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RESUMO 

 

 Este estudo trata sobre a formação continuada de professores, com o foco voltado para 
os professores de Matemática, através da investigação sobre as políticas/programas de 
formação e as implicações para a prática docente. O referencial teórico é baseado nos estudos 
sobre formação continuada e prática docente, que fundamenta a análise dos resultados. 
Tomou-se como campo de estudo três municípios da Região Metropolitana do Recife (Cabo 
de Santo Agostinho, Olinda e Paulista), utilizando-se como abordagem metodológica a 
pesquisa qualitativa e como instrumentos de pesquisa a análise documental, a aplicação de 
questionários com setenta e oito professores de Matemática e a entrevista semi-estruturada 
com cinco técnicos. Para a interpretação os dados, utilizou-se a análise de conteúdo. Na fase 
de coleta, foi realizado o levantamento dos documentos disponíveis para a análise e, em 
seguida, realizada a aplicação dos instrumentos: a entrevista, com os técnicos e o 
questionário, com os professores. Os resultados permitem constatar que existe em dois 
municípios uma política de formação definida. Em um município encontrou-se uma proposta 
de trabalho para a formação de professores que é ajustada a cada mudança de Governo. Esse 
dado permitiu identificar que, embora haja um investimento na formação continuada, essa não 
acontece efetivamente nas áreas específicas do conhecimento sendo essas iniciativas ainda 
muito tímidas. Observou-se também uma carência no que se refere à escuta da fala do 
professor. Esses relataram que apesar da formação ter um significado para a sua qualificação 
profissional, ainda estão distantes da realidade vivida em sala de aula. Aponta-se ainda a 
importância de se ter um olhar para os formadores dos professores e as ações que implicam o 
exercício dessa função. A prática docente é uma realidade ainda distanciada da teoria, uma 
dicotomia presente no dia - a -dia dos professores, que incita a vontade em se investigar, em 
momentos futuros, os saberes que esses docentes, da área de Matemática, mobilizam para 
gerir o processo de ensino e aprendizagem junto a seus alunos.  
 

Palavras – Chave: Formação Continuada – Prática Docente – Professores de 
Matemática 
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ABSTRACT 

 

This application treat about continuation teacher’s formation with focus returned to 
Mathematics’ teachers, through of the search about politics/programs formation and the 
reflect to the teaching’s practice. The theoric reference  is based in the applications about 
continuation formation and teaching’s practice that foundation the effect analysis. Became 
with application cam three (3) Municipality of Recife Metropolitan Region(Cabo de Santo 
Agostinho, Olinda e Paulista), profited with methodologyc boarding the most quality search 
and like instruments the writing analysis the questions application with seventy-eight (78) 
Mathematics’ teachers and an interview structured with five (5) technics. In the collect stage 
was realized the instrument’s care: the interview with the technics and the questions with the 
teachers. The effect let perceive that there’s in the two Municipality a defined political 
formation. In the one of the Municipality was found a work plan to the teachers’ formation 
that is fitting each government change. This fond of permited to identify that though have an 
invest in the continuation formation, this one don’t happen actually in the specifics 
understanding areas had been this invectives already very shy. Was observed too a need in the 
listening’s teacher relation. They reported that despite of the formation have a signification to 
their professional qualification still far from the reality lively in the classroom. Appoint still 
the amount of have a look to the teacher’s manners and the actions that engage the service’s 
practice. The teacher’s practice is the reality still remoted of the theory, a dichotomy present 
in the teacher’s day by day, that incentive the will to the investigate, in the future moments the 
learning that these Math’s teachers, mobilize to manage the apprenticed and education process 
beside their pupils. 
 
Key Words: Continuation formation – Teacher’s practice – Math’s teachers 
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 As atividades exercidas no espaço profissional, junto aos professores, desembocaram 

nas questões que nortearam a elaboração dessa pesquisa. Na medida em que a experiência 

vivenciada nas Instituições de Ensino e/ou nas Redes Municipais foi sendo consolidada e ao 

mesmo tempo, aprimorada, alguns instrumentos, produzidos pelos professores e também 

pelos formadores, tornaram-se alvo de análise e de discussão nos espaços de formação 

continuada; sendo estes cursos, encontros de formação, reuniões ou capacitações de rede. 

 Independente do espaço formativo, alguns questionamentos tornaram-se cada vez mais 

recorrentes...  

 Enquanto formadora, ligada a uma Consultoria Pedagógica, cujo trabalho consiste em 

assessorar municípios na formação continuada dos professores, um dos questionamentos mais 

prementes, dizia respeito à funcionalidade do que estava sendo proposto, que pode ser 

traduzido pela seguinte questão: em que esse tema (ou abordagem, ou recurso) vai contribuir 

para um melhor desempenho desses professores quando voltarem para a sala de aula? Outro 

questionamento se referia à intenção. Ao observar, por exemplo, as capacitações de rede e o 

grande número de participantes envolvidos naqueles eventos (sobretudo nos municípios 

interioranos) a questão mais presente focava-se na proposta formativa, ou seja: em que o 

programa de formação continuada, proposto pelas consultorias privadas, contratadas para 

realizar as capacitações, trazia contribuições para o desenvolvimento profissional do docente? 

Uma última questão, ligada especificamente à idéia de continuidade: o que acontece, sob o 

ponto de vista da formação propriamente permanente, quando esses professores retornam para 

as suas escolas? Como se dá o acompanhamento? Como são visto o cotidiano, as 

intervenções, as práticas? 

Além da atuação como formadora em programas de Consultoria, o trabalho na 

Coordenação Pedagógica do segmento de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio trouxeram muitas indagações e novas aprendizagens acerca da prática docente e da 

formação continuada. No que se refere à prática, observaram-se as dificuldades e as diferentes 

tentativas dos professores ditos “especialistas”, em tratar do conteúdo específico em sala de 

aula. Entretanto, na disciplina de Matemática, essa dificuldade  se destacava entre todas as 

outras áreas. Diante desse quadro, a inquietação constava do fato de encontrar alternativas que 
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pudessem tornar essa aprendizagem mais significativa, mais concreta e mais prazerosa para os 

alunos. Mas, o que podia ser feito?  

 O dado de realidade encontrado dizia das limitações postas pela formação recebida por 

mim no curso de Pedagogia: uma formação que preparava para atuar mais especificamente no 

segmento de 1ª a 4ª série, sem uma ampliação do olhar para a didática dos conteúdos 

específicos dos segmentos seguintes. Essa realidade conduziu os encaminhamentos feitos a 

partir de então: a necessidade de ser formada permanentemente para atuar em outro segmento, 

sobretudo para poder entender as especificidades pertinentes aos encaminhamentos das áreas, 

o que as distingue, os processos pedagógicos que dizem respeito a essas especificidades, 

dentre outros aspectos.  

 Desde então, várias experiências formativas foram vivenciadas, no papel de 

aprendente e uma delas teve maior significado. Constava dessa última experiência o 

desenvolvimento de observações em sala de aula da área escolhida, aqui, prioritariamente a 

Matemática, momentos de estudo individual e em grupo, palestras, participação nas reuniões 

de formação da escola e atividades on line  que giravam em torno das experiências 

particulares no espaço de trabalho. Essas atividades eram enviadas para o formador-tutor, que 

sempre fazia devolutivas com observações, sugestões e encaminhamentos de estudo. 

 A partir dessas vivências, o interesse pela formação de professores de Matemática e 

pelo estudo da didática da Matemática ganhou sentido e passaram a compor o foco de 

interesse no cotidiano da escola.   

O trajeto percorrido até aqui gestou a origem das inquietações que conduziram à 

elaboração do projeto para a seleção do mestrado. Na ocasião, a questão que se apresentava 

como problema para ser investigado se configurou da seguinte forma: “o programa de 

formação continuada proposto, por consultorias privadas na Instância Pública Municipal, 

contribui para o desenvolvimento profissional do docente?”. Pelas perguntas já apresentadas, 

a hipótese levantada era a de que esse desenvolvimento profissional ficava muito mais a cargo 

dos próprios docentes do que dos programas de formação, sobretudo por serem dissociados da 

prática cotidiana e elaborados por profissionais externos à própria rede, sem vínculos. Em 

função dos diferentes questionamentos, esse primeiro projeto recebeu o seguinte título: “A 

escola como espaço de formação continuada: a montagem de uma colcha de retalhos”. 

 Após o ingresso no mestrado, várias mudanças foram vivenciadas em relação ao que 

se propunha como pesquisa sobre aqueles que seriam os participantes, e, nesse segundo 

momento do projeto, também o olhar sobre a formação passou por um refinamento. A questão 

de investigação foi reformulada para: “qual a contribuição que a formação continuada traz 
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para a profissionalização docente?”.  O título passou a ser: “A formação continuada e o 

espaço de profissionalização docente: uma colcha de muitos retalhos”. 

 Desse momento em diante, as disciplinas, o grupo de estudo, os professores e, 

principalmente, os encontros de orientação foram acrescentando novos elementos – tanto do 

ponto de vista teórico como do problema a ser pesquisado. Num encontro com a orientadora, 

enquanto discutíamos uma produção realizada, observou-se que os encaminhamentos dados 

para a pesquisa estavam mais voltados para a didática dos conteúdos específicos, do que para 

a formação de professores. Para consolidar essa observação, constatou-se que as referências, 

os registros, as intervenções e as ponderações daquela produção tratavam de especificidades 

da Matemática e não da formação do indivíduo para lidar com a Matemática junto à 

problemática do seu cotidiano. Uma pergunta, feita pela orientadora, foi o primeiro “ponto de 

mutação”: “o que você quer fazer? Investigar a formação ou investigar a didática da 

Matemática? As duas coisas não vão ser possíveis”. Foi importante perceber que, apesar das 

muitas questões sobre conteúdos e as relações de ensino e aprendizagem, essa não era a 

motivação para a pesquisa. Anterior aos conteúdos, encontrava-se a formação e, nesse caso, 

especificamente, os estudos da área de Matemática subsidiariam as discussões ao tornarem-se 

“parceiros” daqueles que discutiam a formação inicial, a formação dos matemáticos e a 

formação continuada. 

 Pela terceira vez, o projeto deveria passar por novas modificações.  

 Nessa etapa, é fundamental dizer das contribuições que a disciplina de Pesquisa II 

(obrigatória para o núcleo de Formação) e os encontros semanais com a Orientadora 

trouxeram para essa (re)construção. 

 Na disciplina de Pesquisa em Formação de Professores e Prática Pedagógica II foi 

possível vivenciar muitos momentos de desafios e, às vezes, momentos de raiva e de 

desânimo. As atividades propostas e as leituras a serem realizadas exigiram um refinamento 

do olhar e da interpretação do que estava sendo discutido, sob o ponto de vista das 

contribuições para o projeto de cada aluno(a). Sem dúvida, o segundo “ponto de mutação”. 

Foi um processo muito difícil. Entretanto, aprender sobre o que é pesquisa, o papel do 

pesquisador, a seriedade das etapas vivenciadas, o registro, o significado dos dados, das 

categorias eleitas e da produção do conhecimento, trouxe uma outra perspectiva sobre o que 

deveria ser feito nesse momento de modificação do projeto de pesquisa. 

 Por outro lado, os encontros semanais de orientação e as perguntas “de arrumação” ou 

de “desarrumação” da orientadora, bem como os comentários feitos após a escuta dos longos 

relatos sobre textos lidos ou sobre situações vivenciadas, acompanhados –na maioria das 
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vezes- de um pedido de registro “para o nosso próximo encontro”, repercutiu numa ordenação 

mais rigorosa de tempo para estudo e para produção. Isso não significou outro “ponto de 

mutação”, mas significou um compromisso firmado que não poderia ser desfeito. 

Ao trilhar o caminho de estudos sobre a formação continuada, surgiram determinados 

confrontos com algumas questões que fortaleceram o interesse pela área, atrelada às questões 

colocadas inicialmente, tais como: os pressupostos sobre os quais os documentos que 

norteiam a formação continuada dos professores estão embasados, a escassa 

presença/importância do pensamento e das vozes dos professores, sujeitos da maior relevância 

nessa discussão, as ações formativas, o significado da formação para a prática docente, a 

concepção de formação continuada dos professores e técnicos, a continuidade do trabalho 

docente após a formação, dentre outras questões.  

 

 

a) Âmbito da Problemática e seus Fundamentos 

 

 

Com esse estudo se quis entender como se dá a dinâmica da formação continuada em 

seu todo, a partir das diferentes visões dos profissionais que a compõem. Interessou-nos os 

documentos e a voz de quem planeja, de quem executa e de quem recebe a formação. Cruzar 

o discurso dos participantes com o que dizem os documentos foi o desafio ao qual se propôs 

com a presente pesquisa, gerando a seguinte questão central: qual a política/programa de 

formação, aplicada junto aos professores de Matemática, que se caracteriza como programa 

de formação continuada e quais as implicações dessa formação para a prática docente?  

Assim, esse percurso, permeado de inquietações, incertezas, modificações e certezas; 

contribuiu significativamente para o que hoje se constitui nesta pesquisa: 

“Políticas/Programas de Formação de Professores de Matemática: implicações para a Prática 

Docente”. 

