durante a pesquisa exploratória, observamos que o mesmo foi decisivo na opção de se 

trabalhar com a observação participante no âmbito da escola. A escolha da escola que veio a 

compor o campo de pesquisa dessa investigação ocorreu durante a fase exploratória de 

pesquisa, a partir dos seguintes critérios. Através de uma escolha aleatória optamos por 

trabalhar com uma escola da Região Político Administrativa 4 (RPA 4)87. A partir daí, 

estabelecemos três critérios: a) escola que trabalhasse com 1º e 2º ciclos; b) escola que 

estivesse vivenciando semanalmente a formação continuada por meio do Programa Pró-

letramento88, c) escola que tivesse coordenador pedagógico em pelo menos um turno de 

trabalho diurno. 

O caminho que percorremos para escolha da escola que veio compor o campo de 

pesquisa deu-se a partir da nossa inserção nos encontros coletivos, denominados Formação 

em Rede, onde tivemos a oportunidade de nos aproximarmos dos/as professores/as e 

coordenadores/as pedagógicos/as das escolas da RMER. Essa aproximação foi importante 

porque viabilizou visitar três escolas da RPA 4, que denominamos de escolas A, B, C.  

Na primeira visita que fizemos a essas escolas, apresentamos nosso projeto de 

pesquisa para as coordenadoras pedagógicas e as gestoras das escolas, assim como 

solicitamos a autorização para assistirmos um encontro do Programa Pró-letramento. Na 

segunda visita, o contato estabelecido com os/as professores/as aconteceu durante a realização 

do encontro de formação (escola A - terça-feira; escola B - sexta-feira e escola C - segunda-

feira). Aqui, também nos foi concedido um espaço para falarmos sobre os objetivos da 

pesquisa. Ao final das visitas, optamos por aquela em que foi percebida uma melhor 

receptividade do grupo, bem como as condições favoráveis à permanência da pesquisadora no 

campo. Destacamos os aspectos que garantiam a efetividade da formação no cotidiano 

escolar.  

Durante as visitas, percebemos que cada uma das escolas apresentava dificuldades 

para encaminhar esse tipo de formação no seu cotidiano, sobretudo, no que dizia respeito à 

disponibilidade de estagiários para substituir os professores durante os momentos de formação 

continuada. Sendo assim, a instituição que optamos foi a escola “A” que, dentre as três, no 

momento do estudo exploratório, já havia conseguido superar em parte essa dificuldade, bem 

                                                 
87 As escolas da RMER estão agrupadas em Regiões Político-Administrativas RPA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Importante 

ressaltar que a escolha da RPA se deu de forma aleatória. A RPA – 4 é composta por doze bairros (Cordeiro, 
Ilha do Retiro, Iputinga, Madalena, Prado, Torre, Engenho do Meio, Torrões, Caxangá, Cidade Universitária e 
Várzea. Nesta RPA estão localizadas escolas da Rede Municipal de Ensino do Recife. 

88 Este Programa faz parte da Rede Nacional de Formação Continuada e foi implantado na rede em parceria com 
o MEC e CEEL/CE/UFPE. 
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como estabelecer um dia fixo para os encontros. Uma vez feita a escolha da escola, 

informamos à gestora, à coordenadora pedagógica e aos professores a necessidade de 

permanecermos na instituição por um determinado período tempo, como observadora dos 

encontros de formação continuada e/ou outras atividades que julgássemos importantes para o 

nosso estudo. 

 

4.5.3 Contextualizando a escola “A” 

 

A escola “A” localiza-se num bairro de característica popular, o que significa dizer 

que a maioria de seus alunos é oriunda de famílias de baixa renda. Conforme informações 

coletadas na secretaria da escola, constatamos que um número considerável de alunos é 

beneficiário do programa “Bolsa Família”89. No entorno da escola, pudemos observar a 

presença de pequenos comércios, bares, uma praça, casas e alguns prédios residenciais. Outro 

aspecto que observamos nos arredores da escola é a presença de “becos”, que dão acesso a 

pequenas áreas favelizadas que abrigam os familiares dos alunos. No geral, essa comunidade 

expressa as características do processo de exclusão a que parte considerável da população 

recifense é submetida. Observamos, também, que parte dos professores mora no mesmo 

bairro da escola ou em áreas próximas, alguns inclusive vêm à escola acompanhado de 

algumas crianças. 

Em 2008, a escola “A” dispunha de um quadro de funcionários composto por: 01 

diretora, 01 assistente de direção e 01 coordenadora pedagógica, 6 auxiliares de serviço 

gerais, 3 assistentes de secretaria, 25 professores e 05 estagiários de apoio do Programa 

MAIS90 no turno da manhã. No turno vespertino, o número de estagiários do referido 

programa cai para 03. Os estagiários apoiam a gestão nas atividades de formação continuada, 

assumindo a regência de sala de aula no momento em que os professores estão participando 

do grupo de estudo no cotidiano da escola. Além disso, os referidos estagiários desenvolvem 

atividades de “reforço” junto aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, 

sobretudo em leitura e escrita. Quanto ao corpo discente, o mesmo era composto por 705 

alunos, distribuídos na Educação Infantil, Ensino Fundamental I e na Educação de Jovens e 

Adultos (módulos I, II e III). Vejamos os quadros 05 e 06.  

                                                 
89 Programa social do Governo Federal de atendimento às famílias das classes populares. 
90 Movimento de Aprendizagens Interativas – MAIS. É uma oportunidade fundada no cotidiano da escola e 

concretizada, tanto na realização da formação continuada dos/as professores/as e/ou em reuniões pedagógicas, 
quanto para o atendimento aos estudantes em processo de apropriação do sistema de escrita alfabética. Para 
isso conta com o trabalho de estagiários/as estudantes do curso de Pedagogia que atendem quatro escolas 
durante a semana, uma escola por dia da semana. (Gerência de 1º e 2º ciclos, 2008). 
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Quadro 06 – Distribuição de alunos e professor da escola “A” por turmas, nível e 

modalidade de ensino 

QUADRO GERAL 
 
NÍVEIS E MODALIDADES Nº 

TURMAS 
Nº 

ALUNOS 
Nº 

PROFESSOR 
Educação Infantil  

02 
45 02 

Ensino Fundamental I  
18 

569 18* 

EJA  
04 

81 04 

EJA Especial 
 

01 10 01 

TOTAL 25 705 25 
*Desse total 02 professores são estagiários que assumiram as turmas de duas professoras que se aposentaram no 
segundo semestre de 2008. 
 
 

Quadro 07 - Quantitativo de turmas e alunos da Escola “A” por ciclo (1º e 2º) 
 

Ano/Ciclo Manhã 
 

Tarde 

Nº Turmas Nº Alunos Nº Turmas Alunos Nº 
 

1º ciclo/1º ano 
 

01 27 01 24 

1º ciclo/2º ano 
 

02 69 01 35 

1º ciclo/3º ano 
 

03 94 02 64 

2º ciclo/1º ano 
 

01 35 03 96 

2º ciclo/2º ano 
 

02 61 02 64 

 
TOTAL 

09 286 09 283 

 
 

Quadro 08 – Quantitativo de turmas de Educação de Jovens e Adultos 
 

Ano/Ciclo Manhã 
 

Tarde Noite 

Nº Turmas Nº Alunos Nº Turmas Nº Alunos Nº Turmas Nº Alunos 
MÓDULO I  
 

- - - - 01 19 

MÓDULO I 
 

- - - - 01 20 

MÓDULO I 
 

- - - - 02 42 

EJA Especial 
 

- - - - 01 10 

TOTAL 
 

- - - - 05 91 
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A estrutura física da escola “A” apresentava condições razoáveis de funcionamento. 

As salas estavam distribuídas em dois blocos, sendo o primeiro dividido em dois pisos com 

um total de 07 salas, localizadas logo na entrada da escola. À esquerda da secretaria havia um 

outro bloco composto por 03 salas de aula, onde funcionavam 02 turmas de Educação Infantil 

e 01 turma de 1º ano do 1º ciclo. No geral, as salas de aula são espaçosas, porém com pouca 

ventilação. Cada sala é composta por cadeiras do tipo universitária, um birô e uma cadeira 

para uso dos professores, um quadro branco, dois ventiladores e armário para guardar 

materiais dos alunos e material didático-pedagógico. Na entrada da escola, há um pátio onde 

as crianças são organizadas e depois encaminhadas à sala de aula. Há ainda uma sala para os 

professores que também é utilizada para guardar material didático-pedagógico e livros 

didáticos. Encontramos também uma sala ocupada pela direção e a coordenação pedagógica, 

uma sala para os serviços de secretaria, uma cozinha e 04 banheiros, dos quais três são 

disponibilizados para o uso dos alunos.  

Com relação aos espaços coletivos, observamos que a escola A dispõe de um 

refeitório onde as crianças lancham. Porém esse espaço não é compatível com a quantidade de 

alunos, por esse motivo, o lanche das crianças é realizado em horários diferenciados. As 

turmas descem uma a uma e têm um tempo de 10 minutos para proceder ao lanche. Nos dias 

de chuva, o refeitório torna-se impraticável e as crianças realizam o lanche no pátio de 

entrada, também em horários diferenciados, pois o tamanho desse espaço não atende às 

demandas da escola. Durante o lanche, cada turma é acompanhada pelo seu professor. Além 

de espaço para o lanche, o espaço serve também como videoteca, ou seja, é o espaço em que 

os professores assistem a filmes com seus alunos, conforme o calendário estabelecido entre a 

coordenação pedagógica e os professores. É também nesse espaço que ocorremiam os 

momentos coletivos de festividades e a apresentação de projetos/trabalhos produzidos pelos 

alunos. Mas, também nessas atividades as professoras organizam um horário para ocupação 

do espaço. Enfim, a escola “A” não dispõe de um espaço amplo que permita uma maior 

interação entre os alunos. 

Como a escola também não dispunha de quadra de esporte ou uma área verde, a 

recreação das crianças se realizava no interior da sala de aula, sob a orientação do professor. 

Esse último aspecto é sempre alvo de questionamento pelos professores, visto que as crianças 

parecem ficar mais agitadas por não terem um espaço de brincadeira coletiva. A escola 

também não tem biblioteca. Para tentar minimizar essa, ausência, a coordenadora e os 

professores criaram o projeto “biblioteca circulante”, que se constituía de uma caixa com 

algumas obras que circulava pelas salas de aula, conforme o horário estabelecido pelo grupo. 
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Todos os meses, as professoras renovavam o acervo para que as crianças pudessem ter acesso 

a outras obras. Nas paredes, encontramos trabalhos produzidos pelos alunos, normalmente 

relacionados a datas comemorativas e projetos vivenciados na escola.  

Sobre os momentos de atividades coletivas com os professores, identificamos os 

encontros de planejamento, que ocorrem de acordo com o calendário estabelecido pela SEEL, 

normalmente no início do 1º e 2º semestres. Além destses encontros, identificamos os 

momentos de conselho de ciclos que também acontecem de acordo com o calendário da 

SEEL; são vivenciados 4 encontros de conselhos de Ciclo ao longo do ano letivo. Do ponto de 

vista da proposta oficial, o Conselho de Ciclo é um espaço para deliberação coletiva acerca da 

prática pedagógica e sua organização, com vista a consolidar o trabalho em equipe, tornando a 

aprendizagem discente uma responsabilidade de todos os profissionais que atuam na 

instituição educacional, bem como da família e da comunidade. Durante a pesquisa de campo 

tivemos a oportunidade de assistir a dois encontros do Conselho de Ciclos: um no meio do 

ano e outro no final.  

Com relação aos encontros de formação continuada, eles ocorriam às terças-feiras, 

no horário de 8h: 00h às 11h:30hmin, e às sextas-feiras de 14:00h às 17:h30hmin, na sala dos 

professores. Essa sala localiza-se no meio da escola, por isso é bastante suscetível ao barulho 

e às interrupções. Trata-se de uma sala pequena, constituída de um quadro de avisos, uma 

mesa e 12 cadeiras, três armários, um computador que não funcionava, uma pequena mesa 

com um mimeografo, um ar- condicionado, alguns mapas pendurados na parede, uma estante 

com alguns livros didáticos e bebedouro. Além desse horário de formação, pudemos perceber 

que, dependendo da necessidade do grupo, a coordenadora realiza alguns momentos coletivos 

no horário de recreação das crianças. Porém, são encontros rápidos que têm muito mais um 

caráter de decidir alguns encaminhamentos, pois os professores acompanham as crianças 

durante o lanche, bem como promovem atividades de recreação com sua respectiva turma.  

Importante, ressaltarmos que, em 2009, a sala dos professores foi transformada em 

laboratório de informática, para que a escola não perdesse seus computadores. Como 

alternativa para sala dos professores houve uma redistribuição do espaço da sala da direção, 

que passou a congregar direção, coordenação pedagógica e sala dos professores. Esse é um 

fator que provavelmente trará implicações para a realização da formação no cotidiano escolar, 

caso essa tendência se mantenha na política de formação docente da rede. 

A formação na escola é organizada e dirigida pela coordenadora pedagógica, que 

recebe uma preparação da equipe da Gerência de 1º e 2º Ciclos para proceder com essa 

atividade junto aos professores. É importante destacar que as escolas da RMER dispõem de 
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duas coordenadoras pedagógicas, uma para o turno matutino e outra para o vespertino. Essa 

situação decorre da acumulação de funções, alternativa que a SELL encontrou para resolver o 

problema da falta de coordenadores/as pedagógicos/as nas escolas. Para essa investigação 

trabalhamos com a coordenadora pedagógica responsável pelo acompanhamento pedagógico 

e pela formação dos professores do turno matutino. Ela é licenciada em Pedagogia, possui 12 

anos de experiência docente e 4 anos de experiência na função. No turno vespertino, ela é 

professora do segundo ano do 1º ciclo em outra escola da RMER, que também pertence à 

RPA-4. Além da coordenadora pedagógica, outro sujeito importante para que a formação 

aconteça no cotidiano escolar são os 5 estagiários do programa Movimento de Aprendizagens 

Interativas (MAIS), que a escola dispõe. Enfim, apesar das limitações destsa escola, ela a 

mesma apresentou algumas condições para o funcionamento da formação/estudo 

desenvolvido por meio do Programa Pró-letramento.  

 

4.6 A segunda fase da pesquisa empírica: sujeitos, técnicas, procedimentos de coleta e de 

análise dos dados 

 

Reiteramos que o objetivo desta pesquisa consisteiu em analisar as concepções de 

formação continuada que orientaram a política de formação docente da SEEL e a organização 

e produção das práticas formativas, configuradas a partir de tais concepções, considerando-se 

as experiências desenvolvidas com os professores dos ciclos iniciais do Ensino Fundamental, 

no período de 2001-2008. A segunda fase da pesquisa assumiu a perspectiva que se expressa 

na figura a seguir: 
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Figura 05 – 2ª Fase da Pesquisa: procedimentos e técnicas de coleta de informações 
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Com base nas questões traçadas na figura, passaremos a descrever a segunda fase da 

pesquisa considerando os sujeitos, os procedimentos e as técnicas utilizados para coleta de 

informações e para o tratamento dos dados. 

 

4.6.1 Sujeitos 

 

A tessitura desse processo nos colocou a necessidade de trabalharmos com dois 

grupos de sujeitos, os gestores (3) responsáveis pelo planejamento e encaminhamento da 

formação continuada com os professores de 1º e 2º ciclos e os professores/as (5) e a 

coordenadora pedagógica da escola “A”. Com relação aos gestores, buscamos informações 

acerca das concepções, princípio, objetivos e ações que orientam a política de formação 

continuada da SEEL no período de 2001-2008, bem como informações acerca das condições 

institucionais oferecidas para a produção das práticas formativas. Quanto aos professores e à 

coordenadora pedagógica, buscamos informações sobre os encontros de Formação em Rede e 

a dinâmica de funcionamento da formação vivenciada no cotidiano da escola por meio do 

Programa Pró-letramento.  

Importante destacar que, com relação à escolha dos gestores, estabelecemos os 

seguintes critérios: a) ter participado diretamente do processo de formulação e implementação 
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da proposta de formação continuada dos professores da RMER; b) ter coordenado as 

formações do 1º e 2º ciclos. Para escolha dos professores da escola “A”, consideramos dois 

critérios: ter participado da formação continuada durante as duas gestões do período em 

estudo; b) ter disponibilidade para contribuir com a pesquisa.  

 
 

Quadro 09 - Caracterização dos Sujeitos - Professores 

PROFESSORES 
 
SUJEITOS FORMAÇÃO/ 

INSTITUIÇÃO 
 

TEMPO 
DE 
SERVIÇ
O 

TEMPO 
DE 
SERVIÇO 
NA RMER 

CICLO QUE 
ATUA 

SITUAÇÃO 
FUNCIONAL 
 

C P 
 

Pedagogia – 
FACHO 

16 anos 13 anos Professora 1º 
ciclo 
Coordenadora 
Pedagógica 

RMER e 2º contrato de 
acumulação  
Manhã e tarde (40h 
semanais) 

P 1 Pedagogia – UPE* 
 

12 anos 12 anos Professora 1º 
ciclo 

RMER e Camaragibe  
Manhã e tarde (40 h 
semanais) 

P 2 Ciências Sociais – 
UNICAP 
 

20 anos 20 anos Professor 2º ciclo RMER e Rede Estadual  
Manhã e noite (40 h 
semanais) 

P 3 Letras – UPE 
Especialização em 
Linguística – 
UNIVERSO 

21 anos 07 anos Professora do 2º 
ciclo 

RMER e Rede Estadual  
Manhã e tarde (40 h 
semanais) 

P 4 Letras – UPE* 
Especialização em 
Linguística aplicada 
a língua portuguesa 
– FAFIRE 

24 anos 06 anos Professora do 1º 
ciclo 

RMER e Rede Estadual  
Manhã e tarde (40 h 
semanais) 

P 5 Pedagogia - UPE* 
 

27 anos 24 anos Professora do 2º 
ciclo 

RMER  
Manhã (20 h semanais) 

* Cursos realizados por meio do PROGRAPE  
** A professora trabalhou em regime de acumulação até 2008, mas por motivos de saúde teve rescindir o 
contrato. 
 

Quadro 10 – Caracterização dos sujeitos - Gestores 

GESTORES 
 

SUJEITOS 
 

FORMAÇÃO TEMPO DE 
SERVIÇO 

TEMPO DE 
GESTÃO NA 

RMER 

FUNÇÃO 

G 1 
 

Especialização em 
Educação 

39 anos 04 anos Gerência de 1º e 2º ciclos 

G 2 
 

Doutorado em 
Educação 

22 anos 04 anos Diretora de Ensino 

G 3 
 

Mestrado em 
Educação 

25 anos 05 anos Gerência de 1º e 2º ciclos 

 
No que diz respeito aos sujeitos participantes desta pesquisa, optamos por uma 

atitude investigativa que fosse capaz de favorecer uma relação de confiabilidade e parceria 
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entre o pesquisador e os sujeitos participantes. Sendo assim, partimos da compreensão de que 

o sujeito não é um mero objeto da realidade, que pode ser solicitado pelo pesquisador quando 

eleste necessita de informações. O sujeito é um ser ativo, que estabelece uma relação de 

interação com o mundo, a qual lhe permite participar do processo de produção da realidade. 

Nesse movimento, o sujeito cria determinadas situações de aprendizagem que se manifestam 

por meio dos seus saberes, valores e crenças. Trata-se, então, de entender que os sujeitos são 

protagonistas de determinadas práticas, as quais estão imbuídas de um conjunto de saberes. 

A partir dessa compreensão, fomos percebendo que era necessário buscar uma 

metodologia que favorecesse o diálogo e a escuta dos sujeitos, para que pudéssemos nos 

comunicar com eles e adentrar em seu mundo de forma a superar as aparências. No caso da 

presente pesquisa, podemos afirmar que a observação e o tempo de permanência no campo 

foram fatores decisivos na edificação dessa relação de parceria. À medida que permanecíamos 

no campo de estudo, por meio da observação, fomos ampliando e fortalecendo as relações 

interpessoais, de forma que os sujeitos se sentiram confiantes e motivados em colaborar com 

nossa investigação.  

  

4.6.2 Procedimentos e Técnicas de Coleta 

 

Quanto às questões relativas aos procedimentos e às técnicas de coleta, afirmamos 

que estes foram definidos, considerando dois aspectos fundamentais: os princípios que 

compõem o método etnográfico e a compreensão que temos sobre objeto, campo e sujeito. 

Tais compreensões estão em consonância com o enfoque e o método que assumimos para 

realização deste estudo. Gamboa (2000, p. 89) afirma que “as opções técnicas só têm sentido 

dentro do enfoque epistemológico no qual são utilizadas ou elaboradas”. Isso significa que na 

pesquisa etnográfica, os procedimentos e as técnicas de coleta devem favorecer a interação 

sujeito-objeto, a descrição densa de um determinado fato ou fenômeno e a valorização do 

sujeito como um dos elementos do seu fazer científico. Na tentativa de atender a esses 

aspectos, optamos por trabalhar com a observação participante, a entrevista e análise de 

documentos. 

 

4.6.2.1 A Observação 

 

Segundo André (1995) e Tura (2003), a observação participante tornou-se uma 

referência fundamental para os estudos etnográficos, na medida em que ela propicia a 
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presença constante do pesquisador no campo, assim como a observação direta das atividades 

de um grupo ou local de ocorrência. Ademais, a observação revela aspectos que estão ligados 

não só a comportamentos, mas a atitudes, opiniões, sentimentos e reações do grupo/sujeitos 

envolvidos no processo de pesquisa. Enfim, “a observação é a primeira forma de aproximação 

do indivíduo com o mundo. (...) Pelo olhar entramos no mundo, começamos a nos comunicar 

com ele e iniciamos o conhecimento a respeito dos seres que nele habitam” (TURA, 2003, p. 

184). A observação tem, portanto, o propósito de possibilitar a aquisição de informações 

sobre um determinado evento social, pessoas ou grupos. O etnógrafo centra sua atenção nas 

questões mais significativas, que no processo de análise revelam uma estrutura sociocultural 

de um sistema mais amplo de relações. 

Nesse estudo, a observação participante teve como objetivo apreender a dinâmica de 

organização e produção das práticas de formação continuada vivenciadas na RMER. Dessa 

forma, a observação nos ajudou a compreender as práticas formativas não como simples 

ocorrência ou fatos isolados, mas como um processo que resulta das relações sociais e 

pedagógicas engendradas num determinado contexto institucional e social. Portanto, a política 

e as práticas de formação continuada resultam do entendimento de que “o mundo das ideias e 

das práticas em educação é construído em relação com outras esferas da realidade cultural e 

social, que ela mesma contribui para constituir” (SACRISTÁN, 2000, p. 19). Nesse sentido, a 

observação nos ofereceu elementos que ajudaram a construir uma caracterização da realidade 

da RMER, dos professores e das escolas que a constituem. Esse procedimento foi de 

fundamental importância para a construção de um conhecimento geral sobre o campo de 

estudo e os sujeitos. Ademais, esse procedimento nos ajudou a perceber os processos que 

concorrem ou não para organização e produção das práticas formativas. 

A observação participante consistiu num mergulho que realizamos na realidade para 

nos aproximarmos do campo, dos sujeitos e de suas práticas. Nessa perspectiva, tal 

procedimento contribuiu para delimitação do objeto, favoreceu a coleta de informações, 

propiciou o estreitamento do vínculo com os sujeitos, bem como indicou novas direções para 

a pesquisa. É oportuno destacar que a aproximação com o campo e com os sujeitos não se 

resumiu a uma simples questão prática, ou um simples encontro entre pessoas, mas sim, um 

encontro de experiências, de interesses, de concepções, de princípios, conhecimentos e 

sentimentos que, aos poucos, foram sendo incorporados ao processo de investigação. 

 Dada a quantidade de informações com que o pesquisador se depara ao observar 

uma determinada realidade, nos preocupamo-snos, antes de adentrarmos ao campo 

definitivamente, com a seguinte reflexão: Para quê observar? O que observar? Quem seria 
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observado? Quando e como ocorreria a observação? Tais questões foram sendo delimitadas a 

partir do que se delineou no objeto de estudo, nos objetivos pretendidos e pela perspectiva 

teórico-metodológica adotada. Nesse processo, nos apoiamo-nos nas lentes teóricas que 

iluminaram e ampliaram a nossa compreensão acerca do objeto estudo. Todavia, ressaltamos 

que não se tratou de um roteiro padronizado, apesar de termos algumas referências; a 

observação foi baseada num roteiro flexível e livre de padronizações (Anexo A).  

Uma vez definidas essas questões, partimos, então, para o desenvolvimento da 

pesquisa de campo. A incursão no campo realizou-se no período de Fevereiro/2007 a 

Novembro/200891. Ao longo desse processo, pudemos observar diferentes atividades de 

formação continuada (grupos de estudos, oficinas, ciclos temáticos, palestras, seminários e 

cursos e encontros de planejamentos da Gerência de 1º e 2º ciclos.) desenvolvidas pela SEEL, 

através dos encontros de formação em rede. Além desses espaços, dedicamos-nos a observar 

os encontros de formação continuada vivenciados na escola “A”.  

Para procedermos com a observação dos espaços coletivos de rede, inicialmente, 

estabelecemos contato com a Diretoria Geral de Ensino e de Formação Docente da SEEL, que 

intercambiou o diálogo com a GFC e a Gerência do 1º e 2º ciclos. Após o contato, as referidas 

gerências disponibilizaram o projeto de formação continuada e o calendário das atividades a 

serem desenvolvidas com os professores/as do 1º e 2º ciclos no ano de 2007 (Anexo B). Em 

2008, novamente tivemos acesso ao calendário das ações formativas (Anexo C) que seriam 

desenvolvidas ao longo deste ano letivo. De posse dessas informações, organizamos-nos para 

procedermos com as observações das atividades de formação continuada organizadas no 

quadro abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Neste período incluímos as observações realizadas durante a fase exploratória da pesquisa. 
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Quadro 11 – Atividades de Formação Continuada nos Coletivos de Rede Observadas 

Procedimento Ações Atividades Período Horas 

 

Observação 
participante 

 Formação em 
Rede. 

1- Abertura do ano letivo e palestra: Ensino 
Fundamental de 9 anos. 

Fev/2007 
 
 

16 

 

Observação 
participante 

Formação em 
Rede. 

2- Encontros Semanais do Pró-letramento com 
tutores.  
 

Ago, Set, Out, 
2007 

 

36 

Observação 
participante 

Formação em 
Rede. 

3- Curso de História e Geografia (módulo I) Abril/2007 
 
 

24 

Observação 
participante 

Formação em 
Rede. 

4- Curso de História e Geografia (módulo II) 
 

Julho/2007 24 

Observação 
participante 

Formação em 
Rede. 

5- Curso de Planejamento de Ensino. 
 

Agosto/2007 16 

Observação 
participante 

Formação em 
Rede. 

6- I Seminário de Pesquisadores da RMER. 
 
 

Set/2007 16 

Observação 
participante 

Formação em 
Rede. 

6- Curso de Avaliação da aprendizagem: 
formação de tutores. 
 

Out, Nov, 
Dez/2007 e 
Fev/2008. 
Mar, 2008 

40 

Observação 
participante 

Formação em 
Rede. 

8- Processo de Planejamento do Curso 
Conselho de Ciclos. 
 

Abr/2008 
 

12 

Observação 
participante 

Formação em 
Rede. 

9- Curso Conselho de Ciclos com os 
Coordenadores Pedagógicos. 
 

Maio/2008 
 
 

16 

Observação 
participante 

Formação em 
Rede. 

10- Seminário do Pró-letramento Julho/2008 08 

 

Observação 
participante 

Formação em 
Rede. 

11- I Seminário de Pesquisadores da RMER. Agosto/2008 08 

Observação 
participante 

Formação em 
Rede. 

12- Curso subsídios para reflexões sobre 
indicadores de ensino-aprendizagem nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental com 
Coordenadores Pedagógicos. 

Set/Out/Nov/2
008 

32 

Total Geral - 12 - 248 

 

No tocante à observação realizada no âmbito da escola “A”, ela teve início em 

Abril/2007 e se estendeu até agosto de 2008. No primeiro encontro, apresentamos e 

discutimos o projeto de pesquisa com o grupo, logo em seguida, solicitamos autorização para 

participarmos como observadora dos encontros de formação que a escola estava vivenciando. 

De pronto foi estabelecida uma relação bastante amistosa e acolhedora por parte dos 

professores, que foi- se estreitando com a nossa permanência na escola. Íamos para esta 

escola todas as terças-feiras pela manhã e permanecíamos até o término da atividade de 

formação. Nos momentos de intervalo, aproveitávamos para observar as dependências e o 

entorno da escola, os alunos que a frequentavam, os corredores, as salas de aula e outros 
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eventos que estivessem acontecendo na escola. Sempre que se fazia necessário, retornávamos 

à escola em outros dias da semana, para tirar dúvidas e/ou buscar novas informações. 

 

Quadro 12 – Atividades de Formação Continuada Observadas na Escola “A” 

Procedimento Ações Atividades Período Nº Horas 
 
 
 
Observação 
participante 
 

 
 
 
Formação no 
cotidiano da 
escola. 
 

1- Encontro de Estudos: Pró-
letramento – escola “A”. 
 

Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, 
Set, Out, Nov/2007. 
 
Mar, Abril, Mai, Jun, jul, 
Agos/2008. 

48 
 

22 

2 - Encontro de Planejamento 
escola “A”  
 

Julho/2007 
 

04 

3 - Conselho de Ciclos – Escola 
“A” 
 

Agosto/2008 e Dez/2008 08 

TOTAL 01 03 - 82 
 

 

Durante a nossa permanência na escola, fomos conhecendo e compreendendo não 

somente a dinâmica de funcionamento da formação continuada, mas as dificuldades que a 

coordenadora pedagógica encontrava para desenvolver momentos de estudo e reflexão no 

interior da instituição. Pudemos perceber melhor as expectativas dos professores com relação 

ao seu trabalho e à própria formação continuada oferecida pela SEEL, assim como as 

angústias e o pouco entusiasmo de uma categoria profissional que enfrenta várias dificuldades 

para desenvolver seu trabalho e cuidar da sua formação. Associado a esses aspectos, estava o 

cansaço provocado pela dupla jornada de sala de aula, algumas vezes desenvolvida em outra 

escola da rede92. Enfim, a nossa inserção no cotidiano da escola revelou uma rede de 

significações, de saberes e de poder que tem relação com as práticas circunscritas a um 

determinado contexto educacional.  

 

4.6.2.2 O Diário de Campo 

 

No decorrer das observações, fomos registrando as informações coletadas em um 

diário de campo. As notas de campo ou registro são consideradas um recurso importante para 

o pesquisador etnógrafo, pois, no processo de construção da investigação, muitas são as 

manifestações da realidade que são observadas, e que precisam ser sistematizadas por meio de 

                                                 
92 Os professores das escolas participantes da pesquisa têm carga horária duplicada em sala de aula que, às vezes, 

acontece por meio do regime de acumulação na própria RMER. Este regime garante a duplicação da carga 
horária do professor, em um período determinado. Os professores argumentam que são obrigados a recorrer a 
uma dupla jornada de sala de aula para poder melhorar seus salários. 
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descrições e reflexões analíticas. Triviños (2006) ressalta que as anotações de campo 

constituem todas as observações e reflexões que realizamos sobre as expressões verbais e as 

ações dos sujeitos, descrevendo-as primeiro, e, em seguida, fazendo comentários sobre as 

mesmas.  

As notas de campo ou registros que elaboramos constituíram-se de descrições, 

relatos de situações e reflexões analíticas acerca das questões observadas. A organização dos 

registros desenvolveu-se com o auxilio de tópicos que orientavam nosso olhar, bem como por 

meio de anotações livres construídas a partir da própria dinâmica de funcionamento da 

atividade observada. Dessa forma, esse recurso propiciou a reflexão analítica sobre os 

aspectos observados. No plano individual, a prática do registro oportunizou o 

desenvolvimento de operações mentais (descrição, ordenação, análise, síntese, criação e 

recriação), o que consequentemente nos ajudou a materializar o pensamento com autonomia. 

Com relação à trajetória da pesquisa, o registro auxiliou as reflexões sobre o percurso 

adotado, o que nos possibilitou a compreensão sobre a ideia de movimento que envolve a 

busca do conhecimento. No (Anexo D), apresentamos um fragmento de um dos registros do 

Diário de Campo Nº 04, intitulado: Curso subsídios para reflexões sobre indicadores de 

ensino-aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental com Coordenadores 

Pedagógicos. 

 

4.6.2.3 A Entrevista Semi-eEstruturada 

 

Após as observações, procedemos com o desenvolvimento de entrevistas semi-

estruturadas com os gestores da SEEL, com os professores e a coordenadora pedagógica da 

escola estudada. A utilização desse procedimento teve como objetivo reunir informações 

sobre as práticas de formação continuada desenvolvidas pela SEEL e informações acerca do 

processo de planejamento, execução e acompanhamento da formação continuada 

desenvolvida por essa secretaria. No diálogo estabelecido com os sujeitos, pudemos apreender 

com mais clareza as concepções, princípios e objetivos que orientavam a organização das 

práticas formativas, bem como as dificuldades, os avanços e os limites que a SEEL encontra 

para dar materialidade a essta atividade. Com relação à entrevista com os professores/as e a 

coordenadora pedagógica, tal entrevistaa mesma buscou informações acerca das práticas de 

formação continuada, sobretudo com relação àquelas que são produzidas no âmbito da escola. 

De forma geral, podemos dizer que as entrevistas tiveram a função de complementar e 

ampliar as informações advindas das observações.  
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Além de atender a esses objetivos, a entrevista como instrumento de coleta de dados 

favoreceu uma maior interação com a equipe responsável pela elaboração e implementação da 

política de formação continuada da SEEL. A relação de confiança estabelecida com esses 

interlocutores e a aceitação do grupo foi tão importante nesse processo que, gradativamente, 

fomos tendo oportunidade de participar das reuniões de planejamento das ações de formação 

continuada. Durante os momentos em que estivemos presentes não nos esquivamos de 

responder a questionamentos e/ou contribuir com sugestões, na medida em que éramos 

solicitados. Dessa forma, deixávamos mais claro para os sujeitos os objetivos de nossa 

pesquisa. 

Fizemos a opção pela entrevista semi-estruturada, que em geral é “aquela que parte 

de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que interessam à 

pesquisa” (TRIVIÑOS, 2006, p. 146). Dessa maneira, organizamos as entrevistas 

considerando duas questões: os pressupostos teóricos que orientaram este estudo e as questões 

que emergiram do processo de observação e que precisavam de um delineamento melhor. A 

partir daí, definimos temáticas e, a partir delas, elaboramos questões mais específicas que 

auxiliaram o diálogo com os sujeitos participantes desta investigação (Anexo E). Procuramos 

conduzir a entrevista de forma a deixar claro ao entrevistado que nosso objetivo não era 

levantar conhecimento acerca da temática em questão, mas buscar o maior número de 

informação sobre as questões vividas com a formação continuada. Dessa maneira, fomos 

conseguindo quebrar o tom formal que inevitavelmente se estabelece no início de uma 

entrevista. Isso demonstra que a “relação de confiança não está dada desde o início da 

conversação, mas vai sendo pouco a pouco construída” (ZAGO, 2003, pp. 302 e 303). À 

medida que o diálogo ia sendo tecido, ampliavam-se os raios da entrevista e conseguíamos 

construir uma conversação rica em detalhes. Importante dizer que essa relação foi mais 

intensa e, consequentemente, mais aprofundada com os professores e a coordenadora 

pedagógica da escola. 

O registro das entrevistas ocorreu por meio de gravação, após negociação com os 

sujeitos. Zago (2003) salienta que esse tipo de registro é importante na organização e análise 

dos resultados, uma vez que propicia um material mais completo do que as anotações podem 

oferecer e ainda por permitir novamente escutar as entrevistas, reexaminando seu conteúdo. 

Realizamos um total de nove (9) entrevistas, conforme demonstra o quadro abaixo. Em todos 

os casos, as entrevistas foram realizadas nas instituições de trabalho dos sujeitos, conforme 

horário estabelecido por eles. 
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Quadro 13 - SUJEITOS ENTREVISTADOS 

2ª ETAPA DA PESQUISA 
SUJEITOS LOCAL 

Gestor 1 SEEL 
Gestor 2 SEEL 
Gestor 3 SEEL 

Professor 1 ESCOLA “A” 
Professor 2 ESCOLA “A” 
Professor 3 ESCOLA “A” 
Professor 4 ESCOLA “A” 
Professor 5 ESCOLA “A” 

Coordenadora Pedagógica ESCOLA “A” 

 

Além da entrevista semi-estruturada, procuramos aproveitar os momentos de 

conversas informais. Definimos como conversas informais o diálogo estabelecido com os 

sujeitos nos momentos do intervalo, do cafezinho e outros espaços vivenciados que não se 

configuravam como espaço formal de uma entrevista. O certo grau de liberdade deixava os 

sujeitos mais à vontade para expressarem seus sentimentos e expectativas quanto às situações 

que estavam vivenciando. Claro que pelo fato de termos como tínhamos uma direção, o 

diálogo estava orientado por questões que auxiliavam o entendimento de nossa problemática 

de estudo. As conversas informais foram estabelecidas, principalmente, com os professores da 

rede nos momentos de formação coletiva. 

 

4.6.2.4 As Fontes Documentais 

 

Outro procedimento que utilizamos na coleta de informações foi o levantamento de 

fontes documentais. Inicialmente, levantamos junto à SEEL documentos diversos, que 

tratavam das práticas de formação continuada vivenciadas pela RMER no período 2001-2008. 

Dentre os documentos produzidos pela SEEL, selecionamos: a proposta de formação 

continuada, a proposta pedagógica da rede, projetos, relatórios, atas, pautas, planejamento de 

ensino, textos distribuídos e trabalhados nos cursos oferecidos nas atividades formativas, 

instrumentos de avaliações, dos fascículos que compõem o programa Pró-letramento e 

publicações diversas da RMER. Percebe-se, assim, que os documentos selecionados na SEEL 

correspondiam a textos que têm uma perspectiva projetiva e orientadora da formação 

continuada, assim como textos que expressavam ações já realizadas. Além desses dois 

aspectos, buscamos documentos que indicassem as concepções e diretrizes do trabalho 

pedagógico adotado na rede, para que pudéssemos perceber a relação da proposta político-

pedagógica com a formação continuada.  
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Com relação aos documentos produzidos pela escola “A”, selecionamos pautas 

distribuídas aos grupos de estudo do Pró-letramento, registros e relatórios elaborados pela 

coordenadora pedagógica, textos distribuídos e trabalhados durante os encontros, caderno de 

planejamento da coordenadora pedagógica e o projeto político-pedagógico da escola. 

Importante dizer que além dos documentos produzidos pela SEEL e pelas escolas, 

selecionamos, também, documentos nacionais que definiram diretrizes, princípios e 

recomendações para a formação continuada a partir dos anos de 1990. Esses documentos nos 

ajudaram a perceber as relações existentes entre a política de formação docente local e 

nacional. Isso significa que as práticas formativas, enquanto práticas sociais, apesar de sua 

aparente fragmentação, fazem parte de uma totalidade que precisa ser desvelada. O quadro a 

seguir indica os documentos selecionados e a serem analisados. 

 

Quadro 14 - Documentos Selecionados 

FONTES 

Documentos Nacionais 
 

LDB – Lei 9394/96 
Plano Nacional de Educação - PNE 
Cadernos da Rede Nacional de Formação Continuada 

Documentos produzidos 
pela SEEL: 
Diretoria Geral de 
Ensino e Formação 
Docente; 
Gerência de Formação 
Continuada e 
Gerência do 1º e 2º 
Ciclos 

Os Ciclos de Aprendizagem e a Organização Escolar 
Proposta Pedagógica: Construindo Competências 
Relatórios, pautas e atas 
Planejamento Didático de Cursos e Oficinas 
Textos e publicações 
Relatório de Avaliações 
Publicações Diversas: 
Formação Continuada de Professores,  
Memórias de Viagem do Recife 
Seminário LDB, PNE e PDE: Novos rumos para a educação nacional – I Seminário 
da Rede de Pesquisadores da Rede Municipal do Recife: olhares sobre a prática. 
Educadores em Rede: articulando diversidade e construindo singularidades 
Seminário Reconhecendo a nossa escola: relato de vivências 
As escolas tecendo a proposta pedagógica da rede 
Relatórios de Realização de atividades 

Documentos Produzidos 
pela 
Escola “A” 

Registros e relatórios dos encontros de formação 
Registros de avaliação 
Textos e publicações 
Projeto Político-Pedagógico 

 
 

Numa abordagem etnográfica, os documentos são fontes importantes, na medida em 

que ajudam a contextualizar o objeto de estudo e a perceber as relações estabelecidas numa 

macrorrealidade. Nessa investigação, a análise de documentos nos ajudou a reunir 

informações sobre as concepções e práticas de formação de continuada vivenciadas na RMER 

no período de 2001 – 2008 e a deslindar concepções, princípios, objetivos, diretrizes e 

procedimentos que orientaram e/ou estruturaram as práticas formativas. Nesse processo de 
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deslindamento pudemos avançar nas interpretações acerca das questões de contexto que 

influenciaram as condições sociais de produção de tais práticas. Enfim, os documentos nos 

possibilitaram dados que ajudaram a descortinar uma compreensão de formação docente, que 

indica as finalidades, os princípios e os conhecimentos balizadores das políticas e das práticas 

de formação continuada. 

Diante das questões abordadas até aqui, afirmamos que o caminho que trilhamos para 

garantir a coleta das informações constituiu-se como um rico processo de aprendizagem, seja 

no campo conceitual, como do ponto de vista do desenvolvimento de atitudes. Pudemos 

vivenciar com essa experiência situações que nos ajudaram a refletir sobre o lugar dos sujeitos 

na pesquisa, os procedimentos e técnicas inerentes à abordagem qualitativa, que vão sendo 

tecidos a partir da relação que o sujeito estabelece com o objeto. Todas essas questões nos 

ajudaram a perceber a importância de se investir na construção de relações epistemológicas 

pautadas na cooperação, no respeito e na solidariedade. No caso da nossa investigação, esses 

fatores foram determinantes para edificar um clima de aceitação e confiança em parte dos 

sujeitos desta pesquisa. Na medida em que essa interação ia se fortalecendo, conseguíamos 

adentrar as subjetividades dos professores, seus medos, suas angústias, suas expectativas, suas 

dificuldades e suas fortalezas, ou seja, conseguimos aprofundar questões que antes pareciam 

ofuscadas.  

Além dessas questões, podemos dizer ainda que esse processo nos ajudou a “lapidar” 

o objeto de estudo e a rever os pressupostos teórico-metodológicos. Assim que nos lançamos 

ao campo empírico, tivemos um impacto muito grande, pois esperávamos encontrar práticas 

de formação continuada que estivessem em consonância com o referencial teórico que 

havíamos adotado. Aos poucos fomos percebendo que a realidade é um movimento 

contraditório, e que a teoria é apenas uma formulação da realidade. Isso nos ajudava a 

entender que as práticas de formação continuada desenvolvidas pela SEEL traziam no seu 

bojo um conjunto de elementos que expressavam uma teia de relações sociais, educacionais e 

profissionais construídas a partir determinadas condições objetivas e subjetivas que 

influenciam e/ou determinam as práticas formativas.  

Com relação às lentes teóricas que iluminaram e ampliaram a nossa compreensão 

sobre o objeto, priorizamos uma discussão acerca das políticas educacionais, estruturadas com 

base na análise de categorias, que consideramos fundamentais para nossa pesquisa: formação 

de professores, formação continuada e prática pedagógica. O quadro de referência que nós 

apoiamos ganhou vida e movimento à medida que confrontávamos as categorias analíticas 

com os elementos que emergiram da realidade observada. Esse processo, conforme assinala 
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André (1995), “requer muita sensibilidade, abertura e flexibilidade para descobertas de 

categorias e formas de interpretação do objeto pesquisado” (p. 47). Diante disso, procuramos 

estabelecer um diálogo com os teóricos articulando suas ideias com as questões que iam 

sendo reveladas pelo contexto da pesquisa e as questões mais amplas que envolvem as 

políticas de formação de professores. Esse aprendizado nos fez pensar, também, sobre os 

procedimentos de coleta de dados, ou seja, o trabalho de campo foi se delineando, 

considerando as novidades que iam surgindo no processo. 

Finalmente, destacamos que o caminho metodológico que acabamos de relatar 

demonstra que a atividade epistemológica compreende um itinerário aberto e atento às 

manifestações dos sujeitos, à dinâmica dos processos e às condições dos contextos que a 

produzem. Essa compreensão de pesquisa foi importante, porque oportunizou-nos situações 

de aprendizagem quando precisamos lidar com as dúvidas, as certezas e as novas descobertas, 

seja pela lente teórica dos autores que iluminaram os caminhos, seja pelo que os sujeitos 

protagonistas revelam através de suas atitudes e sentimentos. Isso significa que “o trajeto não 

está mapeado a priori e, por isso, não se pode esperar caminhar por uma estrada reta, onde se 

anda incansavelmente para frente” (TURA, 2003, p. 191). Ou seja, o caminho de pesquisa tem 

uma dimensão de singularidade que tem a ver com a natureza do objeto, as condições 

objetivas nas quais se materializam os procedimentos e com a criatividade do pesquisador.  

Feitas as considerações gerais sobre o processo de trabalho tecido durante a coleta de 

informações, apresentaremos a seguir o caminho percorrido na organização e tratamento dos 

dados.  

 

4.7 Organização das Informações e Tratamento dos Dados 

 

Para organização e tratamento dos dados, tomamos como referência a técnica de 

análise de conteúdo proposta por Bardin (1977). Segundo a autora, a análise de conteúdo 

consiste num conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos, os objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores quantitativos ou não, que permitem a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção destsas mensagens. Através da análise de conteúdo podemos, 

então, ultrapassar as questões da aparência e tentar descobrir e compreender o conteúdo das 

mensagens manifestadas e produzidas pelos sujeitos e pelas fontes de informação. Sobre esse 

processo, Tura (2003) destaca que no momento da análise e reconstrução analítica do trabalho 

de campo, o pesquisador está frequentemente tentando organizar o disperso, que se amontoa 
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na enormidade de dados coletados e nas questões que formula constantemente. Trata-se, pois, 

de um trabalho reflexivo que busca dar sentido aos dados, interpretá-los, assim como buscar a 

coerência teórica estabelecida no processo de pesquisa. 

A seguir apresentamos a figura 06 que indica as fases que integram o processo que 

compõe a análise de conteúdo. 

 

Figura 06 - Organização e Tratamento dos Dados. 

 

 

 

Dentre as técnicas de análise de conteúdo, optamos por trabalhar com a análise 

temática, cujo conceito central é o tema. O uso dessa técnica requer que o pesquisador 

prescinda do material selecionado, um tema (uma palavra, uma frase, um resumo) que possa 

representar um grau de significação amplo da realidade e do grupo estudado. Para Bardin, “o 

tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado, segundo 

critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura” (1977, p. 105). No processo de 

decomposição da mensagem do texto, o pesquisador vai delimitando as unidades de registros, 

elas, por conseguinte, são analisadas à luz das unidades de contexto.  

No tocante à unidade de contexto, elas servem para situar as relações sociais de 

produção de uma determinada prática. Para Bardin (1977), “a unidade de contexto serve de 

compreensão para codificar a unidade de registro e corresponde ao segmento da mensagem, 

cujas dimensões superiores às unidades de registro são ótimas para que se possa compreender 

a significação exata da unidade de registro” (p. 107). Poderíamos então, dizer que a 

construção das unidades de registro e de contexto se inscreve num movimento espiral que 
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caminha do todo para as partes e das partes para o todo. Com efeito, esse processo favorece 

uma compreensão ampliada e aprofundada da realidade que se buscava deslindar.  

No caso desta experiência de pesquisa, o tratamento dos dados foi desenvolvido em 

diferentes etapas, conforme descreveremos a seguir. Na fase da pré-análise, inicialmente, 

procedemos 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/cursos observados ao longo da realização do trabalho de campo. 

No que diz respeito às entrevistas, estas foram transcritas na íntegra, para que pudéssemos 

obter as informações completas que os sujeitos ofereceram. Nesse processo, construímos dois 

cadernos, um contemplando o conteúdo das entrevistas dos gestores e o segundo constituído 

das informações obtidas com os professores/as e a coordenadora pedagógica da escola 

estudada. Os documentos foram organizados e agrupados, considerando o ano de publicação e 

o tipo de atividade. Destsa forma, fomos construindo uma descrição analítica do material que 

constituiu o corpus
93 de nossa pesquisa.  

Após a organização do corpus de pesquisa, passamos a explorar o material produzido 

e a estabelecer as primeiras impressões. Essa atividade desenvolveu-se por meio da leitura 

flutuante, que nos ajudou a construir uma visão ampliada sobre o conjunto das informações. À 

medida que realizávamos essa atividade, fomos adquirindo uma maior intimidade com o 

conteúdo das mensagens, o que favoreceu a formulação dos pressupostos e o levantamento de 

indicadores que pudessem contribuir com o desenvolvimento da análise. Ademais, esse tipo 

de atividade foi favorecendo um domínio maior sobre as particularidades do objeto e as 

relações com o contexto que se insere. Dessa feita, partimos, então, para a segunda etapa de 

organização do corpus de pesquisa.  

Nessa nova fase de organização do corpus de pesquisa, procedemos com a 

classificação, que deu origem a um esboço preliminar de grandes temáticas. Assim sendo, 

partimos de uma temática central, uma espécie de guarda-chuva, que integrou questões mais 

específicas, as quais classificamos como sub-temáticas. A partir dessas temáticas, construímos 

novas impressões acerca do material explorado, bem como vislumbramos outras formas de 

tematização. Importante salientar que essa tematização foi sendo delineada à luz dos objetivos 

e das categorias teóricas que orientaram a investigação. Além disso, ressaltamos que o estudo 

                                                 
93 O corpus de pesquisa é o conjunto de documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos 

analíticos. A sua constituição implica escolhas, seleções e regras (BARDIN, 1977, p. 96). 
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exploratório foi de grande importância para o levantamento dos primeiros grandes temas, que 

no momento posterior foram sendo “lapidados”. 

 

Figura 07 – Unidade temática e sub-unidades temáticas 

 

 

 

 

Uma vez desenvolvida essa tarefa, partimos, então, para a fase de refinamento dessas 

grandes temáticas, o que propiciou o levantamento das unidades de registro. Com base no 

inventário das unidades de registros, fomos, então, agrupando os elementos comuns, bem 

como desenvolvendo um processo de classificação semântica. Ambos os procedimentos nos 

ajudaram a definir as categorias empíricas94, assim como explicativa ao conteúdo a ser 

analisado. A respeito da categorização, Ferreira (2009) afirma que esse processo permite 

reunir maior número de informações à custa de uma esquematização, assim como 

correlacionar classes de acontecimentos para ordená-los. Diz ainda a autora que a 

categorização nos dá acesso a um mundo mais simples, mais previsível e possível de ser 

explicado. 

Importante ressaltar que o avanço progressivo dessa categorização proporcionou 

resultados cada vez mais aprimorados, na medida em que realizávamos leituras e releituras do 

corpus de pesquisa, considerando os objetivos, os pressupostos da investigação e o referencial 

teórico em que nos apoiamos. A despeito desse movimento, Franco (2005) fez a seguinte 

observação: 

 

                                                 
94 A categoria é uma forma geral de conceito, uma forma de pensamento. As categorias são reflexos da realidade, 

sendo síntese, em determinado momento, do saber. Por isso se modificam constantemente, assim como 
realidade (FERREIRA, 2009, p. 04). 

SUB-TEMÁTICA 

Concepções de formação 

continuada 

SUB-TEMÁTICA 

 Práticas Formativas 

TEMÁTICA 

CENTRAL 

 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

NA RMER  

 



 182

Esse longo processo – da definição das categorias, na maioria dos casos, implica 
constantes idas e vindas da teoria ao material de análise, do material de análise à 
teoria e pressupõe a elaboração de várias versões do sistema categórico. As 
primeiras, quase sempre aproximativas, acabam sendo lapidadas e enriquecidas para 
dar origem à versão final, mais completa e mais satisfatória (p. 58). 
 

 
Para avançarmos no processo de categorização, foi necessário, durante a 

interpretação dos dados, voltarmos atentamente ao marco teórico para “alcançarmos o âmago 

das coisas, a sua real profundidade” (FERREIRA, 2009, p. 07) e estabelecer novas conexões 

entre as categorias empíricas e teóricas, de forma que pudéssemos fazer novos agrupamentos 

dessas categorias, considerando-se um contexto mais amplo (unidade de contexto) para então 

construirmos as reflexões analíticas sobre as condições de produção do objeto que 

desejávamos deslindar. No caso desta pesquisa, a compreensão do contexto diz respeito aos 

condicionantes materiais, políticos, educacionais e pedagógicos que influenciaram/definiram 

as concepções e práticas de formação continuada desenvolvidas pela SEEL no período de 

2001-2008. Por vez, esse processo deu vazão às questões que discutiremos ao longo da 

análise dos dados. O quadro que se segue explicita as unidades de registros, que deram origem 

às categorias empíricas desta pesquisa. 
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Quadro 15 - Categorias teóricas e unidades de registros 

Categoria 
Teórica 

Sub-categorias Unidades de Registro 

Formação 
Continuada 

Concepção Reflexão sobre a prática pedagógica e prática docente; valorizar as 
experiências dos professores;  

Princípios Reflexão sobre a prática; formação no cotidiano escolar, formação como 
direito. 

Finalidades/ 
Objetivos 

Promover melhoria na qualidade do ensino; mudar a prática docente; 
qualificar o professor para mudanças no ensino. 
 

Lócus Cotidiano escolar; Pró-letramento; coletivos de rede e universidade. 
 

Condições 
institucionais 

Tempo/espaço da formação; reorganização do horário de trabalho do 
professor; programa MAIS, parcerias interinstitucionais (UFPE e CEEL); 
equipes de ensino, coordenador pedagógico, professor tutor, 
equipamentos e material didático. 

Prática 
Pedagógica da 
Formação 
Continuada*  

Objetivos Promover melhoria no ensino; mudança na prática docente; melhorar a 
aprendizagem do aluno. 

Modalidades Palestras, cursos, oficinas pedagógicas, grupos de estudos no cotidiano 
escolar, seminários, encontros semestrais, programas de certificação, Pró-
letramento, Professor Alfabetizador 

Conteúdos Atualização de conteúdos curriculares e metodologias de ensino; foco no 
ensino, foco no ensino de alfabetização; língua portuguesa e matemática; 
reflexão sobre a prática docente e experiências e fascículos do programa 
pró-letramento alfabetização, língua portuguesa e matemática. 

Estratégias 
metodológicas e 
dinâmica de 
funcionamento. 

Estudos, debate, reflexão sobre a prática, problematização da prática, 
separação teoria-prática, resolução de problemas da prática 

Sujeitos Professores formadores (coordenador pedagógico; equipe de ensino, 
professores das IES) e professores dos ciclos iniciais do ensino 
fundamental. 

Planejamento Centralizado pela SEEL; construção de mecanismos de participação do 
professor; centralizado pelo MEC e CDPE. 

Avaliação Centrada no professor formador; aplicação de questionários; coletivos de 
reflexão (professores formadores e gestores da SEEL). 

* Neste processo consideramos o processo de organização e produção das práticas vivenciadas nos coletivos de 
rede e no cotidiano escolar. 
 

Conhecidos os temas/mensagens, passamos a estabelecer as relações de nexos entre 

unidade de registro e unidade de contexto, movimento este que nos ajudou a lapidar as 

categorias empíricas que serão analisadas nos próximos capítulos. Esse entendimento nos 

ajudou a transcender àa descrição e àas questões da aparência das concepções e práticas de 

formação continuada que compõem a política de formação docente da RMER. Vale ressaltar 

que a fase da interpretação transcende o conteúdo manifesto nas mensagens e passa a exigir 

do pesquisador uma análise do conteúdo latente. De acordo com Trivinos (2006), na fase de 

interpretação, o pesquisador não deve restringir sua análise ao conteúdo manifesto dos 

documentos, mas adentrar o conteúdo latente, o qual revela as tendências e características dos 

fenômenos sociais que se analisam.  
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Por fim, gostaríamos de acrescentar que o processo de análise nos ajudou a 

desvendar o conteúdo latente das concepções e práticas de formação continuada, revelando 

tendências e características desse tipo de formação que incidem nas suas finalidades e na sua 

forma de organização e produção das práticas formativas.  
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CAPÍTULO 5 - O CONTEXTO HISTÓRICO - GOVERNAMENTAL E A 

CONSTRUÇÃO DE UMA POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

ARTICULADA A UM IDEÁRIO DE ESCOLA DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE 

 

Neste capitulo95, trataremos das questões que nos ajudaram a compreender a 

formação continuada da RMER como uma prática referenciada social e historicamente. Para 

tanto, discutimos a relação existente entre as políticas de formação docente e as iniciativas da 

SEEL quanto à formulação e à implementação de propostas político-pedagógicas, que 

anunciaram um tom propositivo no que se refere às formas de se pensar e fazer uma escola 

pública democrática. Importante destacar que essas experiências se inscreveram em 

determinados contextos sócio-políticos que influenciaram, consideravelmente, o caminho das 

políticas educacionais na cidade do Recife; por isso, nos preocupamos em trazer breves 

reflexões acerca dos contextos governamentais em que tais políticas emergiram.  