O objeto de estudo deste trabalho tem, na formação continuada dos professores de 

Matemática, seu espaço. Para tanto, por ser um processo contínuo, onde se configuram vários 

aspectos da própria formação e da prática, além das relações entre os pares e entre professores 

e alunos, professores e Instituição, professores e Formador; realizou-se uma pesquisa sobre as 
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Políticas/Programas de formação continuada dos Municípios em estudo (Paulista, Olinda e 

Cabo de Santo Agostinho), através dos documentos apresentados pelas Secretarias de 

Educação dos  respectivos municípios, ouviu-se os professores de Matemática (através da 

aplicação de questionários) e os técnicos das Secretarias (através da realização de entrevistas), 

responsáveis pela formação. 

Partindo dessa problematização e do objeto de estudo, a pesquisa teve como objetivo 

geral: 

• Analisar as Políticas e Programas de formação continuada de professores  de 

Matemática, desenvolvida pela Secretaria de Educação de três municípios da Região 

Metropolitana do Recife, no período de 2000-2007, na perspectiva dos documentos 

norteadores das ações formativas, e  compreendê-las ainda, através da escuta de dois  dos seus 

protagonistas: professores e equipe técnico-pedagógica; 

Para alcançar tal objetivo, de modo mais específico, buscou-se:  

• Conhecer os documentos nos quais se definem as Políticas e Programas de formação 

continuada proposta pela Secretaria de Educação; 

• Identificar as características estruturais (ações, participação, contribuições, entre 

outros) da Política/Programa de formação continuada analisada, enfocando as características 

voltadas para a área de Matemática, destacando a opinião dos professores e técnicos sobre o 

tema, tendo como suporte as diretrizes documentais; 

• Entender a concepção dos professores de Matemática a respeito da formação 

continuada proposta pela Secretaria de Educação, suas necessidades, preocupações, 

motivações e aprendizagens; 

• Compreender como os professores e técnicos concebem a relação entre as propostas 

das Secretarias de Educação a respeito da formação continuada e as suas implicações para a 

prática docente; 

O modelo que postula o professor como participante de formação, ao lado das 

pesquisas que se desenvolvem com eles, busca superar a antiga dicotomia entre teoria e 

prática, estabelecendo uma relação dialógica entre ambas. Dessa forma, o professor, ao 

buscar soluções para os seus problemas, pode ser capaz de amparar sua busca em 

contribuições tanto da teoria quanto de outras experiências educativas, sempre levando em 

consideração o seu contexto de atuação.  
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No Brasil, a pesquisa sobre formação de professores de Matemática, realizada por 

Fioretini (2003, 2005) afirma que os avanços ocorridos nos cursos de Licenciatura em 

Matemática nas últimas décadas, estão mais relacionados às mudanças do discurso teórico do 

que na prática. Dessa forma, o autor enfatiza a necessidade dos pesquisadores encontrarem 

formas de produzir discursos que, na realidade, demonstrem o quadro atual desses cursos e 

mostrem possibilidades reais de avanços. 

 Wolski & Soares (2006) afirmam que: 

 

Estes discursos terão mais força e coerência à medida que se 
produzirem a partir de contextos específicos. Ou seja, trata-se de 
pensar os cursos de Licenciatura em Matemática a partir de cada 
instituição, contextualizando historicamente seu processo de 
constituição e considerando, ao longo deste processo, os diversos 
embates entre legislação vigente, interesses individuais e coletivos (da 
instituição, dos professores e dos alunos do curso) e discussões 
teóricas mais marcantes no cenário educacional nos diferentes 
períodos, entre outros (p.2). 
 

Dentro dessa perspectiva, os cursos de Licenciatura têm promovido um quadro de 

discussão e embasamento muito voltado, ainda, para o campo teórico-científico, distanciado 

da prática efetiva e das reflexões que se fazem necessárias para uma atuação docente que 

amplie a intervenção, que fuja em parte dos modelos e exercícios prontos, para uma 

intervenção que considere a multiplicidade das relações que estão postas em sala de aula. 

 Esse formato da formação inicial se contrapõe às discussões trazidas por Brousseau 

(1984) e Vergnaud (1990) sobre o papel do professor no ensino da Matemática. Brousseau, 

com a Teoria das Situações Didáticas, propõe que o professor seja capaz de selecionar e 

organizar as descobertas dos alunos, sistematizando-as para uma melhor compreensão do 

conceito visado e possa propor novas situações para consolidar os novos conhecimentos. O 

ideal é que este momento seja individual para que o professor perceba o desempenho de cada 

aluno.  

Essa forma de intervenção nos remete às idéias trazidas pela Teoria dos Campos 

Conceituais, de Vergnaud (1994). O autor é enfático ao afirmar que é função do professor 

identificar quais conhecimentos seus alunos têm, explicitamente, e quais os que eles usam 

corretamente, mas não os desenvolveu a ponto de serem explícitos. Dessa forma, ensinar 

pressupõe um claro entendimento das atuais competências e concepções do aluno, e das 

estratégias e teorias que mobilizam na construção de um campo conceitual. 
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Essas abordagens implicam numa nova proposta de formação. Formação de caráter 

construtivo, reflexivo, crítico, mas também de consciência de um processo sempre inacabado, 

que se refaz.   

A esse respeito, nos diz Paulo Freire (2005) que “a prática docente crítica, implicante 

do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o 

fazer” [...] “por isso é que na formação continuada dos professores, o momento fundamental é 

o da reflexão crítica sobre a prática” (p. 42-43). 

O pensamento Freireano indica que o processo de formação continuada do professor está 

diretamente relacionado a um processo contínuo e permanente do seu desenvolvimento 

profissional, desenvolvimento esse permeado pela constante reflexão de si e da sua ação. Para 

tanto, torna-se importante a apropriação dos saberes, pelos professores, em direção à autonomia, 

que pode levar a uma prática crítico-reflexiva, abrangendo a vida cotidiana da escola e os saberes 

derivados da experiência docente. 

Essa forma de tratar e entender a formação, traz um desafio considerável para o 

professor que teve sua formação inicial, numa proposta diametralmente inversa. Aqui, 

concebe-se a formação docente como uma prática reflexiva, onde o professor deverá ser 

capaz de refletir sobre si mesmo, sobre sua prática, sobre sua ação. A ação reflexiva é, 

também para Schön (1987), um passo inicial para que o professor possa realizar questões 

sobre si, enquanto agente formador, sobre sua forma de intervir e sobre suas crenças. 

Segundo Pimenta (1999), a formação de professores vem se opondo à racionalidade 

técnica até então vigente. Considera-se, cada vez mais, o professor como um intelectual em 

processo contínuo de formação. Esse processo de formação desencadeia uma constante 

reflexão sobre suas próprias experiências cotidianas, o que ressignifica os seus saberes 

docentes e, consequentemente, a sua prática. 

Em oposição à racionalidade técnica que considera o professor como aplicador de 

técnicas, é preciso que o professor seja considerado um profissional relativamente autônomo 

e reflexivo. Nessa perspectiva, Nóvoa (1997) afirma que “a formação não se constrói por 

acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas) mas, sim, através de um trabalho de 

reflexividade crítica sobre as práticas de (re)construção permanente de uma identidade 

pessoal. Por isso é tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência” 

( p. 25). 

Nesse sentido, é possível falar em formação onde o participante é responsável pela sua 

própria evolução profissional e mobiliza saberes que são constitutivos e mobilizadores de sua 

ação educativa. Em seu desenvolvimento profissional, a constituição desses saberes da 
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experiência, ancorados em sua prática cotidiana, levam o professor a estabelecer  uma “relação 

crítica” com os outros saberes, conforme afirma Tardif (2000) ao dizer que “a experiência... filtra 

e seleciona os outros saberes, permitindo assim aos professores reverem os seus saberes, 

julgá-los e avaliá-los e, portanto, objetivar um saber formado de todos os saberes retraduzidos 

e submetidos ao processo de validação constituído pela prática cotidiana” ( p. 215). 

A nosso ver, a formação continuada, apoiada nas experiências dos professores, pode 

contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, se levar em consideração que os 

professores não são somente técnicos ou executores. Segundo Tardif (2002), é necessário que 

encontremos “uma nova articulação e um novo equilíbrio entre os conhecimentos produzidos 

pelas universidades a respeito do ensino e os saberes desenvolvidos pelos professores em 

suas práticas cotidianas” (p.36). 

 

 

b) O Caminhar Metodológico 

 

 

A metodologia adotada neste estudo aponta para uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, por meio da análise documental, aplicação de questionários e realização de 

entrevistas semi-estruturadas. 

Na construção desse estudo foram utilizados diferentes instrumentos para a análise 

documental, como, publicações Institucionais e Leis (através do Estatuto do Magistério). 

LÜDKE (1986, p. 38) enfatiza que a análise documental busca identificar informações 

factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses de informações. Sobre esse aspecto 

a análise documental considera qualquer material escrito que possam ser utilizados como 

fontes de informações, sejam leis, regulamentos, autobiografias, jornais, revistas, e 

estatísticas, entre outros. 

A escolha pela análise documental deu-se em face de que precisava conhecer “os 

caminhos” que pontuam a formação do professor, bem como, ter a escuta dos protagonistas 

dessa formação, como professores e técnicos. Foi fundamental para a compreensão de como 

esse processo se estabelece. 

Para a efetivação dessa pesquisa, realizou-se, previamente, um estudo-piloto, 

envolvendo seis professores de Matemática de uma Instituição de Ensino da rede privada, 
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com os quais se testou o modelo do questionário a ser aplicado com os participantes e 

realizou-se algumas “escutas” sobre o processo formativo do qual participavam. 

Todas as considerações feitas até aqui, apóiam as intenções de investigar o processo 

formativo pelos quais professores de Matemática, dos Municípios da Região Metropolitana 

do Recife, vêm vivenciando e em que essa formação tem contribuído para o aprimoramento 

da prática docente. 

 Tomou-se como sujeitos participantes desse trabalho uma representação de 

professores que lecionam a disciplina de Matemática, dos municípios envolvidos e os técnicos 

das Secretarias de Educação.   

 

 

c) Apresentação, ou, O Tracejo do Caminho... 

 

 

Este trabalho sobre  Políticas/Programas de Formação de Professores de Matemática: 

implicações para a Prática Docente, vêm atender a uma discussão sobre as mudanças 

necessárias, no contexto educacional, dos últimos anos em nosso país. Nele aponta-se, 

especificamente, uma reflexão crítica sobre a Formação de Professores de Matemática, a fim 

de buscar caminhos para a efetivação de uma prática docente comprometida com a construção 

de conhecimentos, com a reflexão sobre a mesma e com a formação de um homem 

comprometido socialmente e politicamente com a formação de uma sociedade mais justa e 

democrática. 

A relevância do estudo dá-se em face de que não haverá um ensino de qualidade que 

acompanhe as transformações da sociedade, que contemple as especificidades da área, que 

desmistifique a cultura existente em relação ao ensino da Matemática, sem que haja uma 

transformação social e pedagógica nas ações desses profissionais. 

Na introdução, De onde vim: Traçando os Caminhos, situa-se o leitor na 

problemática geral da pesquisa, os questionamentos para a investigação,  o percurso feito pela 

pesquisadora para a construção do objeto de estudo, os objetivos (geral e específicos) e a 

relevância do tema em estudo. Apresenta-se ainda, um panorama metodológico, bem como 

uma breve exposição da trajetória profissional da pesquisadora. 

Nesse contexto, no capítulo I, intitulado Percursos Caminhados, buscou-se  traçar, 

num primeiro momento, uma discussão sobre a formação continuada, considerando a 
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formação de um professor reflexivo, tomando como marco da discussão a década de 90.  

Nessa abordagem, apresentou-se uma discussão sobre o papel do docente, estabeleceu-se um 

diálogo a respeito de algumas concepções sobre formação continuada e um breve panorama 

sobre a formação de professores no Brasil. Tomou-se como referenciais nessa etapa, SCHÖN 

(1987), ARROYO(1999),  AMIGUINHO (1992), ZEICHNER(1993), NÓVOA (2001), 

PERRENOUD (1998) E AGUIAR (2004), dentre outros. 

 Num segundo momento, abordou-se a própria concepção de prática docente, numa 

proposta também e igualmente transformadora, conforme Freire (2001), impregnada pelos 

saberes da docência segundo Tardif (2000).  Dentre os teóricos presentes no texto, será 

estabelecido um diálogo com PIMENTA (2005), FREIRE (2005), MONTEIRO (2005) e 

internacionais como ZEICHNER (1993), GIROUX (1986, 1988, 1997) CONTRERAS (2002) 

E VYGOTSKY (1998), entre outros, que têm se destacado através de pesquisas e estudos 

acerca dessa temática. 

No capítulo II, A Composição do Caminho, ou, o Caminho se faz ao Caminhar, 

apresenta-se uma abordagem do percurso metodológico que foi percorrido durante a 

realização dessa pesquisa, onde se tomou como fundamentos da investigação a abordagem 

qualitativa. 

Está presente, nesse capítulo, a fundamentação teórica sobre a análise documental, 

sobre a entrevista e sobre o questionário. 

Realiza-se aqui, também, a análise dos documentos pesquisados, por Município, e é 

feita uma discussão sobre o que esses documentos apresentam, enquanto programas de 

formação de professores. 