Assim, procedemos, inicialmente, a uma vista panorâmica de alguns aspectos da 

política educacional de 1985-2000, com o intuito de demonstrar três aspectos, que em nosso 

entendimento, foram importantes no processo de construção/reconstrução da política de 

formação continuada dos professores da rede municipal de ensino do Recife. Todavia, 

consideramos importante esclarecer que não temos a pretensão de fazer aqui considerações 

demasiadas sobre as questões vivenciadas nas políticas educacionais no período de 1985-

2000, haja vista que o recorte temporal feito para este estudo recai sobre a gestão de 2001-

2008. Enfim, destacamos que este esforço torna-se importante para nosso estudo, porque nos 

oferece uma visão histórica e processual da política de formação continuada, bem como 

evidencia que a questão da formação continuada não é uma novidade, mas uma prática que 

faz parte da história da rede, sobretudo quando essa rede pretendeu mudanças na prática do 

professor e melhorias no processo de ensino-aprendizagem.  

O primeiro aspecto a que nos referimos diz respeito ao fato de que a formação 

continuada nessa rede não é algo novo. Ela tem uma história de mais de 20 anos, que expressa 

os esforços construídos pela Secretaria de Educação e os professores, para definirem diretrizes 

político-pedagógicas que ajudassem a construir uma escola pública de qualidade para todos. 

Sendo assim, entendemos que a formação continuada foi considerada como um processo 

                                                 
95 A primeira parte deste capítulo ainda não trata da análise dos dados construídos na pesquisa empírica, mas de 

uma revisão bibliográfica construída considerando-se os resultados de estudos produzidos sobre a RMER. 
Embora os estudos aludidos não tenham se voltado especificamente ao objeto desta tese, eles nos forneceram 
informações gerais sobre a política educacional da SEEL que ajudaram a resgatar os fios que tecem a política 
de formação continuada na rede. 
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político de fundamental importância no processo de reinvenção da escola e de suas práticas, 

com vistas a alcançar a melhoria da aprendizagem do aluno. No tocante à segunda questão, 

ela é um desdobramento da primeira, na medida em que observamos que as experiências 

gestadas tentaram se aproximar de uma compreensão de formação continuada que buscava 

uma articulação dessa formação com as mudanças pretendidas no processo de ensino-

aprendizagem. A terceira questão diz respeito ao diálogo estabelecido com a Universidade 

Federal de Pernambuco, especialmente o Centro de Educação. Ao longo da História da 

formação continuada observamos que essa instituição contribuiu com a rede no sentido de 

fomentar um debate teórico atualizado que pudesse qualificar a ação da gestão educacional e 

colocá-la em sintonia com as questões que permeiam o debate das políticas e das práticas de 

formação de professores no Brasil. 

O nosso objetivo com esta breve incursão histórica consiste em mostrar de que modo 

a formação continuada foi conquistando seu lugar, construindo sua identidade e se 

constituindo, enquanto política plenamente inserida no cotidiano dessa rede de ensino e 

evidenciar que, de alguma forma, a política, que ora estudamos, foi sendo tecida a partir da 

valorização de conhecimentos produzidos e acumulados na rede. 

 

5.1 Tecendo os fios da formação continuada na RMER, nos marcos dos distintos 

governos da cidade do Recife e seus projetos educacionais  

 

A educação municipal da cidade do Recife passou ao longo dessas últimas três 

décadas por mudanças no seu quadro político, que, invariavelmente, têm significado 

descontinuidades de ações no âmbito das políticas educacionais. Braga (2008) observou que 

tais mudanças são relativas às divergências de caráter político que durante as últimas 

administrações do município vêm se alternando entre o franco conservadorismo, observado na 

gestão de Roberto Magalhães (1997-2000), e os modelos progressistas democráticos, com 

Jarbas Vasconcelos (1986-1988 e 1993-1997) e o Prefeito João Paulo, em seus dois mandatos 

consecutivos (2001-2004 e 2005-2008). De modo geralGrosso modo, poderíamos dizer que as 

duas últimas gestões inscreveram-se num contexto caracterizado pela: a) redemocratização da 

sociedade brasileira, pós-regime militar instalado entre 1964-1985; b) reorganização do 

quadro político da cidade do Recife; c) perspectivas de construção de projeto de gestão 

democrático-popular no âmbito das esferas municipal (2001-2008) e federal (2003/2010).  

No que tange às políticas educacionais, os estudos de Nascimento (1995), Saldanha 

(2001), Vasconcelos (2002), Coelho (2008), Souza Junior (2006) e Villar (2009) 
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demonstraram que a RMER, desde o final dos anos de 1980, comprometeu-se com o 

desenvolvimento de experiências de caráter político-pedagógico (Ciclo de Alfabetização, 

1986; Tecendo a Proposta da Rede, 1993 e Ciclos de Aprendizagem, 2001) que anunciaram à 

necessidade de se criar as condições para o desenvolvimento de uma prática educativa de 

cunho propositivo, como possibilidade de atendimento das demandas das classes populares, 

no que diz respeito à democratização do ensino. Pudemos observar, ainda, que essas propostas 

vieram acompanhadas pelo desenvolvimento de políticas de formação continuada para os 

professores. Tais políticas tinham por objetivo contribuir com a reinvenção da prática 

educativa e a melhoria do trabalho docente, com vistas a promover melhoria na aprendizagem 

do aluno. Nessa direção, as experiências citadas tomaram a formação continuada como 

estratégia para se efetivar mudanças na prática do professor. 

A experiência do Ciclo de Alfabetização é parte constituinte da política educacional 

implementada durante a administração do prefeito Jarbas Vasconcelos - PMDB (1986-1988). 

A administração Jarbas foi erguida numa perspectiva de ação política pretensamente 

“inovadora e progressista”, buscando propiciar novas possibilidades de intervenção 

pedagógica associadas às necessidades das camadas populares. Nesse processo, tiveram 

importância as influências sofridas pelo projeto político de Miguel Arraes96. As linhas 

políticas desse governo pautado nas necessidades dos setores populares: construir 

mecanismos que garantissem a participação do Movimento Popular no encaminhamento das 

questões da cidade e promover políticas educacionais com ênfase numa educação das massas.  

Nessa perspectiva, a educação foi alçada como possibilidade de formação do cidadão 

consciente do seu papel político na sociedade. Assim, buscou-se reorientar as diretrizes 

políticas da educação, considerando que a escola é um espaço privilegiado da formação 

humana, que pode ajudar o sujeito a tomar consciência da realidade e suas múltiplas 

dimensões e da sua capacidade de transformá-la. Nesse sentido, a administração de Jarbas 

Vasconcelos preconizava “que o processo educativo a ser vivido no ensino municipal deveria 

ser o lugar de reflexão criativa, onde se repensasse a vida social, suas dificuldades e as 

condições de superá-las” (SALDANHA, 2001, p. 24). 

Ademais, esse projeto vislumbrava a articulação entre os saberes da vida e o saber 

escolar e formas democráticas de gestão escolar, ou seja, anunciava-se uma “nova” 

                                                 
96 Refere-se aqui aos feitos das gestões anteriores ao Governo Militar, em especial ao trabalho do Movimento de 

Cultura Popular - MCP que buscou articular a educação das massas à singularidade política de Pernambuco, 
notadamente do Recife, dirigindo o papel da educação para a formação e o exercício da cidadania, assim como 
construir alguns canais políticos de participação política do povo (NASCIMENTO, 1995). 
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organização político-pedagógica da escola e do seu trabalho. Nascimento (1995) observa que 

a política educacional da administração Jarbas deu primazia a três pressupostos básicos:  

 
a) o currículo construído a partir das necessidades do trabalho e da inserção 
política do cidadão na luta para superar as relações capitalistas; 
b) a escola como centro de toda programação, de socialização do saber e de 
decisões políticas.  
c) a gestão democrática com a instalação dos Conselhos Escolares e das 
Eleições diretas para dirigentes escolares. (NASCIMENTO, 1995, pp. 145-146). 
 
 

Na prática, essa perspectiva foi traduzida, dentre outras ações, por meio da 

implantação dos “Ciclos de Alfabetização”, em Abril/1986. Soares, citado por Nascimento 

(1995), afirma que a proposta Ciclo de Alfabetização “representou a prioridade dada às séries 

iniciais do Ensino Fundamental, as quais concentravam cerca de 50% dos alunos dessa rede, 

dos quais, apenas menos de 10% conseguiam concluí-las” (p. 124). Diante desse quadro, o 

Ciclo de Alfabetização caminhou no sentido de resgatar a credibilidade da escola pública e 

desenvolver práticas alfabetizadoras que contribuíssem para a superação do fracasso escolar, 

sobretudo em camadas populares. A autora diz ainda que essa iniciativa veio acompanhada de 

um conjunto de ações, tais como: aumento da jornada de trabalho dos professores/as 

alfabetizadores/as, garantia de uma política de “treinamento/capacitação em serviço” e 

implantação dos conselhos escolares. Em síntese, poderíamos dizer que a proposta Ciclo de 

Alfabetização tinha como horizonte a articulação entre alfabetização dos alunos, a capacitação 

dos professores e a gestão democrática da escola.  

Villar (2009) destacou que a experiência do Ciclo de Alfabetização contribuiu para 

instaurar um processo de reflexão sobre a prática pedagógica, a fim de conduzir novos 

direcionamentos para a alfabetização da criança. Para tanto, foram criados fóruns de decisão 

com equipes de supervisores, de professores, de assessores, dos quais decorriam 

desdobramentos técnicos e metodológicos que interferiram diretamente no ensino de 

alfabetização. Nessa perspectiva, pudemos perceber que a finalidade da formação continuada 

era reconceitualizar os processos de alfabetização, a partir da reflexão sobre as experiências 

vivenciadas com o ensino de alfabetização e a partir daí conscientizar o professor da 

necessidade de aprender uma nova concepção de alfabetização que pudesse ajudá-lo a 

redimensionar sua prática. Essa perspectiva denota uma concepção de formação continuada 

que busca mudança na prática do professor, sobretudo no que diz respeito à necessidade de 

modificação do método de alfabetização. 
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O estudo de Coelho (2008) evidenciou que o foco da política de treinamento em 

serviço no Ciclo de Alfabetização voltou-se para o desenvolvimento de atividades que 

priorizaram a reflexão sobre as questões referentes à apropriação da escrita alfabética e seu 

uso, bem como o planejamento do trabalho do professor. As atividades de planejamento 

tinham um objetivo didático imediato, na medida em que contemplaram a realização de um 

conjunto de atividades, que deveriam ser aplicadas na sala de aula. Ou seja, a formação 

continuada foi tomada como o espaço institucional de estudo, de reflexão sobre as concepções 

e práticas de alfabetização, de planejamento coletivo, troca de experiências e construção de 

material didático-pedagógico. Enfim, no Ciclo de Alfabetização, a formação continuada tinha 

o objetivo de provocar mudanças nas práticas de alfabetização da rede, conforme a proposta 

dos proponentes municipais. Vejamos a fala a seguir: 

 
A partir da proposta das formações, foi realizada uma convocação dos professores 
para esclarecer em que consistia a proposta do Ciclo Básico de Alfabetização, a 
tentativa de convencer os professores a desenvolver o trabalho contemplando as 
ideologias que estavam sendo divulgadas naquela época, isto é, a democratização e 
consequente universalização da Educação Básica deveriam ser consideradas 
prioridades naquele momento. Diante da decisão de implementar o ciclo para a 
organização do trabalho didático e também como uma maneira de organizar o 
currículo, foi necessário investir na formação dos alfabetizadores (COELHO, 2008, 
p. 31). 
 
 

Desse texto pudemos apreender que a formação continuada tinha o objetivo de 

provocar mudança na prática do professor alfabetizador. Dessa maneira, o espaço/tempo da 

formação foi tomado para estudo, discussão teórico-prática e planejamento da ação didática, 

baseando-se, principalmente, nas contribuições dos estudos sobre alfabetização (Teoria da 

Psicogênese)97. Os estudos elaborados acerca da alfabetização denotam a necessidade de 

análise dos processos de compreensão e apropriação da escrita por parte do sujeito, 

superando, assim, a perspectiva dos “métodos silábicos e analíticos”, que marcaram as 

práticas tradicionais de alfabetização. O ideário pedagógico que ganha realce nesse período é 

o “construtivismo”, que sustenta a ideia de que o aluno é um sujeito cognoscente que participa 

de forma ativa do processo de produção do conhecimento (COELHO, 2008). 

Nessa perspectiva, o aluno deixa de ser objeto do processo de ensino-aprendizagem 

passando a solicitar uma nova postura do professor quanto ao trato das questões didático-

pedagógicas. Dessa feita, tornou-se necessário modificar o tratamento dado ao aluno e ao 

professor no processo de ensino-aprendizagem. Importante citar que nesse processo de 
                                                 
97 As contribuições da Teoria Psicogenética, formulada no final da década de 1970 por Emília Ferreiro e Ana 

Teberosky, propiciaram mudanças nos métodos tradicionais de alfabetização. Mais informações ver COELHO, 
Juliana Maria Lima (2008). 
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apropriação do debate teórico sobre as questões que envolvem o ensino de alfabetização, a 

gestão da SELL contou com o apoio dos especialistas em educação da Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE) que vinham realizando pesquisas, sobretudo nestsa área.  

Ainda com relação ao Ciclo de Alfabetização, gostaríamos de salientar duas questões 

que se sobressaíram e que nos ajudaram a pensar sobre os novos encaminhamentos dados à 

formação continuada nas posteriores gestões de 1993-1996 e 2001-2008, que também 

reiteraram um discurso em torno da escola democrática e de qualidade. O primeiro diz 

respeito ao fato de que o debate teórico construído em torno das concepções e práticas de 

alfabetização nos levaram a pressupor que formação continuada proposta pelo Ciclo de 

Alfabetização já trazia alguns indicativos de uma concepção de formação baseada na reflexão 

sobre o “fazer docente”98. Na primeira metade da década de 1990, essa compreensão foi 

resgatada, porém com uma perspectiva mais ampla de prática, como veremos quando 

estivermos tratando especificamente desse período. Nos anos de 2000, ela retorna ao debate 

de forma mais articulada e aprofundada, haja vista o próprio amadurecimento do debate 

teórico em torno da “epistemologia da prática” e as condições históricas criadas para 

efetivação das práticas de formação continuada na RMER. 

O segundo aspecto a ser observado na formação continuada contemplada pela 

proposta pedagógica do Ciclo de Alfabetização, diz respeito ao fato de que nesse período, 

pelo visto, ao que tudo indica, as escolas não se ocupavam da elaboração de suas próprias 

propostas de formação continuada, ficando assim submetidas à política de treinamento oficial, 

que buscava dar legitimidade ao processo de reforma que propunha efetivar mudanças nas 

práticas de alfabetização por meio da qualificação docente.  

É bem verdade que a Secretaria de Educação, enquanto instituição gestora e indutora 

de políticas, necessitaria oferecer as diretrizes de trabalho para a rede. Porém, as escolas 

também precisariam experimentar experiências de formação que partissem de suas próprias 

necessidades. Nessa direção, um dos desafios que se colocava para a gestão da SEEL é pensar 

uma política de formação que garantisse não somente as diretrizes pedagógicas adotadas pela 

rede, mas o incentivo e criação de condições para que as instituições de ensino pudessem 

construir seus projetos pedagógicos e seus programas de formação docente. Contudo, não 

podemos deixar de reconhecer que são evidentes as contribuições da Proposta do Ciclo de 

Alfabetização na formulação de uma proposta de formação continuada para os professores da 

                                                 
98 O estudo de Coelho (2008), por exemplo, ao tratar especificamente deste tipo de formação demonstra que os 

encontros de formação/capacitação em serviço estavam centrados no planejamento e reflexão das atividades a 
serem desenvolvidas com os alunos na sala de aula. Grosso modo poderíamos dizer que a perspectiva de 
reflexão guarda algumas aproximações com o conceito de reflexão na ação, formulado por Donald Schön. 
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RMER e a postura da SEEL, como órgão de implementação e elaboração de políticas 

educacionais e de formação docente, conferindo-lhe certo grau de autonomia com relação aos 

tão propalados pacotes de formação continuada.  

Vale ressaltar que o processo que vinha sendo tecido com a política do Ciclo de 

Alfabetização foi, de certa forma, arrefecido com a nova reconfiguração política da gestão 

municipal na cidade do Recife, após o resultado das eleições de 1988. Nesse pleito, o projeto 

da Frente Popular do Recife (PMDB, PSDB, PMB, PCB e PC do B)99, liderado pelo PMDB, 

foi derrotado pela Frente das Oposições do Recife/FOR, cujo candidato foi Joaquim Francisco 

Cavalcanti do Partido da Frente Liberal (PFL). De acordo com Nascimento (op. cit), a 

configuração desse “novo” cenário político teve a ver com as mudanças desencadeadas no 

contexto sócio-econômico da sociedade brasileira. Tal processo relacionava-se ao 

reordenamento da economia capitalista, com bases em premissas neoliberais, que passou a 

exigir um modelo de gestão pública moderna, pautado na eficiência, eficácia e efetividade. Ou 

seja, construir uma ação política/moderna, comprometida com o crescimento econômico e 

racionalidade administrativa.  

Nessa direção, o projeto de gestão do PFL defendido pelo candidato Joaquim 

Francisco, colocava essa possibilidade na medida em que defendia um modelo de gestão que 

fosse capaz de romper com as práticas populistas e neopopulistas adotadas pelos governos 

anteriores (Arraes e Jarbas), pois as considerava em desacordo com as novas demandas da 

economia urbano-industrial moderna. 

 
A análise dessa vitória parece indicar que ela resultou do fato de a teimosia das 
forças políticas de direita sob a hegemonia do PFL, sinalizar para o projeto 
neoliberal, que definido com clareza no segundo turno da eleição presidencial de 
1989, bem como da insistente permanência das forças de esquerda sob a hegemonia 
do PMDB, em sintonizar com o movimento de passado da segunda metade dos anos 
de 80, no qual o projeto de governo de Marcus Cunha, embora articulasse com a 
modernização capitalista, permaneceu aprisionado às formas neopopulistas de 
controle social (NASCIMENTO, 1995, p. 167). 
 

 
Sobre as políticas educacionais implementadas na administração João Francisco, 

Saldanha (2001) afirma que embora essa gestão, em tese, tenha- se comprometido com a 

continuidade das ações em desenvolvimento, houve, na realidade, um direcionamento 

político-pedagógico, que ajudou a propagar uma concepção neoliberal de educação, que 

reduziu a tarefa da escola à preparação para o trabalho. Nessa mesma direção, Villar (2009) 

afirma que a proposta educacional do referido prefeito esteve vinculada a uma perspectiva 

                                                 
99 Neste pleito o candidato da Frente Popular do Recife foi Marcus Cunha (PMDB). 
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neoliberal, que dentre outros aspectos, favoreceu o resgate da Pedagogia Tecnicista, bem 

como adotou uma concepção de educação que privilegiou a preparação do indivíduo para o 

mercado de trabalho. Diz ainda a autora, que tal processo atribuiu um caráter conservador à 

educação que favoreceu a descaracterização do Ciclo de Alfabetização.  

Some-se a isso a mudança no cargo de Prefeito, em 1990, que passou às mãos de 

Gilberto Marques Paulo (1990-1992)100. Saldanha (2001) observou que esse período foi 

marcado por várias mudanças de Secretário de Educação, o que consequentemente contribuiu 

para uma descontinuidade no planejamento e na condução de propostas pedagógicas. Enfim, 

as questões postas pelas pesquisadoras denotam que tais fatores contribuíram para a 

desarticulação do Ciclo, enquanto proposta político-pedagógica, que almejava a reinvenção 

das práticas efetivadas no contexto da escola pública. Como já afirmamos nesta tese, a 

perspectiva neoliberal de educação restringiu o papel da escola à preparação do trabalhador, 

aspecto este que contribuiu sobremaneira para deslocar as questões do debate sobre a 

qualidade da educação, haja vista que a preocupação passa a ser o produto e não o processo e 

as pessoas com ele envolvidas. 

Terminada essa administração, nas eleições de 1992, Recife passa por uma nova 

reconfiguração do seu quadro político, com a vitória de Jarbas Vasconcelos (PMDB). O 

referido prefeito retorna à Prefeitura da Cidade do Recife, gestão 1993-1996, sob a promessa 

de realizar um governo democrático e descentralizado, resgatando inclusive algumas 

experiências da sua primeira gestão. Em que pesem as contribuições de algumas experiências 

construídas nesse período, é oportuno observar que os encaminhamentos políticos dessa 

gestão foram gradativamente distanciando-se das perspectivas neopopulistas assumidas em 

1986. Um fator que marca a ambiguidade política da gestão de Jarbas nestse período foi a 

coligação estabelecida entre o governo Jarbas (PMDB) e Mendonça (PFL), que contribui para 

o desenvolvimento de condições históricas que propiciaram o desenvolvimento de ações 

alinhadas à perspectiva do projeto neoliberal em curso no contexto nacional e internacional. 

Com efeito, havia o distanciamento das discussões com as entidades representativas dos 

movimentos populares.  

 
Com o retorno de Jarbas Vasconcelos à Prefeitura, Recife mais uma vez se vê sob a 
tutela de um governo que se pretende democrático e descentralizado. Como da 
primeira gestão são as entidades de bairro os principais interlocutores entre as 
comunidades e o poder municipal e os canais de participação direta da comunidade 
voltam a ser ponto basilar para a administração dos rumos da cidade. Entretanto, é 
importante a mudança nos quadros que leva Jarbas de volta ao poder: diferentemente 
do que ocorreu no primeiro mandato, a aliança em torno do nome de Jarbas 

                                                 
100 Neste período, Joaquim Francisco afastou-se do cargo para candidatar-se ao Governo de Pernambuco. 
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Vasconcelos irá se afastar um [pouco] da linha mais esquerdista para um palanque 
de centro-direita em aliança com o PFL. Tal mudança será de fundamental 
importância na condução da administração da cidade neste período e no 
subsequente, em que o comando da prefeitura permanecerá nas mãos da aliança 
PFL/PMDB (SALDANHA, 2009, p. 353). 
 

 
Embora saibamos que essa aliança política (PMDB e PFL) estivesse permeada por 

ambiguidades e contradições, que influenciavam os rumos das políticas públicas na cidade do 

Recife, podemos observar em Brayner e Ferraz (2004) que, no âmbito das políticas 

educacionais, houve um esforço da gestão da SEEL101 em desenvolver ações que 

contribuíssem para o resgate dos mecanismos de participação implantados em 1986, bem 

como a elaboração de novos encaminhamentos para a educação municipal. De modo geral, os 

autores citados afirmam que as políticas educacionais implementadas nesse período 

caracterizaram-se pela realização das Conferências Municipais de Educação – COMUDE102, 

em 1993 e 1995, pela reativação dos Conselhos Escolares, pelo redirecionamento da 

composição do Conselho Municipal de Educação, pela ampliação das oportunidades de 

aprendizagem e pela construção coletiva da proposta pedagógica da rede.  

Neste contexto, pudemos perceber que a gestão educacional analisada valorizou as 

instâncias democráticas na elaboração das diretrizes que deveriam compor as políticas 

educacionais. Além disso, algumas medidas relativas à valorização do magistério, como por 

exemplo, a realização de concurso público e definição das diretrizes político-epistemológicas 

da política de formação continuada foram tomadas. 

No que tange à construção da proposta político-pedagógica da RMER, os 

documentos analisados103 evidenciaram que a SEEL, inicialmente, motivou no âmbito da 

COMUDE de 1993 o debate acerca da qualidade da educação municipal, tomando como 

referência um quadro situacional da rede, que revelava o baixo desempenho dos alunos, 

expressado, sobretudo, pelos altos índices de evasão e repetência, conforme demonstram as 

tabelas a seguir.  

 

                                                 
101 Neste período a gestão educacional ficou a cargo da gestora que já havia assumido esta pasta na 

administração de Jarbas no mandato 1986-1988. Porém, no último ano da gestão 1993-1996 as contradições 
políticas se aprofundam e a secretária rompeu politicamente com o prefeito e pediu exoneração do cargo. 

102 A Conferência Municipal de Educação - COMUDE foi estabelecida pelo Plano Diretor de Desenvolvimento 
da Cidade do Recife, Lei 15. 547/91. Este espaço constitui-se instância colegiada de avaliação do desempenho 
da política educacional do município e de proposição de diretrizes e metas para o Sistema Municipal de 
Educação. A primeira COMUDE foi organizada em outubro de 1993, através de um conjunto representativo de 
15 entidades governamentais e não-governamentais. A temática central desta conferência foi Política Municipal 
e Qualidade do Ensino (Recife, Cadernos de Educação, 1994). 

103 Com relação a esta gestão, tivemos acesso aos cadernos municipais. Assim as análises construídas 
consideraram não somente os resultados de pesquisa, mas a análise destes cadernos. 
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Quadro 16 - Percentual de Evasão e Repetência na Rede Municipal: 1990 

Ano 
1990 

Aprovados 
a 

Reprovados 
B 

Afastados c Fracasso 
Escolar 
b+c1 

Abandono 
c1 

Transferência c2 

1ªs 45,3% 30,6% 20,2% 3,9% 50,8% 
5ªs 40% 32,8% 24,5% 2,7% 57,3% 
8ªs 60,1% 14,9% 21,8% 3,2% 36,7% 

Ed. Jov. Ad. 32,8% 26,6% 38,2% 2,4% 64,8% 
Fonte: Unidade de Serviços Educacionais e Serviços de Informações Educacionais – PCR/FG In: Cadernos de 
Educação Nº 01, 1ª COMUDE, 1993, p. 32. 

 

Quadro 17 - Percentual de Evasão e Repetência na Rede Municipal: 1991 

Ano 
1991 

Aprovados 
A 

Reprovados 
B 

Afastados Fracasso 
Escolar 
b+c1 

Abandono 
c1 

Transferência 
c 2 

1ªs 47,6% 32,1% 16,7% 3,2% 48,8% 
5ªs 36,9% 33% 27% 3,1% 60% 
8ªs 62,5% 15,9% 19,1% 2,5% 35% 

Ed. Jov. Ad. 29,1% 22,8% 45,3% 2,8% 74,1% 
Fonte: Unidade de Serviços Educacionais e Serviços de Informações Educacionais – PCR/FG In: Cadernos de 
Educação Nº 01, 1ª COMUDE, 1993, p. 32. 

 

Sem dúvidas, os dados educacionais evidenciam um significativo grau de 

ineficiência e exclusão da escola municipal, que, segundo a gestão da SEEL, necessitava 

urgentemente ser repensado. Com base nessa análise situacional, a SEEL definia-se pela 

implementação de um projeto educacional pautado em relações democráticas e comprometido 

com a efetivação das seguintes diretrizes: promover a democratização do acesso ao ensino; 

garantir a permanência do aluno na escola para que o mesmo possa incorporar os avanços 

científicos e tecnológicos; promover a valorização do magistério, através da melhoria das 

condições de trabalho e remuneração e desenvolvimento de programas de formação 

continuada e garantir a democratização da gestão por meio da participação dos diversos 

segmentos da sociedade nas instâncias colegiadas (RECIFE/Cadernos de Educação 

Municipal, 1993).  

Enfim, as questões delineadas denotam os caminhos tomados pela SEEL na 

construção de uma política educacional para cidade do Recife que pudesse se constituir como 

possibilidade de reversão do perverso quadro de exclusão que estava correndo por dentro da 

escola. Na I COMUDE foi firmado o entendimento de que as políticas educacionais da SEEL 

deveriam ser pensadas, levando-se em consideração que a “escola pública deve oferecer 

ensino de boa qualidade em todos os níveis e modalidades, atendendo inclusive, para o 

atendimento daqueles que estão subtraídos de possibilidade de frequentar a escola” (Cadernos 

de Educação Nº 01, 1ª COMUDE, 1993). 
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Nos documentos analisados, percebemos que esse debate também foi fundamental 

para dar direcionamento à política de formação continuada dos professores da RMER. Sobre 

essa questão, identificamos no documento intitulado Política de Capacitação da Rede 

Municipal de Ensino (1993)104 os seguintes elementos: concepção de formação, princípios, 

diretrizes e ações que deverão compor a política de formação continuada dos professores da 

RMER. 

Com relação à concepção de formação, o referido documento anuncia que a 

qualificação se constitui numa ação científico-política de apoio à escola, num movimento de 

qualificação do ensino. Afirma ainda que a expansão qualificada do ensino é o fator 

ordenador da política educacional do município do Recife, por isso, a capacitação do 

educador constitui-se como uma ação-meio fundamentada na práxis escolar e social. Dessa 

forma, apoiada na perspectiva da práxis, sustenta que a capacitação se redefine na escola 

como formação continuada no trabalho, afastando-se assim das ideias de treinamento e da 

formação como repasse de informações e de conhecimentos desarticulados da prática, dos 

processos de ensino-aprendizagem, das formas de gestão, da organização e das relações de 

trabalho vigente. Portanto, defende que é no contexto do trabalho do educador que, 

prioritariamente, ele se capacita através da reflexão sobre sua prática pedagógica e sobre as 

demais práticas sociais. E no trabalho que ele se modifica, ao modificar, de forma consciente 

e organizada, o conjunto dessas relações e dessas práticas. Apoiados nessa concepção foram 

estabelecidos princípios considerando 

 
• O conhecimento humano, em qualquer área ou aspecto, é um processo em 

contínua construção; 
• A prática social, refletida pelos próprios sujeitos em todas as suas dimensões e 

orientações, é fonte privilegiada de novos conhecimentos, e de superação do 
empírico pela teorização e formação de novas sínteses necessárias á qualificação 
do trabalho e da vida; 

• O Educador é aprendiz e sujeito de sua práxis, de sua capacitação, da 
reconstrução de seu saber/saber - fazer/saber –ser, da sua identidade; 

• O educador é o sujeito entre os sujeitos, parceiros atuando no sentido da 
formação de coletivos de capacitação, dentro e fora da escola, que assegurem a 
qualificação do ensino, pelo exercício pleno de sua cidadania (RECIFE, 
Cadernos de Educação Municipal: Política de Capacitação, 1993, p. 06). 

 
Para operacionalizar tal propósito, o referido documento anuncia que a formação 

deverá se organizar-se de forma a contemplar três espaços distintos, porém articulados a um 

projeto comum: o cotidiano escolar/social, o coletivo de capacitação e os espaços 

interinstitucionais. O primeiro espaço de formação caminha no sentido de se propiciar 

                                                 
104 Este documento foi elaborado com o objetivo de subsidiar a capacitação da rede no período de 1993-1996. 
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espaço/tempo no âmbito da escola para os docentes e especialistas redimensionarem suas 

práticas e qualificarem suas relações de trabalho e de produção de conhecimento na 

construção coletiva do Projeto Educacional da Escola. O coletivo de capacitação visa à 

organização de grupos de estudo dos educadores e demais trabalhadores da escola por RPA. 

Enquanto espaço interinstitucional, a rede buscará o estabelecimento de relações de parceria 

com instituições de ensino regionais, nacionais e/ou internacionais e com organizações não-

governamentais ligadas à educação, a fim de estabelecer convênios, promover intercâmbios e 

inserir estagiários no processo geral de atuação e reflexão da prática escolar. Nessa 

perspectiva, o documento em voga propõe as seguintes ações de formação continuada:  

 
• 1º Grupo: Pré-escolar e 1ª a 4ª séries: encontros mensais, coordenados pelas 

equipes de ensino com o objetivo de assegurar o estudo de conteúdos 
curriculares. 

• 2º Grupo: 5ª a 8ª séries e Ensino Médio: estudos quinzenais, coordenados por 
especialistas em educação. 

• 3º Grupo: Educação especial: participação nos encontros do primeiro grupo e 
duas capacitações mensais específicas. 

• 4º grupo: dirigentes e especialistas em educação: encontros mensais para discutir 
questões relacionadas à gestão e avaliação global e da aprendizagem. (RECIFE, 
RECIFE, Cadernos de Educação Municipal: Política de Capacitação, 1993, p. 
12). 

 
 

As questões postas pelo documento em tela indicam uma reordenação da política de 

formação continuada dos professores da RMER, na medida em que propugna um projeto de 

formação de caráter mais global, o que representa um avanço da perspectiva focalizada 

proposta pelo projeto Ciclo de Alfabetização (1986). Outro ponto que merece destaque nessa 

proposta é a compreensão ampliada de prática. Ao conceber o cotidiano da escola como parte 

constituinte de uma “realidade complexa e contraditória”, a SEEL propõe que a prática 

docente seja redimensionada, considerando as condições concretas de trabalho e as demandas 

advindas da realidade social mais ampla. Assim, a proposta de formação continuada da SEEL 

avança na construção de uma perspectiva de formação que intercede a favor da reflexão sobre 

a prática pedagógica tecida num determinado tempo e espaço, o que implica transcender os 

micro-aspectos do processo de ensino-aprendizagem. Podemos dizer, ainda, que esta proposta 

ao considerar o professor como sujeito aprendiz atribui a devida importância à prática docente 

na construção dos saberes profissionais. Todas essas ações indicam que a formação 

continuada do professor ocupou um espaço especial na proposta pedagógica formulada para a 

rede durante a gestão educacional 1993-1996. 

Além dos aspectos acima citados, pudemos verificar que a proposta de formação 

continuada em análise buscou privilegiar as articulações interinstitucionais. Reiterou-se o 
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diálogo com a UFPE, especificamente, o Centro de Educação, que voltou a oferecer 

instrumentos teórico-metodológicos que ajudassem a SEEL a nutrir-se do debate 

epistemológico e pedagógico acerca das questões da educação, do processo de ensino-

aprendizagem e da formação docente. Dessa maneira, podemos depreender a ideia de que 

houve por parte da SEEL um esforço para qualificar a intervenção da gestão educacional de 

modo que ela a mesma pudesse desenvolver uma ação planejada, elaborada, consciente e 

articulada às demandas da rede.  

Somos do entendimento de que essa perspectiva torna-se importante por dois 

motivos: primeiro, porque valoriza a concepção de educação enquanto prática social de 

caráter intencional, e, segundo, porque coloca concretamente a possibilidade da universidade 

atuar na comunidade escolar como espaço do debate e interlocução de conhecimentos. Com 

efeito, no decorrer desse processo são gestados os embriões que originam novos 

conhecimentos, que ajudam a aprofundar os conhecimentos existentes, bem com a indicar 

desafios/necessidades, que dão origem a novas pesquisas no campo da formação de 

professores inicial e continuada.  

As questões até aqui delineadas por meio de análise documental nos ajudaram a 

perceber que a política de formação continuada que vinha sendo tecida na gestão de 1993-

1996 era parte constituinte de um projeto educacional, que tinha como horizonte a 

democratização e a melhoria da qualidade do ensino. Constatamos, também, que as diretrizes 

contempladas nestse projeto guardavam, de alguma forma, sintonia com as questões que 

vinham sendo debatidas no âmbito da educação nacional, através das entidades sindicais e 

acadêmico-científicas que representavam a sociedade civil organizada105.  

Como é sabido, a problemática da escola pública brasileira foi agravada na década de 

1990, por força da inserção das políticas de cunho neoliberal, que reforçaram uma perspectiva 

utilitária da educação, bem como pela inserção de agências econômicas e financeiras (Banco 

Mundial, BID e CEPAL) na definição das políticas educacionais. A literatura educacional que 

aborda/discute tais políticas revelou que o avanço das políticas neoliberais no campo 

educacional contribuiu, de um lado, para o desmantelamento de algumas experiências que se 

colocavam numa perspectiva democrática de reinvenção da escola e suas práticas. Por outro 

                                                 
105 Na primeira metade da década de 1990, observamos uma participação significativa da sociedade civil 

organizada quanto à discussão e à elaboração de um projeto educacional que se colocasse na contramão do 
projeto neoliberal de educação em curso. Este processo favoreceu a elaboração da proposta de LDB e de PNE, 
que se caracterizam como propostas da sociedade brasileira. O Fórum em Defesa da Escola Pública 
desenvolveu um papel importante na articulação dos setores organizados da educação. 
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lado, fortaleceu determinados grupos de educadores que conduziram um projeto alternativo de 

educação nos seus sistemas de ensino. 

Na cidade do Recife, essa realidade não foi diferente, pois em 1996, foram 

reafirmadas as bases de sustentação do projeto neoliberal com a eleição de Roberto 

Magalhães (PFL). Como já referido, essa candidatura contou com o apoio político de Jarbas 

Vasconcelos, que, por conseguinte, se elegeu-se por duas vezes consecutivas ao Governo do 

Estado de Pernambuco. O projeto político tecido no âmbito municipal e estadual era parte 

constituinte de um projeto maior, que se inscreveu inicialmente, no âmbito federal, com os 

governos de Fernando Collor de Melo (1990-1992), Itamar Franco (1993-1994) e avançou 

consideravelmente na gestão Fernando Henrique Cardoso-FHC (1995-2002). Isso significa 

que as orientações neoliberais que perpassavam a esfera federal, a fim de que o país se 

ajustasse aos novos requerimentos impostos pelos modelos econômicos e políticos, se 

fizeram-se presentes em Recife.  

Especificamente com relação às políticas educacionais implantadas no período do 

governo de FHC, a literatura demonstra que houve primazia de uma concepção de Gestão 

pautada em resultados, numa perspectiva neoliberal, no Estado Mínimo e atrelada aos acordos 

bilaterais, estabelecidos com o FMI e Banco Mundial. Essas políticas foram fortemente 

influenciadas pelos critérios mercantis de eficiência e produtividade, fatores esses que 

serviram para fortalecer um modelo gerencial de gestão educacional. Além disso, é 

importante assinalar que durante o governo de FHC as políticas de formação de professores 

foram fortemente influenciadas pelo modelo paradigmático da racionalidade técnica, que, 

dentre outros aspectos, reforçou a concepção de formação do professor como se fosse de um 

técnico e a burocratização do trabalho pedagógico. Com efeito, observou-se nestse período 

um processo de aligeiramento da formação do professor na medida em que foi proposto o 

encurtamento do tempo e pelo fato deste passar a ser submetido a uma formação 

essencialmente prática. 

Na administração de Roberto Magalhães (PFL), o projeto educacional “tomou como 

ponto de partida os diagnósticos, as análises do quadro educacional do município e os debates 

relativos à educação formal no que concerne, especialmente, ao direito social básico de acesso 

e permanência bem- sucedida do aluno na escola” (SALDANHA, 2001, p. 34). De acordo 

com essa perspectiva, a autora supracitada observou que as diretrizes estabelecidas na 

proposta de trabalho da Diretoria Geral de Ensino (1997) tinham como objetivo o 

desenvolvimento de ações que atendessem aos novos patamares de qualidade do ensino, 

exigidos pela sociedade contemporânea. “A questão da qualidade assumiu, na gestão de 
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Roberto Magalhães, duas vertentes: adequar o sistema de ensino às novas condições 

estruturais do capitalismo e melhorar a produtividade do sistema de ensino” (SALDANHA, 

op. cit., p. 35). A partir da fala da autora podemos depreender a ideia de que o discurso 

oficial, no nível municipal, foi distanciando-se da perspectiva de qualidade fundamentada em 

relações democráticas e que fosse capaz de propiciar a democratização do acesso à escola, à 

democratização do conhecimento e à democratização da gestão. 

O discurso oficial sobre a educação de então guarda certa sintonia com o ideário 

neoliberal. Nessa ótica, a qualidade da educação se expressa por meio de políticas que sejam 

capazes de preparar profissionais competitivos para o mercado. Inspirada por esse horizonte, a 

administração da SEEL, instalada em 1997, tomou como referência para elaboração de suas 

políticas as orientações do MEC, que expressavam claramente as premissas neoliberais que 

davam o tom da educação brasileira. O estudo de Saldanha (2001) é ilustrativo quanto a essa 

assertiva, na medida em que trouxe as principais diretrizes político-pedagógicas que 

compuseram o projeto educacional da gestão, ora analisado: 

 
Para responder as demandas do sistema educativo da cidade, foram estabelecidas as 
diretrizes: desenvolvimento do processo educativo; implementação da proposta 
pedagógica da rede; avaliação da proposta pedagógica da rede, tendo como 
referência a legislação educacional vigente e os parâmetros curriculares nacionais, 
redefinição da sistemática de avaliação da aprendizagem, privilegiando a dimensão 
quantitativa, contemplando o desempenho do aluno de forma contínua e 
acumulativa; fortalecimento de uma prática avaliativa diagnóstica do desempenho 
do aluno como forma de acompanhamento de suas potencialidades e dificuldades; 
eliminação do turno intermediário nas escolas com três turnos, sem prejuízo da 
oferta de vagas; provimento de material de apoio pedagógico para alunos e 
professores; apoio das bibliotecas escolares; implantação progressiva da prática de 
educação física e do ensino de artes nas turmas de Educação de Jovens e Adultos, 
extensiva aos portadores de necessidades especiais, estímulo à inclusão, no currículo 
escolar de temas transversais; implementação do uso da informática (PROINFO); 
implementação do Projeto Telemática; assessoramento pedagógico às escolas para 
uso da tecnologia da telemática e software educacional; implantação dos núcleos de 
tecnologia educacional (NTE), dotando-os de equipamentos de informática; estímulo 
ao desenvolvimento de experiências curriculares como forma de enriquecimento da 
prática pedagógica (SALDANHA, 2001, pp.34 e 35). (Grifos nosso). 
 

 
Esse contexto revela o deslocamento do princípio da qualidade social para uma 

perspectiva de qualidade assentada na eficiência do ensino. Dessa maneira, pudemos observar 

que houve uma preocupação em estabelecer parâmetros de qualidade por meio da 

implementação de políticas de avaliação, voltadas para o controle do rendimento escolar do 

aluno. Afirmava-se, assim, o caráter instrumental da avaliação para o controle do processo de 

ensino-aprendizagem. Outro aspecto que sobressai dessas diretrizes é a ênfase atribuída às 

tecnologias da informação no âmbito da escola e a necessidade de adequação do currículo, a 
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partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Enfim, o texto denota o grau de vinculação das 

políticas da SEEL às políticas nacionais, implementadas no bojo das reformas educativas. Por 

isso, não foi de se estranhar que durante essa administração não houve preocupação quanto à 

realização das COMUDES. Essa instância democrática, que havia se constituído como espaço 

privilegiado da discussão e formulação das diretrizes das políticas educacionais da RMER na 

gestão anterior, foi suprimida do cenário educacional da cidade do Recife nestse período. 

Vejamos a fala de Santos (2008) sobre essa questão:  

 
[...] a realização das COMUDEs não obedeceu a um calendário que indicasse a sua 
regularidade. Identificamos que entre a III e a IV COMUDE há um intervalo de seis 
anos, que corresponde ao período de governo de Roberto Magalhães (1997-2000) e 
ao primeiro ano do governo de João Paulo (2001-2004). (p. 58). 
 

 
 No que tange à formação continuada, os estudos que nos apoiamos não 

apresentaram dados que nos ajudassem a identificar a continuidade do processo que vinha 

sendo tecido na gestão anterior. Em síntese, as questões tratadas até aqui nos ajudam a 

depreender a ideia de que as diretrizes políticas estabelecidas para a política educacional da 

RMER, na gestão Roberto Magalhães, dificultaram o desenvolvimento de instâncias coletivas 

de discussão e de construção das diretrizes educacionais. 

Com a eleição do prefeito João Paulo em 2001, observamos que houve na cidade do 

Recife uma retomada das diretrizes políticas anunciadas pela política educacional da gestão 

1993-1996106. Assim, além de reiterar o compromisso com o processo de democratização do 

acesso à escola, a nova gestão municipal enfatizou um discurso em torno da garantia de uma 

escola de qualidade para todos. Para tanto, defendeu a formação continuada do professor 

como peça fundamental desse processo. Sem desconsiderar a existência de outras 

experiências, observamos que essa gestão, ao traçar as diretrizes orientadoras da proposta 

político-pedagógica que deveriam balizar as práticas educativas e a formação docente, sofreu 

em certa medida influências do ideário construtivista107. Na prática, essa perspectiva traduziu-

se em ações didático-pedagógicas, que se colocaram numa condição de oposição ao ensino 

tradicional e à escola seriada, que, dentre outros aspectos, buscava alternativas relativas ao 

fracasso escolar e a superação de um modelo de ensino e aprendizagem que concebia o aluno 

como objeto passivo no processo de aprendizagem. 

                                                 
106 Importante assinalar que neste momento houve o retorno do mesmo grupo educacional que havia assumido a 

gestão da SEEL nas administrações municipais de Jarbas Vasconcelos. 
107 O boom do construtivismo no Brasil no final dos anos 80 esteve associado, segundo Silva (1993), a duas 

promessas: a presença desta abordagem como uma teoria “progressista” e a possibilidade de direção para 
construção de um processo pedagógico baseado nas teorias da psicologia da aprendizagem. 
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De forma geral, a gestão educacional instalada no governo de João Paulo cunhou 

uma política educacional pautada no desenvolvimento de ações no âmbito da gestão, do 

currículo, da avaliação e nas questões relativas à profissionalização docente (formação, 

concurso, revisão de plano de cargos e salários). No que tange à formação continuada, a 

SEEL se comprometeu, ao longo da gestão em análise, em desenvolver uma política 

sistemática direcionada aos professores dos diferentes níveis e modalidades de ensino que 

compõem a RMER. Ademais, na medida em que foram se intensificando os desafios quanto à 

melhoria do ensino oferecido pela rede, a gestão da SEEL passou a dedicar atenção especial à 

ampliação das estratégias de formação continuada, bem como a investir em possibilidades de 

criação de alternativas que pudessem concorrer para o desenvolvimento da formação 

continuada no âmbito da escola. 

A política de formação continuada nesse período combinou diferentes práticas 

formativas que traduziram objetivos e concepções de formação, que corporificaram formas 

diferenciadas de organização e produção das práticas formativas. Quanto às ações e aos 

programas de formação, a SEEL investiu, entre 2001 e 2008, na realização de atividades 

elaboradas e executadas pela própria secretaria a exemplo dos estudos intensivos, oficinas, 

seminários de socialização, etc. e, em programas implementados pela Rede Nacional de 

Formação Continuada (Pró-letramento) e programas do Centro de Estudos, Educação e 

Linguagens CEEL (Professor Alfabetizador). Além disso, ofereceu ações voltadas para 

formação inicial em serviço, através do Programa Especial de Graduação em Pedagogia 

(PROGRAPE), e normatizou formas de participação do professor em encontros científico-

acadêmicos e cursos de pós-graduação. Enfim, esse quadro demonstra que a SEEL 

desenvolveu nesse período um conjunto de ações/programas que traduzem formas de se 

pensar e fazer a formação continuada na RMER.  

 

5.2 A Gestão de João Paulo (2001-2008): discurso e pressupostos sobre a construção de 

um projeto democrático-popular 

 

Os documentos analisados revelaram que João Paulo assumiu a gestão da cidade do 

Recife sob a promessa de desenvolver um projeto de gestão que atendesse às duas 

reivindicações básicas da população: viabilizar projetos de inclusão social e construir 

mecanismos de participação coletiva, com o intuito de democratizar as decisões da gestão 

pública (RECIFE, 2003). Nesse contexto, a reorganização do quadro político da 

administração municipal da cidade do Recife, além de reacender possibilidades de construção 
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conferiram à gestão Jarbas dois caminhos que se articulavam para construir um projeto de 

uma gestão democrático-popular, também propiciou a retomada da proposta político-

pedagógica que vinha sendo tecida para a rede. 

É sabido que a hegemonia de frentes políticas conservadoras nas esferas de governo 

municipal, estadual e federal, durante todo o transcurso da década de 1990, concorreu para o 

aprofundamento da crise estrutural, historicamente construída no âmbito da sociedade 

brasileira. São aspectos desse processo a desresponsabilização do Estado com relação à 

garantia dos direitos do cidadão e a expansão de um quadro crescente de precarização das 

condições de vida de uma parcela significativa da população. Soma-se a isso o 

desenvolvimento de relações autoritárias que dificultavam a criação de mecanismos de 

participação popular. Essa situação foi ainda agravada pela política de ajustes neoliberais e 

cujas repercussões são sentidas pelos diferentes setores da sociedade. 

Esse quadro fez com que os setores populares e os movimentos sociais 

intensificassem suas reivindicações em torno de um projeto alternativo de sociedade, que 

fosse capaz de tomar as pessoas e as suas necessidades como ponto de partida para se pensar 

as políticas públicas. Rechaçava-se, assim, o projeto neoliberal que previa um progressivo 

abandono do Estado no desenvolvimento de políticas sociais em favor de ações políticas 

conservadoras e autoritárias. Generalizando, poderíamos dizer que essas questões 

concorreram para que a população recifense referendasse o projeto democrático-popular 

proposto pelo PT nas gestões de 2001-2004 e 2005-2008, pois, de alguma forma, a população 

vislumbrava a criação de algumas ações/políticas voltadas para o enfrentamento das questões 

sociais. Vale lembrar que na conjuntura nacional, em 2001, o PT já tinha sido projetado como 

força política no interior de São Paulo, e em capitais importantes como Belo Horizonte, Porto 

Alegre, Fortaleza, São Paulo e outros municípios do país. Tal processo lhe conferiu algumas 

experiências positivas, que de certa forma, foram socializadas como “marcas” do PT, a 

exemplo do “Orçamento Participativo - OP108, que aponta uma perspectiva democrática de 

participação popular no trato das políticas públicas.  

No campo educacional, merece destaque as políticas de ciclos, que favoreceram a 

reflexão sobre a escola, suas práticas, sobretudo no que diz respeito às práticas curriculares e 

avaliativas. Ao discutir essas práticas, foi se formando a ideia de que a escola seriada 

contribuía de forma significativa para o fracasso escolar. Dessa forma, o discurso pedagógico 

                                                 
108 Com o OP, a ideia central da administração era a de trazer a população para discussão e deliberação da 

proposta orçamentária da prefeitura e com isso alcançar uma maior eficiência e efetividade em termos de 
negociação e priorização dos investimentos disponíveis. (SILVA, 2009, p. 355). 
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foi sustentando a tese de que os ciclos apresentavam-se como uma “alternativa viável para 

superar o sistema seriado e ainda como uma política inclusiva e inovadora” (MAINARDES, 

2007, 99). Diante de tal possibilidade, as administrações petistas, nos diversos lugares do país 

conferiram importância a política de ciclos. Vejamos o que argumenta Mainardes (2007) 

sobre essa questão: 

 
No decorrer do tempo, a organização da escolaridade em ciclos tornou-se uma 
espécie de “marca registrada do PT, entendida como uma medida essencial para 
superar o fracasso escolar e uma oportunidade de construir um projeto alternativo de 
educação. Os projetos desenvolvidos em Belo Horizonte (Escola Plural) e Porto 
Alegre (Escola Cidadã) tornaram-se conhecidos e influenciaram a definição de 
políticas similares em outras cidades. (2007, p. 72). 
 

 
No Recife, a administração do prefeito João Paulo, ao se lançar como possibilidade 

de configuração de um projeto de resistência ao modelo neoliberal, também se buscou 

inspiração nas experiências petistas desencadeadas pelo país. Sendo assim, a administração 

petista do Recife ancorou-se no discurso dos princípios democráticos de “igualdade, 

liberdade, autonomia, solidariedade, gestão democrática e justiça social” (RECIFE, 2003), 

para propor a construção de ações políticas que fossem capazes de minimizar a desigualdade e 

a exclusão social, utilizando-se através da democratização do poder local e do 

desenvolvimento de políticas sociais que atendessem as necessidades da população. Nesse 

sentido, a administração de João Paulo, também inspirou-se na proposta do OP para 

desencadear a criação de instâncias populares, com o objetivo de promover o diálogo com os 

representantes da população e tomar decisões acerca da política municipal, sobretudo no que 

diz respeito aos investimentos. Braga (2008) observa que o Orçamento participativo foi a: 

 
(...) ferramenta administrativa mais importante dessa gestão, visando a estabelecer 
uma cultura de participação entre associações, líderes comunitários e cidadãos 
comuns, aumentando a consciência política, possibilitando um maior poder de 
deliberação pela sociedade na gestão da cidade. (p. 45). 
 

 
O texto de Braga (op. cit) nos ajuda a entender que o orçamento participativo buscou 

construir novas formas de relação entre o poder público e a população, através da criação de 

fóruns de discussões e decisões sobre as necessidades da população. Portanto, nesse modelo 

de gestão, são potencializadas as possibilidades de se construir relações democráticas, assim 

como estimular a organização dos grupos sociais, que passam a exigir políticas públicas que 

sejam capazes de viabilizar a melhoria da qualidade de vida da maioria da população. Nesse 

enfoque, parte-se do pressuposto que existe a possibilidade do homem desenvolver-se e 
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crescer interiormente, assim como participar da construção de uma sociedade cada vez mais 

humana. A participação possibilita a população um aprofundamento do seu grau de 

organização e uma melhor compreensão da realidade, influindo, da maneira mais efetiva, no 

seu funcionamento. 

 Em que pese as contradições advinda desse processo, o estudo de Silva (2009), 

evidenciou que o orçamento participativo na cidade do Recife avançou no sentido de transpor 

o campo do discurso da participação, tornando-se uma política efetiva de participação popular 

na administração pública. Numa perspectiva democrática, é importante assinalar que esse 

novo projeto de sociedade não é um dado pronto, nem tampouco um modelo estabelecido por 

normas a priori. Ele é um processo, que se constrói no diálogo entre os sujeitos, imbuídos de 

valores e interesses. A ideia de projeto democrático de sociedade tem, portanto, suas bases em 

princípios ético-políticos, favoráveis ao desenvolvimento de relações efetivamente 

democráticas. Então, nesses marcos, pensando um projeto político como um processo em 

construção e como espaço de disputa, temos a clareza que, mesmo num projeto do governo de 

Frente Popular, que se diz democrático, as contradições e as ambiguidades são passíveis de 

emergir, distanciando-se não raramente dos seus pressupostos iniciais. Por outro lado, não 

podemos deixar de reconhecer que esse movimento também se constitui como o motor de 

criação e re-criação das políticas. Agora, para que isso aconteça, é fundamental que se 

constitua minimamente canais de diálogo e participação da população, caso contrário, as 

decisões políticas ficam subsumidas a uma visão unidirecional. 

As breves considerações que fizemos acerca dos principais pressupostos políticos e 

pedagógicos que orientaram o projeto de gestão democrático-popular, apontando  novos 

rumos que fossem capazes de romper o modelo neoliberal que havia predominado no Recife, 

foram importantes para analisarmos o próximo item, que aborda os princípios e pressupostos 

perseguidos na construção da política educacional da RMER, durante a gestão 2001-2008. 

Enfim, a nossa ideia foi trazer alguns elementos do contexto governamental desse período 

para que pudéssemos perceber e discutir os fios que tecem a política educacional e de 

formação continuada da gestão da SEEL nestse marco temporal. 

 

5.2.1 A Política Educacional da gestão 2001-2008: o discurso sobre a escola pública 

democrática e de qualidade social 

 

A partir da análise dos documentos relativos às políticas educacionais da gestão da 

SEEL instalada no período de 2001-2008, evidenciamos a defesa de uma perspectiva de 
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educação que concebia “a escola como espaço pedagógico de formação do cidadão” 

(RECIFE, 2003). O projeto educacional tecido durante a gestão aludida expressava sua 

intenção em desencadear um processo de reinvenção da escola e suas práticas, haja vista que 

essa instituição foi tomada como importante instrumento para formação da consciência crítica 

do cidadão. Foi atribuída à escola a tarefa de oferecer as ferramentas culturais que ajudassem 

o aluno a adquirir uma compreensão crítica sobre a realidade e a descobrir suas 

potencialidades para construção de um agir, que caminhasse na direção da superação das 

diferentes formas de alienação. Em virtude disso, a educação escolar foi concebida e 

proclamada como um direito social fundamental ao efetivo exercício da cidadania. Outro 

aspecto observado, nesse projeto, foi a defesa da participação da comunidade escolar, como 

elemento indispensável à construção da escola democrática e com qualidade social.  

Alinhada a esses pressupostos, a gestão da SEEL retomou algumas ações desse 

período, bem como encaminhou novas medidas a partir das demandas colocadas no contexto 

atual. Souza Junior (2006) destacou que, durante essa gestão, a SEEL “retomou as 

Conferências Municipais de Educação, reinstituiu os Conselhos Escolares, incentivou, 

normatizou e realizou eleições diretas para Diretores de Escolas e em conjunto com Conselho 

Municipal de Educação realizou diversas ações” (p. 128). Esse conjunto de medidas nos leva 

a concluir que a política educacional assumida pela gestão em tela buscou privilegiar a 

construção de mecanismos, que tinham como propósito o estimulo à participação dos 

diferentes segmentos que compõem a comunidade educacional nas discussões e definição das 

diretrizes da política educacional da rede. Na COMUDE109 de 2002, essa intenção se 

materializou na medida em que propiciou um “amplo debate entre os representantes do 

governo e da sociedade civil”, é que assinala o estudo de Santos (2008, p. 62). 

Numa perspectiva democrática de educação, a participação se constitui como 

importante mecanismo para se assegurar a gestão democrática, sobretudo quando elasta 

participação se realiza de forma consciente e crítica. O estudo de Nora Krawczyk (1999), ao 

abordar a participação da comunidade escolar na definição das políticas, também destacou as 

COMUDEs como importante instrumento utilizado pela SEEL para exercitar a participação 

dos sujeitos da comunidade escolar da RMER na elaboração das políticas educacionais. 