No capítulo III, Os Parceiros do Caminho, apresenta-se a caracterização dos sujeitos 

envolvidos nessa pesquisa, quais sejam: os professores do Município do Cabo de Santo 

Agostinho, de Olinda e de Paulista, bem como os técnicos das referidas Secretarias de 

Educação. 

O capítulo IV, Por Onde o Caminho Nos Conduziu... é destinado à análise dos dados 

obtidos com os questionários e a entrevista. Os dados são analisados considerando as duas 

macro categorias desse trabalho: Categoria Formação de Professores e Categoria Prática 

Pedagógica, tendo em vista as hipóteses para a realização desse trabalho. 

Os fios de entrelaçamento entre os eixos foram tecidos pela análise dos documentos 

das Secretarias de Educação Municipais, que constam as Políticas e Programas de formação 

continuada, as intenções e proposições, no que se refere ao professor e à proposta educativa, 

pela problematização das relações entre as concepções dos professores acerca dos processos 
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de ensinar, aprender e refletir sobre suas práticas e as que eles têm a respeito do campo da 

Matemática, considerando, no que se refere à formação, o papel do professor reflexivo e em 

que essa reflexão incide na melhoria da sua prática e,  finalmente, pela fala dos técnicos, que 

respondem pelo processo formativo, com as suas concepções e análises acerca da formação 

implementada em seu Município. 

O capítulo V, Quando o caminho não se concluiu ou, até onde o caminho nos 

conduziu, procurou-se articular os objetivos propostos para a pesquisa com os resultados 

obtidos, destacando aspectos fundamentais que permitam compreender as relações e os 

processos de formação vivenciados pelos professores, o papel dos formadores apontando-se 

algumas questões para a reflexão acerca das políticas de formação analisadas. 

Nas considerações finais, Quando o Caminho não diz Tudo..., procurou-se fazer uma 

releitura do percurso, propondo questões para futuras pesquisas, implicações e limitações 

deste estudo. 

Sob esse aspecto, a formação continuada é, assim, uma perspectiva onde se reconhece 

a necessidade de crescimento e de aquisições diversas, processo em que se atribui ao próprio 

professor o papel de sujeito fundamental. 

Espera-se, com essa pesquisa, contribuir com a discussão da formação dos docentes 

em Matemática, priorizando as práticas que preconizem a reflexão e a construção de 

conceitos como subsídios prioritário do saber-fazer do professor. 
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CAPÍTULO 1 

PERCURSOS CAMINHADOS... 
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1.1 - Da Formação do Professor de Matemática 

 

 

As considerações feitas inicialmente, sobre a formação continuada de professores, 

servem de alicerce para que seja possível refletir sobre a formação específica do professor de 

Matemática. Pensa-se que atentar o olhar para a recente história das reformas curriculares no 

ensino da Matemática e para a história dos cursos de formação de professores no Brasil pode 

ajudar na compreensão geral de como os cursos de licenciatura, que formam os professores de 

Matemática, chegou a ser o que é hoje. 

Segundo Fiorentini (1995, p.5), até o final da década de 50, “o ensino da Matemática 

no Brasil, salvo raras exceções, caracterizava-se pela ênfase às idéias e formas da Matemática 

clássica, sobretudo ao modelo euclidiano e à concepção platônica de Matemática”. Era um 

ensino livresco e centrado no professor como o detentor e o transmissor que iria expor o 

conteúdo. 

De maneira geral, a licenciatura brasileira encontrava-se nesse contexto quando, no 

mundo, começava a surgir idéias de reformulação e modernização do currículo escolar. 

As propostas de reformas curriculares pelas quais passaram a Matemática não 

estiveram imunes a possíveis distorções e a avaliações, muitas vezes, negativas. Um exemplo 

característico foi a reforma iniciada por volta de 1960, intitulada Matemática Moderna. Uma 

proposta que “inscreveu-se muito claramente numa política de formação a serviço da 

modernização econômica” (PIRES, 2000, p. 9). A modernização era desejo das elites 

ocidentais. Para o contexto histórico da época, modernizar-se significava conseguir avançar 

tecnologicamente e, conseqüentemente, implicava na necessidade de se realizar melhores 

pesquisas. A Matemática era vista, então, como a chave para esse avanço. Por isso a 

“preocupação central [da reforma Matemática Moderna] era a de se ter uma Matemática útil 

para a técnica, para a ciência e para a economia moderna” (PIRES, 2000, p. 11). Do ponto de 

vista educacional, era preciso, portanto, “aumentar a competência dos jovens e formar, 

particularmente, cientistas e engenheiros de alto nível”, com o objetivo de elevar o nível 

técnico e científico. Isso, com certeza, passava pelo âmbito da Matemática. (PIRES, 2000, p. 

19). 

Resumidamente, a reforma intitulada Matemática Moderna: 1) Preconizava o estudo 

dos conjuntos e das relações, colocando ênfase nas definições como algo que daria um sentido 

preciso a determinados termos matemáticos, aos quais os alunos deveriam se ajustar; 2) 

Concebia uma Matemática prioritariamente algébrica, lógica, na qual se estudava estruturas e 
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sistemas de símbolos, preocupada com maior generalidade e acesso a um nível de abstração 

superior – característica esta considerada a mais moderna da Matemática. Enfim, concebia a 

Matemática como linguagem universal, ou linguagem da “racionalidade moderna”, que era 

chave para o acesso ao pensamento científico (PIRES, 2000, p.11). 

Para os níveis Secundário e Universitário, o ensino baseou-se na idéia da apresentação 

formalista da Matemática, ou seja, o professor deveria partir das hipóteses ou axiomas para 

articular as deduções lógicas, chegando assim aos resultados - os teoremas (PIRES, 2000, 

p.14). Essa é basicamente a concepção de que a Matemática é a ciência das demonstrações 

rigorosas, é uma tendência formalista (DAVIS e HERSH, 1985, p.357-361). 

No Brasil, a introdução das idéias da Matemática Moderna começa a ser discutida, 

com pouca atenção, a partir do ano de 1955, em Congressos Brasileiros do Ensino de 

Matemática. E, em 1967, também num desses congressos, é que se discute com mais 

objetividade e atenção essa introdução de reforma no ensino secundário (PIRES, 2000, p.32). 

Fiorentini (1995) e Pires (2000) colocam também que, em 1961, foi fundado em São 

Paulo o GEEM (Grupos de Estudos sobre o Ensino da Matemática), que contribuiu 

decisivamente para a difusão do ideário da Matemática Moderna e,  

 

muitos professores universitários, influenciados pelos trabalhos do grupo 
francês ´Bourbaki´, também difundiram, por longo tempo – ocorrendo ainda 
hoje em algumas universidades – esse ideário e, sobretudo, a concepção 
estrutural-formalista da Matemática, através dos cursos de Licenciatura em 
Matemática (FIORENTINI, 1995, p.15) 

 

Nessa época, décadas de 60 e 70 do século passado, o ensino no Brasil mostrava uma 

tendência tecnicista, na qual a educação escolar teria a “finalidade de preparar e ‘integrar’ o 

indivíduo à sociedade, tornando-o capaz e útil ao sistema”, baseada numa concepção 

behavorista de aprendizagem, segundo a qual aprender é mudar de comportamento mediante 

estímulos (FIORENTINI, 1995, p.15). 

Configurava-se um contexto composto por uma maneira de conceber o processo de 

ensino e aprendizagem – tecnicista - e por uma maneira de conceber a Matemática - a 

Matemática Moderna. Tem-se, então, o “tecnicismo-formalista” (FIORENTINI, 1995, p.15). 

O ensino passa a deixar para segundo plano a essência dos significados 

epistemológicos dos conceitos, enfatizando a Matemática pelas fórmulas, definições, aspectos 

estruturais, pelo rigor no uso da linguagem matemática, e pela precisão, entre outros; é como 

se a Matemática não tivesse relações com interesses sociais, da vida cotidiana (FIORENTINI, 

1995, p.16). 
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Os conteúdos passam a ser encarados como informações, regras e princípios que 

devem ser memorizados, passam a ser organizados com a finalidade de que os alunos se 

tornem habilidosos na utilização de algoritmos e fórmulas e na resolução de problemas-tipo 

(FIORENTINI, 1995). Este último aspecto, segundo o método da descoberta, “que 

compreende técnicas da redescoberta, da resolução de problemas e de projetos”, é bastante 

experimentado na educação científica (FIORENTINI, 1995, p.16). 

O II Congresso da International Comisson on Mathematical Instruction, em 1972, 

marcou o fim da Matemática Moderna. Começava-se, então, a perceber a necessidade de 

novas propostas: 

 

A crítica à excessiva valorização dos conteúdos em lugar dos 
métodos, as primeiras discussões sobre a resolução de problemas e a 
ligação da Matemática com a vida real, os debates sobre o uso de 
calculadoras e de outros materiais de ensino foram colocando em 
xeque o ideário do movimento anterior. A compreensão de que 
aspectos sociais, antropológicos, psicológicos, lingüísticos têm 
grande importância na aprendizagem da Matemática trouxe novos 
rumos às discussões curriculares (PIRES, 2000, p. 12-13). 

 

Gonçalves e Gonçalves (1998) colocam que os cursos de licenciatura das 

universidades brasileiras seguem, de maneira geral, o modelo de estrutura curricular em que 

as disciplinas dos conteúdos específicos são ministradas antes das disciplinas pedagógicas. No 

entanto, percebe-se alguma mudança nessa estrutura, sobretudo com a publicação da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), em 1996, e as Diretrizes Curriculares para a Formação de 

Professores para a Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, de 2001. 

De fato, há poucas pesquisas que relatam como estão as licenciaturas atuais. Sabe-se 

que as disciplinas pedagógicas e a prática de ensino ganharam uma maior carga horária com 

as novas diretrizes. A LDB sugere 300 horas de prática de ensino e as diretrizes de 2001 

sugerem 800 horas de prática pedagógica escolar. No entanto, parece ainda haver uma grande 

desarticulação entre as disciplinas chamadas pedagógicas e as chamadas de matemática. 

Inseridos numa formação com fortes influências de uma Matemática formalista, 

ensinada sob as características tecnicistas, os licenciandos encontram-se numa situação na 

qual alguns conhecimentos que lhes são apresentados como importantes para sua formação 

profissional parecem desnecessários e estão distantes da realidade de sala de aula. 
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 Qualquer destes movimentos de renovação curricular é marcado por intensos debates 

que evidenciam as dificuldades em modificar de maneira profunda as formas de trabalho 

desde há muito prevalecentes no ensino desta disciplina. 

 Em consonância com as perspectivas prevalecentes na investigação realizada nos 

períodos citados, as abordagens dominantes ao desenvolvimento curricular colocam o 

professor em plano secundário. As reformas são idealizadas por um número reduzido de 

especialistas, cabendo ao professor decifrar as intenções, objetivos e estratégias imaginados 

pelos proponentes e procurar aplicá-los da melhor forma possível. Porém, torna-se cada vez 

mais claro que a concretização das intenções reformistas passa por um processo de 

reformulação de modos de pensar e de agir, incluindo a valorização de novos objetivos, o 

desenvolvimento de novos tipos de tarefas e formas de trabalho bem como novos modos de 

interação dentro da sala de aula — o que, longe de constituir uma mudança trivial, implica um 

significativo esforço de elaboração didática e de reflexão.  

Além disso, sabe-se que em qualquer projeto de reforma, existem aspectos que não 

podem ser previstos quando do seu planejamento e que, só vem à tona, na fase de 

concretização do mesmo. 

 Deste modo, o professor desempenha um papel essencial nos processos de mudança 

curricular, não só para interpretá-los corretamente, mas também para informar e validar o que 

está sendo proposto. Se a intenção é promover uma efetiva mudança nas práticas de ensino, 

torna-se necessário uma abordagem teórica e metodológica completamente diferente à 

investigação sobre os professores, e é isso que se vai procurar com uma nova abordagem de 

investigação que foca a sua atenção nas concepções, práticas e saberes profissionais dos 

professores. 

 Fiorentini (1998) destaca, como um dos aspectos fundamentais à formação teórica do 

professor, o domínio e a reflexão epistemológica, sobretudo nas áreas de ciências e 

Matemática, pois “a forma como conhecemos e concebemos os conteúdos de ensino tem 

fortes implicações no modo como os selecionamos e o re-elaboramos didaticamente em saber 

escolar, especialmente como os exploramos e problematizamos em nossas aulas” (p. 31). 

 As pesquisas sobre a formação de professores de Matemática mostram as intenções de 

superação das lacunas presentes na formação desses docentes. Fiorentini (1998) e seus 

colaboradores analisaram dissertações e teses sobre formação do professor de Matemática, 

defendidas no Brasil entre 1970 e 2000, separando-as em dois grupos bem demarcados: os 

trabalhos realizados nas décadas de 1970 e 1980 — em que, segundo os autores, o conceito de 

formação subjacente era fundamentalmente o de treinamento — e os trabalhos realizados nos 
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anos de 1990, em que "supera-se o termo treinamento" e "inicia-se uma nova etapa na 

pesquisa sobre formação de professores" (Ferreira et al., 2000, p. 265). Uma das direções para 

a qual aponta essa nova etapa é a análise do processo de formação específica dentro das 

licenciaturas. 

 O professor está longe de ser um profissional acabado e amadurecido no momento em 

que recebe a sua habilitação profissional. Os conhecimentos e competências adquiridos antes 

e durante a sua formação inicial são manifestamente insuficientes para o exercício das suas 

funções ao longo de toda a carreira. Por outro lado, o professor não pode ser visto como um 

mero receptáculo de formação — pelo contrário, deve ser encarado como um ser humano com 

potencialidades e necessidades diversas, que importa descobrir, valorizar e ajudar a 

desenvolver.  

 Sob esse aspecto, a formação continuada é, assim, uma perspectiva em que se 

reconhece a necessidade de crescimento e de aquisições diversas, processo em que se atribui 

ao próprio professor o papel de sujeito fundamental. 

 

 

1.2 - Da Formação Continuada 

 

 

 O enfoque investigativo na área de formação de professores vem mudando nas últimas 

décadas. O número de publicações sobre os saberes docentes tem se multiplicado, o que 

sugere a valorização gradativa da prática docente na formação de professores. 

 Nunes (2001) ressalta que, durante a década de sessenta, valorizava-se o conhecimento 

especıfico do professor em relação à disciplina que ministrava. Na década de setenta, esta 

concepção foi absorvida pela valorização dos saberes didático-metodológicos. A partir da 

década de oitenta, surge a preocupação e valorização da prática pedagógica (p. 29). 

 De acordo com Tardif (2002, p. 112), a formação docente está voltada para a prática a 

partir dos estudos desenvolvidos nos Estados Unidos na década de oitenta, que tornaram a 

atuação do professor na sala de aula um importante objeto de investigação.  

 Desde então, a prática docente em sala de aula vem sendo considerada como fonte de 

saberes, imprescindível à formação de professores. Dessa maneira, uma das tendências 

contemporâneas dessa formação está voltada às práticas docentes e aos saberes que o 

professor desenvolve a partir de suas atividades. No Brasil, esses estudos surgiram a partir da 

década de noventa e, a partir desse período, o número de publicações na área vem crescendo. 
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 Algumas tendências contemporâneas na formação de professores estão baseadas em 

princípios críticos e investigativos, que viabilizem a formação de um profissional prático-

reflexivo e crítico, capaz de se auto-desenvolver numa perspectiva reflexiva e construtiva. Um 

profissional capaz de relativizar seus saberes questionando-os sempre, em busca de novos 

saberes, novos questionamentos, refletidos, analisados, numa busca incessante por saberes 

revestidos de conhecimento.  

 Essa prática formativa, quando receptiva por parte dos professores, propicia uma 

relação entre as intenções didáticas e a prática efetiva. Pensar não somente sobre o fazer 

pedagógico, sua forma de atuação, mas nas mudanças decorrentes dessa “forma diferente” de 

atuação, implica numa constante ressignificação da sua concepção sobre o papel do professor.  

 O docente, de acordo com algumas tendências contemporâneas na formação de 

professores, é considerado como um profissional autônomo, como um intelectual em contınua 

formação, o que propicia uma reflexão constante sobre e nas práticas e experiências 

cotidianas. 

 Nóvoa citado por Pimenta (1999), considera que a “formação de professores deve 

possibilitar um pensamento autônomo, numa perspectiva crítico-reflexiva” (p. 29).  

 Desta forma, segundo Nóvoa (1997), faz parte da formação docente: a) o 

desenvolvimento pessoal; b) o profissional; c) o organizacional. Entendendo que: 

a) O desenvolvimento pessoal significa produzir a vida do 
professor. O autor considera que a formação docente deve estimular 
uma perspectiva crítico-reflexiva, que viabilize a auto-formação 
participada e o pensamento autônomo do professor. A formação é 
considerada um investimento pessoal que visa construir uma 
identidade pessoal e profissional (NÓVOA, 1997, p. 25-26).  
 

 Corroborando com a perspectiva de Nóvoa, Aguiar (2004) afirma que “para efeito da 

construção de uma identidade profissional e, portanto, social, os indivíduos devem entrar em 

relações de trabalho, participando em atividades coletivas de organização, intervindo no jogo 

de atores” (p. 67). 

b) O desenvolvimento profissional, segundo o autor, significa 
ainda, produzir a profissão docente, estimulando o desenvolvimento 
autônomo e contextualizado, pois, profissionais competentes têm 
capacidade de auto-desenvolvimento reflexivo. O que viabiliza a 
reconstrução constante e permanente da identidade do professor 
(NÓVOA, 1997, p. 26-28);  
 
c) O desenvolvimento organizacional refere-se, conforme o 
autor, a produção da escola, de modo que a formação de professores 
conceba a escola como um ambiente educativo, que associe o trabalho 
propriamente dito à formação do professor, simultaneamente, no 
cotidiano escolar, entendendo que a formação é indissociável tanto 
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dos projetos profissionais quanto dos organizacionais (NÓVOA, 
1997, p. 28- 31). 

 
 

 Desta forma, é possível compreender a identidade docente como a indissociabilidade 

entre a identidade pessoal e profissional do professor, pois, conforme Nias apud Nóvoa (1997) 

"O professor é a pessoa. E uma parte importante da pessoa é o professor” (p. 25). 

 As pesquisas recentes sobre Formação de Professores no Brasil apontam para o que é e 

como vem sendo pesquisados a formação docente, o processo de produção do conhecimento e 

suas representações em nível regional e nacional. O trabalho realizado por Lins (et al)1 (2007) 

indica que  

As pesquisas em formação de professores retratam as temáticas que 
fundamentam os processos de formação. As práticas docentes, por sua 
vez, indicam as necessidades de novas fontes de pesquisa nesse 
campo de tamanha dinamicidade e complexidade. Dessa forma, 
entendemos que a pesquisa e a formação de professores tornam-se 
interdependentes [...] embora sejam constatadas lacunas existentes em 
diversas áreas dessa formação (p. 9). 

  

 O investimento a ser observado no âmbito da pesquisa sobre a prática docente, leva a 

um outro questionamento sobre o foco prioritário da formação continuada e sobre o que está 

sendo privilegiado na formação. Entende-se que a prática envolve muito mais do que o agir 

em sala de aula: tem a ver com a resolução de problemas que surgem nas relações professor-

aluno que interferem na ação do professor em sala, tem relação direta com os projetos ativos a 

serem discutidos e executados pelo professor e seus pares, além de se relacionar com os 

saberes construídos individual e coletivamente.  

 Para Aguiar (2004), é fundamental que os programas de formação considerem o 

diálogo entre os professores como elemento que pode vir a consolidar os “saberes emergentes 

da prática profissional e sua formação que deve passar pela experimentação, pela inovação, 

pelo ensaio de novos modos de trabalho pedagógico”. De acordo com a autora, a reflexão 

crítica, assim como a investigação são aspectos que corroboram com o processo formativo. 

Afirmando que “é preciso passar de uma investigação sobre os professores para uma 

investigação com e pelos professores” (p. 128). 

 Ao se modificar o foco do trabalho, trazendo-o para a perspectiva colaborativa e 

reflexiva, surge uma nova questão que diz respeito às ações que mobilizam os docentes, em 

                                                
1 Lins, V, Costa, S., Arribas, N.; Farias, D.; França, D.; Rocha, A. Pesquisa em  Formação de Professores: alguns temas para a reflexão. 
Trabalho apresentado no Seminário sobre Formação de Professores, da disciplina de Pesquisa em Formação de Professores e Prática 
Pedagógica, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de Pernambuco, 2007, no prelo. 
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seu processo formativo, frente aos desafios propostos pelas constantes mudanças no cenário 

da educação, tomando como base sua formação inicial. 

Dessa forma, segundo Macedo (2001), “A formação docente torna-se o ato de 

assegurar o conhecimento reflexivo, sem desconsiderar o técnico, exigindo aprofundamento e 

escolhas pedagógicas, durante os processos de formação, que conduzam a novas aberturas, 

afastando-se momentos e práticas estagnadas e pré-estabelecidas” (p. 31). 

 Apontar as necessidades de mudanças na escola, discutir sobre a necessidade de uma 

prática reflexiva é uma ação empreendedora que precisa da ação e reflexão dos professores, a 

partir de uma prática individual e coletiva que atenda a unidade teoria-prática, como 

requisitos para a educação que promove o saber fazer. O professor nessa perspectiva  busca 

competências para desenvolver habilidades frente a sua própria formação, visto que diante dos 

novos desafios presentes no contexto escolar e na sala de aula, em que o conhecimento que se 

transforma a cada instante, torna-se necessário o desenvolvimento de novos hábitos e de 

novas atitudes frente à moderna realidade social e humana. Para re-construir a sua formação, 

o professor repensa a sua prática, buscando competências pedagógicas na sua própria ação. 

 Schön (1998) sugere um triplo movimento nesse processo formativo - reflexão-na-

ação, reflexão-sobre-ação e a reflexão sobre-a-reflexão-na-ação – a ser inserido nas ações do 

professor, à medida que traduz a sua própria prática vivida, pensada e refletida. Essa atitude 

reflexiva e investigativa se processará antes, durante e após a sua prática cotidiana, tornando-

se assim uma “práxis” docente construída a partir da necessidade de uma nova postura dos 

professores. 

 Nesse contexto, Schön (2000) afirma que “o professor reflexivo deve tomar como 

ponto de partida a competência e o talento já inerentes à prática habilidosa – especialmente a 

reflexão-na-ação (o pensar o que fazem, enquanto o fazem) - que os profissionais 

desenvolvem em situações de incerteza, singularidade e de conflito” (p.07). 

 Sabe-se que o final da década de 90 foi marcado por grandes discussões com relação à 

formação de professores. Vinha se pensando na reformulação dos Cursos Normais de nível 

médio e das Licenciaturas e de redirecionamento dos cursos de Pedagogia para que se tentasse 

melhorar o desempenho dos alunos, pois se justificava o fracasso escolar destes, culpando a 

má formação do professor. 

 O Art. 62. da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB n.º 9394/96 (1996, p. 

15) nos traz o seguinte texto: 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 



 

 

36 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade Normal. 

 Desde então vemos o governo incentivando a formação de professores nos Institutos 

Superiores de Educação (ISE), retirando das Universidades a responsabilidade desta. É muito 

evidente o conflito de posições ideológicas nas diferentes propostas: concepções de homem, 

de sociedade e de educação, que são a base para uma formação que se pretenda mais humana, 

igualitária e justa. Outra questão é a ampliação dos programas de formação em nível superior 

que se destinam àqueles que já atuam nos sistemas de ensino e com relação a esta, Pimenta 

nos chama a atenção em seu texto, dizendo que: 

a questão se complica quando esses programas fazem uma formação 
superior aligeirada, considerando que a prática de que são 
possuidores, uma vez que já atuam profissionalmente, é suficiente 
para dispensá-los de um processo formativo mais amplo e profundo. 
Nesses programas observa-se uma supervalorização da prática, 
considerada em si mesma, não tomada como objeto de análise crítica, 
o que demandaria mais tempo para que uma sólida formação teórica 
seja apropriada no diálogo com as práticas e com as teorias nela 
presentes. Esses programas sugerem um investimento mais na 
certificação do que na qualidade da formação (2002, p. 46). 

 

O que se pode perceber é que a descaracterização profissional do docente produzida ao 

longo da história vem reduzindo, através de estratégias, o conhecimento e a ação pedagógica 

do professor. Concordamos com Scheibe (2003) que diz que, somando-se as precárias 

condições do trabalho e perda crescente do poder aquisitivo do salário, podemos imaginar o 

que irá acontecer em um prazo relativamente curto com a carreira do magistério e com a tão 

almejada qualidade na educação. 

 Continua-se corroborando com esta autora que diz que a certificação dos professores, 

através de um exame não obrigatório a estes em exercício e com a possibilidade de uma bolsa 

para quem for aprovado no mesmo, poderá gerar um clima de individualização de 

responsabilidades sobre cada professor, acirrando a competitividade nas escolas (SCHEIBE, 

2003) e logo, se pensamos e queremos uma outra sociedade, esta é uma medida que vai 

totalmente contra os valores que se quer construir com nossos alunos e colegas professores, 

busca-se uma união e não uma separação discriminatória que esta certificação poderá trazer. 

A Formação Continuada tem, entre outros objetivos, o de propor novas metodologias e 

colocar os profissionais a par das discussões teóricas atuais, com a intenção de contribuir para 

as mudanças que se fazem necessárias para a melhoria da ação pedagógica na escola e, 
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consequentemente, da educação. É certo que conhecer novas teorias, faz parte do processo de 

construção profissional, mas não bastam, se estas não possibilitam ao professor relacioná-las 

com seu conhecimento prático construído no seu dia-a-dia (NÓVOA, 1997; PERRENOUD, 

2002).  

Hoje, a (re) significação da atuação profissional em qualquer área, é uma necessidade 

imposta pelas mudanças de paradigmas, no avanço tecnológico, nas novas descobertas 

científicas e na evolução dos meios de comunicação. Não faz mais sentido o profissional 

pensar que, ao terminar sua formação escolar, estará acabado e pronto para atuar na sua 

profissão. 

Entretanto, se sabe que a formação não pode ser considerada como o único fator 

determinante de uma atuação “boa” ou “ruim” do profissional da educação. O momento 

histórico, como são entendidos os conceitos de escola e de ensinar e aprender dita a 

concepção do professor e deve ser considerado para entendermos o processo da formação. 