 
A prefeitura do Recife implementou um programa de regionalização do 
planejamento educacional e promoveu as Conferências Municipais de Educação 

                                                 
109 No Regime da COMUDE foram previstos os participantes e as categorias de participação (observadores, 

delegados e convidados) além da dinâmica da Conferência, ou seja, como seriam apresentados e discutidos os 
temas (exposição, paineis, trabalhos de grupo e debates) e a forma de apresentação das discussões e votações 
do grupo na plenária, como também a metodologia desse processo (SANTOS, 2008). 
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(Comudes), para que a comunidade participasse da formulação das diretrizes básicas 
do Plano Municipal de Educação. Prevista na Lei Orgânica Municipal, a Comude 
realizava-se uma vez por ano com a participação de pais, alunos, professores, 
administradores, funcionários, representantes dos poderes públicos e da iniciativa 
privada. O município foi dividido em seis regiões político-administrativas, cujas 
comunidades e lideranças locais se reuniam regularmente para definir as propostas 
que seriam encaminhadas às Comudes e eleger os delegados regionais que 
formariam o grupo gestor do orçamento municipal. (p. 29). 

 
 

A autora evidencia que a institucionalização da COMUDE foi um fator que sem 

dúvidas proporcionou novas relações no trato das políticas educacionais na cidade do Recife. 

Outro aspecto que observamos nos documentos produzidos pela gestão da SEEL é que a 

política educacional em questão sustentou-se no discurso da democratização do acesso à 

educação com qualidade social110. Nessa direção, defendeu a educação escolar como um 

direito social e uma possibilidade de conquista de outros direitos sociais. De acordo com essa 

visão, a proposta político-pedagógica da rede propôs o desenvolvimento de “(...) práticas 

educativas que tenham como norte a educação para todos, sem distinção de gênero, etnia, 

classe social, religião, cultura – entre outros – deverão estar garantidas, enquanto uma atitude 

inclusiva que faça o surgimento da sociedade mais justa” (RECIFE, 2002, p. 09).  

Ao defender e buscar implementar políticas educacionais em acordo com tais ideias e 

princípios, a gestão da SEEL viria ao encontro dos princípios e proposições do movimento 

dos educadores em nível nacional, na medida em que elas se contrapunham ao modelo de 

escola produtivista e utilitarista proposto pelas políticas reformistas de cunho neoliberal. A 

literatura que trata dessa temática demonstrou que os ataques sofridos pela escola pública 

durante o governo de FHC se, por um lado, desmantelou a educação pública, por outro, serviu 

para que a sociedade se organizasse para reafirmar a defesa e a manutenção destsa instituição 

como espaço de socialização do conhecimento e de formação humana. Nesse processo, foi 

importante o papel desempenhado por sistemas dose ensinos municipaisl e estaduaisl 

alinhados a uma perspectiva mais progressista na formulação de suas políticas educacionais. 

Tal posicionamento, provavelmente, conferia-lhes uma maior autonomia para tratar das 

questões relativas à qualidade do ensino e, consequentemente, tornar-se menos vulnerável às 

determinações das políticas de reforma neoliberal. E, nesse sentido, ressaltamos a importância 

da política educacional da SEEL, por assumir um tom propositivo frente às reformas 

educativas, que marcavam o contexto geral do país. 

                                                 
110 As COMUDEs de 2002, 2004 e 2007 concederam importância a esta discussão. Assim sendo, as conferências 

citadas tiveram como temáticas centrais: Construção Coletiva da Educação com Qualidade Social (2002); 
Plano Municipal de Qualidade do Recife: direito e inclusão com qualidade social (2004) e Educação de 
Qualidade, direito e cidadania (2007) (SANTOS, 2008). 
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 Embora o Recife estivesse experimentando mudanças no seu quadro político, no 

nível da esfera federal, permaneciam os imperativos do governo de FHC em face do quadro 

político nacional. A ruptura com essas determinações exigia, portanto, o fortalecimento de 

uma postura ético-política de contraposição por parte dos entes federados e dos movimentos 

sociais. Uma maneira encontrada de tentar responder a essas exigências foi viabilizar a 

formação de mecanismos institucionais que motivassem a participação popular e a gestão 

coletiva na definição das políticas públicas. No âmbito nacional, esse enfoque foi de 

fundamental importância para a formulação e fortalecimento de propostas educacionais que se 

concebiam democráticas em vários lugares do país e que se ocupavam de uma formação para 

cidadania.  

Nesse cenário, destacou-se a política de ciclos, implementada em algumas capitais e 

municípios111 e ancorada numa proposta político-pedagógica de cunho sócio-construtivista, 

que buscou o redimensionamento das práticas curriculares e de avaliação, com o objetivo de 

romper com a lógica da escola seriada e com o fracasso escolar (MAINARDES, 2007; 

FREITAS, 2003; ARROYO, 2001). Seguindo esta mesma tônica, no Recife, os ciclos 

também se constituíram como um dos eixos que estruturaram a política educacional da SEEL. 

Vale observar que, em 2003, a vitória do candidato oposicionista Luis Inácio Lula da 

Silva (PT) para a Presidência da República fortaleceu as esperanças quanto à ampliação do 

debate acerca da necessidade indispensável de construção de um projeto educacional pautado 

nas propostas formuladas pelas entidades representativas do movimento dos educadores. 

Esperava-se assim que o governo Lula realizasse uma “revisão da LDB e seu arcabouço legal, 

em especial as diretrizes para formação de professores” (FREITAS, 2007, p. 1222), haja vista 

que essa legislação estava pautada nas premissas das reformas neoliberais implementadas pelo 

governo anterior. Além disso, o movimento dos educadores reivindicava a superação de uma 

base teórico-pedagógica, que dava primazia à ideologia das competências e da 

empregabilidade por meio de parâmetros e diretrizes curriculares e um sistema de avaliação 

baseado em resultados. Some-se a isso a necessidade urgente de ações políticas que fossem 

capazes de contemplar melhores condições de trabalho e de salário para o professor. 

Contudo, sabemos que muitas das questões que constituem as históricas bandeiras de 

luta dos educadores brasileiros foram postergadas e/ou até mesmo desconsideradas pelo novo 

governo. No âmbito das políticas de formação de professores, uma das ações fortemente 

rechaçada pelo movimento dos educadores foi a implementação do Sistema Nacional de 

                                                 
111 Dentre estas propostas podemos destacar: Escola Cidadã (Porto Alegre), Escola Plural (Belo Horizonte), 

Escola Cabana (Belém), Escola Viva (Campinas), Escola sem Fronteiras (Blumenau), dentre outras. 
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Certificação e Formação Continuada dos Professores112, que indicava a continuidade de um 

modelo de formação pautado em competências profissionais tangíveis. Duas outras 

características também se sobressaem durante toda gestão do governo Lula, que são: a 

permanência e o reforço da formação docente por IES privadas e a reafirmação de uma 

perspectiva de formação por meio da modalidade de educação aà distância. Como podemos 

observar no capítulo 3 desta tese, ambas as questões foram referendadas no Plano de 

Desenvolvimento da Educação.  

Em que pesem os limites e as contradições do governo Lula, não se pode negar 

avanços no que diz respeito a estabelecer um diálogo com entidades representativas dos 

educadores e da sociedade. Indubitavelmente, a construção de canais de diálogo com as 

entidades representativas do movimento dos educadores é um fator que tem contribuído para 

o avanço nas negociações das políticas educacionais e quiçá para a conquista de algumas 

reivindicações do movimento, pois, é nesse contexto de diálogo que as políticas vão sendo 

tecidas. Como esse processo está permeado por ambiguidades e contradições, percebemos que 

está em curso um movimento que expressa, ao mesmo tempo, aproximações e 

distanciamentos dos pressupostos em que se funda uma nova perspectiva de qualidade para 

escola pública e para a formação dos professores. De qualquer forma, parece permanecer ao 

longo do governo Lula as esperanças de mudanças nos rumos da educação brasileira. 

 No Recife, esta possibilidade foi reafirmada com a reeleição do prefeito João Paulo, 

no pleito de 2004, que agora dispunha de mais um mandato para encaminhar/consolidar as 

ações do projeto anterior. Oportuno observar que na segunda administração do prefeito João 

Paulo (2005-2008) ocorreram mudanças na pasta da SEEL, todavia, os documentos analisados 

evidenciam a permanência dos princípios gerais da gestão educacional. Ressaltam-se como 

eixos dessa política: a educação para a cidadania e inclusão social, e o desenvolvimento de 

políticas de currículo, de ensino e de formação dos professores. Nesse sentido, reforçou-se a 

ideia de que “o princípio geral da gestão é a implementação e manutenção de uma proposta 

pedagógica que assegure a inclusão social, através da continuidade dos ciclos de 

aprendizagem e da ressignificação da proposta pedagógica da rede” (RELATÓRIO DE 

GESTÃO, 2008, p. 25). Nesse processo, a formação continuada do professor aparece como 

“elemento essencial para organização do ensino” (RELATÓRIO DE GESTÃO, 2008, p. 29). 

Mesmo considerando que essa gestão manteve uma perspectiva de continuidade, esta 

pesquisa evidenciou que houve algumas mudanças de foco no encaminhamento das políticas 

                                                 
112 As implicações deste modelo de formação foram discutidas no capítulo 03. 
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voltadas para o ensino, que, de alguma forma, influenciaram no trato das questões 

relacionadas à formação continuada. Num esforço de tentar compreender as mudanças 

ocorridas na gestão educacional durante o período de 2001-2008, sem se valer de uma análise 

comparativa, haja vista que este não é nosso propósito, fomos buscando evidenciar as 

mudanças, considerando as demandas postas para a rede, em contextos sócio-políticos 

diferenciados. Com isso, queremos dizer que os encaminhamentos dados à condução da 

proposta político-pedagógica da rede refletiram, de certo modo, no clima de discussão, de 

confronto de ideias e de reflexão sobre o papel da escola, considerando-se as necessidades de 

construção e afirmação de um projeto alternativo de educação. Num primeiro momento, o 

projeto de educação municipal voltou-se para ampliação das possibilidades de acesso à escola 

e, num segundo momento, seu olhar esteve centrado na permanência do aluno, com a oferta 

de um ensino com qualidade. Por seu turno, essas questões influenciaram a formação 

continuada. 

Também não podemos deixar de destacar que na primeira gestão de João Paulo a 

SEEL precisou lidar com as políticas educacionais de cunho neoliberal implementadas pelo 

governo de FHC. Esse fator, provavelmente, exigiu políticas mais alinhadas ao debate político 

sobre as finalidades da escola e relacionadas à democratização da escola e do ensino. Afinal, 

essa era tônica assumida pelas políticas educacionais que se colocavam na contramão do 

projeto de educação neoliberal. 

De uma forma generalizada, poderíamos dizer, então, que o primeiro ciclo da gestão 

da SEEL focou a dimensão mais política da relação entre educação e sociedade, com a 

afirmação dos princípios que dão sustentação ao projeto de educação e de sociedade que se 

desejava construir. Na segunda gestão, os princípios foram mantidos, porém, houve uma 

preocupação com o processo didático-pedagógico, na tentativa de consolidar a proposta 

político-pedagógica Ciclos de Aprendizagem, delimitada pela gestão anterior. Há, dessa 

forma, um processo de continuidade, tendo em conta as demandas sociais e educacionais, 

estabelecidas historicamente. Isso significa que, num determinado tempo e espaço, os sujeitos 

são desafiados a construir formas de intervenção na realidade. Como esse processo é ao 

mesmo tempo formador e gerador de novos conhecimentos, ele contribui para 

criação/ressignificação de novas práticas e/ou permanência de práticas instituídas. Foi com 

esse enfoque que tentamos olhar para as gestões implantadas na SEEL, no período de 2001-

2008. Retornaremos a essa questão quando estivermos tratando das mudanças ocorridas no 

âmbito das práticas formativas. 
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5.2.2 Aspectos Gerais da Gestão Educacional Municipal (2001-2004) 

 

No que tange às questões relacionadas à gestão educacional municipal do período de 

2001-2004, a análise documental revelou que a conquista da escola de qualidade social seria 

obtida, dentre outros aspectos, pela implementação de ações que viabilizassem a 

democratização do acesso à escola, sobretudo nas etapas da educação infantil e anos iniciais 

do Ensino Fundamental; pela implantação da Proposta pedagógica Ciclos de Aprendizagem e 

pela criação de políticas de valorização do magistério. Vejamos a seguir os objetivos gerais 

que orientaram essa gestão: 

 
Expandir o atendimento, com qualidade social, no nível da educação básica, nas 
etapas da educação infantil e, em regime de colaboração, do ensino fundamental; 
desenvolver uma proposta pedagógica articulada ás demandas por melhoria da 
qualidade da vida coletiva, contemplando a identidade e a diversidade no âmbito de 
um projeto social; assegurar mecanismos de instâncias de gestão democrática; 
garantir uma política que valorize os profissionais da educação e atenda às 
prioridades da política educacional e consolidar o processo de avaliação 
institucional. (RELATÓRIO DE GESTÃO, 2004). 
 

 
Com relação ao objetivo da democratização do acesso à escola, o Relatório de 

Gestão elaborado em 2004 trouxe dados que demonstram o aumento significativo das taxas de 

matrículas no ensino regular, o crescimento do parque escolar e a ampliação do número de 

professores por meio de concurso público. O quadro a seguir evidencia o crescimento da rede 

no período de 2001-2004. 

 

Quadro 18 - Expansão da RMER no período de 2001-2004 

Ação Ano/2000 Ano/2004 
Matrícula Ensino Regular da 

Educação Básica 
108. 910 136.387 

Crescimento do parque escolar 200 
 

211 

Ampliação do número de 
professores 

2000 4894 

Fonte: A organização do quadro tomou como referência os dados apresentados no Relatório de Gestão (2004, p. 
10). 

 

Destaca-se, no referido relatório, que a expansão da rede é uma ação que tomou 

como base as informações construídas no âmbito do Orçamento Participativo. Na tentativa de 

suprir as necessidades da população quanto ao acesso à Educação Básica, sobretudo, na 

educação infantil e nos ciclos iniciais do Ensino Fundamental. Com relação a esse aspecto, é 

importante considerar a sintonia entre os objetivos relativos à democratização do acesso e à 
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participação da população na definição de suas necessidades. Aqui, cabe também observar 

que no âmbito nacional havia um grande debate acerca da necessidade urgente da 

universalização da educação básica, haja vista os elevados índices de crianças, jovens e 

adultos que ainda se encontravam fora da escola.  

No que diz respeito ao desenvolvimento de uma proposta pedagógica articulada às 

demandas por melhoria do ensino, essa gestão defendeu a política de ciclos como 

possibilidade concreta de intervenção nas estruturas seletivas e excludentes da escola, assim 

como possibilidade de instituir uma pedagogia mais próxima da realidade dos alunos, mais 

sintonizada com a realidade circundante, mais interativa e inclusiva, mais autônoma e criativa. 

Contudo, é importante assinalar que, embora essa proposta tenha sido inspirada em 

experiências inovadoras, cujo horizonte era incluir aqueles que vinham sofrendo um processo 

de exclusão sistemática por dentro da escola, os caminhos que conduziram à sua implantação 

distanciaram-se de uma perspectiva democrática. Os ciclos foram implantados no âmbito de 

toda rede, sem que houvesse ocorrido um amplo debate com os professores e os demais 

membros da comunidade escolar. Tal processo contribuiu para disseminar compreensões 

reducionistas sobre os princípios da referida proposta e resistências dos professores, quanto à 

aceitação de novas bases pedagógicas que implicavam mudanças na lógica da escola seriada. 

Os documentos analisados denotam que a discussão sobre os ciclos veio depois de sua 

implantação nos espaços de formação continuada do professor. 

Sobre a política de valorização do magistério, observamos nos documentos 

analisados que a gestão buscou atuar nas dimensões relativas à formação continuada, às 

condições de trabalho, à revisão do plano de cargos e carreira e à realização de concursos para 

garantir a ampliação do quadro de docentes, conforme expressam os dados do quadro a 

seguir. Tais aspectos demonstram uma sintonia com as reivindicações do movimento dos 

educadores no Brasil, no que diz respeito à valorização do magistério. O aumento do quadro 

docente nos ajuda a perceber o quão defasado estavam as condições da RMER para ampliar a 

oferta de educação na cidade do Recife. 

 

Quadro 19 - Crescimento do Corpo Docente 

Ano Concurso Ano/Nomeação Professores Nomeados 
2000 2001 500 
2002 2002 700 
2003 2003 400 
2004 2004 400 
TOTAL                                                                                                             2000 

Fonte: Recife/SEEL/ Relatório de Gestão, 2004, p. 10. 
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Com relação à formação continuada, a gestão da SEEL de 2001-2004 desenvolveu 

diferentes atividades formativas com o intuito de promover a qualificação do professor e 

melhoria do ensino. Nesse processo, resgatou os princípios, diretrizes e algumas ações 

contempladas no projeto de formação elaborado durante a gestão educacional instalada no 

período de 1993-1996. Dentre as ações formativas desenvolvidas nesse período, destacamos 

os estudos semestrais intensivos, a participação em seminários, cursos e palestras, 

investimentos destinados à aquisição de livros, revistas e jornais para compor a biblioteca do 

professor, e afastamento remunerado durante a realização de cursos de pós-graduação, lato e 

stricto sensu. Observamos, assim, uma diversidade de atividades formativas, que ajudaram a 

plasmar as concepções de formação continuada que se corporificaram nas práticas formativas, 

as quais revelaram objetivo, conteúdos e procedimentos metodológicos diferenciados. 

 

5.2.3 Aspectos Gerais da Gestão Educacional Municipal 2005-2008 

 

A análise documental evidenciou que, nesse período, a gestão da SEEL, além de 

reafirmar os princípios firmados pela primeira administração (igualdade, autonomia, inclusão, 

integralidade e reconhecimento da diferença), incorporou o princípio da educação integral. 

Esse princípio foi entendido, pela gestão, como resposta ao desafio da educação 

contemporânea, haja vista que no debate educacional a pauta não está mais restrita à questão 

do acesso, mas à permanência do aluno com aprendizagem. Com base nesse entendimento, a 

SEEL definiu como eixo estruturante de sua política “a organização eficaz do ensino e da 

aprendizagem” (RELATÓRIO DE GESTÃO, 2008, p. 29), com vistas a alcançar melhoria 

nos níveis de desempenho de aprendizagem do aluno. 

Nesse contexto, estão presentes aspectos referentes ao debate sobre a democratização 

e a qualidade do ensino. Como já afirmamos anteriormente, o discurso em torno da 

democratização do acesso à escola básica foi a tônica das políticas educacionais no final da 

década de 1990 e início dos anos de 2000, sobretudo no âmbito do Ensino Fundamental. 

Nesse período, observamos uma ação incisiva do Estado quanto à expansão dos sistemas de 

ensino, que, dentre outros aspectos, concorreu para a ampliação da oferta de vagas na 

educação básica. Atualmente, pode-se dizer que o problema do acesso foi resolvido, pois as 

pesquisas revelam que 96% da população de 7-14 anos, hoje, se encontram-se atendidas pelo 

Ensino Fundamental, todavia, os dados do acesso/inclusão não se expressam da mesma forma, 

quando a qualidade do ensino está em questão. Sobre esse último aspecto, Esteban (2010) 

destacou que nos últimos anos os resultados dos exames internacionais e nacionais, bem como 
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dos que se realizam no cotidiano escolar, expõem o fracasso escolar brasileiro. Diz ainda à 

autora que tais resultados expressam a incapacidade da sociedade brasileira para produzir uma 

escola capaz de atender os interesses das classes subalternas que a frequentam. Enfim, criou-

se por dentro da escola pública um processo de “inclusão excludente”113. 

Invariavelmente, esse cenário de exclusão tem sido evidenciado, dentre outros 

fatores, nos baixos índices de aprendizagem do aluno da Educação Básica. Em virtude disso, 

acentuaram-se as exigências quanto ao desenvolvimento de ações que pudessem intervir 

diretamente no ensino, com o intuito de promover a melhoria na aprendizagem do aluno. 

Dessa maneira, observamos nas últimas décadas o fortalecimento de um discurso que realça a 

necessidade de se provocar mudanças na prática do professor, com vistas à superação de 

questões relativas à melhoria da qualidade do ensino. Associado a esste ideário, está o 

reconhecimento da formação continuada como instrumento privilegiado para que se efetivem 

mudanças na prática docente. Enfim, o que queremos destacar é que o discurso que preconiza 

mudanças no trabalho docente para minimizar os problemas da qualidade no ensino caminha 

no sentido de valorizar uma perspectiva de formação continuada, cuja ênfase recai na reflexão 

dos elementos que compõem o processo de ensino-aprendizagem. 

Com relação à gestão da SEEL, instalada no período de 2005-2008, os dados 

revelaram sua aproximação com essa lógica. Assim sendo, as diretrizes político-pedagógicas 

assumidas pela gestão em tela foram direcionadas ao ensino e à sala de aula e, por sua vez, 

ratificaram a formação continuada como caminho indispensável à melhoria da qualidade do 

ensino. O trecho a seguir, extraído do Relatório de Gestão (2008), evidencia esta assertiva: “A 

formação continuada dos educadores apresentou-se desde o início [da gestão], como elemento 

essencial para materializar a organização eficaz do ensino e da aprendizagem” (p. 29). Assim, 

a SEEL passou a desenvolver suas ações considerando-se os seguintes objetivos estratégicos:  

 
Ressignificar a proposta pedagógica da RMER de forma contextualizada, com 
parâmetros claros de avaliação da aprendizagem; implantar políticas de formação 
continuada dos educadores e de acompanhamento escolar; definir uma política de 
acesso e permanência dos estudantes nas diversas modalidades de ensino, 
objetivando a sustentabilidade de inclusão social e implementação de práticas 
educativas complementares que favoreçam e ampliem as oportunidades de 
aprendizagem da criança, do jovem e do adulto do Recife. (Relatório de Gestão, 
2008). 
 

  
Esses objetivos corroboram a ideia de que a preocupação central da SEEL passou a 

ser a busca por melhoria das aprendizagens do aluno, a partir de um processo de 

                                                 
113 Este termo foi formulado por Saviani (2007) em entrevista a Capriglione, citado em Brzezinsk (2008). 
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ressignificação da proposta Ciclos de Aprendizagem. Segundo alguns gestores da SEEL, era 

dominante em 2005 na rede, um discurso que relacionava os baixos níveis de qualidade do 

ensino à descrença que os professores tinham com relação aos ciclos. Diante deste fato, na 

visão dos gestores da SEEL, tornava-se primordial uma ação que fosse capaz de resgatar a 

proposta dos ciclos, assim como ressignificá-la. Partia-se da compreensão de que, se por um 

lado os ciclos haviam proposto mudanças nos aspectos constituintes do trabalho didático-

pedagógico, por outro, observava-se que tais mudanças não haviam sido incorporadas 

efetivamente à prática do professor. Nesse sentido, a formação continuada, com o foco mais 

direto nas questões da escola e do processo de ensino-aprendizagem, aparece como 

possibilidade de promover alterações na prática docente. A fala de um gestor a seguir é 

ilustrativa nestse sentido: 

 
A gente tem uma proposta pedagógica que ela foi feita na gestão de 2001-2008. São 
duas gestões de um mesmo grupo, de uma mesma corrente de pensamento político. 
A proposta foi criada numa perspectiva de organização em ciclos. Enfim, uma 
proposta dentro de uma política pedagógica que rompe com princípios da seriação e 
traz a organização em ciclos. (...) E assim, quando assumimos a gestão em 2005, 
tinha uma grande discussão: Porque ciclos? Porque avaliação daquela forma? porque 
a questão da progressão? Eram muitos conceitos, e pra gente, era também uma 
proposta que ainda está por se formar, e eu acredito que um dos papeis da formação 
continuada, a partir de 2005, foi justamente trazer outras perspectivas que e 
poderiam estar fundamentando o professor, eu diria, para uma ressignificação dessa 
proposta. Ou seja, a partir dela, a gente trazer outros elementos que poderiam 
ressignificar a proposta. (...) Mas, assim, com os ciclos, o professor começa a dizer e 
agora como vai ser o meu trabalho? A gente fez uma avaliação depois de quatro 
anos de ciclo, e a gente não sentiu muito o efeito disso na organização do trabalho da 
escola, O que veio dar essa perspectiva, foi quando a gente trouxe a formação para 
dentro da escola. Então, a formação teve muito esse papel. Eu digo assim, a 
formação reflete a prática que se faz na escola. (Gestor 03) 
 

 
O testemunho do gestor é significativo por evidenciar os fatores que levaram a gestão 

da SEEL a instaurar, a partir de 2005, um processo de revisitação da política e das práticas de 

formação continuada que vinham sendo desenvolvidas com os professores do 1º e 2º ciclos. 

Essa reflexão, por sua vez, esteve assentada na ideia de ressignificação da proposta 

pedagógica da rede. Na consecução desse processo, a SEEL apontava a formação continuada 

como espaço que poderia ajudar o professor a adquirir uma melhor compreensão do trabalho 

pedagógico numa instituição organizada por ciclos. Convém, também, destacar que no 

processo de ressignificação apareceram questões relacionadas à necessidade de se estabelecer 

uma certa clareza com relação aos indicadores de aprendizagem do aluno. Assim, poderíamos 

afirmar que a partir de 2005, a política e as práticas de formação continuada da SEEL 

buscaram incidir diretamente sobre o “fazer docente” com o objetivo de potencializar 
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mudanças na prática educativa e, consequentemente, alcançar melhoria na qualidade do 

ensino e da aprendizagem do aluno.  

Na prática, essa tendência ratificou a continuidade das ações de formação continuada 

que já vinham sendo desenvolvidas na rede, porém com algumas alterações. A formação 

continuada mais voltada para o ensino exigiu da SEEL ações mais incisivas, que fossem 

capazes de viabilizar as condições para o desenvolvimento de momentos de formação no 

âmbito da escola, por intermédio de programas voltados especificamente para as áreas de 

alfabetização, língua portuguesa e matemática. Inseridas num movimento complexo e 

contraditório, as mudanças arquitetadas na formação continuada estiveram, por um lado, 

imbuídas de um movimento permanente de revisão, adaptação e consolidação dos 

pressupostos que embasam a proposta Ciclos de Aprendizagem. Por outro lado, uma análise 

das intenções apontadas pela SEEL revela que o redirecionamento da formação continuada 

esteve, em certa medida, em consonância com as principais questões políticas e 

epistemológicas que têm prevalecido no debate das políticas de formação docente nas duas 

últimas décadas.  

Sobre esse aspecto, lembramos que a partir dos anos de 1990 as políticas 

educacionais começaram a atribuir atenção especial à escola e à sala de aula. No campo 

epistemológico das políticas de formação de professores, destacam-se as influências da 

abordagem da epistemologia da prática. Construída a partir de uma crítica ao modelo da 

racionalidade técnica, essa abordagem defende a reflexão sobre a prática profissional como 

eixo estruturante dos processos formativos. Como já foi dito anteriormente, Schön (2000) e 

Zeichner (1993) compreendem que o movimento da formação do prático reflexivo, ao propor 

rupturas com a lógica da racionalidade técnica, favoreceu, através da valorização da 

experiência, a construção de uma “nova” perspectiva de formação ao dedicar atenção especial 

ao repertório de saberes produzidos pelo professor no exercício de sua profissão.  

Ao privilegiar a experiência e os saberes advindos dela, a reflexão permitiria ao 

professor buscar sentido para as situações criadas. Assim, “esta postura de pensar sobre o que 

está fazendo – ou refletir na ação – permite ao professor redefinir os problemas com os quais 

se depara, assim como reelaborar as estratégias que utiliza no seu fazer pedagógico” 

(SOARES, 2002, p. 38). Tendo em vista essas considerações, pudemos observar que ao longo 

da gestão de 2001-2008, a SEEL anunciou uma concepção de formação continuada que, de 

certa maneira, tem apresentado aproximações com essa tendência.  

Ainda sobre a política de valorização do magistério, o olhar atento sobre os 

documentos da rede deixa à mostra o realce dado aos aspectos da profissionalização, 
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denotados, principalmente, pelas ações instituídas no campo da formação continuada. Dessa 

maneira, observamos que as condições de trabalho necessárias ao desenvolvimento da 

proposta dos ciclos ficaram a reclamar ações mais incisivas por parte da Secretaria de 

Educação. Isso porque as questões concernentes à melhoria das condições de trabalho foram 

evocadas pelos professores da RMER nos diferentes espaços em que esses profissionais 

tiveram oportunidades de manifestar suas reivindicações114. A falta de material didático-

pedagógico, de bibliotecas, de laboratórios, estrutura física e pedagógica adequada ao 

desenvolvimento da política dos ciclos, livros e outros materiais didáticos, apoio técnico-

pedagógico, espaço/tempo para o trabalho coletivo, dentre outros, são aspectos reivindicados 

pelo professor e que indicam a necessidade de um olhar mais cuidadoso para as questões da 

profissionalização e, em especial, para as condições de trabalho do professor. Vale ressaltar 

que essas questões perpassaram todo o período da gestão municipal 2001-2008. 

Em síntese, pudemos observar que os dois momentos da gestão educacional 2001-

2008 perpassaram a ideia de que a formação continuada é um instrumento valorizado na 

conquista da qualidade do ensino. Nesse sentido, ela foi relacionada às mudanças pretendidas 

pela SEEL, em especial no que concerne ao currículo (ciclos). Esse traço demonstra que a 

formação continuada do professor respondeu não- somente aos ditames da “sociedade do 

conhecimento” (obsolescência do conhecimento), mas às finalidades da política educacional 

adotada na RMER. Todavia essa perspectiva de formação continuada que enseja a reflexão 

sobre a prática foi se configurando de forma diferenciada ao longo da gestão educacional. 

Retornaremos a essa discussão no capítulo 6, que se refere à discussão das concepções e 

práticas de formação adotadas e desenvolvidas pela SEEL. 

 

5.3 A proposta Ciclos de Aprendizagem: estruturantes e novos requerimentos para o 

trabalho pedagógico  

 

De uma forma geral, a literatura que trata dos ciclos tem evidenciado que tal política 

apresentou-se no cenário da educação brasileira como um dos caminhos apontados para 

minimizar a lógica da escola seriada e sua avaliação excludente. Arroyo (2001), Mainardes 

(2007), ao tratarem das práticas curriculares nas escolas seriadas, observam que a organização 

do tempo pedagógico e dos saberes escolares são fatores que concorrem para o 

                                                 
114 Em dezembro de 2001, a SEEL promoveu um encontro de avaliação da proposta Ciclos de Aprendizagem 

com os professores 1º ano do 1º ciclo. Além das questões de natureza conceitual e metodológicas quanto ao 
trato dos conteúdos curriculares, emergiu também, aspectos relacionados à infra-estrutura da escola. 



 217

estabelecimento de uma prática pedagógica subordinada a uma lógica de seriação cujo eixo 

estruturante é a hierarquização do conhecimento escolar a ser ensinado e aprendido. Dessa 

maneira, os elementos que compõem o trabalho pedagógico, o currículo e a avaliação, 

principalmente, estão condicionados, por uma organização linear e fragmentada, que 

desconsidera os diferentes tempos de aprendizagem do aluno. Outro aspecto a ser observado 

no modelo seriado é a ênfase na transmissão de conhecimentos de forma passiva, que 

contribui para o estabelecimento de um padrão de aprendizagem. 

Nesse contexto, podemos dizer que a escola seriada encontra-se fortemente 

implicada com o fracasso escolar do aluno. Torna-se importante, então, a construção de uma 

nova lógica escolar, que busque a superação de uma visão conservadora de educação que tem 

orientado o ensino e a aprendizagem. Pretende-se assim, construir uma lógica que favoreça a 

construção de relações pedagógicas democráticas e voltadas ao respeito dos ritmos e tempos 

de aprendizagem do aluno. Do ponto de vista do ideário pedagógico, que deu sustentação para 

aos ciclos, cabe destacar as contribuições das abordagens escolanovistas e sócio-

interacionistas115, que toma a interação como elemento organizador do processo de ensino de 

aprendizagem.  

Nesse enfoque, o desenvolvimento humano resulta das relações de interação 

estabelecidas entre o sujeito e o contexto sócio-histórico em que se insere. A aprendizagem, 

por conseguinte, é concebida como um processo socialmente construído. De acordo com essa 

perspectiva, o aluno deixa de ser um objeto passível, na medida em que passa passa a atuar 

como sujeito ativo de seu processo de aprendizagem. Portanto, toma-se em consideração os 

saberes que os sujeitos produzem a partir de suas experiências de vida.  

 
Os adeptos da organização da escola em ciclos sustentam que os ciclos reconhecem 
a existência de diferentes fases de desenvolvimento vivenciadas pelos 
educandos(as): crianças, adolescentes, jovens e adultos, os quais constroem seu 
processo de formação, a partir da interação com o ambiente físico e histórico-
cultural; possibilitam que o conhecimento possa ser articulado através das diferentes 
disciplinas de modo a reduzir a fragmentação e a alienação entre os diferentes 
saberes culturais, tornando esses diferentes saberes integrantes da vida cotidiana dos 
educandos(as), os quais deverão participar com seus saberes, com suas experiências, 
a fim de que possa haver a relação dialética entre o cotidiano e a cultura universal. 
(CUNHA, 2009, p. 08) 
 

 
No âmbito da ação pedagógica, esse enfoque caracteriza-se por uma intervenção que 

contemple um maior nível de interação entre o sujeito e o objeto de estudo, bem como a 

                                                 
115 Neste contexto localizamos as contribuições do campo da Psicologia, sobretudo os estudos de Piaget e 

Vigotsky. Contudo, é importante considerar que há especificidades teóricas no pensamento destes autores que 
influenciam a organização do processo de ensino-aprendizagem. 
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interação desse objeto com a realidade, com as experiências e os saberes sociais dos sujeitos. 

Pois é, essa relação de interação entre sujeito-objeto de estudo-realidade que propicia o 

desenvolvimento das estruturas cognitivas existentes e a formação de esquemas que ajudam o 

aluno a interpretar a realidade. Desse modo, entendemos que os ciclos ao se filiarem a essa 

compreensão de ensino-aprendizagem, colabora com o movimento de mudança da escola, 

incidindo nas formas de organização do trabalho pedagógico, principalmente, nos aspectos 

relacionados ao currículo e aà avaliação.  

Nessa direção de preocupação quanto à lógica curricular excludente, Freitas (2003) 

afirma que os ciclos são concebidos como “instância política de resistência à escola 

convencional”. (p.68). Diante dessa possibilidade, os ciclos emergem na educação brasileira 

como propostas de reformas educacionais que disseminam o discurso da inclusão e 

democratização da escola. Mainardes (2007), ao analisar a proposta dos ciclos no contexto da 

educação brasileira, afirmou que essa política apresentou-se como inovadora e positiva, na 

medida em que contribuiu para eliminar ou diminuir significativamente a reprovação. Além 

disso, destaca que os ciclos proporcionaram ao aluno mais tempo para aprender, bem como 

permitiram aos professores avançarem em suas concepções e práticas no tocante ao ensino e à 

aprendizagem. Nesse sentido, compreendemos que a política dos ciclos surgiu imbuída do 

compromisso com a construção de uma escola que privilegiea a produção de práticas 

pedagógicas que contribuem para a reinvenção da escola e o desenvolvimento de um ensino 

menos seletivo e excludente.  

A SEEL, ancorada nos pressupostos dos ciclos, implantou a proposta “Ciclos de 

Aprendizagem” no primeiro semestre de 2001 em toda rede de ensino, com o objetivo de 

promover a melhoria do ensino e a inclusão daqueles que se encontravam excluídos da escola, 

embora fazendo parte dela. Na visão dos gestores da SEEL, os ciclos apresentaram-se como 

uma possibilidade de se introduzir na RMER uma perspectiva político-epistemológica e 

pedagógica, que contribuísse para gestar uma concepção de escola inclusiva, uma escola 

capaz de enfrentar as questões da diversidade e da diferença social. Nesse sentido, a 

Secretaria de Educação propôs a reorganização do tempo de escolarização dos alunos, 

respeitando o seu desenvolvimento e suas experiências, assim como propôs mudanças nos 

processos pedagógicos, com o intuito de estabelecer um vínculo entre o conhecimento escolar 

e a realidade social. Vejamos um fragmento da proposta da rede em que parece expressar 

essta intenção: 

 
Esta organização representa, sobretudo, aderir a uma política de inclusão; respeitar a 
diversidade e os diferentes tempos para aprender, já que aprendizagem é uma 
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construção social e, portanto, passível de mudança; sintonizar-se com os teóricos 
sócio-interacionistas e com a visão dialética da história, rompendo com territórios de 
poder secularizados; atualizar o currículo, contemplando a esfera das atividades, das 
dinâmicas e das relações no âmbito da escola. (RECIFE, 2002, p. 30). 
 

 
Nessa direção, a política de ciclos implementada pela SEEL requereu intervenções 

no âmbito do currículo e da avaliação, que desencadearam mudanças no trabalho do 

professor, o que colocou exigências para formação. No tocante ao currículo, o texto da 

proposta pedagógica explicita orientações quanto à necessidade de se desenvolver práticas 

curriculares voltadas ao atendimento da diversidade e heterogeneidade dos alunos e ao 

respeito do tempo e do seu ritmo de aprendizagem e dos saberes acumulados nas suas 

experiências. Na proposta anunciada, “o currículo é visto [como] movimento processual, 

pressupõe uma organização diferenciada, com uma estrutura que favorece a continuidade, a 

interdisciplinaridade e a integração coletiva” (RECIFE, 2002, p. 18). As mudanças 

relacionadas à avaliação foram justificadas pela necessidade de se instaurar práticas que 

permitissem o acompanhamento sistemático do desenvolvimento do educando por parte do 

professor. Esse processo, por sua vez, teria a função de auxiliar uma intervenção pedagógica 

mais adequada às condições de aprendizagem do aluno. Na referida proposta, a avaliação 

aparece como “processo de constatação, de compreensão, de intervenção e de constituição do 

exercício de aprender a construir o conhecimento” (RECIFE, 2002, p. 55). 

Com base nesses pressupostos, o texto da proposta Ciclos de Aprendizagem enfatiza 

que o professor necessita apropriar-se de uma compreensão acerca das diferentes concepções 

de escola, educação, ensino e aprendizagem para poder criar e encaminhar sua ação na 

direção pretendida pelos ciclos. A despeito dessa questão, a proposta dos ciclos focaliza não 

somente uma intervenção na formação do aluno, mas também sugere que a mesma trará 

contribuições para a profissionalização docente, na medida em que destaca que “a 

complexidade do processo ensino-aprendizagem remete às questões operacionais, teórico-

metodológicas, como também impõe a revisão do currículo e das práticas e do caminho da 

docência como profissão”. (RECIFE, 2002, 34). Apresentamos na figura a seguir uma síntese 

das questões postuladas/projetadas pela proposta Ciclos de Aprendizagem. 
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Figura 08 – Síntese da Proposta Político-Pedagógica Ciclos de Aprendizagem e sua 

relação com a formação continuada do professor 

 

 

 

De acordo com a figura, podemos perceber que a proposta Ciclos de Aprendizagem 

consistiu numa forma de intervenção político-pedagógica, que se propôs a desencadear 

mudanças nos elementos constitutivos do trabalho do professor, com o intuito de promover 

melhoria na aprendizagem dos alunos da RMER. Nesse contexto, a formação continuada foi 

assumida como um instrumento inerente a esse processo, na medida em que ela poderia 

fomentar mudanças na prática docente. Enfim, a proposta de ciclos formulada pela SEEL 

apresentou questões que foram ao encontro dos pressupostos de uma Pedagogia, que busca 

construir práticas educativas propositivas no âmbito da escola. Ademais, a proposta tem como 

horizonte a valorização dos sujeitos nos seus processos de aprendizagem (aluno e professor), 

aspecto esse, que contribui para a efetivação de relações democráticas no trato do 

conhecimento e fortalece as relações de trabalho calcadas na colaboração. Na formação 

continuada, esse fator torna-se importante para romper com os modelos de formação pautados 

numa perspectiva de treinamento. 
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Mesmo considerando as potencialidades da proposta Ciclos de Aprendizagem na 

melhoria do ensino e na consecução de novas formas de se pensar e fazer a formação 

continuada, entendemos ser importante destacar as reflexões das pesquisas de Oliveira (2004) 

e Villar (2009). Ambas as autoras revelaram que houve uma ação verticalizada da SEEL, no 

que diz respeito a criação dos ciclos por meio de decreto, aspecto esse que contribuiu para o 

desencadeamento de um clima de polêmicas entre os professores. Villar (op cit), ao analisar 

esse processo, demonstrou que a implantação dos ciclos foi marcada por contestações e 

polêmicas por parte dos professores da RMER.  

 
(...) a implantação do Sistema de Ciclos no Município do Recife ocorreu no segundo 
semestre de 2001, de forma universalizada, ou seja, todas as escolas passaram a 
operar ao mesmo tempo com o referido sistema, sem que para isso, houvesse 
qualquer participação ou preparação dos agentes educacionais que estavam no 
interior das escolas e que seriam os responsáveis diretos pela consecução das 
mudanças pretendidas. Assim, o Sistema de Ciclos emergiu no cenário educacional 
do município como uma decisão verticalizada, repentina e imposta, a qual a escolas 
deveriam apenas acatar e executar. (VILLAR, 2009, pp. 141 e 142). 
 

 
Importante salientar que essa perspectiva foi ratificada em nossa investigação, 

através do depoimento dos professores da escola participante desse estudo:  

 
A questão dos ciclos sempre aparecia nas discussões da gente, porque muitos de nós 
não concordávamos com a forma que o os ciclos foram implantados, como eles 
foram apresentados. (Professora 02) 
 
Nas formações, a gente discutiu muito sobre o assunto do ciclo, é por que na verdade 
a proposta de ciclo veio assim, muito prontinha. (Professora 04) 
 
Você já deve ter ouvido muito que a gente recebeu essa coisa dos ciclos de pára-
quedas. Foi jogado na cabeça da gente, essa coisa do sistema de ciclos e a gente até 
hoje continua impactado. Foram muitas mudanças. Mas a angústia que continua nas 
próprias escolas é, principalmente, pela questão da retenção que ela tem dado assim, 
uma angústia maior. (Coordenadora Pedagógica). 
 

 
Ao trazermos essas questões, não queremos com isso desconhecer a importância da 

política dos ciclos para a RMER, pois como já nos referimos, os ciclos propuseram alterações 

na organização do ensino e na prática pedagógica que, indubitavelmente, trazem elementos 

potencializadores e/ou estimuladores do processo de ressignificação das práticas educativas. 

Nem tampouco, queremos defender a ideia de que os professores necessitavam ser treinados 

e/ou qualificados antes da implementação da proposta dos ciclos, porque isso, sem dúvidas, 

significaria uma lógica mecânica, que também não contribuiria para efetiva mudança na 

qualidade dos processos educativos.  
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Sobre esse último aspecto, Arroyo (2001) assegura que na política dos ciclos não há 

um processo a priori, na medida em que ele é tecido no próprio processo de construção dos 

ciclos. Também não há como negar, que as mudanças propostas pelos ciclos, podem trazer a 

baila certas resistências por parte do professor, que se sente ameaçado diante de questões que 

implicam em reflexões sobre sua formação para lidar com as exigências dos ciclos e, até 

mesmo, possíveis mudanças nas relações de “poder” que pareciam torná-la vulneráveis com 

os novos encaminhamentos dados à avaliação da aprendizagem. Enfim, estamos dizendo que 

os ciclos, ao deslocarem o aluno para o centro do processo ensino-aprendizagem, ao tratá-lo 

como sujeito aprendente, mexe com modelos consagrados de ensino e de professor. Aqui 

lembramos Arroyo (2001), quando afirma que o processo de “desconstruir a organização 

seriada e sua lógica [implica em] desconstruir um pedaço de nós” (p. 144). 

Porém, somos do entendimento que toda proposta que se coloca na perspectiva de 

enfrentar os problemas da qualidade de ensino e de reinvenção da escola e de suas práticas, 

clama pela construção de um diálogo franco e aberto com os professores, pois é a partir dele 

que as dúvidas, os questionamentos e os desafios vão surgindo e indicando os caminhos a 

serem seguidos pelo coletivo. Além disso, a discussão coletiva ajuda os professores a se 

envolverem com a construção e a implementação das políticas, fator esse, que favorece o 

desenvolvimento de um sentimento de pertença, assim como uma atitude de 

comprometimento por parte dos sujeitos envolvidos. Por último, a conjugação desses fatores é 

imprescindível à construção de um projeto de escola democrática.  

Sobre as condições necessárias à implantação dos ciclos, Souza Junior (2006), 

observou que a SEEL buscou garantir as “providencias para sua materialização”. Porém, vale 

dizer que as ações efetivadas ainda não foram suficientes para tender àas demandas da rede. 

Indubitavelmente, a organização do trabalho pedagógico numa instituição ciclada requer um 

novo trato das questões pedagógicas e das condições materiais necessárias à sua efetivação. 

Todavia, numa relação contraditória, das exigências dos ciclos vão aparecer alguns elementos 

que denotam a existência de uma estrutura precária, a exemplo das condições oferecidas ao 

desenvolvimento de Espaços Ampliados de Aprendizagem e das condições que os professores 

dispõem para construir os registros de acompanhamento da aprendizagem do aluno. Dentre 

esses aspectos, é muito comum as reclamações acerca das condições gerais de trabalho.  

No geral, a literatura que trata das políticas de ciclos, destaca que as mudanças 

advindas com os ciclos vão requerer tempos e espaços para o professor garantir um 

acompanhamento mais direcionado ao aluno, repensar seu trabalho, socializar suas 

experiências, planejar as formas de intervenção na realidade e avaliar o processo como todo. 
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Associados à questão do espaço/tempo estão os recursos materiais que o professor precisa 

dispor para materializar a ação. É fundamental, ainda, que se ofereça o acompanhamento 

pedagógico e uma política de formação continuada ao professor para que ele possa discutir 

suas dúvidas e avançar nas suas dificuldades. 

Por último, observamos que embora haja críticas sobre o modo como os ciclos foram 

implantados na RMER, sobre os resultados pouco satisfatórios do desempenho escolares do 

aluno e a presença de reducionismos e/ou incompreensões acerca dos ciclos, sobretudo, nas 

questões que tangem à concepção de avaliação, os documentos analisados116 evidenciaram o 

esforço dos professores do 1º e 2º ciclos para consolidar uma prática pedagógica que concebe 

a aprendizagem como um movimento contínuo, processual, coletivo e calcado nas 

experiências e nos saberes dos alunos. Os trabalhos publicados nos cadernos Relatos de 

Experiências dão indícios de um movimento de inovação dos processos pedagógicos, 

principalmente, nas questões relacionadas à a alfabetização, leitura e escrita.  

 

 

                                                 
116 Os cadernos de Relatos de Experiências publicados pela Editora da UFPE e distribuídos com os professores 

da rede, apresentam um conjunto de práticas exitosas que vem sendo desenvolvidas nas escolas da rede a partir 
da experiência dos ciclos. 
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CAPÍTULO 6 - AS CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA: 

ENTRE O DITO E O FEITO 

 

Como já afirmamos, a formação continuada vem passando nas últimas décadas por 

um processo de reconceitualização que tem relação com o debate político-pedagógico-

epistemológico da formação docente. Nesse processo, os cursos de formação de professores 

têm colocado em pauta um novo tratamento ao professor, seus saberes e suas práticas. Assim, 

os modelos emergentes têm tomado a reflexão sobre a prática pedagógica como um dos 

elementos fundamentais para que se promovam rupturas nas concepções tradicionais de 

formação continuada, caracterizadas, principalmente, como práticas de capacitação, 

reciclagem e treinamento. Há que lembrar, também, que a construção de um modelo pautado 

na prática reflexiva demanda condições institucionais e estruturais propícias. Ou seja, os 

avanços da formação continuada não dizem respeito somente a questões de ordem pedagógica 

e epistemológicas. A formação tem uma dimensão política que tem se relacionaa ver com o 

conjunto de condições que são viabilizadas, ou não para o fortalecimento da escola e da 

profissão docente. Ambas as questões necessitam de mudanças que vão além dos avanços 

conquistados no campo das concepções de formação. 

Neste capítulo, apresentaremos uma análise sobre as concepções e práticas de 

formação continuada desenvolvidas pela SEEL, com os professores do 1º e 2º ciclos durante o 

período de 2001-2008. De acordo com esse objetivo, o texto foi estruturado considerando-se 

as seguintes questões: a) as concepções de formação continuada anunciada pela política de 

formação docente da rede e b) práticas formativas materializadas nesse processo. Quanto à 

primeira questão, as reflexões caminharam no sentido de focalizar os aspectos específicos da 

concepção de formação continuada (finalidades e objetivos, princípios, lócus e condições 

institucionais oferecidas para sua produção). Com relação à segunda questão, procedemos 

com à classificação e análise das práticas formativas, considerando-se as suas principais 

características. Para procedermos com a classificação das práticas formativas, levamos em 

consideração os objetivos, as modalidades de formação e a dinâmica de funcionamento destas 

modalidades. Esse olhar proporcionou algumas reflexões acerca das condições materiais que 

concorreram para produção das práticas de formação continuada. 
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6.1 - Concepções e objetivos da formação continuada na RMER: os discursos sobre a 

melhoria da aprendizagem do aluno e a reflexão sobre a prática docente  

 

Os pressupostos que embasam a política de formação continuada da RMER, 

aparecem principalmente nos documentos intitulados: “Ciclos de Aprendizagem e a 

Organização Escolar” e “Política de Formação Continuada e Formação de Leitores”; nos 

relatórios de gestão 2001-2004 e 2005-2008 e nos cadernos de relato de experiências. De 

acordo com esses documentos, a formação continuada foi tomada como um instrumento que 

contribui para melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Em decorrência dessa 

compreensão a SEEL, ao longo da gestão (2001-2008), elegeu a aprendizagem do aluno como 

foco de suas iniciativas, abordando a educação escolar sob a ótica do direito e da qualidade 

social. Balizada por essa intenção, a formação continuada do professor foi tomada como parte 

constituinte das políticas educacionais da RMER, que buscaram assegurar um acesso cada vez 

maior do conjunto da população, especialmente, aqueles que se encontram excluídos do 

direito à educação escolar.  

Nessa direção, a sala de aula, o ensino e a prática docente foram tomados como 

objetos de reflexão, por conseguinte, a formação continuada assumiu papel importante na 

ressignificação/reconceitualização da prática docente. Em razão disso, observamos que os 

objetivos da formação continuada foram vinculados à melhoria da qualidade dos processos de 

ensino-aprendizagem. O depoimento colhido das gestoras vem ao encontro dessa assertiva: 

 
(...) nossa grande diretriz era educação com qualidade social. Então a prefeitura 
implementava atividades de formação continuada com o objetivo de qualificar o 
professor na sua prática. Inclusive, por que as avaliações que existiam a respeito da 
prática do professor não era uma avaliação muito positiva, em função dos elevados 
índices de repetência. (Gestor 01) (grifos nosso) 
 
O que permeia como objetivo da formação continuada é justamente a necessidade do 
professor estar refletindo sobre a própria prática dele, estar ressignificando sua 
prática em prol da finalidade que é a aprendizagem do aluno. (Gestor 03). (Grifos 
nosso). 

 
A despeito da vinculação entre formação continuada e melhoria do ensino, uma 

análise mais atenta das falas das gestoras,  permite-nos identificar dois aspectos que circulam 

no discurso da formação continuada e que, em nosso entendimento, têm favorecido 

compreensões que restringem a perspectiva de desenvolvimento profissional, como um 

processo permanente de construção e reconstrução das dimensões pessoal e profissional do 

professor. O primeiro aspecto diz respeito à visão reducionista dos problemas que provocam o 

fracasso escolar. Tem se tornado comum associar as críticas em torno da qualidade do ensino 
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como algo decorrente da má formação do professor. Desse enfoque decorre a ideia de que a 

alternativa para minimizar e/ou superar a falta de qualidade consiste no aprimoramento da 

competência profissional dos professores, através da incorporação de novos recursos 

metodológicos para sua prática. Contudo, sabemos que a mudança na prática docente, não é 

algo que se associe apenas aos aspectos cognitivos, ela implica mudanças sociais e afetivas 

que permeiam valores e crenças subjacentes à prática do professor.  

Não há dúvidas de que a formação continuada concorre para a qualificação do 

professor, da melhoria do seu trabalho e do ensino, contudo, a questão da qualidade do ensino 

é algo que transcende os aspectos da formação docente. Essa responsabilidade não é só do 

professor, mas também é relativa às condições de o que o professor e a escola necessitam 

dispor para alcançar a tão almejada qualidade do ensino. A perspectiva da gestão da SEEL no 

período em análise, ao delimitar que a finalidade da formação continuada é a aprendizagem 

do aluno, poderia incorrer no risco de secundarizar os demais elementos que configuram o 

problema da qualidade. A melhoria do trabalho docente é um processo que se configura por 

um lado a partir do estabelecimento de novas relações com o processo de ensinar e aprender e 

dos tipos de relações estabelecidas entre os sujeitos aprendentes. Por outro lado, ela é algo que 

não se pode se dissociar das condições institucionais e estruturais oferecidas para o 

desenvolvimento das práticas educativas; daí, a necessidade de se amalgamar processos 

formativos que não dicotomizem formação e trabalho docente. 

Outro aspecto que consideramos importante observar acerca dessa compreensão 

reducionista de formação continuada, diz respeito aos riscos da formação assumir um caráter 

essencialmente utilitário, na medida em que se volta para as questões micro de sala de aula. A 

formação continuada do professor tem uma relação umbilical com o desenvolvimento 

institucional, por isso, a necessidade de se articular a formação à escola e à seus projetos. 

Nessa ótica, Nóvoa (2002) destaca que o desafio da formação continuada é conceber a escola 

como um ambiente de trabalho e de formação, haja vista que as práticas gestadas nesse espaço 

delimitam o conteúdo da formação. 

 Num projeto político-pedagógico, que preconiza a organização da escola por ciclos, 

não é salutar limitar, os objetivos da formação continuada somente as questões do ensino, haja 

vista que obtenção de melhores resultados escolares compreende determinadas mudanças na 

escola e suas práticas, que vão além de alterações em suas dimensões metodológicas. A justo 

título, o próprio redimensionamento das concepções e práticas curriculares e avaliativas numa 

escola ciclada já se constitui como um objeto da formação continuada, na medida em que elas 

provocam impactos no trabalho docente e na cultura escolar. Nessa direção, concordamos 
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com Arroyo (2001), que os ciclos são uma possibilidade concreta de se repensar os processos 

formativos no âmbito da escola, pois, eles possibilitam aprendizagens que podem desencadear 

reflexões sobre determinadas concepções e práticas de formação e, destsa feitaorma, provocar 

um processo formador. 

Dando sequência à análise, observamos que a concepção de formação continuada 

manifestada nos documentos produzidos pela SEEL, no período de 2001-2008, advogava uma 

perspectiva de formação, que sugere a construção de processos formativos pautados na 

valorização da prática reflexiva sobre a prática pedagógica. Vale ressaltar que ao longo desses 

oito anos essa tendência foi assumindo contornos diferenciados, os quais se manifestaram na 

configuração das práticas formativas. Contudo, prevaleceu a ideia de que a prática é o 

elemento estruturante da formação continuada. 

 
A proposta pedagógica da rede está diretamente articulada a um programa de 
formação continuada, que tem como perspectiva proporcionar uma revisão constante 
das práticas. (RECIFE, 2002) 

 

A formação continuada é concebida como espaço de ressignificação de práticas 
pedagógicas e como lócus propiciador de construção/implementação de políticas de 
qualidade do ensino e de inclusão social. Assim a formação continuada teve como 
perspectiva: considerar o professor como sujeito, valorizando o seu aprofundamento 
teórico, suas experiências profissionais e sua prática pedagógica, permitindo que ele 
se torne um investigador capaz de rever seu fazer, atribuindo-lhe novos significados 
para compreender e enfrentar as dificuldades com as quais se depara. (RECIFE, 
2005) 

 
Trata-se de um enfoque de formação centrada no educador, enquanto sujeito de sua 

ação educativa e portador de um cabedal de saberes construídos a partir de sua experiência 

profissional. Nessa forma de pensar, a escola e a sala de aula são consideradas como espaços 

inventivos e produtivos de formação e trabalho docente, portanto, salienta-se na formação 

continuada a possibilidade dela fazer incidir mudanças diretamente no “fazer do professor”. 

Esse horizonte foi percebido pelas gestoras, e expresso nos depoimentos colhidos por 

entrevista. 

 
Então, falando nessa perspectiva de qualidade do ensino é que nós refletíamos muito 
como seria esse professor que teria essa qualidade. Eu queria um professor critico, 
que tivesse condições de refletir sobre sua própria prática, e qualificar essa sua 
prática. Então, é essa perspectiva que você trabalhava na formação os princípios da 
qualidade social, mas também, essa questão metodológica da área do conhecimento, 
que era fundamental na prática do professor. (Gestor 01/SEEL) (Grifos nosso) 
 
(...) a formação tem muito pra gente de não ser eventualidade, mas ser uma 
formação contínua. Se é contínua, ela tem que se aproximar da prática do professor. 
Eu acho que a proposta que permeia é justamente essa formação com a prática e que 
ela não seja algo deslocado de uma intervenção mais direta com o aluno, que é o 
propósito e a finalidade da formação. (Gestor 03/SEEL) (Grifos nosso) 
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Como se pode depreender dos depoimentos acima, a gestão da SEEL se preocupava 

em assumir uma concepção de formação continuada ancorada na reflexão sobre a prática 

pedagógica, com o objetivo de redimensionar a intervenção docente. Dessa maneira, 

percebemos que o discurso da formação continuada expressava pretensão de promover 

rupturas com os processos formativos orientados pela formação centrada em conteúdos 

acadêmicos, cuja tônica é a valorização de saberes exteriores àa escola, produzidos acerca dos 

elementos didático-pedagógicos do ensino. Depreende-se, assim, que havia um empenho por 

parte da SEEL em tentar construir processos formativos que buscassem a valorização do 

professor e suas experiências e o desenvolvimento de práticas reflexivas, sobretudo as que 

diziam respeito às questões relativas ao aspecto da prática pedagógica.  

De acordo como os pressupostos da reflexão, os processos formativos caracterizar-

se-iam pelo desenvolvimento de atividades e/ou modalidades que favorecessem a resolução 

de problemas reais do cotidiano do professor e do ensino, tomados como ponto de partida. 

Ainda de acordo com essa perspectiva de formação, o professor é concebido como um prático 

reflexivo, que ao se colocar diante de uma situação problemática, é capaz de pensar propostas 

que possam ajudá-lo a compreender e enfrentar as dificuldades com que se depara e, 

consequentemente, criar novos caminhos que favoreçam a reconceitualização de sua prática. 

Nesse sentido, percebemos que há sintonia entre os objetivos e as concepções de formação 

continuada com os objetivos da política anunciada pela SELL. Se o objetivo era na melhoria 

da aprendizagem do aluno, tornava-se, então, importante cunhar uma perspectiva de formação 

que buscasse tratar das questões que envolviam os processos de ensinar e de aprender. 

Além dos indicativos relacionados a concepção de formação continuada assumida 

pela SEEL, as falas colhidas denotam também, elementos fecundos para uma análise dos 

desdobramentos dessa concepção de formação. Uma primeira observação refere-se ao fato de 

que, embora a gestora 01 destaque a necessidade de uma formação que seja capaz de conjugar 

aspectos gerais, ancorados nos princípios da educação como qualidade social, ela não deixa de 

referendar uma formação mais voltada para as questões imediatas do ensino, sobretudo, no 

que diz respeito à inovação metodológica. Por sua vez, a compreensão de professor crítico por 

ela evocada deixa transparecer que essa atitude, se circunscrever-se-ia à condição do professor 

refletir sobre sua prática profissional, deixando, contudo, de considerar que as questões de 

contexto, onde esta prática se manifesta está implicada com o trabalho pedagógico, logo 

também constituem objeto de reflexão. Nesse sentido, o redimensionamento da prática 



 229

docente fica restrito a uma dimensão meramente pedagógica, a qual pode ser conquistada por 

meio da qualificação docente reflexiva.  

O segundo aspecto a ser observado, é com relação a ideia de que a formação para ser 

continuada necessita estar próxima da prática do professor. Nesse aspecto, chamamos a 

atenção para o fato de que a formação para ser continuada não significa necessariamente estar 

próxima da prática do professo, pois, ela pode estar próxima das questões relacionadas ao 

fazer docente, mas desvinculada de uma perspectiva de desenvolvimento profissional que 

abarca as dimensões pessoal, profissional e institucional. A formação continuada, enquanto 

processo permanente de construção e reconstrução do docente como pessoa e como 

profissional, quando vinculada a determinados contextos organizacionais, transcende a 

dimensão individual, na medida em que a ela se associam as dimensões coletivas da profissão 

e do trabalho docente. Desse modo, a formação continuada dos professores ocorre, 

considerando-se não- somente o fazer do professor, mas as práticas estabelecidas na escola e 

os objetivos sócio-políticos e educacionais que orientam um determinado projeto educacional. 

Ao compreender a formação nesses termos, ampliam-se as possibilidades de uma formação 

crítico-reflexiva, para além das demandas imediatas do trabalho docente. 

Importante dizermos que não estamos aqui, querendo negar que os processos de 

formação continuada não se constituam também de análises acerca da prática docente. Na 

realidade queremos chamar a atenção para o fato de que o olhar demasiadamente centrado nas 

questões do fazer do professor poderá levar à formação um processo de instrumentalização, 

que em última instância, cria entrave para o crescimento profissional, através da 

reconceitualização da prática e do desenvolvimento de uma postura propositiva; assim como 

influencia a compreensão de formação continuada como processo permanente de 

desenvolvimento pessoal, profissional e institucional.  

O terceiro aspecto que apreendemos das falas das gestoras diz respeito, à 

compreensão do conceito de contínuo manifestado principalmente pela gestora 03. O termo 

contínuo aparece como superação dos modelos formativos pautados na realização de eventos. 

Portanto, a ideia de “contínuo” aparece associada a uma perspectiva de formação continuada 

que visa ao desenvolvimento de ações permanentes no cotidiano da escola. Nesse sentido, a 

ideia de “contínuo” reitera que a formação continuada implica a reflexão dos problemas da 

prática do professor. 

O caráter social dessa prática faz com que ela se transforme constantemente, 

requerendo assim, o elemento da ininterrupção da formação. A profissão professor e o seu 

trabalho nunca estarão concluídos, pelo contrário, eles são passíveis de desenvolvimento no 
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exercício da atividade profissional. O trabalho docente é uma atividade intencional que se 

constrói e reconstrói no espectro das exigências e pretensões que se coloca para a educação 

escolarizada em determinados contextos sócio-educacionais. Esse processo torna-se 

importante, porque além de favorecer fecundas possibilidades de aprendizagem, que 

concorrem para o desenvolvimento humano, traz o imperativo da prática formadora, enquanto 

processo que ajuda o professor a criar e recriar o seu trabalho profissional. Assim, é oportuno 

destacar que o conceito de formação continuada é expandido, para além do entendimento de 

atividades permanentes no âmbito da escola. Pois afinal, as atividades formativas podem ter 

esse caráter de permanente no cotidiano escolar, porém, não significa que essa atividade esteja 

sendo encaminhada na direção de um processo formativo, que persegue o desenvolvimento da 

profissão e do trabalho docente. 

A última observação feita com relação à concepção de formação continuada 

manifestada, nos depoimentos das gestoras, diz respeito ao fato de que não restam dúvidas 

quanto ao esforço da SEEL em valorizar a prática pedagógica como objeto de reflexão e de 

produção/ressignificação do saber profissional nos processos de formação continuada. 

Indícios destsa mesma compreensão encontramos entre os professores, pois quando os 

indagamos sobre os objetivos e o foco das ações de formação continuada oferecidas pela 

SEEL, a quase a totalidade dos entrevistados indicaram que formação tem- se constituído 

como espaço de reflexão sobre a prática docente, sobretudo no contexto atual. 

 

Eu acho que a formação é muito voltada pra prática docente. Agora, é claro que 
surge também, essa questão do cotidiano, dos problemas da escola dos professores 
mesmo. Então, os capacitadores, até conversavam com a gente sobre essas coisas, 
tentando solucionar através do debate e trazendo a prática da gente para discussão. 
(Professor 01) 
 
(...) é interessante que as formações quase sempre começam discutindo a dificuldade 
do aluno na aprendizagem, e aí a gente vai puxar pra que? Para comportamento, a 
situação da família a falta do aluno. E tem os formadores que batem um papo sobre 
os problemas da prática da gente que até ajuda, outros não. Eles acham que deve 
existir um momento pra isso. (Professora 05) 
 
Eu acho que a gente tem tratado da prática docente, ou seja, todas as formações têm 
esta intenção. As vezes elas não atingem esse propósito em todos os momentos, mas 
ela tem essa intenção. (...) Hoje, as formações estão mais neste sentido, de você 
conhecer a sala de aula, você discutir a vivência da sala de aula. Eu vejo que este 
período, é mais assim a formação voltada para aquilo que o professor faz. 
(coordenadora pedagógica) 
 

 
Salienta-se nas falas dos professores e da coordenadora pedagógica, o lugar que a 

prática assume no contexto das atividades de formação continuada desenvolvidas pela SEEL. 

Ademais as falas são ricas em elementos que nos permitem estabelecer um diálogo sobre o 
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conceito de prática docente presente entre os sujeitos da formação. A ideia subjacente nos 

depoimentos demonstra que esse grupo restringe o conceito de prática docente às atividades 

de ensino vivenciadas no cotidiano da sala de aula. Ao conceber a prática como expressão do 

fazer imediato, as professoras reduzem o caráter social dessa prática ao interesse individual e 

imediato, secundarizando assim, os demais elementos que integram a prática docente.  

De acordo com Souza (2006), a prática docente é uma das dimensões que constitui a 

prática pedagógica, portanto, ela tem um caráter coletivo e institucional e, está imbuída de 

intencionalidade, tal como a práxis pedagógica. A prática docente e prática pedagógica são, 

na realidade, formas de práxis humana, orientada por finalidades socialmente construídas. 

Nesse sentido, a prática docente compõe-se de uma prática concreta, orientada por um certo 

tipo de conhecimento, que é requerido na efetivação dessa atividade. Isso significa que a 

prática transformadora transcende à ação espontaneista e/ou ativista, na medida em que ela se 

configura no diálogo entre teoria e prática. Ambas as instâncias (teoria e prática), apesar de 

guardarem especificidades, estabelecem uma relação de complementaridade que nos ajuda a 

compreender a realidade em sua totalidade. A teoria nada mais é do que abstrações que 

construímos acerca da realidade quando nos aproximarmos dela. Por outro lado, a prática 

social, enquanto atividade humana, é a instância que cria e recria a teoria.  

 Nessa perspectiva, a teoria não é vista como “verbalismo” inútil, carregado de um 

academicismo. Recorremos a Freire (2001) para dizer que a teoria "implica numa inserção na 

realidade, num contato analítico com o existente". A teoria é, portanto, elemento 

indispensável para o sujeito perscrutar a realidade e transcender os níveis de sua aparência e 

aproximar-se cada vez mais do real. A prática, por sua vez, expressa as experiências que 

foram materializadas considerando um determinado momento da teoria. Dessa forma, teoria e 

prática se articulam constituindo uma unidade dialética, que ajuda o sujeito a iluminar a sua 

capacidade cognoscitiva de querer conhecer e compreender a realidade na sua totalidade. 

Saviani (2008) observa que:  

 
(...) A teoria depende, pois, radicalmente da prática. Os problemas de que ela trata 
são postos pela prática e ela só faz sentido enquanto é acionada pelo homem como 
tentativa de resolver os problemas postos pela prática. Cabe a ela esclarecer a 
prática, tornando-a coerente, consistente, consequente e eficaz. Portanto, a prática 
depende da teoria, já que sua consistência é determinada pela teoria. Assim, sem a 
teoria a prática resulta cega, tateante, perdendo sua característica específica da 
atividade humana. (p. 126)  

 
Na formação inicial e continuada de professores, a questão da relação teoria-prática 

foi ao longo dos anos, evocada como um dos fatores que contribuiu para o desenvolvimento 

de uma concepção de formação descolada das necessidades reais da escola pública. Assim, foi 
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se plasmando um consenso de que os cursos de formação de professor, ao privilegiar a 

dimensão teórica, secundarizou a dimensão prática, perpetuando, dessa maneira, a tão 

discutida dicotomia teoria-prática. Na tentativa de enfrentar o problema da dicotomia teoria-

prática, passamos a vivenciar, a partir dos anos de 1990, a construção de um debate em torno 

da necessidade de se valorizar a prática nos processos formativos. Nessa direção, destacaram-

se as abordagens que propunham a reflexão sobre a prática docente como elemento 

desencadeador da ressignificação do fazer pedagógico. As falas das professoras e da 

coordenadora pedagógica são significativas de uma certa percepção do problema da dicotomia 

teoria-prática: 

 
Antes, quando era aquela formação com mesa-redonda, palestras, elas eram muito 
distante dessa ideia da prática. Eu acho assim, que não se voltavam para as situações 
de sala de aula. (Coordenadora Pedagógica). 
 
Antes, as formações aconteciam muito em forma de informações. Eu até questionava 
a questão da falta de oficina da prática. Por que a informação a gente pode pegar nos 
livros, e a gente sentia essa necessidade, que fosse mais prática. Era só informação. 
Mas, eu acho que deveria ter um pouco mais de oficinas, de aulas práticas, que a 
gente pudesse realmente por na sala de aula algumas coisas que ficavam só na teoria. 
Antes a formação não era muito voltada para a prática, (Professora 04) 
 
(...) a gente quando vai pra uma formação, quer logo fazer uma relação entre a teoria 
e a prática. Aí têm vários cursos, formações, que puxavam muito para a teoria e 
outros que puxam muito pela prática. Então, eu acho que você tem que ter uma 
ligação, porque uma coisa esta relacionada à outra. Por exemplo, a gente foi no 
curso de letramento, muita gente fazendo o curso de letramento só que tava puxando 
muito pra questão da teoria, muita teoria. Eu não sei se era por que era um assunto 
novo aí, o pessoal não gostou, acho que foram três dias de curso, e me lembro que 
no primeiro dia estava lotada a sala, até tivemos que pegar bancas em outras salas. Já 
no segundo dia ficou esvaziado. Acho que foi a questão que o pessoal não estava 
gostando. Então, assim tem cursos que são muito bons, que fazem essa relação teoria 
e prática e tem curso realmente que só puxa por um lado. (Professora 01) 
 

 
Um primeiro aspecto que depreendemos das falas das professoras é que está 

ocorrendo na RMER um processo de ressignificação das práticas de formação continuada, 

pois, elas são enfáticas ao afirmar que na atualidade, o foco da formação são as questões de 

sala de aula. Isso nos leva a pensar que de fato a SEEL vem tentando construir certas 

aproximações com as questões levantadas no debate epistemológico da formação de 

professores, especialmente, com relação ao lugar da prática e das experiências docentes nos 

processos formativos.  

Outro aspecto que destacamos dos depoimentos da professoras é com relação ao fato 

de se assinalar certa apologia da prática em detrimento da teoria. Esse dado evidencia que 

apesar das críticas formuladas à dicotomia teoria-prática, os professores não conseguem 

avançar quanto a uma compreensão mais consistente do que seja esse problema. Em nosso 
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entendimento, os professores acabam reforçando uma ideia que se aproxima de uma formação 

pautada num certo ativismo. Assim, os professores não conseguem perceber que o “conteúdo 

das palestras”, “informações” e o debate teórico sobre as questões do letramento são na 

realidade formas de interpretação da realidade. Ou seja, são construções teóricas, que se 

originaram a partir de um olhar rigoroso e sistemático sobre a educação, a escola, o professor 

e suas práticas.  

Por outro lado, não podemos deixar de considerar que, na história da formação de 

professores, estiveram presentes diversas práticas formativas que, ao tratarem a teoria como 

mero “verbalismo oco”, dificultaram esse tipo de compreensão. De qualquer modo, a ideia 

que circula sobre a relação teoria-prática, entre os professores participantes da pesquisa é a de 

dicotomização da relação teoria-prática. Isso demonstra que as práticas desenvolvidas pelos 

professores, de uma forma geral, estão, na realidade, enredadas em um conjunto de teorias 

pedagógicas que, geralmente, são assumidas de forma acrítica. Em decorrência disso, 

dificultam uma compreensão acerca dos fins que orientam o seu trabalho.  

Na formação de professores, o princípio da relação teoria-prática pressupõe que a 

reflexão não fique limitada aos aspectos específicos da cotidianidade, nem tampouco aos 

aspectos didático-pedagógicos do ensino, ou quiçá, restrita a uma discussão “cega” da teoria. 

Uma intervenção pedagógica qualificada, e com uma direção propositiva, vai requerer, 

também, uma reflexão permanente sobre as finalidades e objetivos subjacentes. Enfim, não se 

trata de privilegiar teoria e/ou prática, pois essas instâncias não são excludentes; pelo 

contrário, elas se articulam para oferecer os instrumentos teórico-práticos necessários à 

conformação de uma concepção de formação, que possibilite condições para o professor se 

apropriar de um cabedal de conhecimentos, que lhe permita situar-se no mundo, compreendê-

lo e descobrir alternativas para transformá-lo, na medida em que transforma o conteúdo e a 

forma de seu trabalho profissional. Nesse sentido, compartilhamos com Souza (2001) a ideia 

de que: 

 
Ao isolar a teoria da prática ou a prática da teoria, os processos de formação abalam 
a capacidade do educador de pensar sobre a ação pedagógica, de compreender a 
estrutura da escola, de aclarar os propósitos da educação, de elucidar as formas de 
existência e de organização social, em toda sua complexidade e historicidade e de 
recriá-las, de transformá-las, de superá-las. (p. 07) 
 

 
Não temos dúvidas quanto à importância que a prática ocupa nos processos de 

formação. O problema é que precisamos ficar atentos para que o enfrentamento da dicotomia 

teoria-prática não implique no abandono das questões teóricas, nem tampouco reduzir o 
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conceito de prática ao fazer imediato da ação docente, para não incorrer no risco de aligeirar a 

formação do professor. Como vimos, a prática foi evocada como componente curricular da 

formação, no âmbito das políticas oficiais e nas proposições do movimento dos educadores, 

porém, ambos os segmentos apresentaram formas diferenciadas de conceber e tratar a prática 

na formação docente. No caso das políticas de formação arquitetadas na efervescência das 

reformas neoliberais, o conceito de prática ficou restrito a um arcabouço de “competências” 

que atribuíram um caráter instrumental à a prática docente. Em contraposição a esse enfoque, 

o movimento dos educadores cunhou uma concepção de prática assentada na compreensão de 

docência como construção sócio-histórica.  

Dessa maneira, entendemos que o desafio das políticas de formação continuada 

desenvolvidas pela SEEL não consiste, somente em buscar a superação do axioma da 

dicotomia teoria-prática, mas, transcender uma concepção de prática que tem concorrido para 

o desenvolvimento de uma perspectiva calcada na instrumentalização do professor. Vale 

ainda, investir em atividades formativas que possam ajudar o professor a superar a apologia 

“praticista”, que tem- o impedido de se devolver plenamente. De qualquer modo, as questões 

pontuadas sobre a concepção de formação adotada pela política de formação docente da SEEL 

indicam uma aproximação de uma perspectiva de formação orientada pela reflexão sobre a 

prática pedagógica. A seguir trataremos dos princípios e condições institucionais que dão 

sustentação àa referida proposta. 

 

6.2 Princípios, lócus e condições institucionais oferecidas para o desenvolvimento da 

formação continuada na RMER 

 

Nesse item trataremos dos princípios orientadores da formação continuada e das 

condições institucionais viabilizadas para o desenvolvimento da política e das práticas 

formativas. Do ponto de vista ético, os princípios, na formação docente, têm relação com as 

finalidades e os objetivos que se desejam alcançar com esse tipo de atividade. Se a finalidade 

da formação continuada consiste numa ressignificação/reconceitualização da prática docente 

com vistas a alcançar melhoria na aprendizagem do aluno. Essa formação, provavelmente 

estará sustentada por princípios que manifestam importância especial às experiências do 

cotidiano escolar. Como princípios são materializados nas ações dos sujeitos, eles têm a ver 

com as condições objetivas criadas para o alcance de um determinado projeto. A partir desse 

entendimento, pretendemos aqui analisar os princípios orientadores da formação continuada e 

as ações viabilizadas para sua consecução.  
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Guardadas as especificidades dos dois momentos da gestão da SEEL, no período de 

2001-2008, observamos que, de modo geral, houve a defesa de um discurso em torno de uma 

perspectiva de formação que fosse capaz de tomar o professor como sujeito de suas ações 

profissionais e a escola como espaço, onde se efetiva o projeto político-pedagógico e as 

demandas de formação continuada. Nesse sentido, os documentos analisados indicam que a 

concepção de formação continuada orientadora da política de formação docente da SEEL, 

sustentou-se em dois princípios fundamentais: “no aperfeiçoamento permanente como direito 

de todos os segmentos, atores e agentes da educação municipal e na valorização do cotidiano 

escolar como espaço de formação do professor”. Esses princípios vão- se configurando como 

prática, na medida em que a SEEL criou e/ou disponibilizou algumas condições institucionais 

essenciais a esse modo de conceber e fazer a formação continuada do professor.  

Com relação ao princípio da formação como um direito, observamos o 

desenvolvimento de dois aspectos que convergem para a concretização desse preceito: a 

institucionalização da formação continuada e democratização do acesso a esse tipo de 

formação. A SEEL ao tratar a formação do docente como política pública, que concorre para 

melhoria do ensino de qualidade social, demonstrou certa preocupação com o atendimento das 

necessidades formativas do conjunto dos professores da RMER. Nesse sentido, percebemos 

com este estudo, um esforço das equipes técnico-pedagógicas da SEEL em formular sua 

própria política de formação continuada, considerando os propósitos da proposta Ciclos de 

Aprendizagem, implementada no início da gestão e a participação de todos os professores nas 

diferentes atividades de formação continuada desenvolvidas por essa secretaria. Além disso, a 

SEEL investiu na criação de uma infra-estrutura que fosse capaz de garantir o 

desenvolvimento de ações e programas contemplados pela proposta. Aqui destacamos a 

importância das gerências de Formação Continuada e de 1º e 2º ciclos, cujas equipes se 

encarregaram da elaboração, do desenvolvimento e assegurar a logística da formação 

continuada (recursos materiais, espaços físicos e equipe de formadores), bem como um 

calendário letivo com a programação da formação continuada.  

No que diz respeito à elaboração da proposta, que compõe a política de formação 

continuada da RMER, primeiramente destacamos o papel da SEEL como órgão gestor e 

formulador de políticas educacionais. Em nosso entendimento, esse aspecto, torna-se 

importante, porque recupera e fortalece as possibilidades de se elaborar políticas públicas de 

formação continuada que estejam mais próximas das necessidades das escolas e dos 

professores. Como é sabido, nos últimos anos, tem- se constatado no cenário educacional, a 

proliferação de um número significativo de empresas de consultoria no campo da formação 
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continuada. Essas empresas, além de desencadear processos de terceirização no campo da 

formação docente, têm favorecido a disseminação de cursos pautados numa lógica 

instrumental, que concorre para o aligeiramento da formação docente, como foi asseverado 

por Souza (2006) e Nóvoa (1999).  

Outro aspecto a ser observado com relação ao mercado da formação continuada, é o 

uso de “Kits”, geralmente, elaborados por consultores externos. Esses materiais, geralmente, 

originam-se de uma dinâmica de planejamento burocrática, que desconsidera uma reflexão 

sistemática sobre as necessidades reais e peculiares dos sistemas de ensino e dos sujeitos que 

neles se encontram inseridos. Em decorrência disso, a formação continuada mantém-se alheia 

às demandas dos professores e suas escolas, e assume um caráter aplicacionista, que tende a 

romper com a dinâmica do trabalho vivido na escola. Numa posição contrária a esse contexto, 

entendemos que uma proposta de formação continuada implica em pensar o coletivo da 

escola, o tipo e qualidade de escola que se deseja construir, tomando a escola e seus sujeitos 

reais, datados e situados social e historicamente como ponto de partida. Dito de outra forma, 

as propostas de formação continuada se inscrevem no espectro de demandas, oriundas das 

possibilidades de construção de um novo projeto de escola pública, inserido num determinado 

contexto social.  

Ainda com relação ao principio do direito, destacamos que a política de formação 

continuada da SEEL buscou desenvolver ações que fossem capazes de promover a 

participação dos docentes nas diferentes atividades formativas oferecidas pela Secretaria de 

Educação. Mesmo assim, percebemos que aquelas atividades formativas que exigiam a 

criação de uma estrutura mais ampla, ficaram restritas a um número reduzido de professores. 

È o caso da Rede de Pesquisadores (ANPED/SEEL/PCR), que buscava a criação de fóruns 

permanentes de discussão de pesquisas produzidas sobre a rede, assim como propunha novos 

processos de investigação. Retornaremos a essa questão com mais detalhes no próximo item, 

quando trataremos da organização e funcionamento das práticas formativas. Observamos que, 

também para atender o principio do direito, a SEEL teve em alguns momentos de lançar mão 

de um modelo pautado na multiplicação e/ou na prática de “cascata” 117. Essa experiência, 

desenvolveu-se, através da implementação do Programa Pró-letramento (MEC/SEEL/CEEL-

CE/UFPE) no âmbito das escolas e em alguns cursos oferecidos pela própria SEEL com ajuda 

de professores e coordenadores pedagógicos da RMER. Por seu turno, esse aspecto implicou 

                                                 
117 Este modelo consiste na preparação do professor-tutor, que se incumbe da responsabilidade de realizar a 

formação com os pares. Normalmente esta prática é adota quando se pretende atingir o grande número de 
professores ao mesmo tempo. As críticas feitas a este modelo consistem no risco deste vir a se transformar em 
meros momentos de repasse e/ou reprodução de determinadas informações descoladas de outras reflexões. 
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em condições diferenciadas de formação para o professor. Dentre as implicações desse 

processo observamos as diferenças de acesso ao conhecimento socializado na formação. 

Sabemos que durante muito tempo as práticas de formação continuada foram 

efetivadas através de um modelo de “cascata”. Esse modelo consistia em atingir, inicialmente, 

um número restrito de professores, que, posteriormente, assumiam a tarefa de 

transmitir/socializar as informações obtidas com seus pares em seu ambiente de trabalho. 

Muitos questionamentos foram levantados acerca desse modo de se fazer a formação 

continuada, mas sem dúvidas duas questões que se sobressaem nessas críticas: as condições 

diferenciadas que os professores têm para se apropriarem dos conhecimentos da formação e as 

dificuldades de se processarem mudanças coletivas e organizacionais. Sobre esse último 

ponto, Santos (2001) destaca que a literatura sobre a formação continuada tem enfatizado a 

necessidade de se trabalhar com o conjunto dos professores das escolas, com vistas a uma 

modificação coletiva das práticas nelas instaladas, uma vez que o trabalho envolvendo apenas 

parte do corpo docente, não resulta exitosa, tanto pela não-modificação da dinâmica de 

trabalho na instituição, como pela ação de docentes não-sensibilizados para as mudanças. 

O último tópico a ser observado no âmbito do principio do direito tem relação direta 

com as condições materiais criadas e/ou disponibilizadas para a efetivação da formação. Os 

documentos analisados explicitaram que a SEEL, aplicou no período de 2001-2008, uma 

parcela de recursos financeiros que serviram para garantir o desenvolvimento das atividades 

de formação continuada (locação de espaços, pagamento de professores formadores, compra 

e/ou aluguel de equipamentos audiovisuais, compra de livros, jornais e revistas especializadas 

na área educacional, serviços gráficos e reprografia de materiais, participação em eventos, 

participação em eventos científicos, etc). Assim, poderíamos dizer que existiu, por parte da 

gestão da SEEL, um empenho em prevê procedimentos de estímulo e de apoio (financeiro) à 

formação continuada. O quadro a seguir demonstra a receita alocada para as atividades de 

formação no âmbito dos recursos disponibilizados para SEEL na Lei Orçamentária da cidade 

do Recife, no período de 2002-2008. 
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Quadro 20 – Recursos Financeiros alocados para SEEL e para Formação Continuada 

na Lei Orçamentária Anual/LOA – PCR 2001-2008 

ANO SEEL Formação Continuada % 
2001 * * * 
2002 183.539.000 3.370.000 1,83 
2003 208.863.512 2.710.000 1,29 
2004 244.042.164 4.756.000 1,94 
2005 271.373.026 5.526.000 2,03 
2006 292.167.195 4.905.000 1,67 
2007 336.528.510   520.000 0,15 
2008 345.890.522 1.640.000 0,47 

Total Geral 1.882.403.929 21.127.000 1,12 
Fonte: LOA/PCR 2001-2008. Acessado em WWW.recife.pe.gov.br/pr/secfinancas/loa. 
* Na fonte pesquisada não houve informações com relação a este ano. 

 

Se por um lado reconhecemos o empenho da SEEL em prevê estímulo e apoio 

financeiro à formação continuada dos professores da RMER, de outro lado, os números 

expostos pelo quadro demonstram o quão pequena foi a alocação de recursos orçamentários 

no financiamento de ações de formação continuada, sobretudo, quando se considera a 

importância a ela atribuída na melhoria do ensino e nos demais objetivos da política 

educacional da gestão da SEEL. Parece ser necessário, então, repensar a distribuição dos 

recursos financeiros da formação considerando-se a magnitude desses objetivos. A formação 

do professor por si só não trará modificações ao ensino, mas ela sem dúvidas tem um papel 

importante nesse processo, contudo, os avanços se tornarão mais difíceis se a formação não 

dispuser das condições necessárias para sua efetivação. Se a formação continuada é um direito 

do professor e um instrumento a serviço da qualidade do ensino, porque não repensar as 

condições de exequibilidade de seu projeto. 

Sobre o princípio da valorização do cotidiano escolar como espaço de formação do 

professor, o estudo revelou três linhas de atuação da SEEL: reorganização e fortalecimento 

das equipes de ensino e acompanhamento pedagógico; ampliação e qualificação do quadro de 

coordenadores pedagógicos e garantia de um horário específico, destinado à formação 

continuada no horário de trabalho do professor. Importante ressaltar que os dois últimos 

aspectos foram efetivados a partir do segundo semestre de 2005, quando houve a necessidade 

de focar a formação do professor para as questões diretamente ligadas ao ensino e à sala de 

aula. Enfim, esses dois aspectos se articulam no sentido de favorecer as condições 

institucionais para o desenvolvimento da formação na escola, porém, eles não foram 

suficientes para dar conta das demandas das escolas e dos professores, sobretudo quanto ao 
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aspecto relacionado à garantia de um horário específico de formação na escola, no horário de 

trabalho do professor. 

Sobre a formação na escola, é importante ressaltar que ela é, sem dúvidas uma 

questão bastante complexa de ser tratada no atual quadro de condições que o professor dispõe 

para realizar seu trabalho e sua formação, por isso, ela exige uma intervenção mais incisiva, 

que mexa diretamente com as demais questões da valorização do magistério (condições de 

trabalho, salário e carreira). Com relação a esses pontos, consideramos que a SEEL, obteve 

poucos avanços, pois as ações implementadas apenas mitigaram determinadas condições que 

a escola necessitava ter para encaminhar a formação no seu cotidiano. Esse caráter paliativo 

esteve presente, principalmente na forma como a Secretaria planejou o horário destinado à 

formação do professor. 

A literatura educacional que trata das questões relacionadas à formação e às 

condições de trabalho destaca que um dos fatores que restringe a participação do professor 

nas atividades de formação continuada, são as longas jornadas de trabalho, a que os docentes 

estão submetidos. Com relação aos professores, que participaram dessa pesquisa, os dados 

revelaram que a grande maioria vivencia uma dupla jornada em sala de aula, em virtude da 

necessidade de um segundo contrato de trabalho para aumentar sua renda.118 Essa condição 

laboral, segundo os professores, é um fator que dificulta e/ou impossibilita sua participação 

nas atividades formativas desenvolvidas no horário oposto a que ele se encontra em sala de 

aula.  

 
Olha na rede do Recife e do Estado onde eu trabalho, também, sempre tem 
capacitação. Agora, eu não participei de algumas, porque eu não tenho tempo. Esse é 
um fator que me impede de participar. Mas, eu vislumbro essa possibilidade de 
formação. Estou pensando em aproveitar o horário da tarde, imprensar este horário, 
porque o horário da tarde, eu uso para preparar a minha aula. Mas, havendo 
possibilidade, eu estou sempre pensando em me especializar. (Professor 02) 
 
É, tenho uma carga horária muito grande. Na rede do estado, comecei a trabalhar na 
função de secretaria. Lá, eu trabalho seis horas e quarenta, diariamente e, na 
prefeitura trabalho quatro horas em sala de aula. São cento e cinquenta horas, não 
sobra tempo para outras coisas. (Professor 04)  
 

 
As falas nos levam a perceber que “estrutura da carreira, a forma de contrato, a 

jornada de trabalho e a gestão escolar podem facilitar ou dificultar a implantação e/ou 

implementação de projetos de formação continuada” (FUSARI, 2001, p. 18). Considerando 

esses intervenientes, a SEEL, na tentativa de favorecer um tempo/espaço institucional para 

                                                 
118 A situação empregatícia dos professores foi detalhada no Quadro 09, no capitulo 4, quando construímos a 

caracterização dos sujeitos. 
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formação no próprio horário de trabalho do professor, criou, em 2005, o Programa 

Movimento de Aprendizagens Interativas – MAIS, constituído de estagiários (alunos do 5º 

período do Curso de Pedagogia e demais Licenciaturas), que atuavam em substituição ados 

professores, nos momentos de estudo no espaço escolar.  

 
(...) para o programa de formação continuada na escola funcionar, a gente teve que 
redirecionar, implementando o projeto MAIS para que ele desse suporte ao 
desenvolvimento desta atividade na escola. (G-02) 

 
 

Em que pese os esforços da SEEL, com a criação do Programas “MAIS” 119, é mister 

observar que esse programa não funcionou a contento e padeceu de vários problemas: 

rotatividade dos estagiários, número insuficiente de estagiários para cobrir as escolas e 

precarização do processo pedagógico na sala de aula, haja vista as dificuldades dos estagiários 

para conduzir esste tipo de atividade. Com efeito, tais questões tiveram um reflexo direto nas 

condições disponibilizadas para o exercício da formação continuada na escola. As falas dos 

professores a seguir ilustram esse quadro: 

 

(...) eu acho que tem um problema que precisa ser melhorado. É o caso das 
estagiárias, a política de uso das estagiárias, porque houve dias que a estagiária não 
chegava na hora e faltava mesmo. Então, a coordenadora não tinha como substituir e 
a gente não podia vir fazer a formação, porque tem que ser uma engrenagem bem 
feita para que dê tudo certo, que a estagiária chegue na hora, que chegue no dia 
certo. Outra coisa, elas também não tem muita experiência de sala de aula e isso 
complicava, porque a gente ficava aqui em formação e era interrompido pela 
estagiária que não estava conseguindo ter o domínio da sala de aula e aí, a gente 
tinha que sair a todo momento. (Professora 02) 
 
Ás vezes não funcionava muito bem, por que ás vezes faltava estagiaria na escola. 
Ai, a reunião acontecia com um grupo pequeno, a coordenadora, ás vezes também, 
tinha as dificuldades dela de não poder fazer a formação. (Professora 04). 
 
Por causa das condições da formação, muitas vezes o professor estava estudando e 
teve que parar porque era solicitado pela estagiária que não estava conseguindo 
dominar a turma. Então, assim, com relação a formação, a crítica maior era essa, ter 
oportunidade de ter uma formação mais tranquila, que o momento da formação, 
fosse dedicado somente isso, porque essa coisa de formação e sala de aula é muito 
difícil de administrar as duas coisas juntas. (Coordenadora Pedagógica) 
 

 
Sem negar a importância do Programa MAIS, pois, afinal, foi por meio dele que os 

professores puderam usufruir de um horário semanal no âmbito da escola, para estudo, 

discussão e encaminhamentos dos aspectos relacionados à sua formação e ao trabalho 

pedagógico de forma mais sistemática, não podemos deixar de fazer referência a duas 
                                                 
119 Importante informar que os estagiários do Programa Mais também são responsáveis pela efetivação do 

atendimento ao estudante com dificuldades de aprendizagem. A despeito dessa atividade a pesquisa de Villar 
(2009) evidenciou as dificuldades para concretizou das ações no âmbito da escola. 



 241

questões que se colocam como premissas das políticas de profissionalização docente: garantia 

ao professor de lotação numa única escola, com salário que não o obrigue a buscar outros 

vínculos contratuais e a oferta de condições para o desenvolvimento de uma formação que 

possibilite um processo formativo tranquilo e consistente. Trata-se de uma formação que 

ofereça aos professores “elementos para que [se] desenvolva, aprimore uma percepção crítica 

da sociedade, posicione-se, apresentem propostas e ajam coerentemente com suas crenças e 

intenções” (FUSARI, 2001, p. 23).  

Ao que tudo indica essa perspectiva de formação, desenvolver-se-ia com maior 

sucesso se o professor tivesse uma carga horária de trabalho que compreendesse um tempo 

específico para realização do ensino e para pensar/planejar o trabalho pedagógico, assim 

como decidir sobre os caminhos do projeto político-pedagógico da escola, pois é com esse 

conjunto de fatores, que os professores constroem sua qualificação profissional. Esse 

processo, por sua vez, torna imprescindível a garantia do tempo/espaço para formação 

continuada. Ademais, essas questões se tornarão mais fortes se vierem acompanhadas de uma 

política de investimentos nas condições de trabalho e nos salários; e no reordenamento da 

carreira docente, pois percebemos que o problema da garantia do tempo da formação 

continuada no âmbito da escola é algo que permanece desde o início da gestão em estudo 

(2001-2008), o que significa dizer que a formação na escola vai além da oferta de ações e 

programas. 

Os dados também revelaram que antes da implementação do Programa MAIS, a 

gestão da SEEL buscou desenvolver a formação na escola, considerando-se a existência das 

“horas brancas”. Porém, os limites das escolas e dos professores, as dificuldades das escolas 

em concretizar o que está proposto no campo legal120 e a reclamação dos professores 

indicaram a necessidade de outras medidas que fossem favoráveis ao desenvolvimento de 

uma cultura de formação e trabalho coletivo no âmbito da escola. A fala da gestora a seguir 

expressa esste contexto: 

 
O tempo da formação na escola era constante as reclamações dos professores 
dizendo que não havia tempo para fazer as coisas na escola, mas aí, a gente usava 
aquele nome antigo, ainda das horas brancas que o professor recebe pra fazer 
aquelas atividades que não são especificas das sala de aula. A formação na escola 
acontecia, mas a gente não mexia nos 200 dias letivos do aluno. (G – 01) 

 

                                                 
120 Sabe-se que as horas brancas são garantidas pelos planos de cargos e salários como possibilidades de espaço 

tempo para pensar o trabalho pedagógico, bem como desenvolver processos formativos. Porém na prática isso 
efetivamente não acontece em virtude das condições funcionais dos professores. Tardif e Lessard (2005) 
afirmam que no Brasil, “uma grade parte dos professores têm mais de um emprego e precisam cumprir dois ou 
três contratos semanalmente para receber um salário decente” (p. 22). 
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Ainda sobre o estabelecimento do tempo/espaço da formação na escola, é importante 

ressaltar que ele por si só não é suficiente para se alcançar melhorias nos processos 

formativos. Tal espaço precisa ser ocupado de forma qualificada, dada à importância do 

espaço/tempo da formação. Garrido (2000) observou a necessidade de se investir nesse espaço 

por meio de investimentos na formação do professor coordenador pedagógico, na medida em 

que ele é o agente estimulador e articulador dos processos formativos no âmbito da escola. Na 

RMER, o coordenador pedagógico apresentou-se como um importante parceiro da SEEL no 

encaminhamento das atividades de formação continuada no âmbito da escola. A valorização 

do coordenador pedagógico aparece no discurso de ambas as gestões da SEEL, porém, foi na 

segunda gestão que percebemos ações mais incisivas no resgate do papel desse profissional 

como mediador do processo pedagógico e da formação continuada no âmbito da escola.  

 
(...) a equipe pedagógica ia e iniciava o trabalho na escola, mas quem ia garantir 
sustentar a continuidade do trabalho era o coordenador pedagógico, que estava na 
escola em contato com o professor todo dia. Então, ele foi importante nesse aspecto 
ai, e acho que ele foi fundamental. Ele seria uma pessoa que garantiria a 
continuidade da atuação da equipe na escola. (Gestor 01) 
 
(...) pra gente o coordenador tem um papel muito importante, porque ele articula as 
questões pedagógicas. Ele articula as práticas, ele articula o que a gente pode 
viabilizar enquanto ensino e aprendizagem. Então ele tem desenvolvido esse papel. 
Ele materializa muito essas atividades. O coordenador, ele pra gente foi a função na 
rede que a gente adotou como articulador, não só da formação, mas articulador dos 
processos pedagógicos. Tinha na rede, quando nós chegamos 200 escolas, mas a 
gente tinha assim, em torno de 70% das escolas não tinha coordenador pedagógico e 
aí a gente começou a trabalhar essa perspectiva do coordenador para cada escola. 
(Gestor 03). 
 

 
Nos documentos analisados, percebemos que a partir das reflexões tecidas acerca da 

formação continuada na escola e a necessidade de focalizar a formação nas questões do 

ensino, a SEEL tomou como ponto de pauta da gestão 2005-2008, a lotação de coordenadores 

pedagógicos para todas as escolas do Ensino Fundamental, na medida em que esses 

profissionais atuariam como formadores dos professores no cotidiano escolar. Dessa forma, 

procedeu com a ampliação do quadro de coordenadores pedagógicos de acordo com os 

seguintes critérios: garantir um coordenador em pelo menos um turno diurno por escola; dois 

coordenadores para escolas de 1º ao 4º ciclo, com a condição de o coordenador da tarde 

atender duas noites, três coordenadores, um por turno diurno para as escolas, a partir de 500 

estudantes, somando-se a Educação Infantil e o Ensino fundamental e um coordenador 

exclusivo para o 3º e 4º ciclos.  
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Nesse processo, o ingresso na função de coordenação pedagógica ocorreu por meio 

de seleção interna, com professores que se dispunham a vivenciar um regime de acumulação. 

Todavia, é importante assinalar, que a medida adotada pela SEEL ainda não foi suficiente 

para garantir coordenador pedagógico a todas as escolas da rede, sobretudo nos três turnos de 

atividades escolares. Durante a realização da pesquisa de campo, pudemos observar, nas 

formações desenvolvidas nos coletivos de rede, reclamações dos professores no tocante à falta 

de coordenadores pedagógicos e, por conseguinte, dificuldades para efetivação da formação 

continuada. O quadro a seguir demonstra a evolução do número de coordenadores 

pedagógicos na RMER. 

 

Quadro 21 - Número de Coordenadores Pedagógicos por RPA – 2004/2005/2006/2008 

RPA 2004 2005 2006 2008 
1 - 15 19 21 
2 - 29 40 43 
3 - 38 56 61 
4 - 28 34 38 
5 - 28 36 39 
6 - 58 60 65 

Total 140* 196 245 267 
Fonte: Gerência de 1º e 2º Ciclos SEEL/2008 

* No relatório analisado não havia informações sobre este ano por RPAs, mas somente o número geral de 
coordenadores pedagógicos. 
 

De outro lado, os dados reiteram a ideia de que houve por parte da SEEL um 

interesse em assumir a formação continuada no âmbito da escola, através do trabalho da 

coordenação pedagógica. De certa forma, essa iniciativa contribuiu para resgatar o papel do 

coordenador pedagógico como parceiro do professor e articulador das questões que integram 

o trabalho pedagógico. Arribas (2008)121, ao discutir as representações sociais dos 

coordenadores da RMER, ressaltou o relevo dessas questões no tocante à definição das 

atribuições destses profissionais, sobretudo, no que diz respeito à relação de parceria 

estabelecida com o professor para concretizar as mediações necessárias àa melhoria do 

trabalho pedagógico na escola.  

Sobre os desafios colocados para coordenação pedagógica, salientamos que eles os 

mesmos se inscrevem no debate sobre os novos caminhos que a supervisão/coordenação 

pedagógica assume no processo de reinvenção da escola e suas práticas. Vasconcelos (2002), 

por exemplo, refere-se à a reflexão do papel do coordenador pedagógico realçando a 

                                                 
121 A Função Coordenadora nas Representações Sociais dos Coordenadores Pedagógicos da Rede Municipal de 

Ensino. UFPE/CE, 2008. 
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necessidade de superação de um modelo tecnicista e controlador de supervisão/coordenação, 

cujas características são poder e o controle. Nesse sentido, o autor ressalta a necessidade do 

coordenador pedagógico conquistar uma nova postura frente aos desafios da escola, elegendo 

a dimensão pedagógica como núcleo do seu trabalho, ou seja, tomar as questões do processo 

pedagógico como objeto de reflexão, tendo em vista a construção de formas de intervenção 

favoráveis à melhoria do trabalho da escola. Essas considerações reforçam uma perspectiva de 

coordenação pautada na cooperação, no diálogo e na construção coletiva.  

Continuando nessa linha de pensamento, é importante pontuar, que o trabalho da 

coordenação tem um caráter intencional. Daí, a necessidade dessa ação não se constituir como 

uma atividade qualquer, mas sim numa intervenção qualificada. Por essa exigência, fica 

patente a ideia de que esse tipo de prática requer clareza quanto aos objetivos a serem 

alcançados, assim como profissionais preparados para lidar com os desafios que envolvem a 

educação, a escola e um ensino propositivo. No caso da SEEL, observamos que esse órgão, 

além de garantir coordenadores para as escolas da rede, preocupou-se em promover 

espaço/tempo de formação continuada para esses profissionais, com vistas a oferecer-lhes um 

suporte teórico-prático que pudesse orientar seu trabalho. Nesse processo de formação dos 

coordenadores pedagógicos, os professores formadores do Centro de Educação e do CEEL, 

ambos pertencentes a UFPE, apresentaram-se como importantes parceiros. 

O último ponto abordado, no que concerne o princípio da formação na escola, é o 

reconhecimento e valorização das equipes de ensino e acompanhamento pedagógico. Ao 

longo da gestão de 2001-2008, essas equipes foram destacadas como canal de diálogo entre a 

SEEL, as escolas e os professores da RMER. A pesquisa evidenciou que, de acordo com as 

demandas colocadas para gerência de 1º e 2º ciclos, o trabalho das equipes de ensino e/ou 

acompanhamento foram sofrendo reformulações. Num primeiro momento, essas equipes 

foram constituídas por professores da rede, a partir de uma escolha realizada pelos pares, 

considerando formação específica para atuar como coordenadores das diversas áreas do 

conhecimento. Num momento posterior, as equipes foram sendo formadas por meio de uma 

seleção interna, não mais considerando a especificidade da área, mas o perfil para atuar como 

formador. Independente da forma como essas equipes foram constituídas, o traço comum a 

elas é o acompanhamento da SEEL junto às escolas da RMER e o seu envolvimento na 

elaboração e execução das ações e programas de formação continuada dos professores.  

Assim sendo, coube às equipes de ensino oferecer apoio e suporte para o 

desenvolvimento dos projetos vivenciados nas escolas, atender às demandas de formação 

continuada do professor e mediar o diálogo entre a SEEL, as escolas e os professores e 
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assessorar os coordenadores pedagógicos nas suas necessidades. Além dessas tarefas, 

percebemos que houve momentos em que esse grupo de profissionais atuou como professor 

formador, encarregando-se diretamente da formação dos professores e coordenadores 

pedagógicos. De acordo com a dinâmica dos trabalhos vivenciados pela equipe de ensino e 

acompanhamento pedagógico, a Gerência de 1º e 2º ciclos garantiu espaços/tempos de 

formação continuada para esses profissionais.  

Diante das questões que foram delineadas acerca das condições oferecidas para 

viabilização da formação continuada, percebemos a existência de três elementos 

institucionais: equipes de ensino, coordenador pedagógico e projeto MAIS, que se articulam 

para dar concretude aos princípios perseguidos pela política de formação continuada da 

SEEL. Todos esses mecanismos tornam-se importantes para o encaminhamento de uma 

perspectiva de formação pautada na reflexão sobre a prática pedagógica e na valorização da 

escola como espaço de trabalho e de formação. Contudo, não podemos deixar de mencionar 

que, em alguns momentos, eles não funcionaram a contento, requerendo, portanto, ações mais 

incisivas por parte da SEEL, a exemplo da garantia do horário institucional de formação, que 

transcende uma questão meramente operacional. 

 

6.3 As práticas formativas: os diferentes modos de se fazer formação continuada  

 

Nesse item trataremos das práticas formativas materializadas com os professores do 

1º e 2º ciclos por meio da política de formação docente da SEEL, no período de 2001-2008. 

Como já afirmamos em outros momentos desta tese, a formação continuada, enquanto prática 

formadora é uma atividade humana, orientada por finalidades que se manifesta sob diversas 

formas no decorrer da ação. Nessa forma de pensar, os fins compreendem o modo de 

estruturação da formação continuada, pois são eles que determinam os objetivos, os 

programas, os conteúdos e as estratégias metodológicas da formação continuada. Salienta-se 

também, nesse processo, a importância das condições materiais que concorrem para a 

produção das práticas formativas.  

Nesse caso, ressaltamos que para se compreender a dinâmica de organização e 

funcionamento das práticas formativas não basta analisá-las, considerando somente a 

dimensão interna, mas vê-la como uma síntese de múltiplas determinações sociais. Enfim, as 

dimensões pedagógica, organizacional e material são complementares, na medida em que elas 

se articulam para definir o conteúdo e o formato das práticas de formação continuada num 

determinado contexto sócio-político-educacional.  
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Para procedermos com a análise das tendências de práticas formativas, produzidas no 

âmbito da política de formação continuada da SEEL, identificamos inicialmente as 

ações/programas desenvolvidas no âmbito destsa política. Nesse processo, foi fundamental o 

diálogo com as diferentes concepções de formação continuada que permeiam o debate da 

formação docente em nível local e nacional, assim como discutir a questão dos fins da 

formação. Assim sendo, vale observar que cada uma dessas ações/programas identificados 

têm uma dinâmica própria de funcionamento, que relaciona-se com seus objetivos e as 

condições oferecidas para sua materialização. Além disso, elas traduzem determinado 

programas e currículos de formação de professores, que oferecem por seu turno a tônica dos 

processos formativos.  

O quadro que se segue demonstra as informações das ações e programas, as 

atividades produzidas a partir desses e as instituições que juntamente com a SEEL ajudam a 

concretizar tais ações e programas. Para esta análise nos pautamos nos dados construídos por 

meio da análise documental e entrevistas. 

 

Quadro 22 - Ações e programas de formação continuada que compõe a política de 

formação docente da SEEL. 

           FORMAÇÃO CONTINUADA 2001-2008  
Ações e programas Atividades Instituições e 

Parcerias 
Estudos Intensivos de Rede Cursos, palestras, seminários de 

socialização. 
SEEL/UFPE/IES 

PROGRAPE Curso de Licenciatura em Pedagogia 
 

SEEL/UPE 

Programa Professor Alfabetizador Cursos nas áreas de Alfabetização e 
Linguagem 

SEEL/CEEL-
CE/UFPE 

Concessão de apoio financeiro para 
participação em congressos científicos. 

Reuniões anuais da SBC e encontros 
diversos da área educacional. 

SEEL 

Conexão 17 Participação em atividades culturais na 
cidade do Recife. 

SEEL 

Formação da biblioteca do Professor Livros especializados, revistas, jornais e 
bônus para Bienal do Livro. 

SEEL 

Licenciamento remunerado para estudo de 
Pós – graduação.  

Cursos de Especialização, Mestrado e 
Doutorado 

SEEL/UFPE/IES 

Rede de Pesquisadores da RMER Fóruns permanentes de discussão, grupos de 
pesquisa e seminários de pesquisa. 

SEEL/PCR/ 
ANPED 

Programa Pró-letramento Estudo/formação semanal nas escolas da 
RMER 

SEEL/MEC/ 
CEEL 

Projeto Piloto do Programa Além das letras Estudo na escola com equipe da SEEL SEEL/Instituto 
Avisa lá. 

Projeto Jornal Escolar Encontros mensais por grupo de escolas com 
a equipe da SEEL. 

SELL 

Formação do Coordenador Pedagógico Grupos de estudo/discussão e 
encaminhamentos 

SEEL/CEEL-
CE/UFPE 

Quadro organizado a partir da análise de documentos. 
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Tendo em vista que esta pesquisa não se propôs a estudar essas ações/programas de 

forma particularizada, procedemos, para efeito de análise, com o agrupamento dessas 

atividades, considerando, inicialmente, as aproximações entre os objetivos, o conteúdo, as 

estratégias metodológicas e o lócus que concorrem para organização e produção das práticas 

formativas. Dessa feita, identificamos seis tendências de práticas formativas configuradas na 

política de formação continuada da SEEL: práticas direcionadas para o desenvolvimento 

curricular, cujo foco recai sobre os conteúdos de aprofundamento teórico-prático; práticas 

direcionadas para atualização dos conteúdos escolares e didático-pedagógicos; práticas 

direcionadas reflexão da prática docente, práticas voltadas para certificação docente; práticas 

voltadas para o desenvolvimento acadêmico do professor e enriquecimento cultural e práticas 

direcionadas para socialização do conhecimento acadêmico-centíficos. A figura a seguir 

expressa essas tendências. 
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Figura 09– Tendências de Práticas Formativas na RMER 
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das políticas de formação continuada nas últimas décadas. Uma primeira observação de 

caráter geral, que deduzimos desstas práticas, é que não houve um único modo de se fazer 

formação continuada na RMER, o que nos leva a concordar com Demaily (1992) e Nóvoa 

(2002) que as práticas formativas não se apresentam num “estado puro”. Elas são na 

realidade, processo-produto que traduzem, em certa medida, as concepções de formação 

continuada que circularam no campo educacional e da formação de professores, aspecto esse 

que desencadeia uma relação de transitoriedade e permanência no âmbito das práticas de 

formação docente. Isso também nos ajuda a pensar que as concepções e práticas de formação 

continuada, se modificam e/ou reconceitualizam ao longo dos tempos, para atender a 

determinados objetivos educacionais e àas demandas da profissão docente. Nesse processo, as 

práticas formativas vão assumindo contornos, que em última instância, indicam-nos 

elementos de permanência e transição, sobretudo com relação ao conteúdo e àas estratégias 

formativas que compõem as modalidades de formação. Vale ressaltar que nessa diversidade 

de práticas observamos a prevalência de um discurso em torno da melhoria do ensino por 

intermédio da qualificação docente. 

A segunda observação concerne às práticas formativas voltadas para o 

desenvolvimento curricular e aprofundamento teórico-prático. Segundo Garcia (1999), esse 

modelo inclui aquelas atividades em que os professores desenvolvem ou adaptam um 

currículo, desempenham um programa ou se implicam em processos de melhoria da escola. 

Nesse processo, os professores são desafiados a aprender novas formas de lidar com o ensino, 

aspecto esse, que traz implicações para o seu processo de trabalho, bem como desencadeia as 

demandas de formação continuada. Nesse contexto, localizamos as atividades que tinham 

como objetivo promover o desenvolvimento da proposta Ciclos de Aprendizagem na RMER e 

a proposta curricular da rede “Construindo Competências”, ou seja, os momentos de estudo, 

discussões e encaminhamentos sobre os ciclos e a proposta curricular da rede.  

No geral, as atividades que contemplaram essas práticas formativas caracterizaram-

se por encontros coletivos de rede (agrupamento de escolas por RPA), e estiveram ancoradas 

numa perspectiva de formação que buscou a atualização dos conhecimentos teórico-práticos 

sobre o processo ensino-aprendizagem a partir de uma abordagem sócio-construtivista, por 

meio de seminários, congressos, curso, etc. Nesses espaços, a formação teve o propósito de 

encaminhar as questões pretendidas pela SEEL com a política de ciclos, ficando assim 

restritos os espaços para a reflexão sobre as questões centrais que envolvem os ciclos e os 

problemas que os professores vinham vivenciando com a nova organização do ensino e do 

currículo por ciclos. 
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A terceira observação tem a ver com a lógica presente nas práticas de natureza 

escolarizada, cujo foco é a atualização dos conteúdos específicos e didático-pedagógicos. No 

âmbito dessas práticas formativas recorremos a Candau (1997) para ressaltar a necessidade da 

formação continuada se estruturar não- somente em torno de conteúdos acadêmicos, mas em 

torno de problemas e de projetos que estejam sendo construídos pelas escolas e pelos 

professores. Salienta-se também a valorização do saber docente, aquele que o professor 

produz no exercício da profissão e valida sua prática. Enfim, a formação escolarizada por 

apresentar o currículo fechado, tem uma tendência a não inserir os dois últimos aspectos 

pontuados, qual seja, os problemas da escola e os saberes produzidos pelos professores. No 

caso do Recife, essa preocupação se traduziu no desenvolvimento de cursos diversos que 

trataram das questões relativas ao ensino numa organização escolar ciclada. 

A quarta observação diz respeito às práticas de formação continuada voltadas para 

certificação docente. Poderíamos dizer que tais práticas traduzem, de certa forma, as 

orientações contempladas nas políticas de reformas implementadas a partir de 1990, 

especificamente no que diz respeito às exigências de formação e valorização do magistério, 

contemplada pela LDB 9394/96, especificamente no Titulo VI, que trata dos Profissionais da 

Educação e no Art. 87 das Disposições Transitórias. Com relação às exigências de formação 

ressaltamos os desdobramentos do § 4º do Art. 87 das Disposições Transitórias no campo da 

formação continuada. O parágrafo supracitado, ao estabelecer que “até o fim da década da 

educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior que a admissão 

de professores com nível superior ou formados por treinamento em serviço”, motivou os 

sistemas de ensino a buscarem meios que pudessem garantir esse tipo de formação aos seus 

professores.  

Nesse sentido, assistimos após a promulgação da LDB 9394/96, a proliferação de 

diversos programas especiais de formação superior nas diferentes regiões do país, com o 

objetivo de elevar os níveis de titulação do professor, sobretudo aqueles que atuam nos anos 

iniciais do ensino fundamental. Segundo Bello (2009), os programas especiais de formação 

superior no Brasil constituíram-se em uma tentativa de resposta à tendência mundial de elevar 

a titulação dos seus professores mediante iniciativas voltadas para formação em massa, dentro 

do menor espaço de tempo possível. Os programas especiais foram desenvolvidos mediante 

parceria/convênios estabelecidos entre os estados e municípios com instituições de ensino 

superior, públicas e privadas122. Ainda segundo essa autora, esses cursos se desenvolveram 

                                                 
122 No período de 2006/2007 Bello (2009) identificou 52 instituições desenvolvendo este tipo de curso nas 

diferentes regiões do país. (23 federais, 17 estaduais, 12 IES privadas). 
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por meio de modalidades presenciais, semi-presenciais, telepresenciais e a distância, e com a 

ajuda dos seguintes agentes educacionais: docentes e tutores. Tais programas duravam, em 

média, três anos e ensejaram “mecanismos rígidos de controle sobre o pensar e o fazer 

docente”. (BELLO, 2009, p. 02). Diz a autora que tais programas baseavam-se numa 

formação centrada nos processos da prática docente. Freitas (2007), ao se referir a 

institucionalização da concepção de formação inicial em serviço como formação continuada, 

chamou a atenção para as possibilidades de um processo de aligeiramemto da formação, haja 

vista o tempo reduzido dos cursos e o conteúdo que orientava as práticas curriculares da 

formação de professores. 