A exigência de novos papéis para o professor, de novas práticas de formação, e de 

uma nova escola, encontram-se e inter-relacionam-se no discurso de modernização do Estado 

para produzir um tipo de homem que possa contribuir para (servir) os avanços de uma 

sociedade tecnológica que, cada vez mais, passa a exigir modelos de ensino que valorizem o 

pensamento crítico e reflexivo; produzam cidadãos autônomos, independentes, decididos, e 

que saibam resolver problemas, requisitos considerados fundamentais pela lógica produtiva e 

que vêm afetando o trabalho do professor quando este se depara, entre outros aspectos, com a 

sua formação recebida.  

 

 

1.2.1 - O Papel do Docente 

 

 

No atual cenário educativo, o papel do docente precisa estar articulado ao domínio de 

certas habilidades, capacidades e competências desenvolvidas num processo em que o pensar, 

o criar, o intuir, o conhecer, o transmitir e o interagir sejam as bases do processo ensino 

aprendizagem. De acordo com Aguiar: 

 

As exigências educacionais diante das transformações econômicas, 
sociais, políticas e culturais que a sociedade está passando, buscam 
um professor capaz de exercer sua profissão em sintonia com as 
novas realidades desta sociedade, do conhecimento, dos meios de 
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comunicação e informação. Nesse contexto, há uma mudança no 
desempenho dos papéis docentes, novos modos de pensar, agir e 
interagir. Assim, surgem novas práticas profissionais, novas 
competências (2004, p 70). 
 
 

A informação e a habilidade em manipulá-las são consideradas “mercadorias” valiosas 

neste processo: “a resposta é ensinar aos estudantes nas escolas como se ‘meta comunicarem’ 

e como aprenderem ‘meta-habilidades’ de forma que possam se adaptar ao mundo 

tecnológico em transformação” (MCLAREN, 1997, p. 33).  

A complexidade que envolve a prática docente na atualidade nos remete a reflexões 

que perpassam a análise da sociedade contemporânea, uma sociedade de consumo, de 

informação e, consequentemente, uma reflexão sobre os recursos tecnológicos por ela 

desenvolvidos onde observam-se mudanças vertiginosas, desencadeadas pela globalização. 

Nesse sentido, podem-se tomar como exemplo, os meios de comunicação que, a cada dia são 

mais velozes, eficazes e abrangentes do que a própria escola, no que diz respeito ao repasse de 

informações. 

Vive-se numa sociedade denominada “do futuro”, que, em algumas situações, é 

descrita como a “sociedade do aprendizado”, existindo a necessidade do aprendizado 

contínuo, como garantia de sobrevivência.  

Diante desse contexto, é preciso uma postura cautelosa, em primeira instância, pois 

nos é revelada a incompletude da formação docente. Cabe enfatizar que a organização do 

trabalho escolar, imposta aos professores de maneira compartimentalizada, entre a proposta da 

concepção e a execução do projeto pedagógico, do currículo escolar que se encontra no 

interior deste currículo e muitas vezes aparece como oculto, tanto de sua formação como 

daqueles que irá formar , apresenta-se como fator marcante na desvalorização do professor. 

Entretanto, com relação a essas questões, o professor pode desempenhar um papel 

muito importante, segundo Aguiar (2004, p. 75) ele tem “grandes possibilidades de ser um 

agente de transformação social. Para tanto, é preciso que se proponha uma participação ativa 

no processo pedagógico, indagando-se sobre a legitimidade dos fins pedagógicos da escola, 

sobre os objetivos propostos, sobre o conteúdo apresentado, sobre os métodos utilizados, 

enfim, sobre o sentido social e político de sua própria atividade docente”. 

Nessa busca da formação, Zabala (1998, p. 33.), contribui com concepções teóricas, 

quando expõe que “durante este século, os marcos teóricos que buscam explicar os processos 

de ensino aprendizagem têm seguido trajetórias paralelas, de forma que atualmente não existe 

uma única corrente de interpretação destes processos”. 
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Ora, quando nos deparamos com essas afirmações, defrontamo-nos com um perfil de 

profissional que estamos “formando e deformando” nos últimos anos. Para estes profissionais 

é difícil repensar nas demais dimensões do trabalho docente, é penoso ler e debater sobre elas, 

pois neles está internalizada o que Arroyo (1999) denomina concepção precedente de 

educação. O autor salienta ainda que tal concepção polariza a vida em dois tempos: o de 

aprender e fazer; o de formação e ação; entre teoria e prática; o pensar e o fazer: entre o 

trabalho manual e o intelectual, enfim, separa as minorias pensantes das minorias apenas 

ativas. Isso tudo tem marcado as políticas e os currículos, da mesma forma que impõe a 

necessidade de reflexão sobre a formação e qualificação de professores. 

 É necessário destacar que o questionamento sobre a formação precedente pode ser um 

espaço e um tempo de qualificação, que pode ser discutido no âmbito pedagógico, buscando 

redefinir as imagens de formação e acima de tudo a auto-imagem de professor qualificado 

onde quem sabe será necessário rever até preconceitos que existem no interior da categoria. 

Arroyo (1999) ao se referir aos professores, afirma que esses profissionais carregam 

para a sua prática pedagógica uma herança que reflete o que aprenderam enquanto seres 

sociais, culturais, no convívio com outras e outros (signos, instrumentos, participantes e 

objetos), não somente aprendidos nos cursos de formação e treinamento e que, portanto, 

influenciam o ser professor. 

 

 

1.2.2 - Sobre a Formação – algumas concepções... 

 

 

A concepção predominante de currículo dos cursos de graduação ainda equivale a uma 

listagem de disciplinas que se configura através da matriz curricular. Dessa forma, questões 

como a fragmentação do saber e o distanciamento da realidade social, são de extrema 

relevância quando tratamos da formação de professores. As licenciaturas, de um modo geral, 

vêm atravessando uma crise profunda. A perda de importância da formação pedagógica em 

detrimento de uma formação mais técnica, juntamente à crescente desvalorização do 

magistério transformaram as licenciaturas em cursos menos importantes na hierarquia da 

universidade e no contexto social como um todo. Esse fenômeno, ainda que possa ter 

características próprias e uma dimensão maior no Brasil, não é restrito à nossa realidade. 
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Para Esteve (1995), ainda que os futuros professores estejam bem preparados no que 

se refere aos conteúdos com os quais trabalharão nas escolas, falta-lhes a compreensão sobre a 

importância do seu papel na organização do trabalho pedagógico e da própria dinâmica da 

aula em si. Esse período de formação inicial deveria propiciar-lhes a capacidade de identificar 

e superar problemas na organização do trabalho pedagógico e de tornar acessíveis a todos os 

alunos os conteúdos de ensino. 

Em muitos países, mesmo nos europeus e nos EUA, são apontadas dificuldades 

semelhantes enfrentadas por pesquisadores que desenvolvem seus estudos na área 

educacional. Liston & Zeichner (1997) apontam para as dificuldades enfrentadas em 

universidades norte-americanas para a obtenção de subsídios financeiros para pesquisas na 

área de educação e para programas de formação de professores. 

No âmbito do trabalho com os professores, no que se refere à sua formação, têm-se 

lançado mão de várias terminologias que se “configuram” como prática formativa. Dentre 

essas, podemos apontar: reciclagem, treinamento, capacitação, cursos, oficinas, formação 

continuada, formação permanente. Aqui no Brasil, oficialmente, utiliza-se o termo “formação 

continuada” para designar o processo formativo que o professor vivencia. Entretanto, algumas 

experiências apontam, também, a utilização do termo “formação permanente” que, segundo 

Japiassú (1983), essa expressão, criada por Bachelard, constitui um estudo de caráter 

permanente com vistas a propiciar oportunidades de promoção social, não devendo ser 

confundida com atividades de reciclagem, visando apenas a uma atualização nos avanços 

específicos de cada área. 

Inerente à utilização do termo “continuada” ou “permanente”, o termo formação, 

conforme registra Aguiar (2004, p 108), “compreende um elemento contínuo, ou seja, um 

processo de crescimento por toda a vida”. Segundo a autora, esse termo, surgido nos anos 90, 

propõe novos direcionamentos em relação ao aprimoramento do professor. Para ela, “esse 

entendimento amplia o conceito de formação, que era considerada como pequeno espaço de 

tempo formal, predominado até o período recente da história da educação” [...] “o conceito de 

formação tem a ver com estar se formando, o que significa que nunca se está pronto, isto é, 

nunca está concluída totalmente”. 

Para Freire, formação é: 

 

 um fazer permanente que se refaz constantemente na ação. Para se 
ser, tem que se estar sendo. [...] a formação nunca se dá por mera 
acumulação. É uma conquista feita com muitas ajudas. Mas, depende 
sempre de um trabalho pessoal. Ninguém forma ninguém. Cada um 
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forma-se a si próprio. Quem ensina aprende ao ensinar e quem 
aprende ensina ao aprender (2001, p. 25). 
 

A expressão formação permanente permite uma gama bastante extensa de possíveis 

significados, de acordo com os objetivos que se tem em mente e, fundamentalmente, com a 

intencionalidade que a acompanha. Não devem ser esquecidos os aspectos ideológicos que, 

em maior ou menor grau, estejam permeando a elaboração e o desenvolvimento de programas 

de formação permanente oferecidos a professores. 

Formação permanente pode ainda ser entendida como aperfeiçoamento, formação 

profissional continuada, formação em serviço: termos que podem estar agrupados, ainda que 

contenham pequenas diferenças. Vale destacar a expressão reciclagem, dada a sua ampla 

utilização como sinônimo de formação permanente. O termo tem sua origem no meio 

empresarial e caracteriza um treinamento para atualização do profissional em relação aos 

avanços tecnológicos de sua área de atuação, bem como para mudanças de atitude que estejam 

defasadas. No campo educacional, isso se traduz na busca de atualização de conhecimentos e 

atitudes e aquisição de novas habilidades em função dos avanços científicos e tecnológicos 

(IMBERNÓN, 1997). 

A redução da formação continuada ao conceito de reciclagem vem ao encontro de uma 

visão racionalista em que a aplicação de conhecimentos técnicos avançados está distanciada 

de sua produção (PÉREZ GÓMEZ, 1997). Isso, em educação, pode ser entendido como 

especialistas produzindo conhecimento e professores aplicando.  

A formação continuada de professores está intimamente vinculada à visão que os 

professores têm de si mesmos. Para que se possa compreender como e de que se constituem as 

iniciativas de formação permanente que são oferecidas aos docentes, é preciso entender que 

cada uma delas traz em si uma concepção diferenciada do papel do professor. 

Pérez Gómez (1997) propõe quatro perspectivas de formação docente: a) Perspectiva 

acadêmica; b) Perspectiva técnica; c) Perspectiva prática; d) Perspectiva de reconstrução 

social. 

Cada uma dessas perspectivas estará associada a uma concepção de formação 

continuada com objetivos e contornos diferenciados, que atendam também aos valores sociais 

que as fundamentam. 

A perspectiva acadêmica enfatiza a aquisição de conhecimentos produzidos através da 

investigação científica, que são transmitidos na forma de disciplinas específicas 

(enciclopédico). O conhecimento pedagógico relaciona-se diretamente a essas disciplinas ou 
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ao seu modo de transmissão (compreensivo). Não é conferida nenhuma relevância ao 

conhecimento originado da própria prática docente. 

A perspectiva técnica privilegia a otimização e a antecipação dos resultados que 

devem ser alcançados através de processos de ensino eficientes e econômicos. O professor 

apresenta-se, nesse caso, como um técnico competente na aplicação de conhecimentos 

científicos, devidamente traduzidos em procedimentos técnicos e didáticos. 

A perspectiva prática toma o ensino como uma atividade peculiar, complexa e que, 

fortemente marcada pelo contexto onde se desenvolve, traz em si conflitos de valores que 

implicam escolhas de caráter ético e político, com resultados imprevisíveis e processos 

conflituosos. 

É uma das perspectivas que vem sofrendo uma evolução importante ao longo deste 

século, resultando na formação de duas vertentes distintas a saber: enfoque tradicional, 

centrado fundamentalmente na experiência prática e outro enfoque, cuja ênfase recai na 

prática reflexiva. 

O primeiro enfoque apresenta um saber profissional tácito, adquirido na prática e 

transmitido no próprio fazer, de geração em geração. Caracteriza-se ainda pela escassa 

organização teórica, sustenta-se no bom desempenho de docentes experientes que, por sua vez 

o transmitem às gerações mais jovens. É facilmente observável a influência desse enfoque nos 

nossos dias, no processo de socialização de jovens professores que iniciam suas carreiras nas 

escolas, ao lado de colegas já veteranos. 

A questão do pensamento prático vem sendo tratada com bastante profundidade por 

Schön (1995,1998), através do processo de conhecimento na ação e reflexão na ação, que 

pressupõe um diálogo reflexivo do profissional com a situação problemática com a qual se vê 

envolvido. No primeiro caso, o conhecimento já existente é parte constituinte da própria ação. 

Já no segundo caso, trata-se de situações imprevistas que exigem um pensar durante a ação 

para um encaminhamento que não estava previsto. Ainda segundo esse autor, o processo 

reflexivo conduz a um questionamento, não apenas de técnicas e procedimentos, mas também 

dos próprios princípios e valores aos quais se vinculam seus conhecimentos. 