Em Pernambuco, também observamos que houve, por parte dos professores da 

universidade, preocupações com relação às finalidades, ao conteúdo e às formas que os 

programas especiais assumiram e suas implicação para aquisição de uma sólida formação do 

professor. Sobre essa questão, salientamos as observações e recomendações do parecer123 

elaborado pela Comissão de Avaliação do PROGRAPE. Nesse Parecer foram levantados 

aspectos concernentes àa concepção, recrutamento e condições funcionais dos formadores, 

prática de ensino e estágio, seleção de alunos e execução do curso. Os relatores concluem a 

análise indicando fatores que contribuem para o desenvolvimento de um quadro de 

precariedade destse tipo de formação docente, sobretudo no aspecto da execução, que inclui 

professores formadores, condições institucionais dos campi onde o programa se efetiva, e o 

trato de alguns componentes curriculares fundamentais para o curso, a exemplo da prática de 

ensino e o estágio supervisionado.  

De qualquer modo, a SEEL provavelmente influenciada pelas exigências das 

reformas educativas, no que dizia respeito à necessidade de criar mecanismos que possam 

contribuir para elevação da titulação de seus professores, definiu o Programa Especial de 

Graduação de Pedagogia (PROGRAPE) como uma das atividades da política de formação 

continuada da SEEL, embora saibamos que essa formação tem o propósito de certificar o 

professor. Tal perspectiva descaracteriza a formação continuada como um processo que 

privilegia o tratamento dos aspectos teórico-epistemológicos da formação em articulação com 

os conhecimentos produzidos no exercício profissional. Aliás, como já destacamos nesta tese, 

essa foi uma característica que a formação continuada assumiu em diversos lugares do país.  

                                                 
123 Esta comissão foi criada pela Portaria nº 14/2002 do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco com o 

objetivo de avaliar as condições de funcionamento do PROGRAPE para fins de reconhecimento. 
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O PROGRAPE foi desenvolvido em parceria com a UPE124, por meio de atividades 

presenciais ao longo de três anos. Esse programa teve como objetivo oportunizar formação 

em nível superior (curso de licenciatura em Pedagogia) para os professores em exercício, com 

formação de nível de médio, que atuavam na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental. O texto que se segue expressa os objetivos do PROGRAPE na visão da gestão 

da SEEL: 

 
Fruto de uma parceria firmada com a Secretaria de Educação da Prefeitura do 
Recife, o Progrape visa incentivar os professores com formação de magistério 
(ensino médio) a ingressarem na universidade. O objetivo é promover a valorização 
desses profissionais e, ao mesmo tempo, investir na qualidade de ensino da rede. 
Para motivar a participação de seus profissionais, a prefeitura paga a taxa de 
inscrição do vestibular e, em caso de aprovação, todas as despesas do curso de 
pedagogia. (Boletim Diário da Prefeitura do Recife, 2007). 
 

 
Segundo dados coletados junto a SEEL, o número de professores contemplados pelo 

PROGRAPE foi de 262. Em nossa pesquisa, surgiram 02 professoras que tendo participado 

do curso de Pedagogia oferecido pelo PROGRAPE, destacaram as contribuições desse curso 

para o seu desenvolvimento profissional.  

 
Eu fiz Pedagogia, no PROGRAPE Foi um bom curso, por que eu me atualizei. 
Como a gente já tinha prática ficou bem mais fácil da gente compreender as coisas 
com o PROGRAPE, por que a gente tinha muita prática, não ficava só baseado em 
teorias, e aí, a gente foi fazendo essa relação entre a prática e a teoria. Então foi um 
curso bastante válido. (Professora 05). 
 
Eu fiz magistério e fiz pedagogia. Quando fiz a graduação, eu já estava ensinando 
aqui no colégio. Eu fiz a graduação em três anos no PROGRAPE pela UPE. Eu acho 
que foi o melhor curso da minha vida, foi o curso de Pedagogia, pois foi a melhor 
turma e o melhor ensino. Eu aprendi bastante não só com os professores, mas com 
os colegas de trabalho, também. (Professora 01). 
 

 
Para além da finalidade de conferir uma habilitação legal ao exercício do magistério, 

um aspecto que captamos das falas das professoras é a relação do curso de Pedagogia 

(PROGRAPE) com as experiências e saberes advindos da atividade profissional, e a formação 

como possibilidade de contribuir com o desenvolvimento de uma prática docente mais 

consciente e comprometida com as demandas da educação. Em nosso entendimento, a 

valorização dessa dimensão do trabalho docente torna-se importante nas políticas e práticas de 

formação continuada, porque pode propiciar a apropriação/reconstrução de conhecimentos 

que estão servindo de sustentação para ao trabalho docente. Todavia, há que se ter claro qual é 

                                                 
124 O Progrape foi criado pela Resolução CEPE nº 028/99 e Resolução CONSUL nº 21/99 da Universidade de 

Pernambuco (UPE). 
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o entendimento de prática a que as professoras se referem, pois, como já foi dito a relação 

teoria-prática é uma relação de unidade, que nos mostra implica que uma não existe sem a 

outra, nem tampouco são excludentes. Ademais, a formação tem uma perspectiva mais ampla 

que transcende o aspecto da atualização como ressalta a professora entrevistada. 

Nesse sentido, entendemos que as falas são bastante sugestivas quanto à necessidade 

de se realizar um estudo detalhado acerca do programa de formação docente em tela, haja 

vista que o mérito desta pesquisa não consistiu em discutir a natureza do PROGRAPE, nem 

tampouco as suas contribuições para o processo de formação e o trabalho do professor. Nosso 

intento foi evidenciar os objetivos que levaram a SEEL a desenvolver programas especiais, 

como parte de sua política de formação continuada. Assim, deixamos o PROGRAPE 

enquanto política e prática de formação docente para ser investigada num outro momento ou 

quiçá, por outros pesquisadores. 

Com relação às práticas de formação continuada, voltadas para o desenvolvimento 

acadêmico do professor e enriquecimento cultural, observamos ações da SEEL que vão ao 

encontro de aspectos relativos à valorização profissional e, contemplados pelo Art. 67 da LDB 

9394/96. No inciso II deste artigo, a lei enfatiza o direito do professor ao licenciamento 

periódico remunerado para aperfeiçoamento profissional. Nessa mesma direção se inscreve o 

Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Grupo Ocupacional do Magistério – 

PCCR/GOM – Lei Municipal 17.004/2004, ao definir em seu capitulo VIII, o afastamento 

remunerado para fins de capacitação profissional. Diz o Art. 35 que “a concessão de 

afastamentos para cursos de pós-graduação, lato e stricto sensu, dos integrantes do Grupo 

Ocupacional do Magistério, obedecerá a requisitos e critérios estabelecidos pela secretaria de 

educação” (PCCR/GOM, 2004, p. 12). 

 Em consonância com as orientações dessa legislação, observamos que durante a 

gestão 2001-2008, a SELL demonstrou certa preocupação quanto à participação do professor 

da RMER em cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado). Os dados do 

quadro abaixo demonstram o número de afastamentos concedidos na gestão em análise.  

Quadro 23 - Afastamento do Grupo Ocupacional do Magistério 2001-2008 

Ano Especialização Mestrado Doutorado Total 
2001 27 17 00 44 
2002 09 22 01 34 
2003 13 11 01 25 
2004 22 30 05 57 
2005 52 2 00 54 
2006 70 4 00 74 
2007 56 5 00 61 
2008 147 12 00 159 

Fonte: Gerência de Serviços de Registro do Servidor/SEEL/Março, 2010 
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Os dados são eloquentes para pensarmos que, se no âmbito da legislação observamos 

avanços quanto à garantia de uma política de valorização do magistério, que reconhece a 

formação continuada como direito e parte constituinte da profissionalização docente, bem 

como propicia certas condições para que o professor continue investindo na sua formação 

acadêmico-científica, na prática, ainda estamos a reclamar patamares mais elevados de 

qualificação, sobretudo, quando se pretende uma formação stricto sensu. Por outro lado, esse 

cenário traz para o centro do debate o problema da democratização da formação no campo da 

Pós-Graduação que, em nosso entendimento, ainda se constitui como uma prerrogativa do 

docente das universidades.  

No geral, a pós-graduação é vista pelo professor da educação básica como um 

“sonho” muito distante, seja pelas exigências dos processos de seleção, seja pelas dificuldades 

de permanência nos referidos cursos ou porela suas condições de trabalho e funcionais que, na 

maioria das vezes, não são muito favoráveis ao desenvolvimento de um projeto grandeza. Daí, 

a necessidade de políticas de formação docente, que sejam mais incisivas no trato destas 

questões, no âmbito dos sistemas de ensino e das universidades, pois, como afirmou Gatti 

(2008), a necessidade de [formação] continuada faz-se cada vez mais presente, não como 

educação compensatória, mas, sim, como meio de expansão cultural do professor.  

A quinta observação refere-se às práticas formativas direcionadas para a reflexão 

sobre a prática docente. Essa tendência se inscreve no movimento internacional/nacional de 

reconceitualização da formação continuada, que advoga uma concepção de formação que se 

contrapõe ao modelo da racionalidade técnica e advoga a prática pedagógica e/ou prática 

docente como fonte de produção de conhecimentos e o desenvolvimento de estratégias 

reflexivas como ferramenta necessária ao desenvolvimento pessoal, profissional e 

organizacional Schön (2000), Zeichner (1993, 2002), Freire (1996). Nestsa direção, Mizukami 

(1996), Candau (1997), Junqueira (2000) e outros salientaram a emergência de uma 

epistemologia da prática no campo da formação docente e sugeriram a superação dos modelos 

tradicionais de formação continuada pautados na “acumulação de cursos, palestras, 

seminários, de conhecimentos e técnicas por um trabalho de reflexividade em parceria com os 

pares” (CANDAU, 1997).  

No campo das políticas de formação de professores, no Brasil, observamos que a 

epistemologia da prática contribuiu para referendar uma concepção de formação no âmbito da 

Rede Nacional de Formação Continuada de Professores (RNFC), que além de 

institucionalizar o atendimento das demandas de formação continuada com ajuda do Centro 

de Pesquisa e Desenvolvimento Educacional (CPDE) pertencentes às universidades que 
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fazem parte da RNFC, buscou “subsidiar os sistemas de ensino quanto ao desenvolvimento de 

programas que favorecessem a reflexão permanente na e sobre a prática” (BRASIL, 2005, p. 

23), bem como propor programas de formação continuada que estimulem a reflexão sobre a 

prática docente. Tal processo é compreendido como fundamental no desencadeamento de 

mudanças no fazer do professor, aspecto esse que o MEC julga importante para melhoria da 

aprendizagem do aluno.  

Na RMER, essas perspectivas de formação continuada se fizeram presentes, de 

forma mais incisiva a partir do segundo semestre de 2005, com a implementação de dois 

projetos: a Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, voltado para o professor do 1º ciclo, 

o qual foi desenvolvido no período de (2005.2 e 2006.1), em parceria com o CEEL/UFPE e o 

Programa Pró-letramento (2006.2-2008.1), ofertado aos professores do 1º e 2º ciclos, em 

parceria com MEC, CEEL/UFPE e NPADC/UFPA125. Nesse contexto, observamos, durante a 

realização da pesquisa empírica, que a formação na escola ficou restrita ao desenvolvimento 

de programa elaborado por equipes externas à instituição escolar. A formação teve um caráter 

bastante específico, na medida em que priorizou a discussão e o trato das questões 

relacionadas ao ensino de alfabetização, língua portuguesa e matemática. Assim sendo, o 

conteúdo da reflexão esteve mais centrado nas questões dos métodos de ensino e do conteúdo 

escolar a ser ensinado. Com relação aos formadores, o curso desenvolveu-se por meio de 

tutorias. Esse papel foi exercido pelos coordenadores pedagógicos da rede. Ao final do curso, 

os professores participantes foram certificados pelo CEEL. As falas, a seguir, expressam esse 

processo: 

 
A gente queria focar nessa coisa da alfabetização. Ela era uma grande lacuna. 
Embora, esta temática viesse de diferentes formas para os professores, ela nunca 
tinha se dado numa discussão com o foco mais aprofundado, que realmente 
revertesse no professor, numa intervenção mais qualificada na alfabetização. Então, 
nós tomamos essa decisão de dar ao 1º e 2º ciclos, essa ênfase da alfabetização, 
através dos coordenadores pedagógicos e na parceria com o CEEL, criando 
estratégias para que a gente pudesse ter momento de formação no espaço escolar. A 
ideia era pensar o cotidiano escolar e fazer um curso de maior duração. (Gestor 02) 
 
Essa formação na escola aconteceu quando a gente recebeu os cadernos do Pró-
letramento com os conteúdos de alfabetização, português e matemática. Isso foi em 
2007. (Professor 02) 
 
Nessa formação, nós tínhamos o material do Pró-letramento que era o suporte da 
formação continuada, foi um material cedido pela prefeitura. A formação foi 
realizada pela nossa coordenadora pedagógica. (Professor 01) 
 

                                                 
125 O NPADC – Núcleo Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico é uma unidade acadêmica ligada a 

Universidade Federal do Pará, que visa o desenvolvimento de programas de formação continuada, projetos e 
ações em prol da melhoria do ensino de ciências e matemática em todos os níveis de ensino. 
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A gente teve na escola com os professores foi nas áreas de Português e Matemática 
que é o Programa Pró-letramento, teve um antes que foi com o CEEL sobre 
apropriação do sistema de escrita alfabética. (Coordenadora Pedagógica) 
 
 

Os grifos nas falas demonstram a inserção do programa Pró-letramento na política de 

formação continuada da SEEL e no espaço escolar. Outro aspecto que nos chama a atenção é 

o fato de que as áreas privilegiadas nesse tipo de formação, coincidentemente, têm relação 

com as áreas avaliadas pelos programas de avaliação externa (SAEB e Provinha Brasil). 

Entretanto, destacamos que apesar dos limites do programa Pró-letramento e o seu caráter de 

intervenção direta no ensino, destacamos sua contribuição no tocante ao estabelecimento de 

um horário permanente dedicado ao estudo coletivo no âmbito da escola e a valorização do 

papel do coordenador pedagógico nos processos de formação continuada do professor. 

Voltaremos a essas questões no capitulo 7º desta tese, quando trataremos especificamente da 

organização e da dinâmica de funcionamento da formação na escola por meio desse 

programa.  

A última observação que destacamos, diz respeito às práticas formativas que 

direcionaram os processos formativos para a socialização de conhecimentos acadêmico-

científicos no âmbito da RMER. Na literatura educacional, a tendência que valoriza a 

pesquisa na formação docente aparece associada àa necessidade de se investir na 

elaboração/implementação de programas de formação inicial e continuada, que tenham como 

horizonte a formação de um docente com conhecimentos, habilidades e atitudes favoráveis ao 

desenvolvimento de atividades investigativas (DICKEL, 2001). Essa concepção de formação 

adquire relevância especial no processo de desenvolvimento profissional do professor por dois 

fatores: contribui para superação do professor, como mero consumidor de teorias, e estimula-

o a participar como sujeito criador de conhecimentos e amplia as possibilidades de 

compreensão e domínio dos elementos que integram o trabalho docente. Aqui, destaca-se a 

importância da investigação sobre a própria prática. De forma geral, esse movimento advoga 

que a pesquisa se constitui como uma das funções profissionais do professor, portanto é parte 

integrante da formação e do trabalho docente. Nessa mesma direção ressaltamos as ideias de 

Freire (1996), quando diz que a indagação e a pesquisa fazem parte da natureza da prática 

docente. 

Na RMER, a pesquisa como estratégia de formação continuada não teve esta 

dimensão, porém, percebemos que esse instrumento foi, de certa forma, resgatado pela Rede 

de Pesquisadores, e acabou sinalizando contribuições para a política de formação continuada 

da rede. A Rede de Pesquisadores da RMER foi criada em setembro de 2007, como resultado 
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do Seminário LDB, PNE e PDE – novos rumos para a educação nacional126. Os objetivos da 

rede pesquisadores consistem em: “produzir conhecimentos através de pesquisas realizadas 

pelos profissionais do Grupo Ocupacional do Magistério – GOM; socializar o conhecimento 

produzido entre seus pares, promovendo o intercâmbio científico com os espaços acadêmicos, 

e incentivar a operacionalização desses conhecimentos em práticas docentes” (Relatório de 

Gestão, 2008). Esses objetivos explicitam que o papel central da Rede de Pesquisadores está 

na socialização de conhecimentos provenientes de pesquisa. A fala da gestora é ilustrativa 

nesse sentido. 

 
Veja, a ideia da Rede de Pesquisadores foi muito assim, em função de que a gente 
entendia que tinha um levantamento de uma quantidade grande de professores da 
RMER que faz esse movimento de buscar a Pós-Graduação, mas que o único retorno 
deles para rede é entregar sua monografia e\ou dissertação de mestrado no banco de 
memórias. Aí nesse movimento de pensar a formação continuada, a gente achou que 
era importante criar algum mecanismo de intercâmbio desse grupo e aí, a gente fez 
um primeiro Seminário junto com a ANPED e aí, do primeiro seminário a gente 
sentiu que tinha um entusiasmo e um interesse dos professores que eles também 
pudessem compartilhar de forma mais sistemática dos resultados de seus trabalhos, 
seus estudos. Neste sentido, criamos a Rede Pesquisadores dos Professores da Rede 
Municipal do Recife que continuaria tendo esses encontros, organizamos o segundo 
seminário e o pessoal já está programando o terceiro seminário como momentos de 
difusão mesmo, de divulgação dos resultados das pesquisas, mas também se criou 
alguns fóruns mais permanentes. (Gestora 02) 
 

 
Um primeiro aspecto que observamos sobre essa ação, diz respeito à valorização dos 

conhecimentos advindos da pesquisa científica, como elemento integrante do currículo. Essa 

atitude torna-se importante, porque, além de resgatar e socializar a produção acadêmica 

realizada por docentes do município podem favorecer elementos que para auxiliar os gestores 

na formulação de políticas mais próximas das necessidades da rede. Outro fator é a 

possibilidade concreta de que esse processo possa contribuir para uma aproximação dos 

professores da RMER, com o conhecimento acadêmico-científico produzido sobre a rede e 

outras questões educacionais, ou seja, estreitar os abismos existentes entre quem produz 

conhecimentos e os que aparecem apenas como “informantes” desse conhecimento. Em 

decorrência disso, poderão ser criadas estratégias que fomentem o acesso aos conhecimentos 

teórico-práticos produzidos por meio da pesquisa e que, em última instância, podem 

contribuir para melhoria do trabalho da escola e do professor, bem como propiciar sua 

profissionalização. Contudo, há que se ter o cuidado para não supervalorizar o conhecimento 

proveniente da pesquisa e secundarizar os saberes do professor ou, até mesmo, tentar fazer 

                                                 
126 O referido seminário foi promovido pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, 

em conjunto com o Programa de Pós-Graduação do Centro de Educação da UFPE e parceria com a Prefeitura 
do Recife – Secretaria de Educação, Esporte e Lazer. 
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uma transposição direta desses conhecimentos, ignorando a diversidade e a singularidade dos 

contextos educacionais. 

Em que pese a importância dessas questões, é decisivo reconhecer que o 

desenvolvimento de práticas formativas pautadas no enfoque da investigação, exige condições 

materiais mais complexas, diferentes daquelas normalmente utilizadas nos grandes eventos de 

formação continuada. Inicialmente, o professor para se envolver em processos de pesquisa 

necessita do domínio de um cabedal de conhecimentos e habilidades investigativas que 

podem ser adquiridas/desenvolvidas através da formação. Associado a isso está a 

disponibilidade de tempo que esse tipo de atividade requisita. Isso implica, por conseguinte, 

uma reestruturação das condições de trabalho do professor. Caso contrário, a pesquisa ao 

invés de se converter em uma atividade inerente ao trabalho docente seria, é assumida como 

mais um fardo. De igual importância, são as condições institucionais e recursos necessários ao 

desenvolvimento dos processos de investigação.  

No que concerne às exigências para uma formação ancorada na investigação, 

recorremos àas reflexões feitas em torno da relação entre condições de trabalho docente e 

formação. Dias-da-Silva (2006) e Sampaio e Marin (2004), ao tratarem das condições do 

trabalho do docente, revelaram que de uma forma geral, há uma incompatibilidade entre as 

condições de trabalho a que os professores estão submetidos e o princípio de um trabalho 

coletivo na escola. Em outro estudo, Dias-da-Silva (2001) revelou esse mesmo entendimento 

para o desenvolvimento de pesquisas colaborativas no cotidiano escolar. Ainda nestsa direção, 

localizamos Zeichner (2008) que, ao se referir a formação do professor reflexivo, também, 

destacou o esgarçamento das condições de trabalho do professor como uma tendência 

mundial, e tal realidade dificulta/interfere a consecução de práticas formativas ancoradas na 

reflexão e na pesquisa e interfere nelas.  

Enfim, o debate sobre condições de trabalho docente e formação demonstra que os 

professores da educação básica dispõem de poucas possibilidades para se envolverem em 

situações de pesquisas e/ou trabalho coletivo, dado, sobretudo, às longas jornadas de trabalho. 

Outro aspecto que aparece é a própria cultura organizacional e docente, que tradicionalmente 

esteve enraizada numa perspectiva individual e fragmentada, ou seja, o desenvolvimento de 

trabalho colaborativo na escola parece vir acompanhado de uma reflexão acerca das estruturas 

organizacionais que condicionam o trabalho e a formação docente. 

 A despeito do fato de que o contexto, de alguma forma, influencia as escolas e os 

professores, observamos resultados paradoxais no desenvolvimento da Rede de 

Pesquisadores, como prática de formação continuada de caráter propositivo. Primeiramenteo 
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percebemos que a atuação da rede ficou restrita a realização de atividades pontuais: I 

Seminário de Pesquisadores da Rede Municipal do Recife: olhares sobre as práticas; Fórum 

de Formação - Seminário Temático: A pesquisa Educacional e a formação docente; II 

Seminário de Pesquisadores da RMER: A Pesquisa e a Qualidade na Educação Básica; 

Publicação dos Anais do I Seminário de Pesquisadores da RMER; Fórum Itinerante: caráter 

de socialização de pesquisas junto as escolas da rede (01) e Publicação dos Anais do II 

Seminário de Pesquisadores da RMER. Como desdobramentos dessas atividades, os dados 

evidenciaram uma pequena participação dos professores da RMER nos seminário organizados 

pela Rede de Pesquisadores.  

Os fóruns itinerantes e/ou seminários de socialização, que tinham uma perspectiva 

mais descentralizada e o estabelecimento de um diálogo interativo com os professores nas 

escolas da RMER, também não conseguiram desenvolver-se a contento. Identificamos nos 

documentos analisados, o registro de apenas um seminário de socialização. A mesma questão 

foi observada com relação à efetivação dos fóruns de formação dos integrantes da Rede de 

pesquisadores, ou seja, foi efetivado somente um fórum destsa natureza. Vejamos os números 

na tabela a seguir:  

 

Quadro 24 - Participação dos Professores nas atividades organizadas pela Rede 
de Pesquisadores da RMER 

SEMINÁRIOS DA REDE DE PESQUISADORES 
 

Seminário Trabalhos Inscritos Ouvintes Participantes 
 

I Seminário de Pesquisadores da Rede 
Municipal do Recife: olhares sobre as 
práticas/2007 

34 154 188 

II Seminário de Pesquisadores da 
RMER: A Pesquisa e a Qualidade na 
Educação Básica/2008 

95 283 378 

 
FÓRUNS ITINERANTES OU SEMINÁRIOS SOCIALIZADORES 

Socialização de Pesquisa 02 - 30 
 

FÓRUM DE FORMAÇÃO DOS PESQUISADORES 
Palestra 

Mesa-redonda 
02 - 30 

Fonte: Relatório de Gestão/ SEEL/ 2008 

 

Se por um lado a Rede de Pesquisadores apresentou-se como tentativa da SEEL de 

construir novas formas de intervenção na formação continuada dos professores, por outro 

lado, ela demonstrou um aspecto contraditório no que diz respeito ao princípio da formação 

continuada como direito. Os números apresentados no quadro mostram uma participação 
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reduzida dos professores da rede nos seminários de pesquisa. Um fator que, provavelmente, 

explica esse quadro, foi o critério estabelecido para a participação dos professores nos 

seminários (critério da representação por escola). Em nosso entendimento, esse mecanismo 

rompe com a perspectiva do direito, sobretudo porque pode indicar um entendimento de que 

há um tipo de conhecimento (acadêmico-científico) circulando na rede, mas que nem todos os 

professores teriam tido acesso, haja vista que os seminários itinerantes ou de socialização não 

funcionaram como haviam sido propostos. Com relação aos professores participantes da 

pesquisa, quando indagados sobre as experiências de formação continuada organizadas na 

Rede de pesquisadores, nenhum fez referência à atividades oferecidas pela Rede de 

Pesquisadores, como também não demonstraram conhecimento sobre essa atividade de 

formação. 

Outro ponto a ser observado no âmbito dessa prática formativa, foi o seu caráter 

pontual, que nos parece ter uma relação com ao que tudo indica tem a ver com a própria 

dinâmica e condições de funcionamento da Rede de Pesquisadores, mas também, ao caráter 

restrito da dimensão investigativa valorizado na formação continuada (Rede de Pesquisadores 

como espaço de socialização de conhecimento). É inegável que a rede, enquanto espaço de 

socialização de conhecimentos, desempenha um papel importante na formação do professor, 

porém, acreditamos que essa dimensão teria possibilidades de ser ampliada, se a SEEL tivesse 

viabilizado condições para que os professores pudessem envolver-se em processos de 

pesquisa no âmbito das escolas. Provavelmente, esta atividade poderia ter sido uma dinâmica 

construída no âmbito dos fóruns itinerantes.  

Tais questões nos ajudam a pensar que a construção de práticas de formação 

continuada, que vislumbram o desenvolvimento de rede coletivas, enquanto espaço formativo, 

está muito longe de se constituir como uma política efetiva dos sistemas de ensino. Isso 

demonstra que, embora, a ideia da rede de pesquisadores proposta pela SEEL seja bastante 

fecunda e inovadora quanto ao trato das questões concernentes àas concepções e às práticas 

de formação continuada, parece ser necessário reconhecer e tratar de outros fatores que 

concorrem para o desenvolvimento da formação docente. 

As questões tratadas até aqui demonstram que o espectro de práticas formativas 

vivenciadas na RMER, no período de 2001-2008, com os professores de 1º e 2º ciclos, 

traduziram distintos objetivos pretendidos com a formação continuada. Guardada as suas 

especificidades, cada uma dessas práticas tem suas contribuições, seus limites e os seus 

desafios, os quais vão- se inscrevendo no espectro de demandas que são colocadas para as 

escolas e os professores da RMER. Some-se a isso os avanços do conhecimento e a 
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necessidade crescente de se transcender uma perspectiva de formação que vá além do domínio 

de conteúdos e técnicas de ensinar. A articulação dessas diferentes práticas indicam que a 

ampliação do “universo cultural” do professor não se faz por um único caminho, nem 

tampouco num único espaço, mas pela congruência de diversas práticas e espaços. Claro está 

que para isso há a necessidade de se definir com clareza as finalidades dessa formação, para 

SEEL não incorrer no risco do ecletismo.  

Como síntese dessas questões, salientamos a importância de diferentes espaços e 

estratégias na formação continuada do professor como algo salutar. Ademais reitera a ideia de 

que a formação continuada não se realiza através de um único modo, o que de fato precisa ser 

delimitado são os objetivos dessa formação. As várias tendências de práticas formativas 

presentes na formação continuada dos professores de 1º e 2º ciclos demonstram que as formas 

de se pensar e fazer continuada têm a ver com as especificidades do grupo que se deseja 

formar, os objetivos que se pretende alcançar. Enfim, as práticas formativas aqui discutidas 

foram desenvolvidas considerando-se, sobretudo, os fins a que se destinam. Como tais fins 

não são um dado pronto e imutável, pelo contrário, eles se modificam, passando inclusive a 

influenciar os processos de ressignificação das práticas formativas, ou seja, as práticas se 

modificam para atender àas novas necessidades colocadas pelo processo de ensino-

aprendizagem e pela própria formação continuada. Por seu turno, esse aspecto revela o caráter 

de construção permanente da política de formação docente da SEEL. 

No próximo item discutiremos esse movimento, destacando os fatores que veêm 

contribuindo para a reconceitualização das práticas de formação continuada desenvolvidas 

com os professores do 1º e 2º ciclos. 

 

6.4 O processo de reconceitualização das práticas de formação continuada na RMER: o 

ensino como foco 

 

Como já vimos, na RMER, as concepções e práticas formativas tecidas durante a 

gestão 2001-2008 orientaram-se pela necessidade de se promover a melhoria do ensino, 

mediante o aperfeiçoamento da prática docente. Oportuno destacar, que o movimento de 

tessitura dessas práticas não é uniforme, nem tampouco linear, mas um movimento de busca, 

de rupturas e de construção de novas formas de intervenção na formação. Assim sendo, 

observamos que no período estudado, as práticas formativas, vivenciadas com os professores 

do 1º e 2º ciclos, traduziram, por um lado, situações que indicaram a permanência de 

modalidades que dificultam uma reflexão mais sistemática da prática docente no cotidiano 
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escolar; por outro lado, esse mesmo movimento, foi passando por processo de revisão, que 

possibilitou a construção de modalidades que se aproximassem mais de uma formação 

organizada na escola e baseada na reflexão sobre o “fazer docente”. As falas dos professores 

descrevem esse movimento: 

 
Essa formação continuada não existia. Ela começou a ser vivenciada, acho que há 
dois anos. Porque (...) antes a formação da prefeitura era dada assim a cada semestre. 
Então, em julho, a gente tinha uma formação e em fevereiro outra. Essa formação 
acontecia de várias formas. Muitas vezes a gente participava por RPA e outras vezes 
através da SBPC, por exemplo. (Professor 02) 
 
Veja, assim, as formações continuadas que eu tive conhecimento são assim na rede, 
na escola ou então, assim nas conexões, e os congressos na universidade, no inicio 
dos semestres. São essas que eu tenho conhecimento. Esses encontros aconteciam no 
início do ano e no meio do ano. (Professor 03) 
 
(...) eu percebia que havia sempre formações nesse governo, quando iniciava o ano 
letivo. A gente fazia um estudo no começo do ano, e no mês de junho também, tinha 
esses estudos, que eram grandes encontros da rede. E agora tem também, essa 
formação na escola, que começou a pouco tempo. (professor 04) 
 
Tiveram alguns encontros na Universidade Federal, de Geografia, História, 
Matemática, algumas capacitações. Agora, a gente ficou com essa formação na 
escola, vindo para o Pró-letramento, português e matemática. Isso facilitou mais o 
trabalho com o conteúdo que tava ali na escola (Professora 05) 
 
(...) no período de julho e de fevereiro, a gente tinha essas formações voltadas para o 
professor. Foram encontros de uma semana, seminários e mini-cursos. Antes era 
assim. No período de 2001 – 2005, a formação da gente foi mais em forma de 
palestras, mesa-redonda, mini-cursos. Mas, a partir de 2005 para cá a gente tem tido 
mais pequenos encontros e a formação na escola. (Coordenadora Pedagógica) 

. 

No tocante às práticas formativas, as falas dos professores são elucidativas do caráter 

eventivo da formação e o reconhecimento de novas modalidades, que implicam a adoção da 

escola como lócus de formação continuada, confirmando a nossa pressuposição de que a rede 

vem vivenciando um processo de ressignificação das práticas formativas, que combinam 

elementos de mudanças com os de permanência. Tal perspectiva também foi corroborada pela 

análise de documentos, nos quais pudemos perceber que até o primeiro semestre de 2005, elas 

caracterizaram-se pela realização de grandes encontros, definidos como Estudos Intensivos de 

Rede, com o objetivo de oportunizar momentos de debate e aprofundamento teórico-

metodológico sobre as questões da educação escolarizada e do processo de ensino-

aprendizagem nos ciclos.  

Os Estudos Intensivos ocorriam no início de cada semestre letivo, com uma carga 

horária que variava entre 30-40 horas, organizadas em diversas atividades científico-

acadêmicas: conferências, mesas-redondas, mini-cursos, oficinas pedagógicas, seminários 

temáticos, seminários de relato de experiências e atividades culturais. Nesse espaço/tempo da 
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formação continuada, os professores da RMER tiveram oportunidade de debater com 

educadores e pesquisadores da área educacional dos diversos lugares do país. No geral, os 

documentos analisados demonstram que as temáticas abordadas pelos Estudos Intensivos 

versaram sobre as questões relativas à política de ciclos que se encontrava em processo de 

implementação, logo no início da gestão. O quadro a seguir, expressa a percepção dos 

professores participantes da pesquisa sobre a periodicidade, atividades desenvolvidas e foco 

das discussões nos Estudos Intensivos. 

 

Quadro 25 - Estudos Intensivos da RMER 2001-2004 – Temáticas abordadas 

Estudos Intensivos 2001-2004 
 

Categorias Observadas Formas destacadas pelos professores 
 

Professor 

 
 

Atividades Realizadas 

Grandes encontro e SBPC 
Encontros por RPA e SBPC 

Congressos para rede 
Grandes encontros de rede 
SBPC e encontros de Rede 

Seminários e congressos de uma semana e 
SBPC 

Oficinas pedagógicas 
 

Professor 01 
Professor 02 
Professor 03 
Professora 04 
Professor 05 

Coordenadora Pedagógica 

 
 

Periodicidade 

 
 
 

Semestrais 

Professor 01 
Professor 02 
Professor 03 
Professora 04 
Professor 05 

Coordenadora Pedagógica 
 

 
Foco da discussão 

ciclos, avaliação e alfabetização, oficinas 
pedagógicas. 

 
ciclos, alfabetização, gestão educacional, 

avaliação, alfabetização e oficinas 
 
 

“ciclos e avaliação da aprendizagem e gestão 
educacional” 

Professores 01, 02 04 
 
 

Professor 05 e 
Coordenadora Pedagógica 

 
 

Professor 03 

 

É importante informar que, em alguns momentos, os encontros de Estudos Intensivos 

estiveram articulados com a realização da Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência (SBPC). A Secretaria de Educação disponibilizava um quantitativo de vagas que 

garantisse a participação dos professores da rede no referido evento. Um exemplo dessa 

experiência refere-se a participação de um grupo de 2700 (dois mil setecentos) professores na 

53ª SBPC realizada entre 13-18 de julho/2001, em Salvador-Bahia. Essa experiência ficou 

conhecida como “Caravana do Saber”. Inspirados no sucesso destsa experiência, a equipe da 



 264

SEEL manteve essa prática, garantindo a participação dos professores nas Reuniões Anuais da 

SBPC, ocorridas nas cidades: Goiânia (2002); Recife (2003) e Cuiabá (2004). Em fevereiro de 

2005, a SEEL em parceria com a UFPE e a Direção da SBPC realizou SBPC/Regional e a 

SBPC/Educação. Nessa atividade, a SEEL proporcionou a participação dos professores da 

RMER. Enfim, a SBPC foi definida com uma das ações da política de formação continuada 

da SEEL, até o primeiro semestre de 2005. O quadro a seguir traz informações sobre os 

recursos disponibilizados para a participação dos Professores nas reuniões da SBPC.  

 

Quadro 26 – Investimentos na Formação Continuada por meio da SBPC 

ANO SBPC 
2001 3.113.100,00 
2002 717.925,21 
2003 336.950,00 
2004 108.479,00 
2005 313.745,00 

2006* - 
2007* - 
2008* - 

Total Geral - 
Fonte: Relatório de Gestão, 2004. 
* No período de 2006-2008, não houve incentivo direto para este tipo de formação. Todavia, os professores 
participaram de outras formas de congressos e seminários. 

 

Os Estudos Intensivos promovidos pela SEEL foram pensados como modalidades de 

formação que buscavam possibilitar ao professor o acesso a uma base acadêmico-científica-

cultural que pudesse contribuir com o desenvolvimento do seu trabalho docente. Assim, 

mesmo, considerando-se os limites dos “Estudos Intensivos”, como principal prática de 

formação continuada desenvolvida pela SEEL até junho de 2005, percebemos um esforço da 

Secretaria em oportunizar aos professores/as da rede situações de formação continuada que os 

aproximassem do debate técnico-científico acerca das questões educacionais. Além disso, os 

dados também evidenciaram que os Estudos Intensivos de rede oportunizaram espaços para a 

socialização de experiências didático-pedagógicas construídas pelos professores. Os relatos de 

experiências constituíram-se em uma atividade inovadora no âmbito das práticas de formação 

continuada da RMER e mantiveram-se ao longo de toda gestão (2001-2008), assim como as 

publicações das experiências socializadas. Importante destacar que os professores 

participantes da pesquisa valorizam esse tipo de formação por proporcionar contato com 

educadores e pesquisadores que se dedicam a pensar/discutir a educação: 

 

Eu também valorizo a formação que a gente tinha antes, que era baseada na 
participação de pessoas que tinham algumas experiências, pessoas que a gente se 
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sentia motivado para comprar os livros, para ler, estudar o que eles dizem. Então 
tinha essas formações que tinha pessoas com um conhecimento mais amplo. 
(coordenadora pedagógica) 

 

Eu sei que antes as formações eram feitas por grandes educadores, pessoas com 
amplos conhecimentos que despertavam uma curiosidade na gente. (professora 04) 
 
Eu acho interessante essa formação que acontece na escola, que considera nossa 
experiência, mas assim, eu não abro mão de ouvir uma palestra de Chico de 
Oliveira, por exemplo. (Professor 02) 

 

Nos depoimentos dos professores, denota-se a importância de um conhecimento mais 

amplo para sua formação. Fusari (2001), ao discutir as atividades de formação continuada 

promovidas fora da escola por meio de encontros, congressos, seminários no âmbito local, 

regional, estadual e nacional, destacou que elasas mesmas apresentam-se como importantes 

espaços de troca de experiências entre diferentes pessoas, grupos, propostas de trabalho e 

produções teóricas. Além disso, fez referências às possibilidades de enriquecimento pessoal, 

profissional e cultural do professor ao considerar que tais atividades propiciam o acesso a um 

contexto mais amplo de cultura e de produção do conhecimento. Sublinha, por fim, a 

importância desse tipo de modalidade de formação na composição dos programas de 

formação continuada. Nos depoimentos dos professores essa ideia também se fez presente.  

Compartilhamos da ideia de Fusari, contudo, chamamos a atenção para os riscos de a 

formação continuada ficar restrita a esse tipo de atividade. Sabemos que durante certo tempo, 

os grandes encontros caracterizaram-se como ação predominante dos programas de formação 

continuada no país. Essa perspectiva, ao se apresentar como principal forma de conceber e 

fazer a formação dos docentes, apresentou alguns limites. O primeiro limite a ser observado 

diz respeito ao aspecto da homogeneidade, haja vista que os encontros de caráter geral, têm 

uma tendência a provocar a homogeneidade da heterogeneidade, isto é, não considerar as 

especificidades/singularidades das escolas e dos professores. Essa questão foi referendada por 

um dos professores participantes desta pesquisa: 

 
Essas grandes formações que aconteciam em forma de conferências, mini-cursos, 
palestras, elas tinham um caráter bem geral. A gente discutia grandes temas, grandes 
debates, mas na maioria das vezes não chegava na escola, naquela minha 
necessidade lá da sala de aula. (Professor 03) 

 
 

Sobre a questão da heterogeneidade, destacamos que um dos caminhos que podem 

contribuir para minimizar esse fator, é o reconhecimento das especificidades das escolas e dos 

professores por meio da realização de diagnóstico sobre as necessidades de grupos 

específicos, permitindo a diferenciação nos conteúdos e as formas de abordagens. 
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Completamos essa ideia, dizendo que de igual valor é a compreensão acerca da totalidade dos 

condicionantes/intervenientes do trabalho do professor, pois, às vezes, o olhar demasiado para 

particularidades/especificidades dos grupos podem descambar numa tendência formativa que 

prejudica o entendimento mais geral da educação e do trabalho docente. 

O segundo limite a ser observado nas práticas de caráter geral diz respeito ao fato de 

que de tais práticas, normalmente, são realizadas por meio de eventos esporádicos. Esse fator 

constituiu-se como alvo de muitas críticas na literatura educacional, por se apresentar como 

um dos impeditivos e/ou dificultadores do desenvolvimento de uma reflexão mais sistemática 

no âmbito da escola. Os professores que participaram de nossa pesquisa foram enfáticos ao 

afirmarem que os conteúdos/temáticas abordados durante os estudos intensivos, foram 

importantes, mas não raramente, se dispersaram-se pela falta de oportunidade de discussões 

mais permanentes no interior da escola. As falas a seguir corroboram com essa afirmação:  

 
(...) nas formações semestrais a gente tinha contato com educadores que vinham dar 
palestras muito boas. O problema é que depois a gente voltava para escolas e não 
tinha como re-alimentar este estudo, continuar a discussão na escola. O encontro 
acontecia em fevereiro e depois tínhamos que esperar a formação do mês de julho. 
As ideias, as discussões acabavam se perdendo. (Professor 02) 
 
Antigamente nós tínhamos as formações, quer dizer os grandes encontros de 
formação que eram semestrais em algum local que a Secretaria de Educação 
acertava. Era muito solto. Tinha os debates, discussões, mas tudo ficava muito solto. 
E aí na escola eu acho que fica bem melhor, porque tem aquele grupo menor, que 
fica discutindo. Quando era fora da escola eu não sentia esse envolvimento. 
(professor 01). 
 
As formações eram boas, mas a gente precisa de outros momentos para retomar 
aquilo que estava sendo discutido, para que houvesse troca e discussão. Era o que a 
gente sempre reivindicava para secretaria. (professora 06). 

 
Em que pese às contribuições dos Estudos Intensivos para a qualificação do 

professor, percebemos nessas falas que as atividades vivenciadas com esta prática formativa 

deixaram latentes os limites de um modelo de formação que se caracteriza pelo eventismo e 

pela homogeneização. Em face dessa realidade, observamos que a partir do segundo semestre 

de 2005, a gestão da SEEL preocupou-se em repensar o formato da formação continuada, o 

que a levou a estabelecer novas formas de intervenção no campo da formação docente. A 

ideia era de ressignificar a proposta existente, de modo que ela pudesse intervir mais 

diretamente no cotidiano da escola e nas questões do ensino.  

 
(...) a gente propôs um modelo que estivesse mais perto da sala de aula. Então, era 
essa preocupação de como a gente conseguiria chegar mais perto da sala de aula, 
chegar, realmente, nas questões que o professor enfrenta no dia-a-dia. Embora a 
gente entenda que tem muitas outras questões são relevantes e que o professor 
precisa discutir. A formação não se restringe a isso, eu não quero só instrumentalizá-
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lo para uma atuação em sala de aula, mas ele precisa ser instrumentalizado também. 
Nós sentíamos que isso era uma lacuna na rede, que embora seja bom eu participar 
da SBPC dos encontros, eu saio de lá e o que estou levando mais concretamente 
como reflexão sobre a minha sala de aula, sobre coisas que eu posso intervir no meu 
espaço? Então de alguma forma a gente tinha uma preocupação de que fosse uma 
formação mais imediata, que a gente pudesse dar resposta mais imediata e que o 
modelo de formação nesse período, tivesse este formato. Embora, muito conteudista, 
muito voltado para questões das áreas de conhecimento. A gente queria um 
embasamento, a gente queria a compreensão da área de conhecimento que tivesse de 
fato um rebatimento para as didáticas, alguma coisa que chegasse mais perto das 
metodologias e da intervenção de sala de aula (Gestora 02) 
 

 
Com respeito a esse processo de redefinição das diretrizes da formação continuada, a 

SEEL argumentou que a formação tinha como papel resgatar/consolidar a proposta dos ciclos, 

por isso precisaria dispor de uma intervenção mais direta nas questões do ensino. Inserido 

nesse contexto, o movimento de redefinição das diretrizes políticas da formação docente 

intensificou-se em março/2005 com a criação do Grupo de Trabalho (GT) de Formação 

Continuada127. Esse GT foi constituído por gerentes da administração da SEEL, assessores e 

representantes de coordenadores pedagógicos e gestores de escola com o objetivo de: a) 

discutir elementos teórico-metodológicos que pudessem subsidiar a construção de novos 

encaminhamentos para política de formação continuada da rede e b) levantar os problemas 

referentes às ações desenvolvidas nos encontros de Estudos Intensivos. (RECIFE, 2008) 

Sobre esse processo, observamos nos documentos analisados que a SEEL definiu 

princípios e diretrizes políticas que vislumbram os novos rumos para as práticas de formação 

continuada vivenciadas com os professores do 1º e 2º ciclos. As proposições emergidas nesse 

movimento fortaleceram a ideia de que essa dimensão da formação docente é requerida com 

um dos elementos constitutivos do processo de ressignificação da proposta pedagógica 

“Ciclos de Aprendizagem”. Sob essa ótica, a SEEL propugna a formação continuada como 

um processo permanente, interligado com as experiências desenvolvidas pelas escolas e pelos 

professores e passou a desenvolver ações e programas de formação continuada no cotidiano 

escolar com a ajuda do coordenador pedagógico. Para pôr em funcionamento essa perspectiva 

de formação continuada, a gestão da SEEL estreitou a pareceria com o CEEL/UFPE, bem 

como implantou o Programa Pró-letramento pertencente a RNFC/MEC. Abordaremos a 

dinâmica dessa formação no capitulo 7, quando estivermos discutindo a organização e 

produção da prática pedagógica da formação continuada no cotidiano escolar. 

                                                 
127 Com a finalidade de refletir e ressignificar a política educacional da rede de ensino para o quadriênio 2005-

2008, a SEEL criou dois Grupos de Trabalho: GT de avaliação dos ciclos e nos ciclos e GT de Formação 
Continuada. (Relatório de Sistematização – Grupos de Trabalho, 2005, p.01. mimeo). 
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Por fim, é importante sublinhar que esse processo de reconceitualização das práticas 

de formação continuada não se realiza de maneira uniforme, nem tampouco está desprovido 

dos conflitos que envolvem interesses e valores que, muitas vezes, exigem decisões 

negociadas por parte dos sujeitos que participam do movimento de produção das práticas 

formativas. Tal processo se inscreve também no âmbito das tensões epistemológicas da 

formação e dos fatores de natureza material. A formação na escola direcionada para a reflexão 

sobre a prática vai além dos avanços epistemológicos na concepção de formação. Ela requer 

um conjunto de condições que ainda são insuficientes no âmbito da rede, bem como suscita o 

debate em torno da prática reflexiva, sobretudo no diz respeito às suas finalidades e conteúdo. 
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CAPÍTULO 7 - ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA            

DA FORMAÇÃO CONTINUADA: O OLHAR SOBRE OS COLETIVOS DE REDE E 

A FORMAÇÃO NO COTIDIANO DA ESCOLA 

 

Neste capítulo, a análise dirigiu-se para organização e produção da prática 

pedagógica da formação continuada. Para tanto, consideramos o processo de planejamento, 

seleção e organização dos conteúdos, estratégias metodológicas e formas de avaliação das 

atividades de formação realizadas com os professores do 1º e 2º ciclos nos coletivos de rede e 

o cotidiano escolar. Cada um desses espaços possui uma dinâmica própria de organização e 

funcionamento da formação que incidem diretamente na organização e produção da prática 

pedagógica da formação continuada. Ela, por sua vez, está orientada pelas finalidades e 

objetivos. 

Dado os limites dessa investigação, tivemos a necessidade de fazer um recorte das 

atividades formativas identificadas nesses espaços. Outro fator que implicou nesse recorte foi 

o grau de abrangência das práticas escolhidas e a sua inserção nas questões do ensino. No 

âmbito das práticas formativas, que integram os espaços coletivos de rede, procedemos com a 

análise de dois cursos de atualização didático-pedagógica (Cursos de História e Geografia e 

Avaliação da Aprendizagem). No que tange ao cotidiano escolar, nossas inferências recaíram 

sobre as experiências de formação continuada, advindas da implementação do Programa Pró-

letramento. Nesse último caso, consideramos os dados construídos a partir de estudo 

etnográfico desenvolvido na escola “A”.  

No que tange à organização da prática pedagógica da formação continuada, 

destacamos a importância dos elementos organizadores do trabalho pedagógico (objetivos, 

conteúdos, metodologia e forma de avaliação) na consecução do processo de 

planejamento/execução das práticas formativas desenvolvidas nos espaço dos coletivos de 

rede e no cotidiano escolar. Em nosso entendimento, esse movimento contribui para dar 

vivacidade às concepções de formação continuada que orientaram a política de formação 

docente da SEEL.  

Antes de adentrarmos na organização da prática pedagógica, é importante informar 

quanto à compreensão que adotamos sobre o que estamos definindo como elementos 

organizadores do trabalho pedagógico. Já nos referimos, em outros momentos desse texto, que 

a prática pedagógica é uma atividade social orientada por finalidades, objetivos e 

conhecimentos. Nesse sentido, entendemos que ela se estrutura/organiza considerando-se a 
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articulação dos elementos organizadores do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, 

metodologia e formas de avaliação).  

Apoiando-nos em Matos (2005), definimos o trabalho pedagógico como uma 

atividade humana intelectual que organiza e materializa as ideias e ações do projeto político-

pedagógico e das práticas curriculares que ocorrem no âmbito escolar e não- escolar. O 

trabalho pedagógico compreende as formas de trabalho criadas pelo professor na sua relação 

com o processo pedagógico. Essa mesma perspectiva vale para prática pedagógica da 

formação continuada, na medida em que a concebemos como prática formadora, que tem 

claramente uma finalidade. Por seu turno, essa intencionalidade explicita-se por meio de uma 

ação científica, planejada, organizada a qual denominamos de prática pedagógica. 

 

7.1 O processo de planejamento/desenvolvimento e avaliação nos cursos de atualização 

curricular e didático-pedagógica  

 

Numa perspectiva propositiva, a atividade de planejamento apresenta-se como 

elemento de fundamental importância para a organização das práticas sociais que se exercitam 

a partir de uma intencionalidade. No que diz respeito ao planejamento da formação 

continuada, observamos que o ato de planejar contribui para o desenvolvimento de uma 

intervenção consciente, bem como se apresenta com possibilidade de atender às necessidades 

da realidade, se elasta for tomada como ponto de partida da problematização. Em segundo 

lugar, destacamos que o próprio processo de planejar é, por natureza, um espaço-tempo de 

reflexão e apropriação de conhecimentos que propicia a formação dos sujeitos envolvidos. 

Portanto, a atividade de planejamento é, ao mesmo tempo, elemento estruturante da formação 

continuada e espaço de formação dos diferentes sujeitos.  

De acordo com a visão dos gestores da SEEL, as diversas atividades organizadas nos 

espaços coletivos de rede foram planejadas pela equipe de ensino e acompanhamento 

pedagógico que compõe a Gerência de 1º e 2º Ciclos, e, em alguns momentos, esse processo 

se fez em parceria com o Centro de Educação e o CEEL, ambos pertencentes à UFPE. Esse 

último aspecto, torna-se importante porque contribui para sedimentação das relações de 

colaboração entre as diversas instâncias formadoras. Essa questão é relevante para se pensar a 

articulação entre formação inicial e continuada na perspectiva de enfrentar as dicotomias e os 

problemas de ambas as dimensões da formação docente.  

 
A gente tinha uma equipe pedagógica na secretaria (...). Essa equipe, além de fazer o 
acompanhamento da escola e levantar as necessidades dos professores, ela se 
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organizava para oferecer formação nas escolas e atender aquelas necessidades dos 
professores. Era também, essa equipe, que discutia conosco, as questões mais gerais 
sobre os eixos da política que estava sendo implementada, nesse caso, os ciclos. 
Então, para planejar a formação continuada, havia uma preparação no nível da 
própria secretária. Por exemplo, fazíamos encontros sistemáticos com a nossa equipe 
para discutir as questões da rede, também no sentido de que esta equipe estava junto 
com professores da universidade e trazer contribuições para a formação. Foi muito 
positiva a articulação que a gente fez com a universidade. Teve um curso que foi 
oferecido, não lembro direito, só sei que o planejamento do curso foi feito junto com 
a universidade. Teve mais de uma situação dessas, onde planejávamos juntos com a 
universidade. (Gestor 01). 
 
(...) cada gerência, junto com sua equipe criou seus modelos de planejamento. Na 
Gerência de 1º e 2º ciclos, nós tivemos várias formações, inclusive grupos de 
formadores distintos, quando foi o grupo de Geografia se criou um procedimento, o 
grupo de avaliação da aprendizagem se criou outro procedimento. Isso aconteceu 
com relação a matemática e a linguagem, cada grupo acabou tendo um procedimento 
diferente. Teve também, a questão do Centro de Educação que tem uma tradição de 
muitos anos de está muito envolvido com as redes públicas, não só com a cidade do 
Recife, mas com o estado todo. Nesse sentido, a gente teve com Centro de Educação 
e com o CEEL uma relação de troca, não só das coisas operativas, mas eu acho que 
também com relação às questões conceituais e ao planejamento da formação. 
(Gestor 02). 
 
(...) a equipe de ensino, ela sempre teve uma relação muito direta com o 
planejamento da formação. Como ela se volta para o acompanhamento da proposta 
pedagógica nas escolas, ela teve que estudar e se envolver com a formação 
continuada (...). No geral, é uma equipe que trabalha bastante e é muito empenhada. 
E assim, a gente teve um processo de discussão muito bom, inclusive a gente 
vivenciou um processo de discussão no sentido das trocas e da formação continuada 
da própria equipe. (Gestor 03) 

 
 
Pudemos perceber nas falas das gestoras que as equipes de ensino assumem duas 

funções que concorreram para o desenvolvimento da formação continuada: 

planejar/organizar, desenvolver processos de formação continuada junto aos professores e 

intermediar um diálogo permanente entre a SEEL e as escolas da rede, por meio do 

acompanhamento pedagógico. Nesse sentido, as falas indicam que houve por parte da SEEL 

uma valorização do trabalho das equipes de ensino que compunham a Gerência de 1º e 2º 

Ciclos, o que favoreceu certa autonomia das equipes para tomar decisões quanto a 

pensar/construir uma dinâmica própria de planejamento das atividades de formação 

continuada. Outro aspecto, que se sobressai das falas das gestoras, refere-se ao papel atribuído 

às equipes de ensino quanto ao acompanhamento pedagógico das escolas. Isso, segundo as 

gestoras, concretamente significou a possibilidade de criação de canais de diálogo entre a 

SEEL e as escolas, por vez esse processo de escuta ajudou a levantar as necessidades de 

formação continuada sugeridas pelos professores no processo de planejamento.  

Os depoimentos das gestoras denotam também a importância dos coordenadores 

pedagógicos, como um dos sujeitos facilitadores do diálogo entre a SEEL e os professores no 
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trato das questões da formação continuada, sobretudo a partir de 2005, quando houve um 

maior investimento nesse profissional e uma reconceitualização de suas atribuições. 

 
A Gerência buscou desenvolver momentos de consulta com os professores, de 
alguma forma houve escuta, inicialmente com os coordenadores pedagógicos que 
também eram professores. Então foi uma representação, não foi de fato com todos os 
professores, foi uma mostra daquelas pessoas que estavam assumindo duplamente a 
questão de coordenador e de professor. (Gestor 02)  

 
 
Embora as gestoras façam referências à participação dos professores no processo de 

planejamento da formação continuada, nós reconhecemos que o caminho construído por meio 

das equipes de ensino e coordenadores pedagógicos traduz um determinado nível de 

participação. A pesquisa evidenciou que esse mecanismo não foi suficiente para que os 

professores se sentissem efetivamente incluídos no processo de planejamento das práticas de 

formação continuada vivenciadas na RMER, nem tampouco nas decisões que perpassam a 

política de formação. Assim sendo, quando indagamos os professores sobre sua participação 

nas atividades de planejamento das práticas formativas, alguns fizeram as seguintes alusões:  

 
Eu não acho que a gente participou do planejamento, porque, assim, quando vinham 
as formações, já vinha tudo pronto, já estava tudo definido, o conteúdo que ia ser 
trabalhado e a forma que ia se desenvolver. Mas, assim, sempre havia nos finais das 
formações, os espaços para sugestões que você poderia dar. Esse espaço a gente 
tinha. Mas, quando a formação chegava, sempre já vinha definido, e aí não tinha 
mais como mudar, já vinha tudo certo. (Professor 03). 
 