Avançando na concepção de reflexão, a perspectiva de reconstrução social, toma a 

reflexão como um dos suportes para uma transformação das práticas sociais, entre elas o 

ensino. Essa perspectiva vem apresentando as contradições existentes nas idéias de Schön, no 

que se refere às possibilidades de compreensão da prática dentro de uma reflexão apenas 

circunscrita à prática docente. 
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É de grande relevância que os professores possam tomar conhecimento das condições 

sociais a que estão submetidos, no exercício da prática docente, bem como das implicações 

institucionais que balizam essa prática, notadamente, no que se refere ao “que” e ao “como” 

ensinar. Um processo de reflexão bem mais amplo e profundo é apontado como única 

possibilidade para uma reconstrução social ou uma prática pedagógica transformadora 

(CONTRERAS, 1997; LISTON & ZEICHNER, 1997). 

Dentro dessa perspectiva, os professores assumem o papel de intelectuais orgânicos ou 

transformadores (GIROUX, 1997; GRAMSCI, 1978) e devem combinar ação e reflexão na 

sua prática pedagógica cotidiana, contribuindo para a formação de cidadãos mais críticos 

frente à realidade em que vivem. O saber científico e o saber técnico não devem ser excluídos 

da formação de professores dentro de uma perspectiva crítica, mas sendo dispostos de forma a 

atender a uma práxis pedagógica que se desenvolve em um cenário sociocultural específico, 

com participantes concretos. 

Os professores, no entanto, nem sempre parecem se identificar como intelectuais, o 

que é facilmente compreensível, uma vez que têm sido excluídos dos processos de elaboração 

e implementação de reformas e planos de ensino (GIMENO SACRISTÁN, 1997). Tendo sido 

colocados na posição de executores de planos, estratégias e procedimentos elaborados por 

especialistas, eles próprios se percebem como técnicos e, nesta condição, buscam na formação 

apenas a atualização de conhecimentos que lhes possibilite atuar com competência, valendo-

se do que há de mais avançado na sua área. 

As diversas reformas educacionais que vêm sendo realizadas sob o argumento da 

necessidade de mudanças no sistema de ensino frente às profundas mudanças sociais, trazem 

em seu ideário valores que preservam um projeto político hegemônico, excluindo os docentes 

das discussões sobre tais “mudanças”, que ficam reduzidas a um grupo seleto de técnicos do 

governo, expertos internacionais e, por vezes, com inclusão de setores do empresariado, 

restando ao professor apenas a implementação de detalhes (FREITAS, 1995). 

No entendimento de Giroux (1997), os professores são, de fato, intelectuais, uma vez 

que toda a atividade humana, mesmo a mais rotineira, exige um mínimo de ação mental. É 

sobre esse fundamento que se assenta a capacidade humana de integrar o pensamento com a 

prática através da reflexão, o que caracteriza os professores como profissionais reflexivos. 

Sob essa perspectiva, os conhecimentos acadêmicos, teóricos, científicos ou técnicos 

são considerados instrumentos de reflexão apenas mediante uma integração significativa, 

quando se estabelece uma relação com a realidade vivida e sobre a qual se atua (PÉREZ 

GÓMEZ, 1997). 
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A formação continuada precisa, portanto, conjugar a experiência, a competência 

técnico-científica, a competência comunicativa e da argumentação a fim de contemplar uma 

adequação aos avanços tecnológicos e científicos às conquistas sociais, dentro de uma 

perspectiva de reconstrução permanente da própria prática pedagógica, reconstrução essa que 

se faz com a reflexão crítica sobre essa prática (FREIRE, 2001). 

Aguiar (2004, p. 114) citando Nóvoa (1999), afirma que este autor defende a 

necessidade de uma formação docente que situe o desenvolvimento pessoal e profissional do 

professor, no percurso dos diferentes ciclos da sua vida, construindo lógicas de formação que 

valorizem a experiência como “aluno, aluno-mestre, estagiário, professor titular e, até, como 

professor reformado”.  Propõe desenvolver processos que valorizem a sistematização dos 

saberes próprios, a capacidade para transformar a experiência em conhecimento e a 

formalização de um saber de referência. Para isso, deve-se enfatizar a qualificação teórica e 

prática que leve a aprender idéias, saberes, experiências, na própria situação de trabalho, 

contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional. Em consonância às idéias de 

Nóvoa, Amiguinho (1992),  reforça a idéia de que uma formação na inovação tem lugar num 

processo não pela obtenção de saberes, mas pela produção de saberes, logo a formação passa 

da esfera do consumo para a esfera da produção. Nesse sentido, considera a formação 

enquanto processos inacabados, que pressupõe a interligação de atividades informacionais, 

atividades interativas e atividades produtivas. 

Ainda citando Nóvoa (1995),  este refere-se às propostas de intervenção,  na área da 

formação continuada de professores através de cinco teses, que são: 

 

1ª Tese: A formação contínua de professores deve alimentar-se de perspectivas inovadoras, 
que não utilizem, preferencialmente, formações formais, mas que procurem investir do ponto 
de vista educativo as situações escolares. 
 

2ª Tese: A formação contínua deve valorizar as atividades de (auto) formação participada e de 
formação mútua estimulando a emergência de uma nova cultura profissional no seio do 
professorado. 
 

3ª Tese: A formação contínua deve alicerçar-se numa reflexão na prática e sobre a prática, 
através de dinâmicas de investigação – ação e de investigação – formação, valorizando os 
saberes de que os professores são portadores. 
 

4ª Tese: É necessário incentivar a participação de todos os professores na concepção, 
realização e avaliação dos programas de formação contínua e consolidar redes de colaboração 
e espaços de partenariado que viabilizem uma efetiva cooperação institucional. 
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5ª Teses: A formação contínua deve capitalizar as experiências inovadoras e as redes de 
trabalho que já existam no sistema educativo português, investindo-as do ponto de vista da sua 
transformação qualitativa, em vez de instaurar novos dispositivos de controle e de 
enquadramento. 
 

Essas teses nos remetem à idéia de que a formação continuada pode viabilizar a 

reflexão, uma vez que se integrem os conteúdos em situações da prática, que se estimulem as 

trocas de experiências entre os professores, numa proposta colaborativa, que sejam 

asseguradas condições para o desenvolvimento profissional, que os professores possam se 

envolver com toda a estrutura organizacional da escola de modo que esteja à consciência das 

novas e difíceis condições de exercícios da profissão e , como nos assegura Aguiar: 

 
É preciso avaliar o que se tem para, a partir daí, buscar aprimorar, 
reformular ou até mesmo criar. A formação contínua precisa 
considerar a escola como contexto de trabalho, em que os professores 
enfrentam e resolvem problemas, elaboram e modificam 
procedimentos, criam e recriam estratégias de trabalho e, com isso, 
vão promovendo mudanças pessoais e profissionais (2004, p.127). 

 

Discutir formação continuada do professorado passa, também, por uma questão básica: 

a formação política. Assim como não se pode falar de uma prática pedagógica neutra, 

absolutamente isenta de qualquer tipo de intencionalidade, também não se pode falar em 

formação permanente de professores como um fenômeno isolado da formação política. 

As questões postas até aqui nos conduzem a uma reflexão sobre as reais 

intencionalidades que estão subjacentes ao processo formativo do professor, no que se refere  

a quem atende, com quais objetivos, para qual cenário educativo. Indaga-se sobre o modelo de 

formação e se a concepção desse modelo atende às reais demandas da educação. Outro 

aspecto a ser considerado, refere-se aos incrementos reais que a formação traz para a prática 

cotidiana do professor e para qual prática apontam as mudanças propostas. 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 - O que dizem as Políticas de Formação 
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O Ministério da Educação e Cultura (MEC), no documento Referenciais para 

Formação de Professores (BRASÍLIA, 1999) propõe mudanças na criação dos sistemas de 

formação – nos quais se articulem os processos de formação inicial e continuada2 e propõe 

que a formação de professores se oriente pelos seguintes pressupostos:  

1- O professor exerce uma atividade profissional de natureza pública que tem 

dimensão coletiva e pessoal, implicando, simultaneamente, autonomia e 

responsabilidade.  

2- O desenvolvimento profissional permanente é necessidade intrínseca a sua 

atuação é, por isso, um direito de todos os professores.  

3- A atuação do professor tem como dimensão principal a docência, mas não se 

restringe a ela: inclui também a participação no projeto educativo e curricular da 

escola, a produção do conhecimento pedagógico e a participação na comunidade 

educacional. Portanto todas essas atividades devem fazer parte de sua formação.  

4- O trabalho do professor visa ao desenvolvimento dos alunos como pessoas, nas 

suas múltiplas capacidades, e não apenas na transmissão de conhecimentos. Isso 

implica uma atuação profissional não, meramente, técnica, mas também intelectual e 

pública.  

5- O necessário compromisso com o sucesso das aprendizagens de todos os alunos, 

na creche e nas escolas de educação infantil e do ensino fundamental, exige que o 

professor considere suas diferenças culturais, sociais e pessoais e que, sob hipótese 

alguma, as reafirme como causa de desigualdades e exclusão.  

6- O desenvolvimento de competências profissionais exige metodologias pautadas 

na articulação teoria prática, na resolução de situações – problema e na reflexão 

sobre a atuação profissional.  

7- A organização e o funcionamento das instituições de formação de professores são 

elementos essenciais para o desenvolvimento da cultura profissional que se pretende 

afirmar.  

8- O estabelecimento de relações cada vez mais estreita entre as instituições de 

formação profissional e as redes de escola dos sistemas de ensino é condição para 

um processo de formação de professores referenciado na prática real.  

                                                
2

O processo de desenvolvimento profissional permanente inclui formação inicial e continuada, concebidas de forma articulada. A formação 
inicial corresponde ao período de aprendizado dos futuros professores nas escolas de habilitação, devendo estar articulada com práticas de 
formação continuada. A formação continuada refere-se à formação de professores já em exercício, programas promovidos dentro e fora das 
escolas, considerando diferentes possibilidades (presenciais e a distância).  
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9- Os projetos de desenvolvimento profissional só terão eficácia se estiverem 

vinculados à condição de trabalho, avaliação, carreira e salário.  

Os pressupostos acima relacionados suscitam novos olhares para a dimensão e 

natureza da atuação profissional do professor e, conseqüentemente, para os requisitos da 

formação no contexto atual.  

Ao analisar tais pressupostos, as conclusões remetem a um quadro já bastante 

conhecido no Brasil. Basta lembrar da forma como, a partir dos anos de 1980, do século 

passado, novas teorias da aprendizagem, novas metodologias começaram a impregnar o meio 

educacional e tornaram-se expressões de uso corrente nos documentos de reforma das 

políticas educativas, sendo muito comum encontrá-las no discurso reformador, como ressalta 

Perrenoud:  

 

As reformas escolares fracassam, os novos programas não são 
aplicados, belas idéias como os métodos ativos, o construtivismo, a 
avaliação formativa ou a pedagogia diferenciada são pregadas, porém 
nunca praticadas. Por quê? Precisamente porque, na área da educação 
não se mede o suficiente o desvio astronômico entre o que é prescrito 
e o que é viável nas condições efetivas do trabalho docente (1998, 
p.17). 

 

Segundo Aguiar (2004, p 43), “a partir dos anos 80, do século passado, com a 

consolidação do movimento de transição democrática, as propostas de qualificação da 

educação têm sido vinculadas à idéia de melhoria da escola pública e da valorização do 

magistério, importando modelos e reflexões pedagógicas desenvolvidos em países centrais 

com características sociais e em estágio de desenvolvimento econômico completamente 

diverso dos seus”.  

Junte-se a isso, o fato de os currículos dos cursos de formação, em sua maioria, serem 

dissociados da realidade com a qual o futuro professor vai se deparar; as políticas públicas 

serem inconsistentes, inconstantes e, quando os programas são aplicados, não existe o 

acompanhamento e avaliação dos resultados por parte do governo; as ações de clientelismo, 

favorecimento político, ainda serem muito comuns na escola pública desviando o foco 

principal que é o ensino de qualidade. Assim, muitas formas de intervenção têm sido tentadas, 

em nível federal, estadual e municipal: Parâmetros Curriculares Nacionais, Referencial 

Curricular para Formação de Professores, Referencial Curricular Nacional, Ensino a 

Distância, Livros Didáticos... 
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Apesar de tudo isso, o problema da má qualidade do ensino persiste. E as deficiências 

na formação do professor da educação básica continuam sendo detectadas. Esse quadro em 

que se configura a educação básica requer investimentos substanciais para sua transformação, 

que devem se destinar tanto à melhoria dos recursos materiais das creches e escolas de 

formação dos profissionais, dos quais depende a educação brasileira, como também para 

implementação de programas de formação continuada dos docentes em exercício, haja vista, 

que a formação de professores destaca-se como uma questão crucial e, sem duvida, uma das 

mais importantes dentre as políticas públicas para a educação, porque os desafios colocados à 

escola exigem do trabalho educativo uma outra resposta à sociedade, muito superior à que 

está sendo dada hoje.  

É preciso garantir às crianças e jovens o desenvolvimento das capacidades 

imprescindíveis, não só para conquistarem sucesso escolar, mas principalmente, capacidade 

pessoal que lhes permita plena participação social num mundo cada vez mais exigente sob 

todos os aspectos. É preciso, portanto, que o poder público, em consonância com as 

instituições competentes (Universidades, Institutos etc.) possa garantir aos professores 

oportunidades de formação continuada que possam promover o seu desenvolvimento 

profissional.  