Eu não me lembro de ter participado do planejamento, é tudo feito de cima para 
baixo, não era de acordo com que a gente queria fazer. Saia a publicação da 
formação, divulgando as temáticas, dias e horários de realização, mas era assim 
vinha de cima para baixo. Eu acho que permaneceu viu, porque eu me lembro que 
me chamaram na direção e me disseram: isso chegou para você, e aí me entregaram 
um conjunto de cadernos do Pró-letramento. (Professor 02) 
 
Eu vejo as coisas muito trazidas prontas mesmo, a gente tem alguns poucos espaços 
aqui na escola, mas na secretaria eu não percebo. Você faz alguns questionamentos, 
alguns levantamentos nos encontros de coordenadores pedagógicos. Mas, é assim 
esse espaço para o coordenador pedagógico, os professores não têm este espaço para 
apresentar suas angústias e suas propostas. As coisas já vêm muito prontinhas (...). A 
gente como o professor não tem esse espaço para dizer as coisas da forma como a 
gente precisa, como a gente acha que deveria ser a gente tem isso nas reuniões de 
escola e fica ali, a gente tentando na escola. Fui muito assim, que eu percebi a 
formação continuada como professora. (Coordenadora Pedagógica) 
 

 
Os depoimentos revelam a necessidade de ampliar os canais de participação dos 

professores nos processos decisórios e de planejamento da formação continuada, pois os 

mecanismos criados ainda estão restritos aos segmentos administrativo-pedagógicos (equipes 

de ensino e coordenadores pedagógicos). Talvez, também haja a necessidade desses 
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segmentos intensificarem/redimensionarem o processo de escuta junto aos professores. De 

igual importância é a ação incisiva da SEEL, no sentido de garantir o desenvolvimento das 

propostas sugeridas pelos professores. Enfim, a falas demonstram que a participação do 

professor não é algo que está dado, mas algo que se insere num movimento de vir-a-ser. Se, 

por um lado, a Secretaria tem propiciado alguns espaços de diálogo/escuta ao professor, por 

outro, esse espaço necessita ser ampliado/aperfeiçoado. Porém, isso não se efetivará somente 

por meio de uma participação tutelada, mas num movimento de conquista processual, que 

implica a negociação das relações de conflitos e a construção de relações democráticas. 

Salientamos que, neste estudo, encontramos depoimentos de outros professores, que 

de alguma forma se sentiram valorizados como protagonistas do planejamento da formação 

continuada, na medida em que puderam contribuir com sugestões de conteúdos/temas da 

formação. 

 
Olha no caso de alguns cursos eu participei sugerindo o conteúdo, algo que eu queria 
estudar, que tinha necessidade na minha prática. Porque nas formações, a secretaria 
indica alguns temas, mas também, tinha época que a gente escolhia os temas. Mas, 
assim, no geral, é a secretaria que sugere mais. (Professor 01). 
 
Nas capacitações anteriores, eles já pedem sugestões da gente, e algumas são 
acatadas. Eles pedem sugestão de português, de matemática, e também tem assim, 
aquela que são sugeridas por eles mesmos, eles percebem a dificuldade do professor. 
E eles trabalham de acordo com que eles percebem que realmente pode ser 
vivenciado em sala de aula. (Professor 04) 
 
A gente teve uma formação, uma orientação com os coordenadores pedagógicos 
para que a gente fizesse junto com os professores um levantamento de conteúdos 
que eles acham mais necessário serem trabalhados em sala de aula em todas as áreas 
do conhecimento, foi no início do ano passado, então todos os professores 
preencheram uma fichinha e a gente discutiu aquilo que era em comum, mais 
importante. Então, assim, levantou-se alguns conteúdos que os professores acham 
mais importante a gente como professor receber, algumas informações, não era nem 
o passar para o aluno, mas uma apropriação mesmo do professor. (...) Então, teve 
esse momento, mas todas as formações não foram assim não. (Coordenadora 
Pedagógica) 
 

  
Os depoimentos dos professores refletem as situações vivenciadas com relação ao 

levantamento/seleção dos conteúdos que alguns momentos estruturaram/organizaram, os 

cursos de atualização curricular e didático-pedagógica, especialmente a partir de 2005, 

quando identificamos uma maior investida da SEEL nessa direção. No rol dos conteúdos 

sugeridos por esses professores, destacam-se temáticas relacionadas às áreas de: 

Alfabetização, Português, Matemática, Ciências, História, Geografia, avaliação, 

planejamento, indisciplina, violência.  
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 Os dados construídos nessa pesquisa evidenciaram a realização dos seguintes cursos: 

História, Geografia, Planejamento e rotina no 1º ano do 1º ciclo, Avaliação da Aprendizagem, 

Conselho de Ciclos e Indicadores de Aprendizagem128. Os cursos de História, Geografia, 

Planejamento e rotina no 1º ano do 1º ciclo e Indicadores de Aprendizagem foram ministrados 

pelos professores e estudantes de Pós-graduação das IES, com formação e pesquisa nas 

respectivas áreas do conhecimento. De acordo com as informações da Gerência de 1º e 2º 

ciclos, o plano de ensino de cada curso foi elaborado diretamente pelo professor formador. 

Porém, antes, algumas questões foram definidas com a gerência: conteúdo/tema, carga horária 

e os objetivos da SEEL com relação ao desenvolvimento dos cursos. Vejamos o que destaca 

um gestor sobre a relação planejamento-objetivos destses cursos 

 
(...) um ponto que a gente considerou no planejamento foi levar em consideração o 
sujeito, e foi isso que o formador teve que refletir. Então, o ponto de partida é a 
necessidade do aluno e o conteúdo vai ser o meio, um aspecto que ajuda a 
aprendizagem do aluno (Gestor 03).  

 
 

A fala da gestora denota uma preocupação com a aprendizagem do aluno. Diante 

disso, a formação continuada organiza-se considerando as possibilidades de incidir 

diretamente sobre o trabalho do professor, seja no que diz respeito ao trato do conteúdo a ser 

ensinado e/ou procedimento didático-pedagógico. Tais questões eram propostas pela SEEL 

tomando-se por base os pressupostos da proposta Ciclos de Aprendizagem, que se 

fundamentam numa abordagem sócio-construtivista. 

Ainda com relação ao processo de planejamento da formação desenvolvida nos 

coletivos de rede, vale destacar a experiência do curso avaliação da aprendizagem, que 

apresentou uma dinâmica de planejamento e execução diferente dos demais cursos e, por seu 

turno, trouxe algumas inovações acerca desse processo. O referido curso teve como objetivo 

refletir sobre as práticas avaliativas da RMER, com base nas experiências/exigências da 

organização escolar em ciclos. Nesse sentido, a RMER investiu na formação de um grupo de 

professoras tutoras129 constituído por professoras e coordenadoras pedagógicas da rede e 

integrantes da equipe de acompanhamento pedagógico da Gerência de 1º e 2º ciclos, 

                                                 
128 Os cursos “Conselho de ciclos” e “Indicadores de Aprendizagem” foram desenvolvidos com os 

coordenadores pedagógicos, na perspectiva de tutoria. Coube a estes profissionais realizar esta formação no 
cotidiano escolar com seus pares. O último curso não foi realizado em virtude da falta de estagiários para 
substituir os professores no horário da formação. 

129 O gênero feminino é uma característica desse grupo de professoras formadoras. Por meio da observação 
participante acompanhamos este grupo nos seus diferentes momentos de trabalho. 
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totalizando um grupo de 30 professoras. Para garantir a elaboração, o desenvolvimento e a 

avaliação do processo, o curso foi dividido em três etapas.  

As duas primeiras etapas do curso compreenderam as atividades relacionadas à 

formação das professoras formadoras e o processo de planejamento/avaliação da terceira 

etapa do referido curso. A formação das professoras/tutoras ocorreu com a participação de 

professores/as formadores/as do CE e CEEL/UFPE e de outras IES que vêm produzindo 

estudos no campo da avaliação, em particular, a avaliação da aprendizagem. Para essa fase, 

foram definidas 70 horas de atividade, que envolveram estudos individuais e coletivos 

presenciais, planejamento e avaliação. É importante frisar que a dinâmica do processo 

ultrapassou o quantitativo de horas previstas, sobretudo porque incluiu mais tempo para as 

atividades de planejamento e avaliação.  

A seleção/organização dos conteúdos/temáticas trabalhados na formação das 

professoras/tutoras estruturou-se considerando-se três eixos: avaliação formativa-reguladora, 

avaliação das aprendizagens dos estudantes nas diversas áreas do conhecimento e 

comunicação e intervenção pedagógica com relação ao registro da trajetória escolar dos 

estudantes, aos pais e conselho de ciclos. De uma forma geral, os procedimentos 

metodológicos adotados pelos professores formadores priorizaram a problematização da 

prática, o estudo teórico com base na bibliografia de apoio e complementar, seminários 

temáticos e reflexões sobre práticas avaliativas vividas na rede e outros espaços educacionais 

e a retirada de encaminhamentos que pudessem ser incorporados à política educacional da 

RMER. Não aprofundaremos essas questões, porque não é nosso propósito discutir neste 

estudo a formação do professor formador/professor tutor, embora saibamos que esse aspecto 

merece um estudo especial no campo da formação continuada. 

Concluída a fase de formação, as professoras tutoras passaram a planejar o curso de 

avaliação da aprendizagem juntamente com a equipe da Gerência de 1º e 2º Ciclos. Com 

relação a essa experiência, é possível afirmar que ela traduziu intenção e possibilidade de 

trabalho colaborativo, pautado nos princípios da solidariedade e respeito ao outro. As 

discussões entre as participantes foram fundamentais para promover reflexão e crescimento 

profissional. Vejamos um fragmento do caderno de registro sobre a experiência de 

planejamento coletivo com os formadores durante a preparação da terceira fase do curso 

Avaliação da Aprendizagem. 

 
Com o objetivo de desenvolver o curso de avaliação da aprendizagem para os 
professores do 1º e 2º ciclos, um grupo de 30 professoras formadoras esteve 
reunido com a equipe da Gerência do 1º e 2º ciclos para planejar o programa deste 
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curso. A dinâmica deste processo propiciou uma rica experiência, na medida em 
que favoreceu a reflexão coletiva da atividade que estava sendo planejada. No 
primeiro dia de encontro, os grupos (6) discutiram os textos que tratavam da 
temática avaliação, apropriando-se de concepções, princípios e procedimentos que 
favorecem o desenvolvimento da avaliação formativa-reguladora. De posse dos 
elementos teórico-práticos e das demandas da rede, as professoras formadoras 
traçaram os objetivos do curso. Em seguida os grupos apresentaram e debateram os 
objetivos formulados. Nesse momento, percebemos um esforço das professoras 
responsáveis pela coordenação deste trabalho em definir com o grupo os objetivos 
gerais e específicos que conseguissem traduzir as necessidades apresentadas pelos 
professores da rede, sobre a avaliação da aprendizagem nos ciclos. Nesse momento, 
uma professora formadora destaca: “Precisamos valorizar o que o professor traz 
sobre avaliação da aprendizagem. Ele tem saberes que estão relacionados com sua 
experiência que precisamos valorizar. Isso é importante para evitar o 
distanciamento”. “Vamos então, valorizar a perspectiva do sujeito”. Depois de um 
dia de trabalho permeado por discussões e questionamentos o grupo chegou a um 
consenso quanto aos objetivos orientadores do curso que estava sendo pensado. Na 
esteira desse movimento, o grupo de professoras formadoras passou o resto da 
semana traçando os procedimentos metodológicos e definindo textos e outros 
recursos que deveriam adotar para garantir a efetivação do curso. A equipe dedicou 
também, espaço e tempo para discutir o papel da avaliação da formação, o que 
ajudou a elaboração coletiva de instrumento avaliativo. Percebemos que a dinâmica 
de discussão e reflexão fertilizava as apropriações teóricas e metodológicas que o 
grupo ia efetivando. Movidas pelo sentimento de busca epistemológica e pelo clima 
de trabalho colaborativo, as professoras formadoras permaneceram coesas durante 
todo o processo de elaboração, realização e avaliação do curso. Esse inclusive era 
ponto sempre recorrente nos momentos da avaliação coletiva do grupo. 
(Fragmentos de Registro/Diário de Campo, 22/02/08) 
 

 
Esse fragmento de registro nos ajuda a perceber que a experiência de planejamento 

desenvolvida por intermédio do curso de avaliação constituiu-se como espaço profícuo de 

aprendizagem individual e coletiva para os sujeitos. Foi um movimento de descoberta coletiva 

mediado pelo diálogo e pelo respeito ao outro. Freire (1996) afirma que “o sujeito que se abre 

ao mundo e aos outros inaugura, com seu gesto, a relação dialógica em que se confirma como 

inquietação e curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na História” (p. 

136). A prática de planejamento coletivo vivenciada por esse grupo promoveu situações 

didático-pedagógicas que contribuíram para o exercício de atitudes que assinalam novas 

perspectivas para a produção das práticas de formação continuada e a valorização dos 

professores formadores como parceiros e não simplesmente executores de ações. 

A segunda etapa correspondeu ao desenvolvimento do curso de Avaliação da 

Aprendizagem com os/as professores/as do 1º e 2º ciclos. O curso teve uma carga horária de 

20 horas, sendo que 16 horas estavam relacionadas ao grupo de estudo formado pelo coletivo 

de rede e 04 horas de trabalho no cotidiano escolar, com a ajuda do coordenador pedagógico. 

Esse último aspecto diz respeito às discussões relacionadas à temática “Conselho de Ciclos”. 

Pudemos observar nesse processo que, de alguma forma, o curso “Avaliação da 

Aprendizagem” trouxe para a rede algumas questões acerca do debate da política de ciclos e o 
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papel da avaliação da aprendizagem nessa organização escolar. Houve, portanto, uma 

tentativa de aproximação da formação continuada aos problemas vivenciados na prática 

cotidiana dos professores e uma revisita da proposta político-pedagógica Ciclo de 

Aprendizagem, porém com limites quanto ao aprofundamento teórico. Voltaremos a essas 

questões no próximo item.  

Oportuno reiterarmos que a prática de planejamento, vivenciada durante o curso de 

Avaliação da aprendizagem foi uma situação diferenciada, pois, no geral, o planejamento dos 

cursos desenvolvidos nos coletivos de rede segue a dinâmica estabelecida pela Gerência de 1º 

e 2º Ciclos, conforme observado anteriormente. 

No que concerne à reflexão e à abordagem dos conteúdos trabalhados na formação 

continuada dos coletivos de rede, os professores declaram que os processos formativos 

desenvolvidos conjugaram aspectos relacionados à dimensão conceitual e procedimental do 

conteúdo que o professor ensina para os seus alunos. Na dimensão conceitual implica o 

domínio de conteúdos, conhecimentos de forma sólida de qualquer área do conhecimento. A 

dimensão procedimental compreende as habilidades didáticas relativas à área do saber e 

necessárias ao processo de saber ensinar. 

 

(...) acredito que seja as duas coisas juntas, a metodologia e a dificuldade que a 
gente, como professor tem sobre o conteúdo, por que fica um pouco complicado 
quando a gente não tem o domínio. A gente trabalhava português, a importância da 
escrita e da leitura. Era muito enfatizado em português a questão do letramento, 
questões do sistema de escrita alfabética, havia uma discussão para agente pudesse 
trabalhar alfabetizar letrando, mas também com a preocupação em português. A 
gente trabalhava português, a importância da escrita e da leitura. Era muito 
enfatizado em português a questão do letramento, questões do sistema de escrita 
alfabética, havia uma discussão para agente pudesse trabalhar alfabetizar letrando, 
mas também com a preocupação em Português (Professora 05) 
 
Nas formações, eu acho que umas se voltam para essa questão do conteúdo mesmo. 
Ela volta-se também para a questão das metodologias aplicadas na sala de aula, na 
escola e no sistema como todo. (Coordenadora Pedagógica). 

 
Olha a gente trabalha muito conteúdos que tem a ver com a dificuldade do aluno de 
aprendizagem do aluno. Por exemplo, em Português nós trabalhamos muito 
interpretação de texto em sala de aula, fizemos algumas dinâmicas que pudessem ser 
trabalhadas em sala. Por isso, eu acho que os conteúdos são muito voltados para 
prática. (Professor 04). 
 
Eu percebo que os formadores concentram seu olhar mais no conteúdo, o conteúdo 
que o professor deve ensinar. Então, é assim, a capacitação é centrada em cima do 
conteúdo mesmo. Por exemplo, uma capacitação de matemática, aí o formador só 
aborda naquele encontro questões de matemática, por exemplo, questões de adição, 
subtração e multiplicação. Aí, se discute o conteúdo e a técnica para ensinar aquele 
conteúdo. (...) Eu fiz uma capacitação de Português que a gente aprendeu a fazer 
poesia, a construir versos. Mas, assim questões das condições de trabalho, do ensino 
a gente não trata nestes encontros, ela surge mesmo é nos corredores. (Professor 02). 
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As temáticas das reflexões eles propõem. Mas, aí, surge além das que eles estão 
propondo as dificuldades da sala de aula. Aí, os formadores ficam angustiados 
porque todo mundo só chega para reclamar. Então, assim além do conteúdo da 
formação, tem também o fato da angústia do professor que quer falas das 
dificuldades. (Professor 04) 

 

Os depoimentos dos professores nos ajudam a pensar que, por mais que a formação 

continuada tenham avançado no discurso da valorização de uma reflexão sobre os saberes 

docentes produzidos no âmbito do exercício profissional, ainda é notável a presença de 

processos formativos que se pautam no conteúdo curricular e nas técnicas de ensino. Essa 

compreensão, por sua vez, dificulta uma reflexão acerca dos demais saberes e dimensões que 

compõem o trabalho pedagógico como demonstram os depoimentos dos professores 02 e 04. 

De um modo geral, a formação voltada para a intervenção no ensino apoiou-se na ideia de que 

a atualização do conteúdo curricular e a incorporação de novas técnicas de ensino imprimiram 

algumas características aos processos formativos, que interferem no conteúdo da reflexão da 

formação continuada. Vale ressaltar que percebemos certo silenciamento da formação, no que 

diz respeito, à dimensão política que compreende a organização do trabalho pedagógico em 

geral e sua relação com as questões sociais e pedagógicas em que ele seste inscreve. 

As apreciações gerais que fizemos acerca das atividades desenvolvidas nos coletivos 

de rede nos ajudaram a levantar algumas dessas características. 

• Formação centrada no conteúdo curricular/modelo escolarizado; 

• Processo centrado no professor formador; 

• Dificuldades dos professores formadores em articular conhecimento disciplinar e 

conhecimento pedagógico; 

• Dificuldades para desenvolver uma metodologia que favoreça a problematização da prática 

pedagógica e sua relação com o contexto em que se corporifica; 

• Homogeneização e padronização do plano de ensino e da “aula”; 

• Participação dos coordenadores pedagógicos no processo de formação continuada; 

• O modelo da tutoria e suas implicações nos processos formativos; 

• Reflexões sobre a prática, limitada ao fazer imediato e desprovida de uma fundamentação 

teórica. 

Para analisarmos essas questões, optamos por abordar no item que se segue, os 

fatores que concorreram para a organização e produção dos cursos de História, Geografia e 

Avaliação da aprendizagem. Ao adentrarmos nesse processo, por meio da observação 

participante, conseguimos captar aspectos da formação que ilustram essas características. 
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Por fim, levantamos algumas observações concernentes ao aspecto das formas de 

avaliação vivenciadas nos coletivos de formação, os quais se corporificam na organização da 

prática pedagógica da formação continuada. Os dados revelaram que a avaliação teve um 

caráter limitado, na medida em que ficou restrita à aplicação de questionário. Em suma, tais 

questionários focalizaram a atuação do professor formador, os resultados dos 

cursos/atividades oferecidos e dedicaram espaços relativos a levantamentos de novos 

conteúdos a serem trabalhos em outros momentos da formação continuada. Porém, mesmo 

com este caráter limitado de avaliação, alguns professores sentem que em parte a SEEL se 

utiliza de tais dados para reorientar alguns aspectos da formação continuada. 

 

Eles fazem aquele questionário básico, pra saber se você gostou ou não gostou da 
formação. Que nota você dá, se foi bom, se foi ótimo, se foi regular ou se foi 
péssimo. Então, a avaliação é assim. Mas no sentido de questionário mesmo. 
(Professor 03) 
 
Era assim, sempre a gente terminava uma capacitação nós respondíamos um 
instrumento de avaliação, mas também sempre que tínhamos oportunidade nós 
manifestávamos o nosso sentimento sobre a formação oralmente (...), mas, assim eu 
acho que a SEEL utiliza alguns aspectos da avaliação feita no final das capacitações, 
tanto que eles mudaram a política, eu acho que eles reavaliaram o modelo de antes e 
mudaram a capacitação. Eu acredito que a mudança que houve foi com base nas 
discussões da gente. (Professor 02) 
 
No final dos encontros de formação distribuem uma avaliação para a gente dizer os 
pontos negativos e positivos e sugestões para os próximos encontros. Algumas vezes 
tem retorno, como eu falei anteriormente. Ás vezes as capacitações são voltadas para 
as sugestões dos encontros, mas, ás vezes chegam com quase o mesmo formato, 
outras vezes está voltado para aquele conteúdo que a gente pediu, não deixa de ser 
interessante. Mas, é como eu te falei, a gente vai á busca de coisas novas, e encontra 
a mesmice de sempre. (Professor 04). 
 

 
As informações aqui destacadas demonstram que, de certo modo, há uma 

preocupação da SEEL em avaliar a formação continuada e em estabelecer certa continuidade 

das ações formativas. Contudo parece ser necessário ampliar o debate sobre a importância 

dessa atividade na melhoria da política de formação de professores e envolver os professores 

para além do preenchimento de questionários. Os próprios gestores da SEEL percebem essa 

necessidade, ao se referirem à avaliação da formação continuada: 

 

Não, a gente não montou nenhuma avaliação pra saber dos professores, agora eu 
acho que esses materiais publicados que foram produzidos pelos professores, eles 
são a amostra do que os professores avançaram nos estudos da formação continuada. 
(Gestor 01) 
 
Veja na realidade, eu acho que esse é um ponto que a gente precisaria avançar muito 
mais ainda. Eu acredito que embora você não vá criar um programa de formação que 
você possa ter medições dos impactos dessa formação, do que acontece de fato na 
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sala de aula, eu acho que a gente não pode usar isso como medida. O programa de 
formação ele vale na medida em que ele tem impactos diretos na sala de aula. 
(Gestor 02) 
 
(...) a avaliação que a gente faz é de uma forma muito geral. Então, assim é preciso 
ter uma outra forma de avaliar, até mesmo para saber se é aquilo mesmo que o 
professor quer, não apenas no momento em que ele está ali sentado na formação, 
mas, no sentido de uma valorização profissional, mas uma valorização dentro 
daquilo que ele realmente aprendeu, melhorou, acrescentou, discutiu e refletiu. Eu 
acho que tem que ser algo mais nesse sentido. (Gestor 03) 
 

 
No geral, os depoimentos denotam que não houve uma prática sistemática de 

avaliação da política de formação continuada da SEEL. O que houve, na realidade, foi a 

aplicação de alguns instrumentos focados mais na questão da atuação do formador, aspecto 

esse que nem sempre contribuiu para pensar a política numa perspectiva mais geral. Outro 

aspecto a considerar sobre essa forma de se fazer a avaliação da formação é a preocupação 

com o resultado. Saber se ela de fato tem conseguido fazer o professor aprender e mudar sua 

prática. Sem dúvida que esse é um dos aspectos da avaliação, mas há outras questões que 

precisam ser avaliadas, inclusive as próprias condições de aprendizagem oferecidas durante a 

formação. Percebemos que a preocupação com o resultado tem, de alguma forma, um vínculo 

com as preocupações criadas com relação à melhoria do ensino. 

Diante desse contexto, parece ser necessário desconstruir na prática o uso da 

avaliação como simples instrumento de aferição de resultados. O desafio consiste, para a 

gestão da SEEL, em resgatar o caráter formativo da avaliação, ou seja, um meio de 

possibilitar os ajustes necessários na política de formação continuada. De acordo com Sousa 

(2006), o sentido da avaliação na formação continuada está dado pelo seu potencial de 

contribuir para o avanço do conhecimento sobre o contexto em análise, informando sobre a 

realidade, revelando intencionalidades, evidenciando tendências da prática, produzindo 

subsídios para construção de resposta e propostas de intervenção. Respostas que tenham o 

potencial de alterar, modificar, transformar a realidade em uma dada direção, a qual se 

explicita no âmbito do projeto educacional.  

Isso significa que a avaliação não é um processo meramente técnico. Ela expressa 

uma postura política e implica valores e princípios, refletindo uma concepção de educação, 

sociedade e formação continuada. Enfim, as formas de avaliação a serem desenvolvidas na 

formação continuada passam necessariamente por essa discussão. Aliás, é ela que apresentará 

os elementos fundantes das práticas avaliativas. Como assinala Freitas (2009), a avaliação é 

um instrumento para gerar mais desenvolvimento. Nesse caso, o desenvolvimento da 

formação continuada.  
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7.1.2 A organização e produção da prática pedagógica da formação continuada nos 

cursos de História e Geografia 

 

Retornaremos a esse item, às questões da organização e produção da prática 

pedagógica da formação continuada, considerando-se dois cursos de atualização curricular e 

didático-pedagógico vivenciados nos coletivos de rede, durante a realização da pesquisa 

empírica: o curso de História e Geografia e o curso Avaliação da Aprendizagem.  

Os cursos de História e Geografia observados desenvolveram-se em duas etapas, nos 

meses de abril/2007 e julho/2007, perfazendo uma carga horária de 30 horas. Na primeira 

etapa do curso de História, o trabalho foi organizado a partir dos seguintes eixos: importância 

do estudo de História na formação do aluno dos primeiros ciclos do Ensino Fundamental e a 

problematização/construção de intervenções metodológicas que promovam o 

desenvolvimento de noção espaço-temporal no trabalho pedagógico com as crianças. Na 

segunda etapa, o foco foi posto nos aspectos históricos da cidade do Recife. Em Geografia, a 

primeira etapa teve o seguinte eixo “Trabalhando o conceito de espaço geográfico” e a 

segunda etapa enfatizou as questões relacionadas ao “estudo de cartografia e aspectos 

naturais”. Segundo informações da Gerência de 1º e 2º ciclos, esses conteúdos/eixos temáticos 

foram definidos com base no levantamento feito na rede, durante os estudos intensivos de 

2005, que indicaram a necessidade da SEEL oferecer cursos nas diversas áreas do 

conhecimento.  

 
(...) quando a gente trouxe o instrumento de consulta em 2005 pra rede, ele mostrou 
as necessidades de formação dos professores, e aí, a gente estabeleceu que nos 
quatro anos da gestão, nós passaríamos por todas as quatro áreas do conhecimento, e 
nós conseguimos. Eu digo assim, de passar, trazendo uma perspectiva de 
planejamento de uma formação ampla. Ampla que eu digo, que envolve os 
fundamentos de cada área e que a gente pudesse dá uma continuidade na escola com 
a ajuda do coordenador pedagógico. Isso a gente conseguiu na área de língua 
portuguesa, alfabetização, com Artes (...). Tivemos também, uma formação na área 
de História e Geografia. Infelizmente, não conseguimos chegar na área de Ciências. 
Essa foi a área que eu senti muito, porque a gente não conseguiu trabalhar, não 
houve tempo. 
 

 
Os cursos de História e Geografia foram ministrados por professores e pesquisadores 

dessas áreas do saber. O processo de elaboração, execução e avaliação do curso ficou a cargo 

dos professores formadores. Para procedermos com a análise dos cursos de História e 

Geografia, organizamos a tabela a seguir, na tentativa de expressar os elementos 

organizadores dos cursos em discussão (objetivos, conteúdos e as estratégias metodológicas e 

formas de avaliação). 
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Quadro 27 – Plano dos Cursos de História e Geografia 

Elementos 
Organizadores 

Curso de História Curso de Geografia 

Objetivos Reforçar a importância da 
introdução do estudo de História 
na formação inicial escolar. 
Problematizar conteúdos 
programáticos que introduzam 
noções espaço-temporais no 
trabalho pedagógico com as 
crianças. 
Reforçar a importância da 
introdução do estudo de História 
na formação inicial escolar. 
Contextualizar as origens da 
cidade do Recife quanto aos 
aspectos históricos. 
Reforçar a importância da 
introdução do estudo da História 
na formação inicial escolar. 
Contextualizar as origens da 
cidade do Recife: aspectos 
históricos. 
 

Discutir o conceito de espaço geográfico. 
Identificar os objetos que compõem o espaço 
geográfico. 
Identificar as principais linhas imaginárias, 
Localizar os continentes, oceanos e principais mares 
Conhecer as principais direções cardeais e os seus 
sinônimos 
Saber outros conceitos como planisfério, hemisfério e 
outros; 
Compreender a função da linha do Equador e do 
meridiano de Greenwich. 
Explorar as coordenadas geográficas. 
Realizar atividades práticas tais como croquis da sala 
de aula, escola e outros locais, além de transpor as 
informações obtidas no primeiro módulo e no segundo, 
Conceituar os elementos físicos naturais. 
Fazer leitura de mapas e compreender sua utilidade e 
fazer exercícios sobre escala. 

Conteúdos A importância do ensino de 
História nas séries/ciclos iniciais 
do Ensino Fundamental, conceitos 
de História, cultura e Identidade 
(individual e coletiva), Tempo e 
História e a noção de tempo-
espaço para a criança. 
Formação Histórica do Recife 
Processo de Ocupação Territorial 

Espaço Geográfico  
O bairro e a cidade 
As direções que orientam 
Coordenadas Geográficas 
Os continentes 
Os oceanos e principais mares 
Croquis e mapas: elementos básicos 
Conceito de elementos físicos ou naturais (relevo, 
clima/tempo, hidrografia e vegetação, 

Estratégias 
Metodológicas 

Apresentação do professor e do 
Programa. 
Acolhimento dos professores com 
a música “Chegança” 
Exposição dos conteúdos 
Atividade prática com o livro 
didático. 
 

Discussão sobre o conceito de espaço geográfico, 
Observação de imagens que representam a cidade; 
Explorar reportagem sobre um bairro conhecido do 
Recife, 
Exploração da música: A cidade de Chico Science. 
Exploração de um mapa (coordenadas geográficas) 
Exploração de um mapa sobre vegetação. 
Atividades de dobradura 
Exercícios diversos 

Avaliação Não houve avaliação do curso. Não houve avaliação do encontro. 
Quadro organizado a partir dos dados coletados por meio da atividade de observação abril e Julho/2007 e a 
proposta de trabalho distribuída com os professores. 

 

No que concerne à relação entre objetivos-conteúdos-metodologia, manifestados nos 

cursos de História e Geografia, o quadro evidenciou o desenvolvimento de uma tendência de 

formação continuada, que enfatizou a transmissão do conteúdo curricular. Em virtude disso, 

houve pouco espaço para o professor refletir sobre sua prática, confrontar suas experiências, 

bem como aprofundar seus conhecimentos. Nos grupos observados, pudemos perceber que o 

professor cursista acabou assumindo a condição de um receptor de informações desarticuladas 

de sua prática. Assim sendo, a formação continuada assumiu, nesses grupos, um papel de 
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atualização de determinados conhecimentos disciplinares, distanciando-se da perspectiva dos 

processos formativos que valorizam os saberes da experiência profissional. Todavia 

observamos que, na prática propriamente dita, a ênfase atribuída ao conteúdo curricular, não 

se manifestou com a mesma intensidade na execução das ideias planejadas, ou seja, o 

conteúdo curricular foi trabalhado de forma insuficiente, dificultando o aprofundamento por 

parte dos professores participantes do curso em discussão. Vejamos um fragmento do diário 

de campo, que retrata as discussões tecidas durante os cursos de História e Geografia: 

 
A professora formadora começa o encontro dizendo: Para ensinar História 
precisamos considerar os objetivos da escola básica, a seleção e organização dos 
conteúdos e observar os conceitos fundamentais do ensino de História: processo 
histórico, tempo, sujeitos histórico, cultura, historicidade dos conceitos e cidadania. 
O professor precisa, também, utilizar uma diversidade de fontes históricas. Hoje 
vamos trabalhar com mapas históricos, para discutir a noção de espaço/tempo e a 
ocupação territorial do Recife. 
Os professores ficam em silêncio e atentos a fala da formadora. Em seguida, a 
professora formadora, apresentou um conjunto de mapas histórico em 
transparências, destacando os principais aspectos de cada período. A medida que foi 
explorando os mapas, ela sugeriu a leitura do texto: a ocupação do Recife numa 
perspectiva histórica entregue no início do encontro. A formadora segue explorando 
os mapas, quando uma professora diz: “é importante essas informações que você 
está repassando, pois, ajuda o nosso trabalho de sala de aula. A gente tem muitas 
dificuldades com o conteúdo História do Recife.” .Outra professora diz: “eu não 
tenho dificuldades para visualizar as informações dos mapas, e as crianças também 
não. Gostaria mesmo de saber é como se faz para trabalhar com os pontos cardeais e 
colaterais?”A formadora responde: tenho uma proposta, mas, não está aqui, posso 
passar depois. O encontro seguiu com a exploração dos mapas, sem mais 
intervenções e terminou sem avaliação. (Diário de Campo, Curso de História, 2007) 
 
Concluída a discussão sobre o conceito de espaço geográfico, o formador orientou o 
grupo a fazer a leitura do texto “O uso do mapa em diferentes situações didáticas”. 
O professor formador diz: os pontos leste, oeste, norte e sul precisam ser trabalhados 
na escola, pois, o domínio dessa direção é importante para fazer a leitura de mapa, 
isso deve ser trabalhado com o aluno. Uma professora diz: “trabalhar direção não é 
só uma dificuldade do aluno, mas também do professor que não consegue 
desenvolver essas habilidades, eu mesma tenho essa dificuldade.” O professor 
formador intervém afirmando: para definir os pontos cardeais é preciso identificar o 
lado onde o sol nasce, aí estender a mão direita para parte leste e a esquerda para o 
oeste, na frente localiza-se o norte e atrás o sul”. O professor segue a aula fazendo 
novas perguntas: Porque existem diferentes tipos de mapa?Qual a diferença entre 
mapa e carta? Identificar o tipo de mapa é importante para fazer a leitura 
cartográfica. Em seguida o formador indagou os professores/as: Quem trabalha no 
Ibura? O Ibura está sob uma planície ou um planalto? Uma professora responde: 
uma planície. O professor pergunta novamente por quê? A professora diz: não sei 
bem, explicar o que é uma planície. O formador intervém afirmando que é uma 
planície em virtude do nível de atitude (0 – 200 metros) que esta região alcança. Em 
seguida o professor explorou o mapa quanto o nível de cores para representar 
altitudes. (Diário de Campo, Curso de Geografia, 2007) 

 
 

As falas das professoras presentes nos dois fragmentos de diário de campo 

evidenciam dois aspectos importantes. Primeiramente, destacamos a dificuldade delas para 

lidar com os conhecimentos históricos e geográficos, que são parte constituinte do ensino 
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dessas áreas. Esse aspecto nos remete a uma reflexão acerca dos cursos de formação inicial e 

continuada de professores. Aqui, salientamos as proposições da ANFOPE (2004), no tocante à 

defesa da implementação de cursos de formação que contemple “os componentes curriculares 

de formação pedagógica e componentes curriculares de formação específica, que possibilitem 

o aprofundamento em áreas do conhecimento que serão objeto de trabalho do professor”. 

Ainda sobre a valorização de uma ampla formação cultural, temos Saviani (2007) salientando 

a exigência de um acervo mínimo de conhecimentos sistemáticos como necessário para que o 

indivíduo possa participar ativamente da vida da sociedade. No que diz respeito ao trabalho 

do professor, a dimensão do conhecimento é fundamental para poder ensinar. 

Sem a pretensão de defender a ideia de que a formação continuada tem a função de 

suprir lacunas da formação inicial, consideramos importante ressaltar que essa dimensão da 

formação docente tem um trato no conteúdo curricular, pois ele também faz parte do cabedal 

de saberes profissionais que o professor necessita apropriar e ampliar para garantir o 

desenvolvimento de seu trabalho. Porém compreendemos que as formas de abordar esse tipo 

de conhecimento na formação continuada, de fato, precisam ser repensadas para não se 

constituírem como momentos de atualização de informações, descontextualizadas da 

realidade e das necessidades dos professores. 

Se, por um lado, temos que cuidar para não supervalorizar o conhecimento 

curricular, por outro, não podemos perder de vista que o trabalho pedagógico também implica 

a aquisição de conhecimentos (procedimentais e atitudinais), que qualificam o professor para 

lidar com a gestão da prática pedagógica, ambiências de aprendizagens dos alunos, 

planejamento das atividades de ensino, condução da aula e avaliação da aprendizagem e do 

processo como um todo, ou seja, o desafio que se coloca para os cursos de formação é com 

relação à construção e estratégias que favoreçam a articulação entre os diversos saberes que 

integram a prática profissional, a fim de evitar na formação os excessos de “aula” e/ou 

momentos de instrumentalização do docente. 

Em segundo lugar, ressaltamos a dificuldade que os formadores tiveram para 

articular as questões que estavam sendo tratadas com as experiências profissionais dos 

professores. Nas falas sublinhadas aparecem problemas da profissão docente relacionados a 

dúvidas e dificuldades que os professores têm para lidar com o objeto de seu trabalho – o 

conhecimento. Daí, a importância de um olhar atento e cuidadoso, por parte do professor 

formador, não- somente para o que havia sido programado/planejado, mas para as 

necessidades que emergem nos contextos profissionais e de formação. Sobre essa questão, a 

literatura educacional tem enfatizado a necessidade de se promover processos formativos que 
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favoreçam a articulação entre as dimensões teórica, pedagógica, pessoal e profissional, com 

vista a uma modificação dos modelos de formação, que supervalorizam o desenvolvimento de 

estratégias metodológicas com forte tendência escolarizada. Ainda com relação à dificuldade 

em estabelecer relações entre as questões profissionais dos docentes e a formação continuada, 

observamos em um grupo, durante o curso de Geografia, que os problemas mais amplos da 

profissão docente e do ensino são quase que “silenciados” no processo de 

organização/estruturação da formação, pois quando esses problemas eclodem não recebem um 

tratamento nas reflexões construídas ao longo do processo formativo.  

 

Depois do intervalo a formadora recomeça as atividades falando sobre a concepção 
de Geografia que tem prevalecido nos cursos de formação de professores. Diz ela: é 
geografia que se preocupa com a memorização de informações, somente. A 
Geografia é dinâmica, precisa dar conta dos problemas da realidade. No meio da fala 
da formadora, uma professora pediu permissão para conversar com os colegas sobre 
os problemas que estão enfrentando nas escolas para poder dar aulas. A referida 
professora se manifestou dizendo: “A partir do momento que a escola passou a ser o 
lugar onde o aluno vai buscar bolsa escola, bolsa família. A escola deixou de ser o 
lugar de aprender a ler e a escrever. Nesses 25 anos de sala de aula é a primeira vez 
que fico sem oportunidade de ensinar... Não estão deixando o professor ensinar”. 
Outra professora intervém: a bolsa escola deveria ter um acompanhamento mais 
rigoroso do rendimento do aluno. Neste momento, os professores aproveitaram o 
espaço criado para falar dos problemas estão presentes na atividade docente, 
reclamaram, sobretudo, das condições de trabalho e da ausência dos pais na escola. 
“Os pais não ajudam, estão muito ausentes, jogam os filhos lá e pronto”. Após as 
falas dos professores, a formadora fez o seguinte comentário: os problemas 
levantados têm a ver com as questões sociais do país. Novamente, os professores 
entram em efervescência e começam a dizer: “o fato é que não estamos conseguindo 
dar aulas...Alguém está conseguindo, me responda???Está cada dia mais difícil. 
Uma professora responde, estou conseguindo com a ajuda da comunidade e da 
turma. Outra professora rebate: a rede entrou num processo de formação continuada, 
o coordenador pedagógico está aprendendo, sendo formado para ajudar o professor. 
Tudo isso é ótimo, mas não é tudo. Quem acha que a formação continuada vai 
mudar esta realidade está enganado, pois as condições essenciais para o 
desenvolvimento do trabalho do professor não estão sendo garantidas. Estamos 
aprendendo bastante, mas isso não é tudo para mudar”. Outras falas se juntaram 
reforçando o pensamento desta professora. Depois das falas angustiadas dos 
professores, a formadora pediu ao grupo para retornar o trabalho de geografia. 
Espero que mesmo nas dificuldades, vocês consigam fazer o trabalho que estou 
propondo. Vamos aproveitar a proposta de trabalho que eu trouxe. Agora vamos 
falar de música e Geografia, como podemos usar este recurso em sala, nas aulas de 
Geografia. Vamos ouvir a música e prestar atenção na mensagem que ela traz. Uma 
das professoras que instigou o debate anterior sobre as condições de trabalho, 
indagou com as colegas sentadas ao seu lado: “Adiantou, falar alguma coisa...”Uma 
das colegas respondeu: “a professora formadora está fazendo o papel dela, 
precisamos nos organizar e reclamar com as autoridades”. A formadora segue as 
atividades sem mais intervenções dos professores até o final do encontro nesta 
manhã. (Diário de Campo, Curso de Geografia, 2007). 
 

 

O texto demonstra, por um lado, a riqueza de questões que perpassam o ideário do 

professor quanto ao papel da escola e dos pais na formação do aluno. Os elementos 
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necessários a uma educação de qualidade, o reconhecimento do coordenador pedagógico na 

formação do professor e a importância das condições de trabalho assim como a influência das 

políticas compensatórias no âmbito escolar. Por outro lado, o texto demonstra também que 

permanecem, na formação continuada, práticas ainda muito voltadas para o conteúdo 

curricular e em proposições metodológicas. Provavelmente, um dos fatores que justifica essa 

tendência é a permanência de uma tradição de formação continuada que se caracteriza, dentre 

outros aspectos, pela disseminação de um saber exterior, implicando, assim, um modelo 

escolarizado de formação.  

No geral, os cursos de atualização curricular e didático-pedagógica, apesar de terem 

experimentado algumas inovações (levantamento dos conteúdos por parte dos professores), 

ainda são pensados e executados numa perspectiva que tende a homogeneizar/padronizar os 

grupos para um determinado tipo de ensino. Talvez, aí, fosse importante que a SEEL incluísse 

o professor não- somente na questão da definição do conteúdo, mas na discussão dos 

problemas a serem tratados e na própria organização dos processos formativos. Isso, ao que 

tudo indica, contribuiria para ampliar as possibilidades de construção de uma perspectiva mais 

ampla de desenvolvimento profissional, a qual articula as dimensões pessoal, profissional e 

organizacional, manifestadas pelos professores. 

Outro aspecto que observamos nos cursos de História e de Geografia, que também 

trouxe implicações para o trato do conteúdo e da reflexão, foi a ênfase posta em técnicas de 

ensino que se aproximassem de um modelo construtivista, haja vista que a proposta dos ciclos 

está ancorada numa abordagem sócioconstrutivista. O professor formador enfatiza esse 

aspecto, porém sem conseguir fazer uma articulação como os demais campos do 

conhecimento. Em decorrência disso, desencadeou em alguns grupos reflexões que 

demonstraram claramente uma discussão teórica limitada sobre aspectos da teoria pedagógica. 

Assim sendo, as discussões e reflexões ficaram restritas às questões imediatas do cotidiano, 

ou reflexões voltadas apenas para procedimentos e técnicas de ensino, como veremos no 

fragmento do diário de campo a seguir: 

 
(...) logo no início das atividades a formadora convidou os professores a assistirem o 
vídeo: Recife de Dentro para Fora. Terminado o vídeo, inicia-se o diálogo, uma 
professora diz: “acredito que todas as escolas deveriam ter acervos de vídeos 
educativos, isso ajuda o trabalho do professor”. Na sequência, outra professora 
argumenta: “quando se trabalha com um vídeo de reflexão como este que você 
trouxe, gera-se uma expectativa no aluno que pode ser bom?”. A terceira professora 
se manifesta dizendo é importante que o trabalho com vídeo esteja articulado aos 
objetivos do professor e articulado com outras atividades, para não ficar como algo 
deslocado do que se quer com a aprendizagem do aluno. A quarta professora diz: “é 
preciso tentar, insistir no trabalho com filmes, mesmo que o aluno resista... cabe ao 
professor buscar os caminhos para que o aluno aprenda a gostar de filmes.” Após as 
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falas das professoras, a formadora argumentou: o planejamento é importante para 
fazer esta articulação. Em seguida, a formadora destaca que o uso de fotografia 
também é importante para o estudo dos aspectos históricos. Em seguida a professora 
formadora apresenta algumas fotografias do Recife e passa as informações que cada 
uma representa. As 10:15 os professores saíram para o intervalo e quando 
retornaram outras questões foram tratadas. (Diário de campo, Curso de História, 
2007). 
 

 
Pudemos observar que, embora o professor formador tenha sugerido técnicas de 

ensino que implicam um repensar sobre o ensino de História, não houve a construção de um 

diálogo que caminhasse nesse sentido. O uso do filme e de fotografias apareceu como mero 

recurso metodológico, desprovido de uma concepção de educação e de ensino de História. 

Enfatizou-se, portanto, esquemas de ensino que promoveram poucas possibilidades de 

construção de caminhos que pudessem ajudar o professor a desenvolver certa autonomia para 

lidar com o objeto de seu trabalho. Essa questão é fundamental nos cursos de formação inicial 

e continuada de professores, pois dependendo do enfoque que é dado a esses elementos, a 

formação poderá assumir um caráter instrumental, na medida em que se volta para a 

socialização/atualização de técnicas de ensino.  

Com essa observação, não estamos negando a importância das técnicas de ensino nos 

processos formativos, pois elas assumem papel importante na aprendizagem do aluno. 

Estamos apenas destacando o cuidado quanto à garantia de desenvolvimento de processos 

formativos ancorados no princípio da formação com uma sólida base teórica. Nessa direção, 

Kramer (1989) fez referência aos riscos dos cursos de formação continuada que priorizam a 

divulgação de novas técnicas e métodos de ensino, por não promoverem efetivamente o 

desenvolvimento dos demais conteúdos da formação docente.  

O último aspecto a ser observado nesses cursos é a avaliação. Não há indícios no 

decorrer dos encontros de preocupação do formador e dos demais professores com o 

desenvolvimento de uma prática avaliativa no âmbito da formação continuada. Observamos 

que havia sempre uma preocupação do professor formador em conseguir vencer suas tarefas 

no tempo que lhe foi proposto, isso talvez tenha sido um dos fatores que dificultava outras 

formas de diálogo, inclusive, no que tange à avaliação. Dessa forma, a avaliação ficou restrita 

ao instrumento aplicado pela gerência no final do curso, no qual a ênfase recaiu na atuação do 

professor formador.  

Nesse prisma, a avaliação teve a finalidade de averiguar o desempenho do professor 

formador e a satisfação do professor com o curso. Também entre os formadores não 

percebemos que houvesse momento de discussão coletiva, que permitisse a reorientação do 

trabalho; em alguns casos, percebemos o diálogo entre os formadores nos corredores na hora 
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do cafezinho. Fomos também informados por tais professores formadores que, após os 

estudos, eles elaboram um relatório de conclusão das atividades para ser entregue na 

secretaria. Enfim, fica evidente o caráter da avaliação como produto, desprezando-se o 

processo. 

  

7.1.3 A organização e produção da prática pedagógica da formação continuada no 

Curso de Avaliação da Aprendizagem  

 

O curso Avaliação da Aprendizagem foi planejado e desenvolvido por uma equipe de 

30 professoras tutoras (coordenadores pedagógicos e membros da equipe de acompanhamento 

pedagógico da Gerência de 1º e 2º Ciclos da SEEL), selecionada e preparada para esse tipo de 

atividade. O curso foi pensado considerando a conjugação de dois fatores: a reivindicação dos 

professores da RMER130 e a necessidade da SEEL em discutir/resgatar questões orientadoras 

da avaliação no sistema de ciclos, haja vista que a rede vinha apresentando dúvidas e 

incompreensões acerca das práticas avaliativas requeridas pela proposta pedagógica Ciclos de 

Aprendizagem. A fala da gestora a seguir ilustra esse contexto.  

 

A gente tinha uma formação que era muito urgente, que era a formação da avaliação 
da aprendizagem, porque nós estávamos com muitas lacunas justamente por causa 
do processo de ciclos. Com a proposta dos ciclos o professor deixou de fazer a 
avaliação, porque disse que isso tem a ver com a progressão do aluno. O professor 
fez uma confusão muito grande, pois ele diz: se não é progressão, para que avalio? 
Como avalio nos ciclos? Então, a questão é que a gente estava em dívida com a rede 
sobre esta questão e ainda está com determinadas competências da avaliação em 
ciclos. (...). Então, através da formação a gente foi trabalhar a questão da avaliação 
da aprendizagem, os princípios da avaliação. Nesse curso, conseguimos trazer essa 
discussão da avaliação pra rede inteira, com uma carga horária pequena de 12 horas, 
mas deu para mexer um pouco nestas questões. (Gestor 03). 
 

 
A fala da gestora, além de evidenciar a necessidade dessa discussão na rede, denota 

uma concepção de formação que reforça uma tendência de prática formativa associada a um 

modelo escolarizado, que se orienta por um processo cumulativo de saberes e uma lógica de 

adaptação à mudança pretendida. A seguir, apresentamos o plano elaborado para esse curso 

que, de alguma forma, manifesta essas pretensões. 

 

 

                                                 
130 Esta reivindicação foi feita pelos professores no momento em que houve a aplicação de instrumentos de 

consulta na escola e nos encontros coletivos de rede. 
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Quadro 28 - Plano de Curso: Avaliação da Aprendizagem com os professores de 1º e 2º 

ciclos 

AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES 
1º 
Dia 
04horas 

Eixo: Avaliação Formativa 
OBJETIVOS 
Compreender os pressupostos teóricos que 
norteiam a avaliação formativa na 
perspectiva dos ciclos de aprendizagens. 
 
CONTEÚDOS 
Evolução do pensamento avaliativo 
Avaliação formativa 
A lógica da avaliação 

3º  
Dia 
04horas 

Eixo: Avaliação das Aprendizagens 
OBJETIVOS 
Refletir sobre as práticas avaliativas 
vivenciadas no cotidiano escolar nas áreas 
de matemática, História e Geografia. 
 
CONTEÚDOS 
Práticas avaliativas em matemática 
Práticas avaliativas e instrumentos 
avaliativos em História e Geografia. 
 

2º  
Dia 
04horas 

Eixo: Avaliação das Aprendizagens 
OBJETIVOS 
Refletir sobre as práticas avaliativas 
vivenciadas no cotidiano escolar nas áreas 
de língua portuguesa e Artes. 
 
CONTEÚDOS 
Aprendizagem da língua portuguesa e sua 
avaliação; 
Aprendizagem da arte e sua avaliação 

4º Dia 
04horas 

Eixo: Registro da trajetória dos estudantes 
OBJETIVO 
Refletir sobre os registros inerentes à prática 
docente, destacando a sua importância no 
Diário de Classe. 
 
CONTEÚDO 
Registro na prática docente 
Dimensões dos Conteúdos 
Registro do diário de classe 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: No geral os encontros foram desenvolvidos por meio de: 
Dinâmica de acolhimento e/ou leitura deleite no início das atividades, leitura de textos em grupos, exposição 
dialogada e socialização dos trabalhos realizados em grupo.  
 
AVALIAÇÃO: No final de cada encontro, as professoras formadoras desenvolveram algum tipo de dinâmica 
e/ou facultaram a palavra para que os professores se posicionassem sobre as atividades desenvolvidas durante o 
encontro.  
 
Quadro organizado a partir das informações contempladas na proposta de trabalho distribuída com os 
professores. 
 

Uma primeira consideração que fazemos sobre o curso de Avaliação da 

Aprendizagem é a pertinência da temática com a proposta político-pedagógica da rede: 

“Ciclos de Aprendizagem”. De acordo com essa proposta, a avaliação tem um papel 

fundamental no processo de acompanhamento da aprendizagem do aluno, na medida em que 

ela busca gerar e interpretar informações sobre esse processo e indicar novos 

encaminhamentos para a prática docente. Diz ainda a proposta que o caráter processual e 

reflexivo da avaliação solicita do professor uma nova atitude frente ao processo de ensino-

aprendizagem, bem como novas formas de reorganização do trabalho pedagógico.  

Nessa ótica, entendemos que os eixos e conteúdos tratados no curso de avaliação da 

aprendizagem contribuíram para estimular o debate acerca de uma temática importante e 

bastante polêmica na rede, haja vista que ela mexe com crenças, valores e práticas educativas 

enraizadas. Proporciona ainda uma reflexão sobre as condições de trabalho que os professores 

necessitam dispor para realizar suas atividades profissionais. Como essas práticas avaliativas 
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estão sendo tecidas num sistema de ensino organizado por ciclos, as reflexões sobre o modo 

de conceber e organizar a escola, o currículo e o ensino, também emerge, trazendo à tona seus 

avanços, limites e contradições. Vejamos um trecho do caderno de registro, que denota um 

pouco o debate dos professores acerca dessas questões: 

 
(...) o quarto momento do encontro foi destinado a leitura compartilhada do texto “A 
lógica da avaliação nos ciclos” de Luiz Carlos de Freitas. Nesta atividade, as 
formadoras destacaram algumas questões que deveriam orientar a leitura: Que 
questões os ciclos colocaram para o professor pensar? Qual o papel do professor 
neste processo? O que fazer? Que fatores esbarram nessa concepção? No debate 
uma professor diz: “a dificuldade que temos de trabalhar com os ciclos tem a ver 
com o fato de que fomos condicionados a avaliar conteúdos e avaliar processos e 
atitudes é difícil.” Outra professora faz a seguinte reflexão: “com o sistema de ciclos 
ficou proibido momentos de avaliação estanque, foi nesse sentido, que fui orientada 
na minha escola. A avaliação agora é contínua e processual, mas você pode usar 
vários instrumentos de avaliação. A prova não pode ser considerada um instrumento 
punitivo. Foi assim que fomos aprendendo a avaliar com os ciclos.” Na sequência 
outra professora fez referência a aceitação dos pais sobre os ciclos: “Os pais 
questionam o fato do aluno que está aprendendo e o professor fica como 
incompetente. Eu compartilho da concepção de ciclo, mas temos problemas que 
precisam ser superados, mas para isso é preciso compreender as especificidades da 
realidade e não, simplesmente tomar uma realidade genérica.” Vejamos outra fala 
que aborda as condições de trabalho e a participação dos pais: “Nosso problema é 
falta de condições de trabalho, falta de material e ausência dos pais na escola.” 
Ainda em meio ao debate uma professora destacou o aspecto da homogeneização: 
“Eu não admito que se diga que o menino do morro aprende do mesmo jeito que um 
aluno da favela. Não concordo com isso, porque homogeneíza, toma todo mundo 
como igual, aluno e professor com a mesma formação, escolas do mesmo jeito. Há 
que se considerar a singularidade das escolas e a diferença das pessoas.” Logo após 
as falas, a professora formadora interveio fazendo referência ao horário de término 
das atividades, o que consequentemente, colocou fim a discussão que vinha sendo 
travada. Aproveitou a ocasião e solicitou uma avaliação oral das atividades 
realizadas no encontro de hoje. No momento da avaliação uma professora destacou: 
“A formação continuada é um espaço de escuta, de troca, de aprendizagem, a gente 
avança na questão do conhecimento, mas esbarra nos problemas políticos de 
organização da rede. Fica com uma perna manca, pois o problema não é de 
conhecimento, tem questões de gestão da rede. Então é assim, a gente avança de um 
lado e fica manco do outro”. (Caderno de registro, 25/03/2008). 

 
 

Embora as professoras formadoras desse grupo não tenham conseguido aprofundar 

as questões levantadas pelas professoras de 1º e 2º ciclos, observamos que nessa experiência o 

espaço/tempo da formação continuada propiciou reflexões que transcenderam os aspectos 

imediatos do ensino, diferenciando-se, assim, das reflexões tecidas nos cursos de História e 

Geografia. Isso demonstra que as práticas formativas que têm um olhar para o 

desenvolvimento do currículo e a prática pedagógica numa perspectiva mais ampla aumentam 

as possibilidades de reflexão dos problemas que envolvem os processos pedagógicos e o 

trabalho do professor. O nível de reflexão desenvolvido no diálogo entre o professor formador 

e os professores do 1º e 2º ciclos aproxima-se de uma análise mais crítica sobre a prática, 

considerando-se a realidade circundante onde ela se manifesta, conforme assinala Zeichner 



 291

(1993). Sobre a prática reflexiva, a literatura assegura que, quando os professores se 

envolvem e/ou assumem uma atitude reflexiva frente ao seu trabalho, implicam- em processos 

de questionamentos que os ajudam a repensar/reconstruir conhecimentos e a sua própria 

prática.  

Por último, ratificamos a ideia de que os ciclos, embora tenham sido implementados 

na rede de forma verticalizada, têm deixado dúvidas, questionamentos e aprendizagens que 

concorrem sem dúvida para a organização/seleção do conteúdo da formação continuada. As 

falas sublinhadas no texto acima são elucidativas sobre essa questão. Recorremos a outro 

trecho do caderno de registro para evidenciar a aprendizagem de uma professora acerca da 

avaliação, considerando as reflexões que ela faz sobre os ciclos e a “Provinha Brasil”, no 

momento em que a professora formadora estava mediando as discussões sobre o texto: 

“Avaliação Reguladora”: 

 
[...] na provinha Brasil, fica difícil considerar os critérios que o autor destaca, pois os 
critérios de elaboração deste sistema de avaliação são outros e vão contra os 
princípios da avaliação nos ciclos. Nos ciclos a avaliação é um processo, que enfoca 
as estratégias que o aluno utilizou para construir conhecimentos. Eu entendo a 
avaliação como um momento de pensarmos não só no aluno, mas em nós mesmos, 
no nosso trabalho. Na Provinha Brasil é diferente. (Professora do 1º ano do 1º 
Ciclo/Grupo de Trabalho RPA 01 e 02). 
 

 
Na fala, podemos perceber que as reflexões tecidas sobre a experiência dos ciclos 

apresentam-se como momento de construção de sínteses de conhecimento sobre o trabalho 

docente. São essas sínteses que vão amalgamando os saberes docentes que, por sua vez, 

validam a prática do professor. Percebemos, assim, que a prática profissional é sem dúvida 

um espaço importante de construção de saberes e de formulação das demandas de formação 

continuada. Monteiro e Giovanni (2000) afirmam que, no momento do exercício profissional, 

“[...] novas necessidades de conhecimento e formação emergem, reiniciando-se, dessa forma, 

o ciclo de movimentos que caracteriza um processo de formação continuada” (p. 140), ou 

seja, as experiências dos ciclos, ao mesmo tempo em que propiciam situações de 

aprendizagem para o professor, nutrem o currículo da formação continuada.  