Por outro lado, a formação continuada dos professores, não depende, apenas, dos 

programas oficiais, das propostas de governo. A escola deve se constituir num espaço 

privilegiado de debate, discussão e encontros que possam, progressivamente promover a 

formação continuada dos professores.  

A partir da década de 19803, do século passado, várias reformas educacionais 

ocorreram no Brasil e no mundo. Essas mudanças caracterizam-se pela organização de 

movimentos de professores e, pela discussão sobre a formação de professores. Assim, a 

mobilização dos profissionais da educação, intensificada em fins da década de 1970, do 

século passado, atingiu seu ponto máximo e se tornou pública nos anos de 1980, tanto no que 

se refere às lutas salariais e por melhores condições de trabalho, como também, no que se 

refere à melhoria da educação e da formação profissional.  

Historicamente, os anos 1980, do século passado, foram marcados pelo crescente 

achatamento dos salários dos profissionais da educação – uma vez que não havia reposição 

frente a uma inflação muito alta – e também por índices astronômicos de fracasso escolar, no 

                                                
3 Fonte: Referencial Curricular para Formação de Professores, MEC / 1999.  
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ensino fundamental, com altos percentuais de repetência e evasão. Foi um tempo de greves 

em vários pontos do país, de amplos debates sobre os destinos da educação, dinamização das 

entidades educacionais e de articulação nacional dos diversos segmentos da sociedade em 

torno da criação da Lei de Diretrizes Bases, de reformas curriculares, em especial do ensino 

fundamental, da criação de programas de formação continuada e da criação dos Centros de 

Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAMs) 4.  

Os anos de 1990, do século passado, caracterizam-se por uma acentuada 

desvalorização profissional do magistério – fundamentalmente em razão dos baixos salários e 

pela luta dos professores por melhores condições de trabalho e salário. Nesse mesmo período, 

vários fatos marcantes ocorrem, desencadeando todo um processo de mudanças. A 

Constituição recém-promulgada, que incorporou em seus princípios a valorização do 

magistério, a Declaração Mundial de Educação para Todos (Jomtien, Tailândia 1990), 

compromisso internacional firmado por diversos países, inclusive o Brasil, que previa a 

melhoria urgente “das condições de trabalho e da situação social do pessoal docente, 

elementos decisivos no sentido de se implementar a educação para todos”. A Declaração 

indicava, ainda, a necessidade urgente da implementação de políticas públicas visando à 

formação continuada, profissionalização, carreira e salário, ética profissional, direitos e 

obrigações, seguridade social e condições mínimas para um exercício docente de qualidade.  

Outro fato marcante que aconteceu em 1993, com ampla mobilização nacional foi a 

elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos. A discussão do Plano com os mais 

diferentes setores da sociedade culminou com o Pacto de Valorização do Magistério e 

Qualidade da Educação firmada pelo Ministério de Educação, Conselho Nacional de 

Secretários de Educação, União Nacional dos Dirigentes de Ensino Municipal, Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação. Esses órgãos tinham como consenso o objetivo de 

estabelecer e implementar uma política de longo alcance para a profissionalização do 

magistério, visando elevar os padrões de qualidade da Educação Básica. Logo em seguida, em 

1996, foi enviada a Lei nº 9.424/96, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, na forma prevista 

no art. 60, e inciso 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (cf. C.F., 1988, 

hoje Fundo Nacional da Educação Básica (FUNDEB)).  

                                                
4 Iniciativa do MEC e outras instituições, criado em 1982 com a finalidade de elaborar uma proposta integrada para formação de professores 
de 1° grau, com aperfeiçoamento de profissionais, práticas inovadoras e pesquisas.  
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Ainda, em 1996 foi aprovada, depois de ampla discussão no Congresso Nacional a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9394/96), que traz, em seu bojo, os princípios 

norteadores da educação brasileira. No âmbito legal, a garantia de formação inicial e 

continuada dos professores está garantida na LDB (artigo 61,62,63), como se pode constatar a 

seguir:  

 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as 
características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como 
fundamentos:  
I- A associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação 
em serviço:  
II- Aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições 
de ensino e outras atividades.  

 
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível 
médio, na modalidade normal.  
 
Art.63. Os institutos superiores de educação manterão:  

• Cursos formadores de profissionais para a educação básica, 
inclusive o curso normal superior, destinado à formação de 
docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do 
ensino fundamental;  

• Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas 
de educação superior que queiram se dedicar à educação básica.  

• Programas de educação continuada para os profissionais de 
educação dos diversos níveis.  

 

Como se pode constatar, a legislação vigente, hoje, no Brasil, é bastante significativa, 

no que se refere ao reconhecimento e à obrigatoriedade de se criar e desenvolver programas 

de formação inicial e continuada para os docentes. Embora, no que se refere ao artigo 63, 

sobre os institutos superiores de educação, é importante frisar que esses institutos já 

“abortaram”, não sendo referendo em si mesmos. 

Há por parte de especialistas e, por parte do próprio Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), o consenso de que uma boa formação profissional, aliada a um contexto institucional 

que favoreça o espírito de equipe, o trabalho em colaboração, a construção coletiva, o 

exercício responsável de autonomia profissional e adequadas condições de trabalho 

constituem peças fundamentais para se alcançar a qualidade das aprendizagens de crianças e 

jovens. 
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Também, nesse mesmo ano foram criados os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(ensino fundamental e ensino médio), os Referenciais Curriculares Nacionais para a educação 

infantil, EJA e a TV escola, dentre outras ações governamentais criadas, visando a formação 

continuada dos professores e a melhoria do ensino e da aprendizagem dos alunos. Além do 

que prevêem legalmente e recomendam a LDB (nº 9394/96), também a proposta do Plano 

Nacional de Educação (PNE) – documento produzido pelo MEC, com a participação da 

comunidade brasileira - destaca a importância da valorização dos profissionais da educação; 

“a melhoria da qualidade do ensino, indispensável para assegurar a população brasileira o 

acesso pleno à cidadania e uma inserção nas atividades produtivas que permita a constante 

elevação do nível de vida constituem um compromisso da nação. Esse compromisso, 

entretanto, não poderá ser cumprido sem a valorização do magistério, uma vez que os 

docentes constituem o centro de todo o processo educacional”. O plano expressa ainda um 

posicionamento em relação aos pilares de sustentação da valorização profissional: qualidade 

da formação inicial e continuada, jornada de trabalho adequada e concentrada em um único 

estabelecimento e salário condigno. 

As práticas de formação continuada de professores, já apresentadas anteriormente – 

por vezes chamada de treinamento, reciclagem, aperfeiçoamento profissional ou capacitação, 

têm uma história recente no Brasil. Acentuaram-se nos anos 80 e foram assumindo formatos 

diferenciados em relação aos objetivos, conteúdos, tempo de duração – desde cursos rápidos, 

até programas que se estendem por alguns anos e modalidades (presencial ou a distância) 

diretas ou por meio de multiplicadores.  

No entanto, apesar de haver um reconhecimento da necessidade de se manter essas 

práticas, observa-se que elas não têm surtido os resultados esperados. Há por outro lado, um 

conjunto de circunstâncias e escolhas político-administrativas, organizativas e metodológicas 

que, quando ocorrem, geram dificuldades no campo da formação continuada, onde quer que 

ela aconteça. O que se constata é uma falta de articulação entre as várias instâncias de gestão 

do sistema, a descontinuidade dos projetos e programas de um governo para outro, a pressa 

com que as ações são planejadas e realizadas para atender às limitações do tempo político das 

administrações, a falta de incentivos salariais ou instrucionais para que os professores 

participem de programas de formação e a inexistência de tempo previsto na jornada de 

trabalho e no calendário escolar para a formação em serviço.  

As questões organizativas relacionadas ao planejamento, execução e avaliação de 

programas de formação em serviço, muitas vezes, com a justificativa de que as Redes 

Públicas são muito grandes e que é muito difícil atender a todos os professores, não se planeja 
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de forma articulada, priorizando-se a realização de grandes eventos pontuais, cujo efeito é 

bastante duvidoso e discutível. Nessas ações ou em grandes eventos, não é possível 

compatibilizar o conteúdo tratado com demandas colocadas pela realidade das escolas e salas 

de aula, elaborar diagnósticos das necessidades pedagógicas, avaliar o alcance das ações 

desenvolvidas e o impacto dos conhecimentos adquiridas na prática dos professores. 

No âmbito das escolas, a formação continuada também tem suas limitações: ou não há 

tempo previsto na jornada de trabalho que permita encontros de estudos e discussões ou o 

coordenador pedagógico não tem uma formação adequada para ser formador de professores e 

nem recebe assessoria para realizar esse tipo de trabalho. 

Para que a formação seja transformadora da compreensão dos fenômenos educativos, 

das atitudes do professor e do seu compromisso com a aprendizagem dos alunos, é 

imprescindível considerar as características pessoais dos professores e os processos pelos 

quais os professores se apropriam e constroem seus conhecimentos.  

A flexibilidade das ações de formação que não devem ser sempre organizadas e 

propostas de uma única forma, mas de acordo com as necessidades de aprendizagem do 

professor e as características do que se aprende.  

A construção do conhecimento é um processo pessoal, por outro lado é uma produção 

coletiva, fruto de um processo compartilhado: o conhecimento de cada um resulta de 

aprendizagens conquistadas coletivamente. O trabalho em colaboração é um poderoso aliado 

nesse sentido e situações de real parceria certamente possibilitam uma qualidade de 

conhecimento superior á que se poderia conquistar sozinho, graças ao enriquecimento 

resultante do confronto e da troca de ponto de vista e da ampliação do repertório de 

significados, de experiências e de informações. 

 

 

1.3 - ...Da Prática Docente 

 

 

Tendo em mente que o professor é o principal ator (entre outros) na configuração de 

processos de ensino e aprendizagem, é preciso concebê-lo, como nos diz Gómez (2001), 

como um profissional que reflete criticamente sobre a prática cotidiana a fim de compreender 

características específicas daqueles processos, bem como sobre o contexto em que o ensino 

tem lugar para que possa, assim, facilitar o desenvolvimento autônomo e emancipador dos 

participantes do processo educativo.  
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Nesse sentido, é importante que o docente se veja em constante processo de formação 

e que, sistematicamente, reflita sobre sua prática, utilizando suas reflexões para a melhoria da 

qualidade dos seus saberes e de sua própria intervenção. A partir da reflexão é que podem 

surgir os processos de significação como uma possibilidade de busca dos professores da 

complexificação da prática docente, da compreensão consciente de concepções de docência 

enquanto ato complexo.  

Há algo que antecede a ação docente, há algo que acontece durante a ação docente e há 

algo que acontece quando se reflete sobre a ação docente já realizada. E quando  se olha para 

essa dinâmica é que se complexifica e entende-se a ação docente realizada e projeta-se ações 

futuras. Por isso, não basta apenas ter o domínio do conteúdo e de algumas técnicas 

pedagógicas, é preciso ir além. 

Acredita-se que pela reflexão individual e coletiva, sobre a prática docente, é possível 

chegar a um saber qualitativamente diferente, pois se reconhece o professor como a figura 

central no processo educativo, mas se estende essa responsabilidade de aprendizado também 

às Instituições, seus demais atores e gestores,  recomendando empenharem seu esforço, 

entusiasmo e criatividade a participar ativamente do processo educativo. Desse modo, vê-se a 

escola como um local de permanente aprendizagem de todos os atores em contínua interação 

produtiva.  

A formação do professor, um dos atores desse cenário, constitui um processo que 

implica em uma reflexão permanente sobre a natureza, os objetivos e as lógicas que presidem 

a sua concepção de professor enquanto participante que transforma e ao mesmo tempo é 

transformado pelas próprias contingências da profissão. 

Nesse sentido, Pimenta & Ghedin (2005) coloca que a educação, não só retrata e 

reproduz a sociedade, mas também projeta a sociedade desejada. Por isso, vincula-se 

profundamente ao processo civilizatório e humano. A autora complementa seu pensamento 

com a seguinte afirmação: enquanto prática pedagógica, a educação tem, historicamente, o 

desafio de responder às demandas que os contextos lhes colocam. 

Em nível de práticas pedagógicas, há um inquietamento com freqüência, no  percurso 

profissional, com uma problemática antiga, que se transforma em discussão, principalmente 

nos centros acadêmicos. Somente a partir das duas últimas décadas do século passado. Esta 

problemática refere-se à dicotomia existente entre a teoria e a prática. 

No sentido de trazer reflexões acerca dessa temática, pode-se questionar a forma como 

os saberes docentes são elaborados, re-elaborados e apropriados pelo professor; como as 

discussões, análises e reflexões que ocorrem no interior dos centros de formação profissional 
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do professor podem ser mediadas na sala de aula, campo de atuação real do professor, e o 

modo como essas discussões repercutem numa reflexão e intervém diretamente na sua prática. 

Com base no referencial teórico apontado anteriormente, pretende-se desenvolver as 

análises no sentido de compreender que a formação docente é construída, historicamente, 

antes e durante o percurso profissional do professor, e que, como preconiza a abordagem 

sócio histórica, é também construída no social. Partindo desse princípio, pode-se dizer que 

essa formação depende, essencialmente, tanto das teorias, quanto das práticas desenvolvidas 

no cotidiano escolar, sendo, portanto, necessário compreender esta interação como condição 

sine qua non para a construção dos saberes. 