Outro aspecto que observamos ao olhar a organização da prática pedagógica do curso 

de avaliação foi a preocupação quanto à garantia de um tempo pedagógico que fosse capaz de 

propiciar a discussão dos fundamentos da avaliação. Ressaltamos esse aspecto, porque tem se 

tornado comum os cursos queimarem tal etapa, caracterizada geralmente como teórica, e 

passarem logo para as questões relacionadas ao “como fazer”, em virtude das exigências 

crescentes com relação ao atendimento das demandas imediatas que estão sendo postas para o 
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trabalho do professor. Sobre tal problemática, a literatura educacional destaca que esse 

processo, não raramente, tem resultado no desenvolvimento de práticas formativas voltadas 

para instrumentalização do professor.  

No caso dessa experiência, as professoras formadoras dedicaram espaço/tempo para 

leituras em grupo e discussões de alguns textos, dentre eles citamos “Avaliação Reguladora”, 

“A lógica da Avaliação nos ciclos”, “Avaliação e Língua Portuguesa”, “Ler e escrever a 

Geografia para fazer a sua palavra e construir o espaço”. Porém é verdade, também, que a 

carga horária do curso foi um fator que dificultou o aprofundamento das questões postas pelo 

texto e o debate com relação à problematização e à análise das práticas educativas. Os textos 

eram bastante ricos em conceitos, bem como traziam questões polêmicas que ensejavam um 

tratamento mais detalhado, assim como outras leituras de apoio. 

De uma forma geral, os dados revelaram que as atividades formativas desenvolvidas 

pela SEEL ainda necessitam de avanços no que diz respeito a propiciar mais tempo para uma 

discussão teórica aprofundada. Quando indagamos os professores sobre a questão do tempo 

da formação, eles se posicionaram, trazendo a preocupação do aprofundamento teórico. 

 
Eu acho que essa coisa do tempo precisa melhorar. Assim, essa formação poderia ser 
mais tranquila, tipo uma especialização, não seria bem uma especialização, mas 
você poderia ter um período maior em várias etapas, que você pudesse agregar os 
conhecimentos de forma mais tranquila. Porque, assim, você tem formação 1 ou 2 
dias, é muito corrido e, as vezes, nem todo mundo tem interesse, dispersa um 
pouquinho. Eu acho que poderia aprofundar mais os temas trabalhados, se houvesse 
mais tempo para isso. (Professor 03) 
 
Eu não acho que o tempo da formação continuada seja suficiente, ainda é muito 
pequeno, porque temos muitas dúvidas e problemas para discutir. Em algumas 
formações houve pouco tempo para trabalhar as questões, principalmente quando ela 
acontecia de seis em seis meses. (Professor 02). 
 

 
Retomando o curso Avaliação da Aprendizagem, outro fator que provavelmente 

dificultou o aprofundamento de determinados conhecimentos foi a dificuldade das professoras 

formadoras para lidar com determinados conteúdos, sobretudo aqueles relacionados ao eixo 

da avaliação das aprendizagens (avaliação em Português, Matemática, História, Geografia e 

Artes). Nessa experiência, a SEEL optou por trabalhar com professoras tutoras que, no geral, 

não possuíam formação especifica no âmbito das referidas áreas do conhecimento. 

Provavelmente, esse foi um dos fatores que dificultou o tratamento de algumas questões 

relacionadas ao objeto de estudo dessas áreas. Com efeito, observamos que a tônica assumida 

nos trabalhos acabou descambando numa discussão restrita sobre os instrumentos avaliativos, 



 293

prejudicando inclusive uma reflexão mais consistente sobre o processo pedagógico. A seguir, 

trouxemos um episódio que ilustra as questões aludidas. 

 
[...] no segundo momento do encontro, após o intervalo, as atividades foram 
dedicadas a avaliação em História e Geografia. No primeiro momento, as 
formadoras exploraram a música Tempo II (SIBA) com o propósito de discutir 
concepção de tempo, localização do espaço geográfico, papel do homem na 
modificação do espaço. No debate, as reflexões ficaram restritas ao cotidiano. Em 
seguida, as formadoras apresentaram por meio de transparências algumas questões 
relacionadas ao ensino de História e Geografia no Ensino Fundamental. Durante a 
exposição do material das professoras formadoras, não houve dúvidas e/ou 
questionamentos, apenas duas professoras se manifestaram uma relatando uma 
experiência com ensino de História com alunos do 1º ano do 1º ciclo (documentos 
do aluno) e outra professora fez o seguinte comentário: “Tenho percebido que 
gradativamente há um abandono do conteúdo factual na escola. Acho que é 
necessário trabalhar esses conhecimentos na formação do aluno em todas as áreas 
inclusive em História e Geografia”. A professora formadora reafirma a ideia, mas 
não aprofunda a questão. Logo em seguida, ela convida as professoras a levantarem 
instrumentos avaliativos, considerando as informações do quadro abaixo.  

 

Capacidades, 
competências e atitudes 

Conteúdos Instrumentos avaliativos 

Identificar-se como ser 
histórico, escrevendo a 
própria historia e 
considerando as histórias 
individuais como parte 
integrante das histórias 
coletivas. 

História do aluno  

Identificar diferenças e 
semelhanças nas formas 
de organização social. 

Família  

Representar o espaço 
vivido através da 
linguagem oral e textual 

Representação Espacial  

Situar-se no espaço 
geográfico, nas diversas 
escalas espaciais de 
referencia, para se 
encontrar e atuar nos seus 
lugares de existência. 

Direções Cardeais  

 
O quadro vai sendo preenchido, sem discussões que possam fundamentar as 
escolhas do grupo de professores, assim, a atividade ficou restrita ao levantamento 
de instrumentos. Após o preenchimento do quadro, as formadoras distribuíram uma 
lista com sugestões de instrumentos avaliativos nas áreas de História e Geografia 
(anexo). O encontro terminou com uma dinâmica de avaliação, onde as professoras 
cursistas expressaram por meio de uma palavra o seu juízo de valor sobre o trabalho 
realizado no encontro. (Diário de Campo, abril/2008). 
 

 
Na experiência acima, pudemos perceber a relação de dicotomia entre os saberes 

pedagógicos e saberes de referência de uma dada disciplina. Apesar dos avanços percebidos 

no debate sobre os saberes docentes e sobre a necessidade de se articular, na formação 

docente, as dimensões teórica e técnica, ainda não conseguimos observar avanços 
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significativos no tratamento desses saberes no âmbito das experiências de formação 

continuada estudada. Do episódio de campo extraído, denota-se que os saberes pedagógicos, 

considerados centrais na competência profissional do professor, continuam sendo tratados de 

forma instrumental.  

Esse tipo de encaminhamento também se fez presente na discussão sobre o eixo 

“Registro da trajetória dos estudantes”. No desenvolvimento dessa temática, houve, 

inicialmente, uma discussão acerca das crenças, concepções e conhecimentos que os 

professores possuíam sobre o registro e sua importância no ato de avaliar. À medida que o 

diálogo fluiu, a professora formadora levantou aspectos relacionados ao conselho de ciclos. 

As reflexões seguem considerando-se as experiências vividas pelas professoras. Porém esse 

processo que tinha em potencial grandes possibilidades de propiciar novos conhecimentos que 

ajudassem o professor a transcender/ampliar os conhecimentos iniciais, foi interrompido com 

a realização de uma atividade de escrita de um “modelo de parecer avaliativo”, cujo foco foi a 

preocupação com o emprego dos gêneros textuais na elaboração dos registros avaliativos, ou 

seja, as questões do processo pedagógico foram secundarizadas. 

 

Na sequência das atividades, a professora formadora convidou o grupo para 
construir um parecer avaliativo. A professora formadora começa o texto da seguinte 
forma A aluna Zilda Ciclo 1 Ano 3 encontra-se na fase pré-silábica, identificando 
números e quantidade. Nesse momento, ela intervém e pergunta o que mais 
podemos dizer desta que está no primeiro ciclo ano 3? Algumas pessoas falam e 
chegam a seguinte ideia. Participa com sugestões de atividades de grupo. 
Novamente a formadora, pergunta ao grupo: “quais são as recomendações que o 
conselho faz para a aluna Zilda?” Após algumas sugestões o texto é completado com 
a seguinte frase: O conselho de ciclo sugere encaminhá-la para o projeto 
MAIS/alfabetização e orientar os responsáveis para acompanhar a aprendizagem da 
filha. Nesse processo, a professora formadora chama a atenção para a clareza do 
parecer. Uma professora diz: “Veja como é difícil construir este parecer, estamos 
nós aqui pedagogos e com tantas dificuldades para fazer um parecer avaliativo.” 
Outra professora fez referência com relação a necessidade de tempo para se dedicar 
a elaboração dos pareceres avaliativos desta natureza. “poderíamos ter aulas brancas 
para desenvolver este trabalho ou então, “porque não colocam professor com 
formação em Arte e Educação Física, ao invés de gastar com projetos que muitas 
vezes não trazem resultados positivos. Nesses horários nós poderíamos utilizar para 
elaborar nossos registros, pois todo mundo sabe que a maioria dos professores não 
trabalha somente em uma rede.” Sem discutir as questões levantadas a professora 
formadora deu continuidade as atividades, discutindo agora, as orientações de 
preenchimento do diário de classe, conforme resolução distribuída pela SEEL 
(Caderno de Registro, Abril/2010) 

 

Há duas questões que gostaríamos de abordar com relação a esse episódio de campo. 

A primeira diz respeito ao papel atribuído à formação continuada como espaço/tempo para 

resolução de problemas advindos das práticas avaliativas dos professores da rede. Durante 

essa atividade percebemos que houve, por parte dos sujeitos envolvidos, professor formador e 
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professores de 1º e 2º ciclos, uma preocupação em aprender a elaborar parecer avaliativo e 

preencher o diário de classe, conforme a normatização da SEEL. A formação continuada 

centrada nessa lógica foi-se distanciando das discussões que vinham sendo tecidas acerca da 

avaliação e suas contribuições e implicações na aprendizagem do aluno. 

 Na discussão sobre os registros e trajetórias de aprendizagem, essa reflexão cedeu 

lugar a uma discussão de natureza mais técnica, do como “fazer o registro e preencher o diário 

de classe”. Em nosso entendimento, esse processo, se por um lado tem sua importância, por 

outro, ele é contraditório, na medida em que pode concorrer para a instrumentalização da 

formação, assim como parece ter a pretensão de estabelecer determinadas formas de controle 

do trabalho docente. Além disso, a elaboração de um modelo de parecer avaliativo, focalizado 

nas questões da forma, corre o risco de estabelecer um “modelo ideal”, descaracterizando 

assim as singularidades e diferenças dos alunos e seus processos e ritmos de aprendizagem.  

A segunda questão a ser abordada é com relação às condições de trabalho que, 

invariavelmente, aparecem associadas com as reflexões tecidas em torno dos ciclos131. Se 

estivermos compreendendo que as experiências e os saberes construídos a partir dos ciclos se 

constituem como conteúdo de formação, é fundamental que se perceba que a formação 

continuada não se restringe apenas à discussão de conteúdos e/ou metodologias de ensino, 

mas também às condições relativas ao contexto de efetivação do exercício profissional.  

Quanto às estratégias metodológicas adotadas no curso avaliação da aprendizagem, 

pudemos observar que elas foram diversificadas e facilitaram o diálogo entre os sujeitos, na 

medida em que promoveram momentos de troca e de reflexão coletiva sobre os problemas 

cotidianos. O curso foi planejado sugerindo o desenvolvimento de atividades que procuraram 

dar voz ao professor e valorizar suas experiências. Todos os encontros dedicavam um tempo 

para a problematização da temática, considerando-se os saberes existentes em cada grupo de 

professores. Reiterava-se, assim, o entendimento de que “a partir de problemas concretos [da 

prática] o conhecimento acadêmico teórico poderia tornar-se útil e significativo para o 

[professor]” (PÉREZ GOMEZ, 1992, p. 111). Poderíamos dizer, então, que, de certo modo, as 

estratégias metodológicas adotadas no curso propiciaram a abordagem da prática docente. 

Vejamos um episódio que denota esse processo: 

 
No 1º momento do encontro a professora-tutora realizou uma atividade de acolhida; 
seguida de uma leitura deleite. Em seguida realizou a dinâmica: marcas na vida. Ela 
entregou uma folha em branco para as professoras e pediu que elas amassassem de 

                                                 
131 Vilar (2009) ao analisar as práticas avaliativas dos professores de 1º e 2º ciclos evidenciou as dificuldades que 

os professores têm para proceder com a elaboração dos pareceres avaliativos e diário de classe em virtude de 
suas condições de trabalho. 
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acordo com as lembranças que estavam tendo sobre as suas experiências com a 
avaliação da aprendizagem. Todas as professoras participaram da atividade neste 
momento. Depois as professoras desamassaram as folhas e foram relatando suas 
experiências com a avaliação. No geral, as falas evidenciaram a avaliação como 
instrumento de medo, de punição e de controle. Apenas uma fez referência que 
destoava deste cenário, outras (7) ficaram em silêncio. Após esta atividade, houve 
uma segunda dinâmica denominada “explosão de ideias”, onde a professora 
formadora levantou as compreensões das professoras acerca da seguinte indagação: 
o que é avaliar para vocês? As professoras responderam: observar, julgar, registrar, 
diagnosticar, processo, acompanhar, respeitar o ritmo de aprendizagem do aluno... 
Na sequência das atividades, as professoras–tutoras trabalharam as seguintes 
temáticas por meio de aula expositiva dialogada: 
� Evolução da concepção de avaliação; 
� Influencia do modelo econômico (período da revolução industrial e suas 

influencias na concepção de avaliação). 
� Organização da escola está associada ao modelo de produção adotado na 

sociedade (pedagogia dos objetivos); 
� Avaliação dá ênfase ao resultado final. Esta concepção caracteriza como 

avaliação classificatória. 
� Influencia do modelo tecnicista nos processos de avaliação; 
Avaliação nos anos 1980 (ênfase no papel social da educação, dimensões avaliativas 
de caráter qualitativo e formativo, avaliação como processo de reflexão-ação, 
perspectiva holística, estudante como co-autor do processo, professor facilitador do 
processo. (Caderno de Registro, Março/2008). 
 

 
No tocante ao aspecto das formas de avaliação da formação continuada vivenciadas 

no âmbito do curso “Avaliação da Aprendizagem”, os dados evidenciaram que no decorrer do 

processo as professoras formadoras tiveram a preocupação com esse procedimento e se 

utilizaram de diferentes mecanismos para realizá-lo, tais como: dinâmica de grupo, relato oral 

e escrito. A Gerência de 1º e 2º ciclos também aplicou um instrumento no final do curso, cujo 

resultado foi bastante satisfatório, conforme pode ser visualizado no anexo (F). Nesse 

instrumento foram considerados os seguintes critérios: relação teoria-prática; tempo da 

formação, conteúdo da reflexão e desempenho da formadora. Além disso, observamos a 

realização de 03 encontros de avaliação referentes aos trabalhos desenvolvidos junto aos 

professores do 1º e 2º ciclos, os quais foram coordenados pela equipe da Gerência de 1º e 2º 

ciclos. Os dois primeiros encontros tiveram como objetivos: a socialização das experiências 

vivenciadas durante a formação e novos encaminhamentos para os demais grupos de trabalho, 

considerando-se as dificuldades percebidas pelo grupo de professoras formadoras.  

No terceiro encontro de avaliação, foi realizada uma avaliação geral de conclusão 

dos trabalhos em que as professoras formadoras explicitaram as conquistas, os limites e as 

dificuldades observadas com essa experiência. Com tal processo de reflexão, as professoras 

formadoras levantaram problemas diversos, que agrupamos em três eixos: necessidade de dar 

continuidade às discussões sobre ciclos, aprofundar o debate sobre avaliação em ciclos e as 

exigências da avaliação externa e discutir/repensar as condições que as escolas dispõem para 
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realizar a formação continuada no seu cotidiano. As falas das professoras formadoras 

capturadas durante a observação do encontro de avaliação são significativas sobre essas 

questões. 

 
Percebi neste curso que os ciclos têm seus limites dentro da sociedade que temos. É 
preciso que no ciclo os excluídos sejam realmente atendidos. Mas, assim, a falha não 
é dos ciclos, mas, da rede como todo e aí a necessidade de estruturação da rede e 
discutir mais os ciclos com os professores” (Professora Formadora 14). 
 
O grupo do 3º ano do 1º ciclo questionou bastante a perspectiva da avaliação externa 
- Provinha Brasil. Para os professores a avaliação na perspectiva dos ciclos, que a 
rede propõe não está de acordo com as exigências da Provinha Brasil.” (Professora 
Formadora). 
 
Ainda há muita resistência com relação ao ciclo de aprendizagem. Falta 
entendimento em algumas questões. Ao questionarmos algumas coisas da prática os 
professores ficam na dúvida quanto ao seu trabalho.” (Professora Formadora 08). 
 
A Secretaria necessita investir em mais condições para o desenvolvimento da 
formação da escola. Nem todas as escolas têm as mesmas oportunidades com o Pró-
letramento, alguns grupos reclamaram esta dificuldade.” (Professora Formadora 17). 
 
Nos grupos que participei a grande grita dos professores é que nos espaços/tempo 
dedicado ao planejamento e ao conselho de ciclos estão sendo aproveitados para 
discussão dos problemas administrativos, o que tem prejudicado o trabalho 
pedagógico.” (Professora Formadora 22).  
(Falas extraídas do Caderno de Registro, Encontro de Avaliação das formadoras 
maio/2008). 
 

 
 Oportuno ressaltar que, deste grupo de professoras formadoras, foi constituído um 

novo grupo, que se incumbiu da responsabilidade de planejar e executar o curso “Conselho de 

Ciclos”, desenvolvido com os coordenadores pedagógicos da rede no mês de maio/2008, que, 

posteriormente, encarregaram-se de fazer a discussão com os professores no cotidiano de suas 

respectivas escolas. Enfim, as questões delineadas até aqui evidenciam que a experiência do 

curso de avaliação da aprendizagem trouxe algumas contribuições para o processo de 

planejamento, desenvolvimento e avaliação das práticas de formação continuada que se 

efetivam nos coletivos de rede, que em nosso entendimento ajudaram a ressignificá-las. 

Para concluir as análises sobre os cursos de atualização didático-pedagógica 

efetivados no cotidiano escolar, salientamos dois aspectos. O primeiro refere-se ao empenho 

da SEEL, por meio da Gerência de 1º e 2º ciclos, em criar uma estrutura administrativo-

pedagógica que propiciou a formulação, o desenvolvimento e o acompanhamento da 

formação continuada de seus professores. Dessa feita, percebemos um esforço da SEEL em 

elaborar uma proposta de formação continuada de acordo com as demandas da rede. Em 

nosso entendimento, essa perspectiva torna-se importante porque resgata o papel da Secretaria 
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de Educação como órgão gestor e formulador de políticas de formação docente. O segundo 

diz respeito à intervenção da formação continuada no ensino seja com relação aos conteúdos 

curriculares ou relativo às questões didático-pedagógicas. Tais elementos reiteram a 

preocupação da SEEL com a qualidade do ensino e da aprendizagem e a formação continuada 

como instrumento favorável às mudanças na prática docente. Assim, foi se reiterando uma 

perspectiva de formação que aponta para um processo de reflexão sobre a prática pedagógica, 

bem como os limites e contradições a ela subjacentes. 

 

7.2 A organização e produção da prática pedagógica da formação continuada 

desenvolvidas no cotidiano escolar 

 

No debate sobre a formação continuada, tem sido recorrente a valorização da escola 

como espaço de trabalho e de formação do professor. Nessa discussão, o elemento mediador 

da formação são as práticas construídas pelos professores no cotidiano escolar, haja vista que 

as mesmas são tomadas como fonte e espaço de produção e ressignificação de saberes. 

Espera-se, assim, que os processos de formação continuada na escola venham a conferir à 

escola a condição de “espaço de interlocução que incentive seus profissionais a refletirem 

sobre as situações didáticas de sala de aula, e que possibilite o planejamento, a execução e 

avaliação de trabalhos coletivos e projetos envolvendo toda comunidade escolar” (MORAIS; 

MANDARINO, 2007, p. 01). Como já nos referimos, essa tendência teve maior inserção na 

política de formação continuada da SEEL, a partir de 2005, quando houve uma reorientação 

das práticas formativas, a partir da necessidade de intervir mais diretamente na sala de aula e 

no ensino. 

Com relação à prática formativa planejada e desenvolvida no cotidiano escolar, os 

dados revelaram que a mesma se efetivou na RMER por meio do desenvolvimento do Curso 

Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (CEEL) e pela implementação dos programas: 

Programa Pró-Letramento: Alfabetização, Linguagem e Matemática e Professor 

Alfabetizador (Rede Nacional de Formação Continuada – MEC/CEEL/NAPDC/SEEL). Para 

essa análise, detivemo-nos na organização e produção da prática pedagógica da formação 

continuada corporificada através do Programa Pró-letramento. Embora estejamos 

apresentando, no primeiro momento deste texto, alguns elementos de caracterização do 

Programa Pró-letramento, consideramos importante informar que não é nosso propósito fazer 

um estudo detalhado desse programa, haja vista que ele transcende aos objetivos desta tese. 
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Pretendemos analisar a organização e a produção da prática pedagógica da formação 

continuada à luz da percepção dos professores acerca desse programa. 

Nesse item, as análises que se seguem referem-se aos dados coletados na escola “A”, 

campo de investigação onde procedemos com a observação participante, entrevista e análise 

de documentos. Para essa análise, a ênfase recai nos elementos organizativos da prática 

pedagógica da formação continuada, tomando como referência as experiências produzidas 

com o Programa Pró-letramento. 

 

7.2.1 Aspectos Gerais do Programa Pró-letramento 

 

O Pró-letramento é um programa de formação continuada para professores em 

exercício nas séries iniciais do Ensino Fundamental, implantado em 2005. Ele faz parte do 

elenco de atividades da Rede Nacional de Formação Continuada dos Professores da Educação 

Básica. Essa rede constitui-se numa ação de parceria entre MEC, Sistemas e Ensino e os 

Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação (CPDE) de IFES e tem como objetivo o 

desenvolvimento e oferta de programas de Formação Continuada para os professores da 

educação básica. A política da Rede Nacional de Formação Continuada sustenta-se nos 

seguintes princípios: 

 
 a) a formação do educador deve ser permanente e não apenas pontual; b) formação 
continuada não é correção de um curso por ventura precário, mas reflexão 
permanente do professor; c) a formação deve articular a prática docente com a 
formação inicial e a produção acadêmica desenvolvidas na Universidade; d) a 
formação continuada deve ser realizada também no cotidiano da escola em horários 
específicos para isso, e) conta pontos na carreira profissional. (Caderno de 
Orientações Gerais, 2005, p. 05). 
 

 
No que diz respeito à organização do Programa Pró-letramento, o MEC, como 

coordenador nacional do programa, elaborou as diretrizes e os critérios para a organização dos 

cursos e a proposta de implementação. Ofereceu ainda suporte técnico e financeiro para 

elaboração e reprodução dos materiais e a formação dos orientadores/tutores. As equipes dos 

centros de pesquisa pertencentes às universidades são responsáveis pela produção dos 

materiais do curso, pela formação e orientação do orientador/tutor, pela coordenação de 

seminários e pela certificação dos professores cursistas. Os sistemas de ensino ficam com a 

incumbência de: a) assegurar tempo para formação, preferencialmente na carga horária de 

trabalho, sem prejuízo das 800 horas com os alunos; b) prover o local de realização c) 

designar pessoal que se responsabilize pela articulação institucional (articulador institucional 
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e coordenador de atividades). Previsto para funcionar na modalidade de educação a distância, 

o programa utiliza-se de material impresso, vídeos e atividades presenciais conduzidas por 

tutores locais, preparados para a função em encontros dinamizados pelos profissionais do 

CPDE (BRASIL, 2006). 

O Programa está organizado em fascículos, distribuídos da seguinte forma: 7 

fascículos de Alfabetização e Linguagem132 e 8 de Matemática133. Os conteúdos e temáticas 

abordadas pelo Programa Pró-letramento foram sistematizados pelas equipes dos centros de 

pesquisa da Rede Nacional de Formação Continuada, com base em estudo das necessidades 

de formação continuada dos/as professores/as da Educação Básica. O curso tem uma carga 

horária de 120 horas distribuídas em dois momentos: atividades presenciais, 4 horas semanais 

de estudos coletivos de Alfabetização e Linguagem e 8 horas quinzenais para Matemática, 

perfazendo um total de 80 horas, e estudos individuais (40 horas). Desenvolve-se com a ajuda 

do professor orientador/tutor, que tem a tarefa de organizar e dinamizar os trabalhos de 

formação continuada a partir do material elaborado. A disposição dessa carga horária 

compreende as duas etapas do curso: formação do professor tutor (120 horas) e formação do 

professor cursista (120 horas).  

No que diz respeito aos objetivos do programa Pró-letramento, destaca-se a sua 

intenção em promover processos de formação continuada no âmbito da escola, com a 

finalidade de promover a melhoria da qualidade da aprendizagem de leitura/escrita e 

matemática. Essa perspectiva se insere no debate da qualidade da educação, manifestado, 

sobretudo, nos dados estatísticos do Sistema Nacional de Avaliação Básica (SAEB), da Prova 

Brasil e do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA). Tais sistemas de 

avaliação, ao evidenciar o quadro de precarização da aprendizagem do aluno brasileiro, em 

especial do aluno dos anos iniciais do ensino fundamental, têm colocado a preocupação de se 

pensar os processos de ensino-aprendizagem no âmbito das políticas oficiais. Dentre as 

inúmeras questões levantadas têm-se sobressaído a qualidade da prática docente. Nesse 

sentido, o Programa Pró-letramento tem uma perspectiva de processar mudanças na prática do 

                                                 
132 Os temas abordados nos fascículos são: 1) Capacidades linguísticas da alfabetização e avaliação; 2) 

Organização do tempo pedagógico e o planejamento de ensino; 3) Organização e Uso da Biblioteca Escolar e 
das salas de leitura;4) Relatos Docentes: uma possibilidade de reflexão sobre a prática linguística na 
alfabetização e no ensino de língua nas séries iniciais ou ciclos; 5) Jogos e brincadeiras no ensino da língua 
portuguesa; 6) Modos de falar/Modos de escrever; 7) O livro didático em sala de aula: algumas reflexões. 
(Guia Geral, 2006, pp. 04 e 05) 

133 Os temas abordados nos fascículos são: 1) Números naturais; 2) Operações com números naturais; 3) Espaço 
e forma; 4) Frações; 5) Grandezas e Medidas; 6) Tratamento da informação; 7) Resolver problemas: o lado 
lúdico do ensino da matemática e 8) Avaliação da aprendizagem em matemática nos anos iniciais. (Guia Geral, 
2006, p. 05). 
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professor, sobretudo no que diz respeito ao ensino de Alfabetização, Linguagem e 

Matemática, como tentativa de melhorar os índices de aprendizagem do educando.  

 
Em 2005, após os resultados críticos do SAEB, o Governo Federal sugeriu uma ação 
emergencial às universidades que integram a Rede Nacional de Formação 
Continuada para que se minimizassem os problemas referentes ao letramento e 
numeramento, especialmente nos estados onde o índice de desenvolvimento humano 
– IDH – é bastante baixo. Assim surgiu o Pró-Letramento, que, segundo Nadal e 
Ribas (2005, p. 3) tem o objetivo de “oferecer suporte à ação pedagógica dos 
professores das séries iniciais do ensino fundamental de modo a elevar a qualidade 
do ensino de Língua Portuguesa e Matemática, por meio da formação continuada de 
professores na modalidade à distância. Para tanto, visa desencadear situações que 
viabilizem a construção de conhecimentos pelos professores, a fim de que possam 
estabelecer novas compreensões e reflexões, à medida que estiverem inseridos numa 
rede de formação” (RICARDO; PEREIRA, 2006, p. 3). 
 

 
Quanto à concepção de formação continuada manifestada no Guia Geral do 

Programa Pró-letramento, ela é compreendida como uma exigência da atividade profissional 

no mundo atual, não podendo ser reduzida a uma ação compensatória de fragilidades da 

formação inicial. Nesse sentido, o programa propõe uma formação continuada de caráter 

reflexivo, que considera o professor como sujeito da ação, valoriza suas experiências pessoais, 

suas incursões teóricas e seus saberes da prática. Para atingir esse propósito, o programa 

sugere a efetivação de uma formação integrada ao cotidiano escolar (BRASIL, 2006).  

As questões postas até aqui, ajudaram-nos a perceber com esse estudo que tanto a 

concepção de formação continuada como os objetivos propostos pelo Pró-letramento foram ao 

encontro das pretensões da gestão da SEEL, quanto ao desenvolvimento de processo de 

formação continuada, tendo um olhar mais direto nas questões do ensino, sobretudo no ensino 

da alfabetização e linguagem.  

 
Eu acho que o Pró-letramento, na questão alfabetização veio ajudar uma questão que 
aparecia como urgente para rede, não era emergente. Era uma questão urgente de ser 
tratada naquele momento, que era assim um pouco do referencial que o professor 
estava perdendo sobre a materialidade da alfabetização, dos contextos. Então, eu 
acho que o trabalho que o CEEL fez veio para atender essa perspectiva. Ele 
atualizou a perspectiva conceitual e deu a segurança pra gente de qual seria o 
caminho da alfabetização. Eu acho que ele trouxe um pouco essa perspectiva. (...). 
Então, a formação na escola, tinha um pouco de você transformar seu ambiente de 
trabalho, em um ambiente formativo e formador, não só do aluno, mas também do 
professor. Eu acho que também vislumbrou essa perspectiva. Esse aspecto, mesmo 
do vislumbre da questão da reflexão da prática, do fazer do professor. (Gestor 03). 

 
 

Desse depoimento, pudemos depreender a ideia de que o Pró-letramento 

proporcionou a conjugação de três objetivos pretendidos pela SEEL com a formação 

continuada: repensar o ensino de Alfabetização e Linguagem e desenvolver estratégias de 
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formação que valorizem a reflexão sobre a própria prática do professor e promover melhoria 

na aprendizagem do aluno. Nos próximos itens discutiremos como se deu essa perspectiva de 

formação, centrando nosso olhar na experiência produzida por meio do Pró-letramento. 

 

7. 2.2 A implantação do Programa Pró-letramento com os professores de 1º e 2º ciclos da 

RMER 

 

Na RMER, a implantação do Programa Pró-letramento fez-se através da parceria 

com o CEEL/UFPE - Centro de Estudos em Educação e Linguagem - que se dedica ao 

desenvolvimento de atividades de formação continuada e pesquisas na área de Língua 

Portuguesa e Alfabetização, e o NAPDC/UFPA - Núcleo Pedagógico de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico, que realiza pesquisas nas áreas de ciências e matemática e 

desenvolve programas de formação continuada com os professores da Educação Básica. Para 

organizar o trabalho com os professores do 1º e 2º ciclos, a SEEL inicialmente cuidou da 

formação dos professores-tutores (28)134, os quais, posteriormente, assumiram a incumbência 

de formar novos tutores (240 coordenadores pedagógicos), responsáveis pela formação dos 

professores de 1º e 2º ciclos em suas respectivas instituições de ensino. Nesse primeiro 

momento de realização do curso, as equipes de professores formadores do CEEL/UFPE e do 

NPADC/UFPA incumbiram-se da tarefa de formação desse grupo de 30 professores tutores. 

No período de nov/2006 a mai/2008, os professores tutores formados pelas equipes do CEEL 

e do NPADC promoveram a formação dos coordenadores pedagógicos das escolas da RMER, 

através de encontros semanais, com duração de 4 horas. Como a Secretaria de Educação 

optou pela realização dos cursos de Alfabetização e Linguagem e Matemática no mesmo 

período, a estratégia adotada foi de intercalar as atividades do curso, uma semana para 

Português e uma semana para Matemática.  

As atividades formativas foram desenvolvidas nos turnos matutino e vespertino, 

como forma de atender o/a coordenador/a pedagógico/a no seu horário de coordenação. Os 

coordenadores pedagógicos foram organizados por RPA, portanto os grupos eram bastante 

diversificados e apresentavam uma infinidade de saberes que expressavam a singularidade de 

cada um e as especificidades das escolas e da rede como todo. Segundo a coordenadora da 

escola “A”, a dinâmica dos trabalhos seguia as orientações contempladas nos fascículos, 

                                                 
134 O grupo foi constituído por professores e coordenadores pedagógicos com formação em nível superior em 

Pedagogia, Letras e Matemática. 
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leituras deleite, exibição de vídeos, leitura e debate de textos, sugestões de atividades que 

deveriam ser aplicadas na escola e depois discutidas com o grupo de professores. 

Para garantir a coordenação e o acompanhamento dos cursos, a Secretaria de 

Educação disponibilizou profissionais (articulador institucional e coordenador de atividades) 

integrantes da equipe da Gerência de 1º e 2º Ciclos. E, por último, responsabilizou-se pela 

infraestrutura física adequada para a formação simultânea dos coordenadores pedagógicos. 

Ademais, a SEEL criou um Programa Movimento de Aprendizagens Interativas (MAIS) que 

implicou no reordenamento do horário de regência dos docentes, alternativa encontrada para 

assegurar a formação continuada no horário de trabalho dos professores. Todavia vale 

destacar que esse mecanismo funcionou precariamente, haja vista a insuficiência e a 

rotatividade de estagiários.  

Nos momentos de formação coletiva de rede (coordenadores pedagógicos e/ou 

professores), o problema da falta de estagiários sempre vinha à tona, denotando a fragilidade 

da gestão da SEEL quanto ao oferecimento das condições necessárias ao desenvolvimento da 

formação continuada no cotidiano escolar. Isso significa que o Programa Pró-letramento teve 

condições diferenciadas de funcionamento na rede, na medida em que a execução do 

programa teve uma implicação direta com a presença de coordenadores pedagógicos, que 

organizaram e dirigiram os trabalhos de formação continuada. Teve igual importância a 

presença de estagiários para garantir a substituição dos professores na sala de aula, nos 

momentos de estudo na escola. Soma-se a isso o espaço/tempo que a SEEL dedicou à 

formação dos professores-tutores (coordenadores pedagógicos). Enfim, o que queremos dizer 

é que nem sempre a SEEL conseguiu articular esses três fatores no âmbito das escolas; por 

conseguinte, comprometeu o desenvolvimento do programa e da formação no cotidiano 

escolar. 

Apesar dos problemas advindos da estrutura criada para desenvolver a formação 

continuada na escola, os dados apontam que esse processo trouxe algumas contribuições, que 

discutiremos no item seguinte, quando trataremos do processo de formação continuada na 

escola, vivido por meio do Pró-letramento.  

 

7.2.3 O desenvolvimento das práticas formativas no cotidiano escolar: olhares sobre a 

experiência da escola “A” com o Programa Pró-letramento 

 

Na escola “A”, os dados revelaram que as práticas formativas desenvolvidas no 

cotidiano escolar e direcionadas para a reflexão da prática docente estão sendo efetivadas 
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através do desenvolvimento do Programa Pró-letramento. Os encontros de formação 

continuada, desenvolvidos por meio de tal Programa, ocorreram semanalmente, no horário de 

trabalho dos professores, ou seja, de regência de sala de aula. Em virtude da quantidade de 

estagiárias (5), inicialmente, a coordenadora pedagógica dividia os professores em dois 

grupos de estudos/trabalhos135. No primeiro momento, trabalhava com os docentes do 1º ciclo 

e posteriormente com os do 2º ciclo. Na prática, isso significou uma média de duas horas de 

formação/estudo para cada um dos grupos. Vejamos as falas dos professores: 

 
A formação na escola, a gente teve com o estudo do material do Pró-letramento que 
era o suporte, aquele material cedido pela Prefeitura. Ela acontecia de oito em oito 
dias, nas terça feira, nos anos de 2007 e 2008, se eu não me engano. Nós nos 
reuníamos em grupo, a gente se dividia também, por ciclo. Então, como eu peguei a 
alfabetização, que era primeiro ciclo, ano um, eu participava dos encontros do 
primeiro grupo, junto com a primeira série e segunda série, e tinha a coordenadora 
pedagógica que orientava a gente nos trabalhos. Era assim, meio horário da manhã, 
metade do tempo para cada grupo de ciclo. (Professor 01) 
 
Essa formação aconteceu quando a gente recebeu os cadernos do Pró-letramento 
com os conteúdos de Alfabetização, Linguagem e Matemática. Isso foi em 2007 e 
2008. Ela acontecia toda semana, junto com a coordenação. (Professora 02) 
 
A formação na escola também é muito boa, por que na escola a gente tem aquele 
material do Pró-letramento. (Professora 03) 
 
De formação continuada na escola, eu só vivenciei o Pró-letramento. Era uma 
formação semanal, toda terça- feira. E aí, quando não tinha estagiaria não acontecia 
a formação. Teve dias que foram difíceis que não tinha estagiária. A gente tentou 
fazer duas vezes na semana, mas não deu certo, porque não tinha estagiárias. 
(Professora 05) 
 
A formação que a gente teve na escola com os professores foi nas áreas de Português 
e Matemática e Alfabetização, que foi o Programa Pró-letramento. Teve um antes 
que foi com o CEEL sobre Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética. Eu 
separava professores em grupos de acordo com a quantidade de estagiários, porque 
eu só podia tirar o professor da sala de aula se tivesse estagiários. Então pela 
quantidade oficial deveria vir 5 estagiários para a escola. Então eu separei dois 
grupos para trabalhar em duas horas que não aconteciam em duas horas. Então eu 
percebi que o primeiro sempre tinha mais tempo, aí então eu passei a trabalhar com 
uma hora e meia, mas mesmo assim se estendia também, o primeiro grupo era o 
primeiro ciclo e o segundo grupo 2º ciclo. (Coordenadora Pedagógica) 

 
 
Nessa escola, os dados evidenciaram que os professores e a coordenadora 

pedagógica reconheceram o espaço/tempo do Pró-letramento como espaço de formação 

continuada por se tratar de um momento de estudo, troca de experiência, discussão de 

                                                 
135 No momento da realização da pesquisa de campo, observamos que o número de estagiários do programa 

MAIS não foi suficiente para atender as demandas das escolas de 1º e 2º ciclos. Neste sentido, as escolas que 
contavam com o apoio deste serviço, dependendo do número de salas de aula necessitavam organizar os 
professores em dois grupos de estudo/trabalho nos espaço/tempo dedicados á formação continuada. 
Normalmente a SEEL disponibilizava entre 3 a 7 estagiários por escola. 
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atividades didáticas e de orientação sobre o fazer docente. No que diz respeito à dinâmica dos 

trabalhos, às estratégias metodológicas e às discussões desenvolvidas no espaço/tempo do 

Pró-letramento, observamos na escola campo de investigação que a coordenadora pedagógica 

organizava as atividades a partir das orientações presentes nos fascículos do programa. Era de 

praxe a realização de uma leitura deleite para iniciar o encontro, seguida de leitura do material 

pedagógico e de diálogo sobre as questões apresentadas nas unidades de estudos136. 

Normalmente, existe um momento de sugestão de atividades por parte das coordenadoras 

pedagógicas, as quais podem ser aplicadas na sala de aula e discutidas no encontro seguinte. 

 
Nos estudos do Pró-letramento, sempre que eles aconteciam, cada um trazia o seu 
material, e a gente ia discutirem 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 lidos no caderno do Pró-letramento. Os textos traziam 
experiências de outras regiões, de escolas que tem outra realidade e a gente poderia 
trazer pra nossa também. Então, toda essa discussão, todo esse estudo fez com que a 
gente descobrisse alguma coisa que pudesse melhorar nossa prática a gente ler o 
material em grupo, há uma discussão, há uma troca de experiência, e aí também, tem 
as informações novas, que estão lá no material. Então é muito rico também, essa 
capacitação da escola. (...) a gente faz uma coisa e não sabe por que não deu certo, e 
ás vezes, você lendo aquele material mesmo que não seja nem tão novo assim, mas, 
com um formato diferente, com informações que podem melhorar a sua prática de 
sala de aula. E principalmente com a troca de experiência com outros colegas. Por 
que tem pessoas que falam eu fiz e não deu certo, ai, você diz eu fiz de tal maneira e 
deu certo. Então, quando a gente ler o que tem ali no material e discuti a experiência 
de cada um, a gente percebe que pode modificar sempre para melhorar o que a gente 
tem feito e percebe que não está dando certo. (Professor 05) 
 
Esses momentos de formação na escola contribuíram para o trabalho docente, por 
que a gente discute os problemas de aprendizagem do aluno, coloca as experiências 
de cada um para ser discutida na hora da formação e, aí, há uma discussão em grupo 
a respeito disso e a partir daí, a gente vai vendo as soluções que podem ser dadas 
para cada um. (Professor 02) 
 
Estudávamos a teoria, líamos aqueles livros que eram muitos bons. Era assim tinha a 
teoria e tinha a prática. Eles mostravam o porquê, o como fazer, e tinha exercícios 
mesmo. Então, a gente fazia esses estudos, nós fazíamos o estudo na sala dos 
professores onde nos reuníamos àquela horinha e depois nós passávamos para sala 
de aula, e em seguida, nós tínhamos os resultados. Nos encontros seguintes, nós 
mostrávamos os resultados e discutíamos esses resultados em grupo. (Professora 01) 
No geral, foi mais discussão mesmo dos próprios textos do Pró-letramento, primeiro 
porque foi assim, que eu recebi. Eu fazia algumas discussões, levantava algumas 
hipóteses, mas não tinha muitas atividades. As atividades que tinham para serem 
feitas eu deixava que eles fizessem em casa, mesmo porque não tinha tempo para 
isso. Tinha algumas situações para serem vivenciadas em sala de aula e trazer os 
resultados da atividade que foi desenvolvida para discutir como grupo. Mas, a 
maioria esquecia, de 10 professores, três fazia, diziam que haviam esquecido, que 
não tiveram tempo, assim, sempre tinha uma desculpa. Então, não era uma coisa 
obrigatória a gente fazia até mesmo para complementar o conteúdo, facilitar a 

                                                 
136 Durante a realização dessa pesquisa foram trabalhados os seguintes temas na área de Alfabetização e 

Linguagem: Pressupostos da Aprendizagem e do Ensino de Alfabetização – conceitos e concepções que são 
fundamentos da abordagem proposta e Capacidades Linguísticas da Alfabetização – eixo da compreensão e 
valorização da cultura escrita; eixo da apropriação do sistema de escrita; eixo da leitura; eixo da produção de 
textos escritos e eixo do desenvolvimento da oralidade. 
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compreensão e trazer como experiência para socializar com os colegas. 
(Coordenadora pedagógica) 

 

 

As falas dos professores denotam uma aproximação dessa perspectiva de formação 

continuada com os pressupostos da epistemologia da prática, especialmente quando os 

professores dizem que essa experiência tem propiciado a eles problematizar determinadas 

dificuldades, que os levam a pensar em alternativas de solução para os problemas da prática 

cotidiana. Porém é importante explicitar que a reflexão sobre a prática a que os professores se 

referem centrou-se nas atividades didático-pedagógicas sugeridas pelos fascículos, o que em 

nosso entendimento contribui para reforçar uma reflexão de caráter individual e centrada no 

ensino. Dessa forma, houve uma preocupação maior com a realização/socialização de 

atividades e estratégias metodológicas que pudessem produzir mudanças na prática do 

professor, mais especificamente no ensino de alfabetização, linguagem e matemática.  

Essa perspectiva de formação vai ao encontro da perspectiva da reflexão sobre a 

ação, formulada por Schön, na qual os professores se deparam com problemas complexos da 

prática cotidiana que precisam ser resolvidos à luz dos saberes tácitos. Na visão de Schön, os 

problemas do ensino são considerados como problemas práticos, que podem manifestar-se de 

diferentes formas no trato das estratégias metodológicas, nas formas de avaliar e na forma de 

abordar o conteúdo escolar. Enfim, o problema prático corresponde às questões imediatas do 

fazer do professor. Na experiência da escola “A”, observamos que a formação ao privilegiar 

esse aspecto favoreceu o desenvolvimento de uma prática reflexiva localizada nas atividades 

e/ou métodos de ensino.  

Nos momentos em que essa reflexão se diferenciou, invariavelmente, os professores 

fizeram referência à ausência dos pais na escola como um dos fatores que interferiam 

diretamente nos problemas de aprendizagem do aluno:  

 
[...] a gente não pode contar com os pais, o que fazer com aluno para ter postura de 
aluno dentro da sala de aula.” (professor 01); “os pais não vem para escola, esse é o 
nosso grande problemas” (professor 04), a coordenadora intervém dizendo: “o modo 
como a gente trabalha, também interfere. Nós professores também temos 
responsabilidade na aprendizagem do aluno, claro que a culpa não é só do professor, 
existem outros fatores: salas superlotadas e falta de material. (Caderno de Registro, 
Agosto/2007). 
 

 

As questões levantadas no contexto acima descrito denotam uma compreensão 

particularizada do problema da aprendizagem, na medida em que os professores não 

conseguem transcender os problemas da aprendizagem do aluno, reduzindo-os apenas a uma 
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questão direta dos limites da participação dos pais na escola. Sem dúvidas que esse é um 

aspecto importante a ser considerado na aprendizagem do educando, porém os professores 

não avançaram suas discussões no sentido de saber o que a escola tem feito para trazer os pais 

para a escola e envolvê-los no acompanhamento da aprendizagem de seus filhos. Os 

elementos postos pela coordenadora foram importantes, mas não se constituíram como objeto 

de análise e de debate. Dessa feita, reiterou-se uma visão particularizada da realidade, do 

trabalho pedagógico e seus condicionantes. Também, nesse diálogo, surgiram aspectos do 

trabalho e da profissão docente que ajudariam a transcender o caráter pontual da formação 

continuada. Mas não foi isso que aconteceu, pois a impressão que tivemos é que havia sempre 

uma preocupação em trabalhar/cumprir os conteúdos propostos nos fascículos. Por exemplo, 

no dia em que observamos o diálogo acima descrito, logo após a intervenção da coordenadora 

pedagógica, ela diz:  

 
[...] minha gente, vamos dar continuidade ao assunto do texto. Agora nós vamos 
discutir atividades que a gente pode trabalhar com o letramento e a apropriação do 
sistema de escrita alfabética-SEA. Olha, eu vou distribuir essas fichas e nós vamos 
classificar as atividades mais adequadas para o letramento e o SEA e que vocês 
podem fazer na sala com as criança. (Caderno de Registro, Agosto/2007). 
 

 
Nessa atividade os professores foram manuseando as fichas e classificando-as, 

conforme demonstra o quadro que se segue: 

 

APROPRIAÇÃO DO SEA LETRAMENTO 
Alfabetário silábico Leitura de rótulos 
Músicas Banco de palavras 
Treino ortográfico Relato de fatos 
Quebra-cabeça Relatório de vivências (textos coletivos 
Observações de imagens para comparar palavras Dramatização 
Bingo de letras Comparação de palavras 
Produção escrita Leitura de placas 
Trava-línguas Construção de textos a partir da escrita espontânea 
Jogo com figuras para análise fonológica Trabalho com receitas e bulas 
Uso de dominós (letras e palavras) Recitar histórias 

 
 

Vejamos outro exemplo dessa perspectiva de reflexão, tomando-se em consideração 

a organização de uma das pautas sugeridas para a discussão do fascículo 1, que trata das 

capacidades linguísticas da alfabetização:  

 
Pró-letramento fascículo 1 
Leitura deleite: concerto de leitura 
Leitura dos quadros 1, 2, 3 e 4 (Valorização da escrita, Apropriação do sistema de 
escrita, leitura e produção escrita) 
Trabalho em grupo para socialização de experiências de leitura e escrita.  
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 No início do encontro foi feito o resgate do conteúdo anterior pela coordenadora 
pedagógica, mas a participação dos professores foi apática. Na sequência, ela 
encaminhou os trabalhos realizando como de praxe leitura deleite e leitura 
compartilhada dos textos contemplados no 2º fascículo. Esta leitura foi sendo feita 
sem que os professores fizessem intervenções com relação ao conteúdo que estava 
sendo tratado. Observamos ainda que a coordenadora pedagógica também teve 
dificuldades para discutir os conceitos ali apresentados (letramento e alfabetização). 
Após a leitura do material sugerido, os professores foram motivados a escrever uma 
história a partir de uma gravura que a coordenadora apresentou. Houve, no início, a 
tentativa de articular a atividade com as questões do texto, mas depois as reflexões 
ficaram somente relacionadas sobre como poderiam desenvolver atividades de 
leitura e escrita com seus alunos. “Devemos chamar atenção para a escrita de cima 
para baixo, da esquerda para direita, delimitação das palavras, espaços em branco, 
usar textos diversos...” Em grupo, as professoras elencaram um conjunto de 
atividades que poderiam ser trabalhadas com leitura e escrita na perspectiva do 
letramento (anexo 07). (Caderno registro Abril/2007). 

 
Explicita-se, dessa maneira, uma preocupação com a forma de organizar e 

desenvolver o ensino de Alfabetização e Português na sala de aula, aspecto que tende a 

restringir a reflexão entre os docentes sobre as questões relativas aos meios ou técnicas de 

ensino nas áreas do saber em questão. Essa perspectiva de reflexão foi reiterada na fala dos 

professores, pois quando nos indagamos sobre o conteúdo das reflexões realizadas na 

formação continuada que vinha sendo vivenciada na escola por meio do Pró-letramento, eles 

também enfatizaram a prática reflexiva como momento de pensar/discutir questões e/ou 

problemas referentes ao ensino: 

 
Veja foi assim, a gente trabalhava assim em cima da prática que a gente tem. Então, 
foi assim, a gente trazia toda dificuldade que a gente tinha para ser discutido com os 
colegas.(...) Outras vezes, alguns colegas traziam experiências para serem 
socializada. as meninas que trabalhavam com alfabetização fizeram muito isso. 
(Professor 02). 
 
Os momentos que a gente passava ali, a gente fazia as atividades como trabalhar 
com o aluno. As atividades que eram desenvolvidas levavam a gente a pensar nas 
atividades que poderíamos aplicar na sala de aula, por que as atividades que a gente 
fazia naquele momento, por que tinha momento de discussão, naquele momento de 
discussão eu pensava assim como é que eu estou fazendo em sala de aula? 
(Professor 05) 
 
A gente tratava de tudo um pouquinho, tinha o conteúdo, ai, tinha a parte 
metodológica que era pra você aplicar as atividades sugeridas no livro. Ai um 
comenta como fez o trabalho na sala de aula, o outro comenta. Algumas vezes, 
quando era uma atividade mais diferenciada, sempre a gente comentava como que 
fez para chegar lá na sala de aula. (Professor 03). 
 
(...) Sobre a reflexão da própria organização da escola Eu acho que a gente não 
conseguiu fazer isso não, a gente se voltava mesmo para questão dos conteúdos 
mesmo. Eu acho assim, se aconteceu alguma coisa, não foi nada de destaque. (...) 
Uma reflexão da prática docente eu acho que os professores não fazem isso, nem 
eles, nem eu faço. Eu acho inclusive, que nós fizéssemos um levantamento sobre o 
porque da educação não está funcionando melhor, com certeza apareceria o 
problema da auto-avaliação, essa coisa de olhar mesmo para sua prática, mas a gente 
se voltou mais para essas coisas do ensino, das atividades. (Coordenadora 
pedagógica) 
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A gente fazia as atividades discutidas no encontro e aí quando a gente retomava, ai 
alguém dizia o que fez, como fez e como funcionou e outro dizia que não conseguiu, 
que não foi valido. Era um momento mesmo de troca de experiência, que eu acho 
muito importante, por que você tinha informações,você tentava por em prática e 
depois se discutia se funcionou ou não. (professora 04). 

 
 
Assim configurada, a formação na escola direcionou-se aos meios de produzir 

alterações na prática docente, oferecendo-lhe as melhores formas/estratégias para se alcançar 

a tão almejada qualidade do ensino, ficando restrita às questões do ensino, em especial o 

ensino de Alfabetização e Linguagem, denotando que a formação na escola teria como 

máxima a melhoria da aprendizagem do aluno nessas áreas. Esse aspecto nos ajudou a 

plasmar a compreensão de que a delimitação do conteúdo da formação continuada no 

programa Pró-letramento e os tipos de abordagens realizadas sobre os conteúdos foram 

predominantes nas reflexões; por sua vez, esses fatores dificultaram uma discussão mais 

ampla acerca da escola e suas práticas.  

Em virtude disso, não percebemos, na escola “A”, a realização de ações que 

indicassem a articulação entre as questões trabalhadas no Pró-letramento com o projeto 

político-pedagógico da escola. A esse respeito, a coordenadora pedagógica ressalta que esse 

tipo de discussão foi fomentado nos encontros de planejamento.  

  
Eu acho que essa discussão do projeto pedagógico da escola, das práticas, não 
apareceu, só apareceu mesmo nos encontros de planejamento, pois nós tivemos esse 
olhar mais sobre o funcionamento da escola, a hora da chegada, com os pais, a 
forma do professor agir com as crianças, a definição dos conteúdos, os projetos que 
gostaríamos de desenvolver. Então, assim, nos encontros de planejamento a gente 
teve esses momentos de ver a escola como todo e a partir daí, pensar porque as 
coisas não acontecem. (coordenadora pedagógica). 
 

 
A primeira observação que depreendemos sobre essa fala diz respeito à importância 

do ato de planejar, tanto no que diz respeito à organização do trabalho pedagógico, como com 

relação às possibilidades que esta atividade cria/favorece para os professores se 

desenvolverem profissionalmente. Daí a necessidade de maiores investimentos em políticas 

de formação que potencializem/propiciem a criação de espaço/tempo para o professor pensar, 

discutir seu trabalho nos marcos da escola e de seu projeto. A segunda observação relaciona-

se com a organização do espaço/tempo dedicado ao planejamento. Os encontros de 

planejamento, ao apresentarem uma organização mais aberta no que diz respeito à 

seleção/organização dos temas, que seriam propostos para discussão com os professores. 
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Provavelmente, esse foi um dos fatores que contribuiu para as discussões que a coordenadora 

pedagógica relata em seu depoimento. 

 No caso dos conteúdos do Pró-letramento, observamos que pela própria natureza do 

programa, os conteúdos foram selecionados considerando-se a análise dos problemas relativos 

à qualidade do ensino em áreas específicas a partir de uma análise unidirecional de que esse 

problema tem uma relação direta com a má formação do professor. Nesse sentido, a formação 

continuada teve uma tendência a suprir lacunas/déficits da formação inicial, conforme 

assinala alguns professores.  

 
Nós discutimos os conteúdos de Alfabetização e Língua Portuguesa e Matemática. O 
peso maior foi nessas três áreas. Até porque é onde está a carência. Eu acho que a 
carência de formação é maior, são nessas disciplinas. Assim, sabe, tem muitos 
professores que tem dificuldades para trabalhar os conteúdos de matemática, 
Português, nem tanto, mas matemática, eu observei, aqui na escola que alguns 
colegas tiveram dificuldades para trabalhar com alguns conteúdos. Então, eu acho 
assim, esse programa foi pensado a partir da dificuldade de formação dos 
professores. (Professor 02) 
 
Eu acho que uma coisa que a formação trata é a questão da própria aprendizagem 
dos alunos, dos resultados das crianças, de saber como elas estão; o nível de 
aprendizagem delas. E eu acho que a preocupação da formação continuada é essa 
mesma, a aprendizagem dos alunos. A formação tem esse intuito mesmo, ela tem 
buscado mais olhar para esse aspecto das dificuldades de aprendizagem do aluno, 
conteúdos que não são dados, porque a gente não consegue dar. É por conta do nível 
de aprendizagem da criança ou tem a ver com dificuldades do professor? 
(Coordenadora Pedagógica). 
 

 
Os testemunhos dos professores parecem não deixar dúvidas que o compromisso 

com a aprendizagem do aluno é algo que perpassa a formação continuada do professor, assim 

como a aprendizagem dos modos de apropriação dos conteúdos escolares a serem ensinados. 

Nesse sentido, importa pôr em relevo que a formação continuada, além de abarcar esses 

aspectos, está enredada noutras dimensões que servem de sustentação ao trabalho docente. 

Aqui, destacamos um aspecto que tem sido recorrente na literatura,137 que trata das políticas e 

práticas de formação inicial e continuada de professores: a articulação entre os saberes 

específicos do trabalho docente/saberes da formação, profissão e condições materiais em que 

essa atividade se realiza. 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 as condições oferecidas para garantia da formação continuada.  

 
O tempo era muito curto por que não tinha estagiário suficiente. Às vezes você só 
trabalhava de 8:00 ás 10:00h com um grupo, e de 10:00h às 11:30h com outro 

                                                 
137 Freitas, Dias-da-Silva e Arroyo destacam a condição do trabalho docente e da escola pública brasileira como 

elemento importante no trato das políticas de formação docente. 
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grupo, ai era um tempo muito curto. As vezes queríamos explorar um pouco mais as 
temáticas, mas pela dificuldade que a escola tinha de oferecer esse tempo ficava 
difícil. Então, ficava um pouco a desejar. (Professor 04)  
 
O tempo, a questão da sala mesmo do espaço, por que faz muito barulho e começa a 
incomodar, o vai e vem de crianças, a questão do tempo que foi muito pouco 
mesmo, principalmente que a gente estava muito ligada com aquele assunto. Aí 
terminou o tempo, vai chamar outra turma. E faltava pessoas pra ficar na escola, 
porque às vezes os estagiários faltavam aí, complicava bastante e tudo atrapalha. 
(Professora 01). 
 
O tempo era curto, mas mesmo assim, dava pra trabalhar. Mas, eu acho que se fosse, 
por exemplo, um dia ao invés de ser apenas duas horas, meio turno pra um e meio 
turno pra outro, se fosse de fato assim, uma manhã vem cedo, aí seria mais 
proveitoso. Assim, por que você estaria realmente mais desligada dos seus alunos e 
estaria mais envolvida com a formação. (Professor 03) 
 
Eu acho assim, era o tempo que a gente tinha disponível, porque o ideal era em 
horário diferenciado, se a gente tivesse, por exemplo, um espaço somente para 
formação, suspendesse as aulas acho que seria melhor, porque todo mundo ia para 
capacitação. Acho que outra saída era voltar a ser como era entes, as capacitações 
aconteciam no sábado, só que essa capacitação era remunerada. (professor 02) 
 
Houve pouco tempo, principalmente para gente passar, mas até que deu para 
cumprir, mas assim correndo contra o tempo para conseguir dar a formação e aqui 
na escola foi uma coisa meio que assim faz de conta, a carga horária não foi 
suficiente de jeito nenhum. A formação na escola não funciona bem, a gente tenta. 
(...) Aqui na escola a gente tenta, professores tem força de vontade, eles querem 
estudar, eles querem trocar, mas as condições são difíceis. A primeira coisa é a sala 
que a gente para estudar. É uma sala que fica no centro de todas as salas de aula. O 
barulho aqui é insuportável e quando os estagiários não conseguem dominar a turma 
aí pronto piora tudo, professor não assiste a formação, não funciona. E essa é uma 
das queixas do professor. Eu acho que essa formação poderia melhorar na escola, se 
não tivesse aluno, fazendo um calendário para os professores. Ela seria possível no 
horário oposto, se a gente tivesse um salário melhor, se a gente recebesse um salário 
que pudesse trabalhar num horário só, se fosse um salário real e não um salário de 
sobrevivência, a gente trabalhasse um horário só. (Coordenadora pedagógica). 
 

 

Sem a intenção de negar as contribuições do espaço/tempo da formação vivenciada 

por meio do Pró-letramento, pudemos apreender desses depoimentos que o tempo dedicado à 

formação na escola, se, por um lado, apresenta-se como uma conquista, por outro, ainda é 

bastante restrito, sobretudo quando se pensa num trabalho de aprofundamento teórico, que 

exige um tempo de estudo, além daquele garantido nas horas semanais. Ademais, as falas 

denotam fatores relacionados às condições de oferecimento desse tempo, ou seja, as 

implicações quanto ao esforço da escola em garantir, ao mesmo tempo, o direito do professor 

se formar e o direito do aluno a ter aula. Em nossa ótica, ambos os direitos, do aluno e do 

professor, estão, de certa forma, sendo sonegados, na medida em que nenhuma das partes está 

tendo condições efetivas de exercitar esse direito plenamente. No caso do professor, o direito 

ao tempo da formação esteve condicionado à presença do estagiário da escola, o que, como 

vimos na fala da coordenadora, nem sempre foi possível garantir. Outro aspecto diz respeito 
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às próprias condições de oferta desse tempo. Ou o professor está em formação, ou está em 

sala de aula, pois ambas as atividades solicitam um tempo específico. Quando isso não 

acontece, corre-se o risco de se garantir apenas um tempo burocrático, o que na formação 

continuada pode- se corporificar como um tempo dedicado ao cumprimento de mais um 

programa.  

A categoria tempo aparece no debate das políticas de formação docente como fator 

importante na conquista de uma sólida formação teórica. Em Santiago (1990), a categoria 

tempo é instrumento básico de organização e funcionamento da escola pública, ao se 

corporificar como tempo curricular, que exerce importância fundamental no processo de 

transmissão, ampliação e apropriação do saber. Nesse sentido, a autora assegura que o “tempo 

curricular” pode ter um efeito prático-político a serviço ou ao desserviço dos alunos das 

camadas populares, ou seja, ele poderá ou não contribuir para o desenvolvimento de práticas 

educativas orientadas para o pleno desenvolvimento do educando. A partir das ideias de 

Santiago, concebemos o “tempo da formação continuada” como um dos fatores que pode 

interferir na apropriação/ampliação ou não dos conhecimentos trabalhados nos processos 

formativos. 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 decorrem as possibilidades dos sujeitos avançarem em seus conhecimentos.  

Com respeito ao tratamento dado aos conteúdos trabalhados na formação vivida no 

cotidiano escolar por meio do Pró-letramento, observamos na escola “A” que, em alguns 

encontros, sua abordagem ficou restrita à leitura compartilhada dos textos que compunham os 

fascículos do programa. Isso não ajudou a aprofundar/ampliar os conceitos/conteúdos 

presentes nos textos. Temos o entendimento de que os fascículos distribuídos com os/as 

professores/as eram apenas recursos que o/a professor/a formador/a possuía para mediar seu 

trabalho. Porém quando ele se transformou num fim em si mesmo, acabou assumindo 

contornos que atrofiaram a existência de outras estratégias formativas e reduziram o papel da 

formação à mera transmissão de informações de forma mecânica, em que o professor atuou de 

forma passiva. Uma maior articulação entre as questões abordadas nos textos que compõem 

os fascículos com os problemas e desafios vivenciados na escola pelos/as professores/as 

favoreceria uma formação mais próxima dos pressupostos que sustentam a perspectiva de 

formação continuada que pretende a problematização da prática docente.  

De qualquer modo, queremos chamar a atenção para o fato de que o 

desenvolvimento de práticas formativas calcadas na problematização é um processo que exige 

uma nova postura do professor formador e novas formas de abordar o conhecimento. O 
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conhecimento trabalhado na formação, enquanto fundamento e elemento norteador das 

práticas e do trabalho pedagógico, 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. Para tanto 

se faz necessário estabelecer “novas formas de produzir e distribuir o conhecimento – 

orientado para novas formas de conceber o mundo, o trabalho, as relações sociais e de vida – 

suscita a necessidade de entender a prática pedagógica como um processo que tem como 

ponto de partida e de chegada a prática social” (SOUZA, 2001, p. 02).  

Outro fator anotado relaciona-se às limitações da abordagem dada aos 

conceito/conteúdos tratados pelos fascículos e às dificuldades/limitações de formação da 

coordenadora pedagógica. Esse último aspecto teria a ver com o próprio desenho da formação 

dos tutores do Programa Pró-letramento. 

 
Já na formação do Pró-letramento muitos conteúdos, tanto em Português como em 
Matemática, alguns conteúdos eram importantes, mas não foram bem trabalhados. 
Eu não tive segurança e não consegui trabalhar. Então, alguns conteúdos de 
Português e Matemática eu achei interessantes, importantes, mas não foram bem 
trabalhados, desde a formação que eu recebi com os tutores do Pró-letramento. E aí, 
eu não senti segurança de repassar os conteúdos, e essa angústia não estava só em 
mim, mas no grande grupo de coordenadores. (Coordenadora Pedagógica da escola 
“A”). 
 

 
 A fala denota questões relativas ao processo e ao conteúdo adotado na formação do 

coordenador pedagógico para desempenhar as atividades de formação do Pró-letramento. Na 

visão da coordenadora da escola estudada, dois fatores são destacados nesse processo: o 

problema do esquema “passa-repassa”, advindo com o modelo de tutoria, e a fragilidade 

teórica e conceitual, em virtude do excesso de valorização da experiência cotidiana:  

 
Essa coisa de tutores, eu vejo muito passa e repassa. Está muito neste sentido. Eles 
recebem uma formação e aí passa aquela história do telefone sem fio. Aí você escuta 
de um jeito e você passa de outro. No fim não repassou da forma que era para ser 
repassado, porque cada um tem um jeito diferente de fazer, de viver, de estudar, de 
conhecer e de escutar. Eu acho que essa coisa de tutores, eu preferia que fosse uma 
coisa mais direta, porque dependendo de quem faz a formação, quando você tem um 
formador com olhar mais crítico, um olhar mais amplo, às vezes, a dificuldade é 
menor para se fazer o repasse. Quando é uma pessoa só critica também fica difícil 
para ela fazer a formação. Então, eu penso também, um pouco nesta questão de ser 
crítica demais. (...) é assim, a gente tem coisa que quer colocar em prática, mas a 
partir de algo real, daquilo que existe. Por exemplo, Matemática você soma dois 
mais dois que dá quatro. Existe essa forma de trabalhar, mas baseado em quê. Não é 
porque eu fiz, porque tu fizeste, entendeu? Não são questões de suposições não, são 
questões reais que nesta formação eu não senti, era uma discussão que cansava, 
porque vinham as angústias e depois cada um dava a sugestão do que achava, a 
partir de suas experiências. Isso é importante? É. Mas, isso é real, isso é mesmo o 
certo. O pessoal do CEEL, era bem seguro no que falava, os elementos teóricos, 
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estavam presentes nesses formadores, já o pessoal que foi tutor das formações, eu 
não sei. (Coordenadora Pedagógica da escola A). 
 
 

Tais dados nos ajudam a pensar que a prática da tutoria nos processos de formação 

continuada, se por um lado contribui para formação de um quadro próprio de formadores, por 

outro, apresenta sérias limitações que trazem implicações para a qualidade dos processos 

formativos. Uma delas são as condições diferenciadas de acesso ao conhecimento que os 

professores da rede têm durante os processos formativos. O modelo de tutoria da SEEL foi 

desenvolvido considerando-se as seguintes etapas: 1ª etapa: formação do professor-tutor, que 

normalmente é efetivada pelos professores formadores das IES e do CEEL; na 2ª etapa é a vez 

dos professores-tutores trabalharem com os demais professores da rede os conhecimentos que 

receberam durante a sua preparação. Nesse processo, são visíveis, quase inevitáveis, os 

reducionismos e a fragilidade teórica para lidar com determinados conhecimentos, pois em 

virtude das condições de formação garantidas aos professores-tutores e as próprias condições 

de desenvolvimento de cada um, observamos que nem sempre os tutores 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. Isso causa angústias no professor formador, 

conforme explicitou a coordenadora pedagógica da escola “A”. 

Não restam dúvidas de que uma formação continuada de qualidade é um elemento 

importante na conquista da melhoria da educação, porém para que ela seja de qualidade não 

são suficientes mudanças nas concepções de formação, nas estratégias metodológicas e/ou nos 

espaços formativos. De igual importância é a natureza do conteúdo dessa formação e as 

condições que os/as professores/as dispõem para se apropriarem de tais conhecimentos. O 

aligeiramento da formação, questão que tem demandado um fecundo debate no campo 

educacional, resulta, dentre outras coisas, do oferecimento de cursos/programas “flexíveis” e 

que eles se adaptem às ínfimas condições de formação e trabalho a que os docentes estão 

submetidos. Em verdade, o modelo de tutoria adotado pela SEEL, de alguma forma, ajustou-

se a esse contexto, pois durante a realização dessa pesquisa pudemos evidenciar a sobrecarga 

de atividades da coordenadora pedagógica, em virtude de sua condição funcional junto à 

RMER. Nessa mesma direção, o estudo de Arribas (2008) demonstrou que grande parte dos 

coordenadores da rede são professores que trabalham em regime de acumulação e/ou que 

possuem outro contrato de trabalho com outras redes de ensino.  
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No que tange às relações entre os sujeitos da formação (coordenadora pedagógica e 

professores), percebemos no caso analisado que se estabeleceu um clima de troca, respeito e 

solidariedade, favorecedor do compartilhamento de saberes, dúvidas, angústias. Assim sendo, 

o espírito de liderança e o exercício de escuta foram fatores importantes no encaminhamento 

das questões pedagógicas e da formação continuada. Ao que tudo indica, a relação de 

confiança construída entre professores/as e coordenadora pedagógica associa-se ao fato de 

que esta profissional também desenvolve atividade docente como os primeiros, o que lhe 

confere legitimidade entre os professores. Dessa maneira, as falas, orientações e proposições 

são construídas num diálogo entre sujeitos que se reconhecem como seres inacabados, abertos 

ao mundo e aos outros à procura de caminhos para conhecer sempre mais (FREIRE, 1996), 

contudo se reconhecem enfrentando dificuldades semelhantes.  

Com relação às formas de avaliação vivenciadas com a formação do Pró-letramento, 

os dados revelaram que não houve a configuração de uma prática avaliativa acerca das 

questões da formação continuada e/ou do programa Pró-letramento. Assim sendo, quando 

indagamos os professores a respeito da avaliação, todos afirmaram que não houve essa 

preocupação e que o “curso” desenvolveu-se com base nas orientações da coordenadora 

pedagógica. Da mesma forma, também não identificamos que tenham ocorrido avaliações ao 

final do programa. Os sujeitos fizeram referência apenas ao controle da frequência para 

garantir a entrega de certificados aos professores, porém isso não implicou premiações na 

carreira ou punições. 

O último ponto que destacamos na leitura dos dados sobre a formação no cotidiano 

escolar diz respeito aos aspectos relacionados à indissociabilidade entre condições de trabalho 

e formação continuada. No geral, os depoimentos denotam que ainda há um enorme fosso 

entre aquilo que se pretende que o professor faça e as condições que ele dispõe para realizar 

seu trabalho.  

 
Aí, é complicado, porque não está no mesmo patamar. As dificuldades encontradas 
nas escolas são bem maiores. Às vezes, dá pra você colocar em prática, as vezes não. 
Por que assim, por exemplo, eu estou com uma turma de segundo ano, então você 
precisa de material, mas além do material, você precisaria, assim, de turmas 
menores, por que como o processo dos ciclos exige um trabalho mais 
individualizado, você precisa ter menos alunos e mais material didático. (professor 
03) 
 
Quando o professor se qualifica, ele se angustia mais ainda, quando ele ver as 
condições de trabalho dele em sala de aula, aí, ele pensa: eu aprendi tanta coisa hoje 
e queria passar pra minha turma, mas aí, ele se choca com a questão de material, 
comportamento de aluno, condições do salário. Porque a formação que eles 
oferecem pra gente é pra nos qualificar. Aí eles querem que a rede, a Prefeitura 
ofereça pra sociedade educação com qualidade. Mas aí, quando ele cuida do 
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professor e não cuida do restante, ai eles perdem o tempo deles. Aqui na escola pode 
ver, é trinta ou trinta e cinco alunos no primeiro ano, no segundo com trinta. Então, 
eu acho que para uma educação de qualidade, investir só no professor não vai surtir 
efeito nunca, por que vem outras questões também. A questão da própria escola, do 
próprio ciclo, também que não funciona como deveria ser. Aí, eu digo que a gente 
está ficando cansada de ouvir a mesma coisa, achando que vai mudar e não vai, não 
acontece como deveria. E aí investir só no professor, não vai resolver os problemas. 
O professor fica como um bode expiatório. (Professora 05) 
 
Sobre as necessidades da escola e dos professores, eles podem até se preocupar na 
teoria, mas, na prática, nós estamos aqui há muito tempo com essa sala disponível 
para colocar um laboratório de informática e não vieram ainda instalar por que 
inclusive já tem os computadores aí Nós precisamos de um espaço para uma 
biblioteca, nós não temos esse espaço, nós precisamos de um espaço para as crianças 
brincarem, não há esse espaço, então é uma incoerência.Como é que existe uma 
educação de qualidade se não tem livros, sem o professor não tem como ir atrás, a 
gente precisa de atividades variadas, tarefas variadas e a gente não tem um apoio 
para que essas tarefas cheguem ao nosso alcance. Então, na realidade da gente não 
condiz com o que eles desejam, e o que eles transmitem, não estão nem um 
pouquinho de acordo com a nossa realidade. Então, há muitos problemas, você as 
vezes quer fazer um trabalho de leitura com o alunado, aí você precisa de apoio até 
de material que não tem. 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, 
não tem esse pessoal para dar esse apoio. (...) Então, a angustia é essa, é você querer 
fazer alguma coisa e não ter como fazer, você não tem esse apoio, às vezes você 
quer e esbarra em muitas dificuldades. (Professor 04) 
 

 
As questões postas pelos professores denotam dificuldades individuais e coletivas, 

que transcendem a questões imediatas do ensino e da sala de aula, assim como a dicotomia 

entre os aspectos teóricos e os problemas da prática, ou seja, esse quadro evidencia que o 

cotidiano da escola constitui uma unidade ou totalidade que compreende aspectos gerais e 

singulares de grupos e instituições que se inserem em determinados contextos sociais. Daí, a 

necessidade de se reiterar que as mudanças promovidas na formação continuada não levem a 

cabo somente os aspectos cognitivos e/ou inovação metodológica, pois ela passa 

necessariamente pela discussão das condições de trabalho do professor. É evidente que a 

formação do professor não é a “formula mágica” para resolver todos os males da educação. A 

melhoria do ensino não depende somente de professores bem- formados, mas de condições 

humanas de trabalho e do que se pretende com a atividade do professor da educação básica. 

Por outro lado, não se pode deixar de considerar que esse tipo de formação desempenha um 

papel importante na construção de novas experiências educacionais. Daí, portanto, a 

necessidade enfrentar os desafios que advêm dessa prática. 

Formação e condições de trabalho são fatores que se articulam e integram uma 

política educacional, sobretudo quando há a pretensão de desenvolver uma educação com 

qualidade social. A garantia da jornada de trabalho em uma única escola, a disponibilização 

de material didático, o apoio pedagógico sistemático, a instituição de espaços coletivos de 
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discussão, dentre outros, são fatores importantes para a efetivação de um projeto político-

pedagógico compromissado com a melhoria do ensino e da educação. A formação continuada, 

ao desconsiderar as condições do exercício profissional, poderá correr o risco de produzir 

programas, senão estéreis, mas de alcance limitado, que terão a função de cumprir 

determinadas exigências burocráticas dos sistemas de ensino ou incidirão sobre os saberes dos 

professores sem, contudo, produzir efeitos sobre os resultados escolares. 

Em face dessas análises, chamamos a atenção para os limites de uma formação 

continuada que tenda a privilegiar a reflexão sobre os elementos didático-pedagógicos do 

ensino. Teriam alcance limitado as práticas reflexivas que não considerassem a natureza 

política do trabalho docente e as estruturas escolares que concorrem para o desenvolvimento 

de práticas educativas emancipatórias. Nesse sentido, concordamos com as ideias de Zeichner 

(2002), quando ele destaca que a reflexão sobre a prática implica um olhar sobre as questões 

que perpassam a atividade docente, como uma dimensão da prática social mais ampla. Cabe, 

portanto, 

  
Pensar sobre os processos formativos e sobre como os professores serão inseridos 
neles, em função não só de ampliar a participação docente ou permitir ver 
contemplado seus interesses, mas também de criar um espaço de análise profunda 
dos valores educativos submersos nas práticas pedagógicas (SANTOS, 2009, p. 
176). 
 

 
Em que pese os limites da formação continuada na escola e as contradições do 

Programa Pró-letramento. Os professores e a coordenadora pedagógica da escola participante 

da pesquisa assinalaram a importância dessa experiência, sobretudo porque propiciou a 

garantia de horário institucionalizado para o estudo, o diálogo e a troca de ideias entre os 

pares, como uma iniciativa que caminha no sentido da construção de uma cultura de formação 

continuada no interior das escolas da RMER, assim como enfatizam a própria aprendizagem 

nas questões relativas ao desenvolvimento de suas atividades profissionais. As falas a seguir 

são ilustrativas nesse sentido: 

 
É assim, por conta das formações na escola, eu comecei a dar mais atenção para 
questão do letramento. (...) e falando da questão profissional na minha escola, a 
formação continuada ajudou bastante. Mas, lógico que não deu para resolver todos 
os problemas dos profissionais, porque aí vem a questão de material, de recursos, 
que, realmente, faltam para a gente ter uma boa educação. (...) mas, assim, a questão 
da prática ajudou bastante, muito interessante, mesmo essa formação que aconteceu 
na escola. (Professor 01) 

 
Eu acho assim, que esse tipo de capacitação que foi dado com a gente na escola, esse 
espaço que foi dado pra gente na escola, que a gente nunca teve antes, já foi um 
avanço. A gente pára a aula, vem para cá e discute com os colegas toda semana. 
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Então, eu acho um avanço porque a gente não tinha isso, a gente não tinha espaço 
nenhum. (Professor 02) 

 
(...) em relação ao que a gente aprendeu na formação, o que deu pra a gente se 
atualizar ali e aplicar em sala de aula, muitas coisas deram para gente fazer. Outra 
coisa, a própria coordenação ajudou muito. (Professor 05)  

 
Uma coisa positiva que eu vejo nessa formação é essa coisa de contextualizar. Por 
exemplo, os professores do 1º ciclo estão com a preocupação de não trabalhar as 
sílabas isoladas, e isso foi uma coisa discutida pelo CEEL e pelo Pró-letramento. 
Então, tem esse outro olhar com relação a trabalhar a questão da alfabetização da 
criança, não se limitar somente ao trabalho com as sílabas. Os professores hoje têm a 
preocupação de trabalhar com os diversos gêneros textuais. (Coordenadora 
Pedagógica). 
 

 
Depreendemos das falas dos professores o desejo de querer mudar e as contribuições 

para a formação continuada neste processo. A formação continuada na visão dos professores 

tem uma função que transcende os objetivos iniciais da SEEL, na medida em que aponta para 

uma perspectiva mais ampla de formação continuada, abarcando as dimensões pessoal, 

profissional e institucional, assinaladas por Nóvoa. Assim, os professores são enfáticos em 

afirmar o quanto a formação os tem ajudado a se apropriarem/ampliarem de conhecimentos 

que, por sua vez, os ajudaram a desenvolver um trabalho melhor. Evidencia-se também que o 

conhecimento produzido nesses momentos de formação/estudo tem favorecido o 

desenvolvimento de experiências coletivas que ajudam a sedimentar o trabalho das 

professoras. Assim, poderíamos dizer que elas sentem que a formação continuada tem um 

valor profissional para a atividade que realizam. 

A despeito dos professores, em depoimento, reiterarem a ideia de que a escola é, por 

excelência, um local de formação coletiva, reconhecem, entretanto, que seus espaços-tempos 

precisam ser mais bem- organizados, de maneira a garantir melhor resultado para formação 

continuada. Nessa pesquisa, pudemos perceber que as condições de estrutura e organização da 

escola ainda estão distantes das que necessitam existir para que seja incorporado o 

desenvolvimento de processos reflexivos em seu interior. Ademais, as condições laborais e 

funcionais dos professores são fatores que intensificam o trabalho, de modo a dificultar a 

constituição de espaço/tempo para o pensar a educação, a escola e o trabalho pedagógico, 

assim como o cuidar da formação continuada. Embora no discurso e na legislação se 

observem avanço com relação à valorização da instituição escolar como espaço de 

aprendizagem e de elaboração de saberes, ainda não foi possível estabelecer uma política de 

formação continuada incisiva quanto à ampliação das condições desse espaço formador. O 

limite das condições de formação dos professores é sem dúvida um fator que desencadeia 

práticas formativas aligeiradas. 
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Enfim, tais questões implicam um repensar da formação continuada para além da 

necessidade de se instaurar processos reflexivos no cotidiano escolar, ou seja, para que a 

formação continuada possa enraizar-se na escola e contribuir para uma compreensão crítico-

reflexiva da prática pedagógica, torna-se importante situar e compreender a instituição escolar 

e o professor num contexto historicamente construído, porque a escola não é um espaço 

neutro. É, antes de tudo, um lugar de confronto de saberes, perspectivas e concepções sobre o 

trabalho docente. Dessa teia de relações emerge um conjunto de aprendizagens, crenças, 

teorias e práticas que são, potencialmente, importantes objetos de reflexão dos processos de 

formação continuada.  

Outro aspecto a ser salientado diz respeito ao fato de que a formação continuada não 

depende somente dos programas propostos pelo governo. Cabe à escola buscar caminhos que 

estimulem o debate, a discussão, estudos e encontros que possam, progressivamente, 

constituírem-se como espaços de formação continuada. Sobre tal questão, a pesquisa revelou 

que a inserção do programa Pró-letramento representa uma das formas de interferência que a 

SEEL sofreu pelo poder público federal na formulação de políticas de formação continuada.  

Por último, queremos destacar que esta pesquisa revelou que a formação na escola 

implica uma medida mais incisiva da SEEL, dada a garantia do horário da formação como 

parte constituinte da atuação docente e a disponibilização de uma série de outras condições. 

No entanto, tais avanços foram limitados em vista de impasses concretos, uma vez que, por 

exemplo, o Programa MAIS já dá sinais de esgotamento, assim como está imbuído de 

contradições que, dentre outros aspectos, contribuem para restringir as condições e o alcance 

da formação e do trabalho docente.  

Esses são, em nosso entendimento, alguns dos desafios que permanecem na política 

de formação continuada da SEEL e das políticas nacionais, sem perder de vista, certamente, o 

desafio da continuidade e da consolidação das políticas públicas, enquanto políticas de 

Estado, pois, toda vez que se aproxima o período de renovação dos mandatos do executivo 

nos vários níveis, invariavelmente esse processo vem acompanhado de políticas que 

ocasionam uma descontinuidade das políticas e experiências vivenciadas na rede. O anexo 

(G), expressa um pouco dessa questão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa que desenvolvemos teve como objetivo analisar as concepções de 

formação continuada, que orientaram a política de formação docente da SEEL e a organização 

e produção das práticas formativas, configuradas a partir de tais concepções, considerando-se 

as experiências desenvolvidas com os professores dos ciclos iniciais do Ensino Fundamental, 

no período de 2001-2008. Buscamos não apenas apontar as concepções de formação 

continuada assumidas pela Secretaria de Educação, mas desvelar os aspectos que concorreram 

para a organização e a produção das práticas formativas, levando-se em consideração as 

concepções de formação continuada a que se filiou e se filia a secretaria e as condições 

institucionais oferecidas para o desenvolvimento de tais práticas. Para tal análise, apoiamo-

nos na premissa de que as concepções e práticas de formação continuada são estruturadas, 

organizadas e produzidas, considerando-se uma perspectiva de formação docente que enseja a 

reflexão sobre a prática pedagógica. Reforça-se nesse contexto uma idéia de relação entre 

formação continuada-mudança na prática docente-melhoria do ensino.  

Ao concluirmos esta pesquisa, percebemos que há, por parte da SEEL, uma 

preocupação em definir diretrizes que ajudem a conformar uma política de formação 

continuada para os seus professores, associando-a à conquista da melhoria do ensino e da 

aprendizagem do aluno. Nesse sentido, a investigação revelou que a política de formação 

continuada da SEEL está alicerçada no discurso da melhoria da qualidade do ensino. Daí ela 

estabelecer relações de congruência com os aspectos relacionados à necessidade de criação de 

novas formas de intervenção didático-pedagógica no ensino e, em decorrência disso, assume-

se uma concepção de formação continuada que enfatiza a reflexão sobre a prática docente, 

pois tem a convicção/crença de que tais mudanças implicariam uma melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem. Em face dessa possibilidade, a gestão da SEEL ao longo de período de 

2001 a 2008 desenvolveu um conjunto de ações e programas de formação continuada, que deu 

materialidade a diversas práticas formativas. Em que pesem as especificidades de cada uma 

das práticas analisada, pudemos observar que prevaleceu como elemento comum o desejo de 

provocar melhoria no ensino, mediante a qualificação docente.  

Os dados analisados indicaram que as concepções e práticas de formação continuada 

assumidas e materializadas pela gestão da SEEL, no período aludido, aproximam-se de uma 

perspectiva que defende a reflexão sobre a prática pedagógica como eixo estruturante. Vale 

ressaltar que essa perspectiva foi assumindo contornos diferenciados, os quais têm relação 

com as exigências postas para o ensino, para o trabalho do professor, bem como para as 



 321

demandas do contexto sócioeducacional. Isso significa que a reflexão sobre a prática 

pedagógica, embora tenha sido a concepção de formação assumida ao longo da gestão da 

SEEL, não se desenvolveu de uma única forma, bem como não esteve orientando a política 

em questão em uma única direção. Observamos que em alguns momentos essa perspectiva da 

reflexão esteve voltada para questões mais amplas da educação, sobretudo no período de 

implantação da proposta político-pedagógica da RMER - “Ciclos de Aprendizagem”. Nesse 

período, a formação continuada se caracterizou pela realização de encontros acadêmico-

científicos semestrais, aspecto que, segundo os professores participantes da pesquisa, 

dificultou uma reflexão sistemática das questões cotidianas que envolvem a escola e o ensino. 

Mas, reconhecem a importância desse tipo de formação e alguns ratificam a sua continuidade. 

No momento posterior, a reflexão sobre a prática pedagógica apareceu mais vinculada 

aos aspectos da sala de aula, ou seja, do ensino. Essa tendência foi evocada pela SEEL como 

um caminho necessário à consolidação das mudanças pretendidas com a política de ciclos. A 

partir dessa perspectiva, a SEEL investiu na construção de processos formativos que 

pudessem promover uma reflexão mais sistemática da prática pedagógica no cotidiano da 

escola. Essas questões nos ajudaram a perceber que a SEEL vem ressignificando as práticas 

de formação continuada na tentativa de garantir uma intervenção direta no ensino e no 

trabalho do professor e assim enfrentar os problemas da qualidade do ensino. Para tanto, 

desenvolveu ações e implantou programas que têm um olhar mais direcionado para sala de 

aula, bem como criou algumas condições para efetivação de processos formativos no âmbito 

do cotidiano escolar.  

Com relação à formação continuada na escola, observamos que esse processo foi 

tecido a partir das orientações contempladas no Programa Pró-letramento, cuja ênfase recai no 

ensino de Alfabetização, Linguagem e Matemática. Nesse processo tornou-se importante o 

resgate do coordenador pedagógico como profissional responsável pela formação de seus 

pares na escola. Além da formação no cotidiano escolar, a SEEL elaborou e implementou 

ações que se efetivaram por meio de encontros coletivos de rede, nos quais os professores 

tinham oportunidade de participar de atividades diferenciadas, tais como: cursos de 

atualização curricular e didático-pedagógica, seminários de socialização de experiências e 

oficinas pedagógicas. Vale ressaltar que nessas atividades o foco também foi as questões 

diretas da sala de aula. 

Com relação à organização da prática pedagógica da formação continuada, 

observamos que a prática reflexiva tecida nos processos formativos estava permeada por um 

movimento contraditório, que, de um lado, revelava a preocupação da SEEL com as 
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experiências das escolas e do professor e, por outro, indicava uma visão reducionista de 

prática, sobretudo quando não se conseguiu estabelecer relação com os demais elementos que 

integram o trabalho docente. A prática pedagógica insere-se na prática social mais ampla, que 

envolve um conjunto de condicionantes históricos, políticos, sociais e culturais que, no nosso 

entendimento, não podem ser desvelados e interpretados somente pelo fazer imediato do 

professor. Dessa maneira, a formação teórica é fundamental para que o docente compreenda a 

educação e os elementos integrantes do seu trabalho. Caso contrário, a formação pode vir a 

assumir um caráter puramente técnico-instrumental. No que diz respeito à organização das 

práticas formativas desenvolvidas nos coletivos de rede e no cotidiano escolar, a pesquisa 

evidenciou essa tensão. 

Percebemos ainda que as práticas formativas que não conseguiram desenvolver 

estratégias metodológicas que favorecessem a reflexão sobre a prática pedagógica 

estruturaram-se valorizando a disseminação de conteúdos curriculares e/ou inovações 

didático-pedagógica. De uma forma geral, a organização da prática pedagógica revelou o 

desenvolvimento de práticas formativas nos espaços coletivos de rede e no cotidiano escolar, 

centradas no conteúdo curricular e no professor formador. Caracterizaram-se também pelas 

dificuldades dos professores formadores em articular conhecimento disciplinar e 

conhecimento pedagógico; pelas dificuldades para desenvolver uma metodologia que 

favorecesse a problematização da prática pedagógica e sua relação com a prática social mais 

ampla e por reflexões sobre a prática pedagógica limitadas ao fazer imediato e desprovidas de 

fundamentação teórica. 

Nenhuma dessas características impediu que os professores participantes da pesquisa 

deixassem de reconhecer a importância da formação continuada no seu processo de 

desenvolvimento profissional, assim como não os fez deixar de destacar o esforço da SEEL 

em oferecer uma formação que fosse capaz de articular conteúdos curriculares (o que ensinar) 

e elementos didático-pedagógicos (como ensinar). Porém nesse processo não escaparam as 

preocupações dos professores quanto aos limites da formação continuada, sobretudo quando 

relacionam sua atividade profissional às condições de trabalho que dispõem para realizá-las. 

Essa questão explicita que a qualificação docente, embora tenha importância no processo, não 

é suficiente para desencadear as mudanças necessárias ao ensino e à educação brasileira. 

A pesquisa revelou que a perspectiva de formação continuada que valoriza a reflexão 

sobre a prática pedagógica implica um conjunto de condições que vão além das questões que 

envolvem mudanças nos processos formativos, ou seja, ela se vincula não somente a uma 

questão epistemológica e/ou pedagógica, mas às condições oferecidas para o professor se 
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formar e desenvolver o seu trabalho. Daí que salientamos a inviabilidade de se estabelecer 

uma relação direta entre qualidade do ensino e formação continuada, sob pena de se cair numa 

visão unidirecional de culpabilização do professor pelos problemas relativos à crise do ensino.  

No que diz respeito às condições de produção das práticas formativas, a pesquisa 

revelou que tais práticas fazem parte de um processo vivo e dinâmico, no qual se inscrevem 

os problemas gerais da educação. Assim, embora tenhamos percebido que a gestão da SEEL 

tem demonstrado certo empenho no trato das questões relativas à formação continuada do 

professor, as condições oferecidas para a efetivação da formação ainda não são suficientes 

para atender às necessidades dos professores. Nesse sentido, levantamos algumas 

preocupações que foram sendo apontadas na medida em que analisávamos o processo de 

organização e produção das práticas formativas vivenciadas nos espaços coletivos de rede e 

no cotidiano escolar. 

Uma das primeiras preocupações diz respeito à necessidade de se garantir condições 

favoráveis para a formação continuada. Essa preocupação provém dos limites que observamos 

quanto à garantia do espaço/tempo da formação continuada. No geral, a SEEL não mexeu 

com as estruturas relativas às condições de trabalho do professor. Pelo contrário, utilizaram-se 

de mecanismos paliativos, que se por um lado adequaram os processos formativos à complexa 

realidade da Rede Municipal de Ensino de Recife e das condições de trabalho e funcionais de 

seus professores, por outro, trouxeram implicações que indicavam uma situação não muito 

vantajosa para o professor adquirir uma formação consistente e de qualidade. Um exemplo 

dessa situação é o tempo destinado à formação continuada que, na visão dos professores, tem 

se apresentado como insuficiente para garantir o aprofundamento das questões e conteúdos 

trabalhados nos processos formativos. Esse fator, aliado à questão da qualidade das reflexões 

e discussões produzidas sobre os problemas da prática pedagógica e do trabalho docente como 

todo, acabaram contribuindo para o desenvolvimento de algumas práticas formativas 

aligeiradas. 

A segunda preocupação refere-se aos limites do Programa MAIS, criado com o 

objetivo de oportunizar carga horária de formação continuada no horário de trabalho do 

professor. Foi possível constatar que tal medida, embora tenha sua importância, não 

conseguiu garantir a equidade no acesso à formação, aspecto que interferiu negativamente 

para que se efetivassem dois princípios da política de formação continuada da SEEL: a 

formação como direito do professor e a valorização da escola como espaço de formação. 

Ambas as questões denotam que uma política de formação continuada vai além da oferta de 

cursos, pois implica em determinadas condições que passam por transformações necessárias 
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às condições de trabalho, salário e carreira. Enfim, a formação continuada é parte constituinte 

de uma política educacional mais ampla.  

A terceira preocupação diz respeito à formação no cotidiano escolar. O estudo revelou 

que esse tipo de formação vem acontecendo por meio de programas elaborados e organizados 

por instâncias externas à escola, aspecto que indica a necessidade da SEEL estimular as 

escolas a formularem seus próprios programas de formação continuada, assim como oferecer 

condições para as escolas e os professores se envolverem em processos colaborativos de 

formação e de trabalho. De toda maneira, apesar das dificuldades decorrentes da implantação 

e funcionamento da formação no cotidiano escolar, a pesquisa revelou que a experiência 

vivenciada com o Programa Pró-letramento favoreceu a garantia do espaço-tempo da 

formação continuada no âmbito da escola, bem como resgatou o papel do coordenador 

pedagógico como profissional responsável pela formação dos seus pares e pela mediação das 

questões pedagógicas no âmbito da escola. Ademais, os professores participantes da pesquisa 

foram enfáticos em ressaltar esses aspectos e o Programa Pró-letramento como um dos pontos 

positivos na política de formação continuada da SEEL. 

A quarta preocupação que levantamos acerca da produção das práticas formativas 

refere-se à presença do professor tutor no âmbito da formação continuada. A experiência de 

tutoria na RMER expressou, por um lado, fatores positivos e, por outro, aspectos passíveis de 

discussão, haja vista o seu caráter contraditório. Sobre este último aspecto, destacamos a 

perspectiva de reprodução e/ou de “passa-repassa”, que as ações e programas de formação 

continuada têm assumido por intermédio das práticas de tutorias. Como desdobramento desse 

processo, apareceu a preocupação com a consistência teórica dos conteúdos trabalhados na 

formação continuada. Tais questões tornam-se importantes e merecem uma atenção especial, 

na medida em que observamos uma tendência da SEEL em investir na formação de um 

quadro de professores-tutores para desenvolver a formação continuada dos professores de 1º e 

2º ciclos. Compreendemos a importância de um quadro próprio de formadores da SEEL, bem 

como do coordenador pedagógico no desenvolvimento dessa atividade no âmbito da escola e 

defendemos a sua existência, pois um quadro permanente de formadores da própria rede, com 

um programa de formação articulado às necessidades das escolas e dos professores 

potencializaria o desenvolvimento de processos formativos. Todavia destacamos que esse 

quadro de formadores também necessita dispor de algumas condições de formação e de 

condições de trabalho. 

Por fim, destacamos que é inegável que a gestão da SEEL experimentou avanços na 

concepção de formação continuada, aproximando de algumas questões pontuadas no debate 
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político-epistemológico do campo da formação docente. Nesse processo, foram importantes 

as parcerias estabelecidas com o Centro de Educação da UFPE e o CEEL/UFPE, que 

trouxeram não apenas um debate atualizado acerca da formação e das questões do ensino, mas 

proposições que ajudaram a conduzir os processos formativos. Contudo frisamos que com 

relação às práticas formativas produzidas no período analisado, elas denotam a necessidade de 

se promover ações mais incisivas quanto à oferta das condições de formação e de trabalho do 

professor. Tem igual importância a preocupação com a natureza do conteúdo das reflexões 

que permeiam a formação, pois, somos do entendimento que a reflexão sobre a prática 

pedagógica transcende os aspectos imediatos do ensino. 

Ao concluirmos esta pesquisa, ratificamos que as questões indagadoras da 

investigação foram respondidas. Tais respostas, por sua vez, nos ajudaram-nos a formular 

novas preocupações e pistas que deixamos como “aberturas” da tese para novos estudos. 

Dentre essas preocupações, salientamos a necessidade de sabermos como os professores 

recepcionam e trabalham os conteúdos da formação continuada na sala de aula; que impactos 

tem essa formação no trabalho docente e/ou na aprendizagem do aluno; aprofundar os estudos 

acerca dos limites da epistemologia da prática, sobretudo as ideias que estão fundamentadas 

no pensamento de Donald Schön; com o término do Programa Pró-letramento, que caminhos 

estão sendo construídos para se efetivar a formação no cotidiano escolar; que influências a 

formação continuada vem sofrendo com a subordinação cada vez mais intensa das políticas de 

avaliação externa (Provinha Brasil) no âmbito da escola e, por último, instiga-nos a saber 

sobre os novos encaminhamentos dados à formação continuada do professor na RMER, com a 

implantação dos Projetos gestados pela Fundação Airton Senna e que hoje passam a exercer 

influência na organização do trabalho do professor.  
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ANEXO A 
Roteiro de Observação 

 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
CURSO DE DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

ALUNA: EDLAMAR OLIVEIRA DOS SANTOS 
PROFESSOR ORIENTADOR: JOSÉ BATISTA NETO 

 
Protocolo de Observação 

1. Identificação: 
Número do Protocolo: 
Data: 
Local: 
Horário: 
Professores/as Envolvidos/as (ciclo): 
Tipo de Encontro/Atividade: 
Professor/a Formador/a: 
2. Aspectos que serão observados nos encontros/atividades de formação continuada: 
Objetivos: objetivos dos encontros/atividades realizadas pela SEEL-Gerência de 1º e 2º 
Ciclos e na escola. No desenvolvimento do encontro esse objetivo é retomado e/ou 
reformulado coletivamente? 
Conteúdo: quais conteúdos compõem os programas atividades de formação continuada? Qual 
a natureza destes conteúdos? 
Metodologia: que metodologias são utilizadas nos encontros/atividades? Elas possibilitam a 
reflexão crítica da prática pedagógica? Possibilitam a troca de experiências? Possibilitam 
aprofundamento de conteúdos?  
Interação professores/as formadores/as e professores/as: como é feita a interação? Os/as 
professores/as participam? Como participam? Os conflitos são trabalhados? De que forma? 
Avaliação: existe uma prática de avaliação da formação continuada?Como são realizadas as 
avaliações dos encontros?   
3. Reflexões Analíticas: 
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ANEXO E 

Roteiros de Entrevistas 
 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA – GESTORES DA SEEL 

 
IDENTIFICAÇÃO 
Nome:  
Formação: 
Tempo de serviço no Magistério: 
Tempo de Gestão na RMER: 
 
1 – Política de Formação Continuada (princípios, diretrizes, objetivos e concepções) 

1.1. Identificamos em alguns documentos produzidos pela SEEL que a valorização 

profissional através da formação continuada constituiu-se como uma das linhas político-

pedagógicas de sua gestão. Que princípios e objetivos foram considerados na elaboração da 

política de formação continuada durante sua gestão? De que forma se buscou efetivá-los na 

prática? 

1.2. Houve alterações na política de formação continuada com a implantação dos ciclos? Se 

houve, descreva-as. Que papel era conferido ao professor nessa política e prática? 

1.3. Com o processo de implementação dos ciclos de aprendizagem os/as professores/as 

intensificaram as reivindicações com relação à formação continuada? Como a secretaria de 

educação respondeu a essa reivindicação? Que papel foi reservado à escola?  

1.4. Como se deu a participação dos professores na definição e implementação da política de 

formação continuada?  

1.5. Considerando a possibilidade de articulação entre sistema municipal de ensino e 

universidade na construção e implementação das políticas de formação continuada, ao longo 

de sua gestão, descreva como se deu essa relação. Que parcerias convênios foram celebrados 

por esta secretaria? 

 

2- Aspectos da prática (planejamento, execução e avaliação) 

2.1.Quais foram as principais ações/programas de formação continuada oferecidos aos 

professores durante sua gestão? Como foram desenvolvidos? 

2.2. Quem eram os formadores destas ações/programas? Como se dava a contratação desses 

profissionais? 

2.3.Como se dava processo de planejamento dessas ações/programas? Que fatores foram 

considerados? 
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2.4. Quem definia os temas/conteúdos abordados nas atividades de formação continuada 

oferecida pela SEEL? Que temas/conteúdos foram mais abordados durante sua gestão? 

Como vocês se organizaram para atender esta demanda? 

2.5. Havia uma prática de avaliação das ações de formação continuada? Como foram tratados 

os resultados das avaliações advindas dos/as professores/as participantes da formação 

continuada?  Quem acompanhava e como era feito o acompanhamento das ações de 

formação continuada? 

2.6.Que práticas de formação continuada vivenciadas na sua gestão foram mais significativas 

para o processo de melhoria do ensino? 

 

3- Avanços, desafios e perspectivas da Formação Continuada 

3.1. Como você avalia o desenvolvimento da política de formação continuada da sua gestão? 

3.2. Quais as principais dificuldades e desafios encontrados na implantação da política de 

formação continuada? Como a secretaria de educação tratou essas questões? 

3.3. Na sua opinião, que contribuições/ avanços esta experiência trouxe para a prática 

pedagógica do professor e para própria política de formação continuada da rede? 

3.4. Há algum aspecto sobre a política e a prática de formação continuada de sua gestão que 

não foi focalizado e que gostaria de falar sobre ele? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 357

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA 

 
1- IDENTIFICAÇÃO 
1.1. Nome: 
1.2. Formação (graduação e pós-graduação): 
1.3. Tempo de serviço no Magistério: 
1.4. Tempo de Serviço na RMER: 
1.5. Carga Horária de Trabalho: 
1.6. Possui outro vínculo empregatício: Qual? 
 

2- VOCÊ E A FORMAÇÃO CONTINUADA 

2.1. Considera que existe uma necessidade de formação continuada para o desenvolvimento 

do trabalho docente? Comente por quê? 

2.2. Além das atividades de formação continuada desenvolvidas pela SEEL e pela escola, 

você as busca, por meios próprios? Se tiver, quais são elas? 

 

3- A FORMAÇÃO CONTINUADA NA RMER 

3.1. A SEEL tem ofertado atividades de formação continuada? Você tem participado delas? 

Quais são as atividades mais freqüentes? Descreva como essa formação acontece. 

3.2 Em sua opinião, a formação continuada desenvolvida pela secretaria de educação leva em 

consideração os aspectos da prática docente e as necessidades da escola. Se sim, como isso 

acontece?  

3.3. Como os conteúdos da formação são definidos e selecionados? Os professores participam 

desse processo? Como ocorre esta participação? 

3.4. As atividades de formação continuada oferecidas pela SEEL são avaliadas pelos 

professores? Os resultados das avaliações têm propiciado mudanças na formação continuada? 

Como? 

3.5. Como você avalia as atividades de formação continuada oferecida pela SEEL? 

 

4- A FORMAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA: 

4.1. Como acontece a formação continuada na escola? A carga horária é suficiente? Que 

questões são discutidas nos encontros de formação continuada? Como os professores 

participam das formações? 

4.2. A instituição da formação continuada na escola exerceu algum tipo de influência em sua 

prática pedagógica. Comente sobre os resultados percebidos. 
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4.3. Que mudanças você consegue perceber na escola com a implementação da formação 

continuada no seu cotidiano? 

4.4. Você percebe algum tipo de barreira que dificulta a introdução de mudanças na escola? 

Quais? Comente sobre elas? 

4.5. O programa Pró-letramento propõe uma formação baseada na reflexão da prática 

pedagógica. Isso acontece? Como?  
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ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

 
1- IDENTIFICAÇÃO 
1.1. Nome: 
1.2. Formação (graduação e pós-graduação): 
1.3. Tempo de serviço no Magistério: 
1.4. Tempo de Serviço na RMER: 
1.5. Carga Horária de Trabalho: 
1.6. Possui outro vínculo empregatício: Qual? 
 

2- VOCÊ E A FORMAÇÃO CONTINUADA 

2.1. Considera que existe uma necessidade de formação continuada para o desenvolvimento 

do trabalho docente? Comente por quê? 

2.2. Além das atividades de formação continuada desenvolvidas pela SEEL e pela escola, 

você as busca, por meios próprios? Se tiver, quais são elas? 

 

3- A FORMAÇÃO CONTINUADA NA RMER 

3.1. A SEEL tem ofertado atividades de formação continuada? Você tem participado delas? 

Quais são as atividades mais freqüentes? Descreva como essa formação acontece. 

3.2 Em sua opinião, a formação continuada desenvolvida pela secretaria de educação leva em 

consideração os aspectos da prática docente e as necessidades da escola. Se sim, como isso 

acontece?  

3.3. Como os conteúdos da formação são definidos e selecionados? Os professores participam 

desse processo? Comente como ocorre esta participação? 

3.4. As atividades de formação continuada oferecidas pela SEEL são avaliadas pelos 

professores? Os resultados das avaliações têm propiciado mudanças na formação continuada? 

Como? 

3.5. Como você avalia as atividades de formação continuada oferecida pela SEEL? 

 

4- A FORMAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA 

4.1. Quais são as principais motivações para você participar como formador? 

4.2. Que cursos e/ou ações de formação continuada você desenvolve na escola? Como são 

realizadas? Considera que os temas abordados foram adequados as necessidades dos/das 

professores/as? Por quê? Como os/as professores/as participam das atividades? 
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4.3. Sobre o Programa Pró-letramento: ele atende as necessidades dos professores e da escola? 

Qual a usa opinião sobre o material didático? A carga horária é suficiente para atingir os 

objetivos do programa? Por quê? O que você acha que deve ser aprimorado neste programa? 

4.4. As atividades de formação continuada são avaliadas pelos/as professores/as? Se sim, que 

tratamento é dado as avaliações? 

4.5. Que mudanças você consegue perceber na escola com a implementação da formação 

continuada no seu cotidiano? 

4.6. Você percebe algum tipo de barreira que dificulta a introdução de mudanças na escola? 

Quais? Comente sobre elas? 

 

5- AVANÇOS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

5.1. Na sua opinião, que contribuições/ avanços a formação no cotidiano da escola trouxe para 

a prática docente e para própria política de formação continuada da rede? 

5.2. Há algum aspecto sobre a política e a prática de formação continuada que não foi 

focalizado e que gostaria de falar sobre ele? 
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ANEXO G 
Aos educadores da Rede Municipal de Educação 

 
É praticamente do conhecimento de todos os profissionais desta Secretaria (e mesmo fora 
dela) que estamos passando por um momento delicado, de desorientação e incertezas que 
representa, na verdade, a passagem para um novo projeto, cuja natureza, objetivos e princípios 
eu, pessoalmente, não estou mais disposto a participar. É, assim, na declarada intenção de não 
desejar mais ver meu nome ligado a este projeto que apresentei meu pedido de exoneração da 
Assessoria Executiva da SEEL em caráter inegociável. 
No entanto, penso que o momento exige algumas reflexões que não podem se resumir a 
acusações ou vitupérios sobre a personalidade do próprio Secretário: acusá-lo de imaturo, 
narcisista, inculto, autocrático ou truculento seria adentrar no domínio do “traço de 
personalidade” que é algo que deve ser resolvido em outra esfera  -a psicanalítica, na qual não 
disponho de nenhuma competência. Interessa, aqui, saber a serviço de que “projeto” tais 
traços se revelam adequados e observar, afinal, se não há uma perfeita compatibilidade entre 
personalidade autoritária e projeto tecnocrático. 
Sou consultor e assessor desta Secretaria desde os anos 80 e, bem ou mal, ajudei a pensar e 
implantar idéias pedagógicas que envolvem uma certa noção de participação democrática dos 
educadores, de qualidade social da educação, de republicanismo escolar..., certo de que é na 
esfera pública da palavra argumentada que a coisa pedagógica se decide. E foi, penso, apoiada 
nestas idéias que esta Secretaria sempre se pautou, evitando exatamente que as questões 
educativas fossem tratadas como um “problema de gestão”, ciente dos enormes riscos que 
corríamos –e que corre a própria idéia de democracia- quando o espaço da argumentação é 
substituído pelo da “competência técnica”, pelo “gerencialismo”, quando o arrazoado cede 
lugar à planilha Excel... 

 Um dos reflexos disto na educação apareceu, nos anos 70, aqui no Brasil, no chamado 
‘tecnicismo pedagógico’: o planejamento, a planilha, a gestão, o monitoramento decididos 
“tecnicamente” pelos gestores substituindo as pessoas de carne e osso. O projeto voltou nos 
anos 80 com a onda avassaladora da “qualidade total em educação” e retorna agora em forma 
renovada, que tentarei esclarecer a seguir. Isto envolvia um forte conflito entre a noção de 
eficiência e produtividade dos serviços públicos e privados, com a difusão ao mesmo tempo 
falsa e massiva de que o setor privado seria mais eficiente do que o público, o que não se 
mostrou verdadeiro nem na pesquisa de alta tecnologia, nem no ensino superior e, para chegar 
mais perto, nem na qualidade da pesquisa e da formação na área educacional. 
Aproveitando o espaço deixado por algumas instituições internacionais de financiamento e 
apoio técnico à educação (Banco Mundial, por exemplo) multiplicaram-se as empresas e 
organizações de assessoria e consultoria às secretarias de educação, muitas delas vendendo 
pacotes fechados, técnicas “exitosas” de correção disto e daquilo, fórmulas de sucesso de 
elevação de níveis de aprendizagem que passaram, claro, a disputar o dinheiro público através 
das secretarias municipais. Recife inclusive (!), que assinou recentemente convênios e acordos 
com fundações (Roberto Marinho, Airton Senna, Alfa e Beto!!!!) sem consulta do secretário a 
nenhuma das instâncias pedagógicas desta rede ( quando houve, a atitude foi de ignorar o 
parecer do consultado) e contrariando, inclusive, uma história e uma tradição pedagógica aqui 
existentes. Fica-nos a impressão de estarmos, aqui no município, num supermercado 
educacional onde se coloca no carrinho os produtos vistosos das prateleiras, sem nenhuma 
reflexão mais demorada. Não preciso dizer que a idéia, aparentemente muito cara ao nosso  
secretário, de “inovar” é típica de um certo frenesi gestionário que imagina sempre o “novo” 
como algo superior ao que existe e o arsenal tecnológico como recurso para diminuir a 
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incompetência do fator humano, confundindo o novo –apanágio do impensado e do insólito- 
com a “novidade” característica da sedução consumista e da imaturidade do julgamento, todas 
acompanhadas de medidas, ‘lançamentos’ e ‘inaugurações’ superficiais e pouco articuladas 
com um projeto pedagógico mais profundo e estruturador. Qual o impacto da “escola do 
futuro” no conjunto de uma perspectiva pedagógica universalizante? Qual o sentido de se 
estabelecer, em detrimento e à revelia da DIRE, uma relação direta com os gestores sem 
aquela intermediação pedagógica necessária e qualificada? Qual o sentido do esvaziamento da 
GAC –e a intenção de  integrá-la com o Escola Aberta- praticamente anulando as boas 
iniciativas que marcaram aquela gerência? Qual a razão do esvaziamento do tema do ano 
letivo (Recife, cidade educadora), de tanto interesse para uma perspectiva republicana de 
educação? 
De meu lado, a tentativa de reestruturar a proposta pedagógica, a formação continuada e 
reorientá-la na direção do regime de Ciclos esbarrou no dilema entre “tempo político” 
(apresentação de “resultados” a qualquer custo e altamente midiatizados) e “tempo 
pedagógico”, com perda evidente para o segundo. Quanto à possibilidade de diálogo e 
assessoramento, junto ao secretário, desde o início ficara claro que teria imensas dificuldades 
de me fazer ouvir ou, ao menos, de ser consultado em decisões que reputo cruciais. 
Monólogo, histerismo, monocratrismo, desconfiança generalizada nas pessoas, 
desqualificação sistemática dos técnicos, decisões intuitivas e despreparadas, me mostraram 
que os tempos eram outros. E não acho que sejam “melhores”! E, pior, não me parecem 
honrar uma história recente desta rede, que tivera nomes como os de Edla Soares e Maria 
Luiza Aléssio. 
Ninguém é contra uma gestão adequada de recursos e meios; claro que é necessário uma 
reestruturação administrativa importante nesta rede, voltada para o máximo de 
aproveitamento dos recursos públicos; é importante o estabelecimento de metas e o 
racionalização dos critérios. Mas não se pode confundir os meios com os fins e, sobretudo, 
não  aceito a substituição de um pelo outro!  
Sem dominar a linguagem da área, o debate educativo, a história da educação municipal;  
avesso a qualquer forma de discussão teórica; um profundo desconhecimento das questões 
pedagógicas propriamente ditas, nossa rede parece à mercê de uma orientação essencialmente 
administrativista, onde o próprio debate que procurei instaurar do CAP foi visto de forma 
desprezível ou, no mínimo, inócua pelo secretário. É surpreendente, pois, que, ali onde o 
debate pedagógico deveria conhecer um ritmo e uma freqüência institucional, isto tenha sido, 
até o insuportável, desencorajado e, sobretudo, sem jamais –digo bem, jamais! -contar com a 
presença do próprio secretário em tais discussões. 
E é aqui em que a personalidade do agente se compatibiliza com a natureza do projeto: 
concordemos que não se convida um democrata convicto para participar de um governo 
autoritário! Instaurou-se, entre nós, uma política do medo que comunica “decisões de gestão”, 
da ameaça e do deboche, ratificando uma relação que, na prática, todos nós conhecemos bem: 
a relação entre mediocridade e arrogância, especialmente entre aqueles que ocupam postos de 
mando. Lembremos, de resto, que a tecnocracia é uma das formas “científicas” de eliminação 
do mundo público! O curioso é que isto se dá no interior de uma ordem formalmente 
democrática e, sobretudo, com o uso abusivo de seus jargões (pactuar, transparência, 
participação, etc), o que já em si, indica algo de muito grave... 
Vendo meu espaço de atuação se reduzir, atuação inclusive contrariada pela natureza dos 
convênios firmados; vendo a sistemática atitude de desqualificação de nossos melhores 
quadros pedagógicos e, sobretudo, assistindo a uma crescente deterioração do ambiente de 
trabalho, decido deixar esta Secretaria esperando que não dure muito a passagem destes 
tempos de susto e desencanto, e que este momento de reflexão e crítica nos ajudem a 
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recuperar e honrar uma história educacional de uma cidade que já ofereceu a este país nomes 
e idéias que não podem ser deixadas ao sabor do desvario tecnocrático. 

Flávio Henrique Albert Brayner 
 

 

 

 

 