Com o objetivo de refletir sobre esta dicotomia entre teoria e prática, historicamente 

estabelecida pela visão do racionalismo idealista, Pimenta & Ghedin (2005), pelo viés 

marxista da dialética, explicita que a atividade docente é práxis. E como tal, envolve o 

conhecimento do objeto, o estabelecimento de finalidades e a intervenção no objeto para que a 

realidade seja transformada, enquanto realidade social. 

Situando o conceito de práxis dentro de uma visão marxista, pode-se dizer que esta é a 

síntese da teoria e da prática através da ação política. Pimenta & Ghedin (2005) explicita o 

conceito de práxis a partir da contribuição de Adolfo Sánchez Vásquez, concebendo-a como 

uma prática que se faz pela  atividade humana de transformação da natureza e da sociedade, 

consolidando-se, assim, em uma práxis, em uma atitude humana diante do mundo, da 

sociedade e do próprio homem. 

A atividade teórica por si só não leva à transformação da realidade; não se objetiva e 

não se materializa, não sendo, pois práxis. Por outro lado a prática também não fala por si 

mesma, ou seja, teoria e prática são indissociáveis como práxis (PIMENTA & GHEDIN, 

2005). 

Nesse sentido, Freire (2005) complementa esse pensamento, elegendo uma categoria 

fundamental para a efetiva realização da práxis ou de uma nova práxis. Segundo este autor, a 

reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria-prática, sem a qual, a 

teoria pode se tornar “blábláblá” e a prática “ativismo”. Giroux (1997), ao analisar obras de 

Paulo Freire, compartilha da idéia deste, quando afirma que a teoria não dita a prática; em vez 

disso, ela serve para manter a prática ao nosso alcance de forma a mediar e compreender de 

maneira crítica o tipo de práxis necessária em um ambiente específico, em um momento 

particular. 

Diante do exposto, pode-se inferir que o desenvolvimento de uma consciência crítica 

sobre a relação necessária entre teoria e prática, seria o diferencial que conduziria 
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dialeticamente tal relação, rumo de uma nova práxis. Portanto o exercício da docência, 

enquanto ação transformadora que se renova tanto na teoria quanto na prática, requer 

necessariamente o desenvolvimento dessa consciência crítica. 

E neste sentido podemos dizer que o exercício da ação docente requer preparo. 

Preparo esse que não se esgota nos cursos de formação, mas para o qual há uma 

contribuição específica, enquanto formação teórica (em que a unidade teoria e prática é 

fundamental) para a práxis transformadora. 

Portanto analisando a formação docente, a partir de um contexto de práxis, na 

perspectiva da construção de novos conhecimentos, que não se limitam ao momento da 

formação inicial, mas, principalmente, estende-se por todo percurso profissional do professor, 

pode-se assim dizer que a tríade: formador, formando e conhecimento se faz mediante uma 

relação dialética, sendo esta, uma característica necessária à realização da práxis. Nesse 

sentido, Freire (2001, p.25) coloca-nos que: “[...] ensinar não é só transferir conhecimentos”, 

a nosso ver, o ato de ensinar descontextualizado da práxis não transforma, assim, concorda-se 

com este autor quando diz: “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender”. 

No entanto, chama-se a atenção para o seguinte fato: a práxis é desejada, é necessária, 

visto que contribui para a emancipação de uma nova ordem social. Porém, apesar das 

propostas dos teóricos, entidades oficiais com competência no campo da educação e por 

professores e outros profissionais da educação, seu alcance político transformador tem sido 

insatisfatório diante das questões sociais e culturais da sociedade em geral. 

O discurso quase sempre está na fala do formador, mas não está na sua prática. 

Quando fala-se em formador, envolve-se os três níveis de ensino (fundamental, médio 

e superior). Diante desta realidade há uma inquietação: o motivo para tal disjunção. 

A literatura que discute a interação entre teoria e prática é vasta. No entanto, apesar 

dos avanços literários, pesquisas e estudos mostram que a realidade, encontra-se ainda, num 

estágio muito incipiente de concretude da práxis desejada. Segundo Giroux (1988), a 

resistência à concepção e assimilação da educação como práxis justifica-se pelas implicações 

da racionalidade técnica, que se tornou uma herança cultural impregnada na mente humana e, 

consequentemente, nas instituições de ensino. Segundo esse autor: 

 
as instituições de treinamento de professor e as escolas públicas têm, 
historicamente, se omitido em seu papel de educar os docentes como 
intelectuais. Em parte, isto se deve à absorção da crescente 
racionalidade tecnocrática que separa teoria e prática e contribui para 
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o desenvolvimento de formas de pedagogia que ignoram a 
criatividade e o discernimento do professor (p.23). 

 

Na visão da racionalidade técnica, o professor torna-se apenas o executor de 

programas previamente elaborados por outros, os “especialistas”. As implicações políticas, 

normativas e éticas de tal abordagem são bem definidas por Zeichner (1993) ao considerar 

que as orientações voltadas para a formação do professor estão envolvidas por uma concepção 

de ensino em que este é tido como uma “ciência aplicada”. Assim, aos futuros professores, os 

conhecimentos, conteúdos e habilidades necessários à sua formação docente são limitados e 

totalmente determinados antecipadamente por outros. Neste contexto, o futuro docente é 

considerado principalmente, como um recipiente passivo de tal conhecimento profissional e 

desempenha um pequeno papel na determinação de seu programa de preparação. 

Fiorentini, Sousa Jr. e Melo (2003), analisando os saberes docentes e as relações 

destes com a prática pedagógica, fazem uma referência a Elliott (1993) ao enfocar sua fala 

sobre a percepção dos professores em relação aos conhecimentos teóricos produzidos pelos 

especialistas ou pelos pesquisadores universitários, afirmando que os vêem como uma 

ameaça, porque são elaborados por um grupo de “estranhos” ao processo educativo, que se 

dizem especialistas na produção de conhecimentos válidos sobre suas práticas educativas. 

Diante disso, considera-se então, que a racionalidade técnica, cujas raízes foram 

afincadas no positivismo, trouxe historicamente limites para o desenvolvimento profissional 

do professor e, consequentemente, para o desenvolvimento de uma sociedade que busca  

mudanças no contexto social, político e cultural, visto que, naquele modelo, os princípios 

básicos eram arregimentados por conteúdos formais, cristalizados em grades curriculares, não 

valorizando, dessa forma, a criatividade e a inovação do professor. Eis o que se chama de 

“ranço” da racionalidade técnica. 

No sentido de superação dos limites impostos pela racionalidade técnica na formação 

do docente no sistema educacional brasileiro, direciona-se o foco das análises seguintes sobre 

os saberes fundamentais à prática docente. 

A partir da comprovação de que o professor tem um papel central a desempenhar na 

educação que se espera para o século XXI, cabem aqui algumas considerações, duas de 

caráter geral: o que é necessário saber para ensinar e os saberes que devem ser 

aprendidos/construídos pelos professores em seu processo de formação inicial e continuada. E 

uma, de caráter específico: sobre os saberes que são necessários para os professores 

construírem novas práticas que permitam identificar avanços, dificuldades e possibilidades 
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para a reconstrução das aprendizagens de seus alunos. São considerações que devem conduzir 

a discussão sobre o saber profissional dos professores. 

O campo de pesquisa dos saberes docentes é imenso e nos últimos vinte anos vem se 

desenvolvendo de maneira exponencial. As pesquisas sobre os saberes docentes como uma 

das conseqüências do movimento pela profissionalização do ensino e, da profissionalização 

docente, surgiram, na realidade brasileira, a partir da década de 1990, do século passado.  

Segundo Campelo (2001), apesar de utilizarem diversas nomenclaturas para designar 

esses saberes, os estudos sobre essa questão pretendem contribuir para: 

 

a) confirmar a construção e o reconhecimento da identidade 
profissional do docente; 

b) formar professores para desenvolverem um ensino, a cada dia, 
mais coerente com os fins da educação socialmente estabelecidos, 
apesar das diversidades que marcam a sua vida e o seu trabalho (p. 
51). 

 

Para o autor, entende-se que o professor é um profissional que detém saberes de 

variadas matizes sobre a educação e tem como função principal educar crianças, jovens e 

adultos. Por isso, o saber profissional que orienta a atividade do professor insere-se na 

multiplicidade própria do trabalho dos profissionais que atuam em diferentes situações e que, 

portanto, precisam agir de forma diferenciada, mobilizando diferentes teorias, metodologias, 

habilidades. Dessa forma, o saber profissional dos professores é constituído não por um saber 

específico, mas por vários saberes de diferentes origens, aí incluídos, o saber-fazer e o saber 

da experiência. 

 Esta pluridimensionalidade do saber profissional dos professores é referendada por 

Tardif e Gauthier (1996), para quem “o saber docente é um saber composto de vários saberes 

oriundos de fontes diferentes e produzidos em contextos institucionais e profissionais 

variados”(p. 11).  

 Entretanto, é preciso refletir sobre o saber profissional dos professores, no sentido de 

entender se, de fato, os saberes docentes, são constituídos por vários saberes. Em suas 

atividades pedagógicas diárias, os professores planejam, executam o plano didático, escolhem 

as metodologias que julgam condizentes, elaboram as tarefas para os alunos, administram a 

sala de aula mantendo a ordem e a disciplina e constroem os instrumentos de avaliação. Em 

outras palavras, os professores tratam da gestão da matéria e da gestão da sala de aula e, por 
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isso, necessitam utilizar diferentes saberes necessários à consecução dos objetivos 

previamente definidos. 

 Sob este aspecto, Tardif, Lessard e Lahaye (1991, p. 218) mostra-nos que “a relação 

dos docentes com os saberes não se reduz a uma função de transmissão dos conhecimentos já 

constituídos, sua prática integra diferentes saberes, com os quais o corpo docente mantém 

diferentes relações”. Assim, afirmam os autores para dar conta dos objetivos traçados, os 

professores comumente utilizam: os saberes das disciplinas, os saberes curriculares, os 

saberes da formação profissional e os saberes da experiência. Desse modo, essa mescla de 

saberes, para Tardif, Lessard e Lahaye (1991) constitui, possivelmente, o que é necessário 

saber para ensinar. 

 Ainda sobre a questão dos saberes dos professores, Pimenta (1999) ao tratar da 

formação dos professores, faz referência à questão da construção da identidade profissional, 

afirmando que essa identidade não é um dado imutável, mas é um processo de construção do 

participante historicamente situado e que ela se constrói, a partir da significação social da 

profissão, da revisão constante dos significados sociais da profissão, da revisão das tradições e 

da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas. 

Para Pimenta (1999), a mobilização dos saberes dos professores, referidos por ela 

como saberes da docência, é um passo importante para mediar o processo de construção da 

identidade profissional dos professores. Sob este aspecto, indica que esses saberes são 

constituídos por três categorias: os saberes da experiência, os saberes do conhecimento – 

referidos os da formação específica (matemática, história, artes, etc) e, os saberes 

pedagógicos, aqui entendidos como os que viabilizam a ação do ensinar. Neste sentido, para a 

autora, as três categorias identificam o que é necessário saber para ensinar. 

A autora incorpora ao que denomina saberes do conhecimento os saberes disciplinares 

e curriculares identificados por Tardif, Lessard e Lahaye (1991) e dá uma conotação especial 

aos saberes da experiência destacando dois níveis: os saberes das experiências dos alunos – 

futuros professores, construídos durante a vida escolar e os saberes da experiência,  

produzidos pelos professores no trabalho pedagógico cotidiano.  

Por outro lado, enfatiza que há necessidade de se começar a tomar a prática dos 

formados como o ponto de partida (e de chegada) e de se reinventar os saberes pedagógicos, a 

partir da prática social de ensinar para superar essa tradicional fragmentação dos saberes 

categorizados da docência. 
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Gauthier et al (1998), Tardif, Lessard e Lahaye (1991) que vivenciam uma outra 

realidade educacional/escolar, têm apresentado uma significativa produção no campo dos 

saberes dos professores. Partindo da afirmação de que o ensino é um ofício universal, 

portador de uma longa história e com origem que remonta à Grécia antiga, Gauthier et al 

(1998) sustentam que este ofício ainda mantém em nossos dias, um papel fundamental para as 

sociedades humanas. Entretanto apesar dessa longevidade do ofício de ensinar, “mal 

conseguimos identificar os atos do professor que, na sala de aula, têm influência concreta 

sobre a aprendizagem dos alunos, e estamos apenas começando a compreender como se dá a 

interação entre educador e educandos” (GAUTHIER et al, 1998, p. 17). 

Os autores evidenciam que há muita dificuldade em se definir a natureza do ensino e o 

que é pertinente saber para ensinar, pois a falta de pesquisas que revelem o cotidiano das salas 

de aula não permite que se identifiquem “o que acontece quando o professor ensina e o que 

ele faz exatamente para instruir e educar as crianças” (GAUTHIER et al, 1998, p. 17-8). 

Cunha (2003) enfatiza que os autores citados revelam a existência de seis categorias 

de saberes dos professores: “os saberes disciplinares, os saberes curriculares, os saberes das 

ciências da educação, os saberes da tradição pedagógica, os saberes experienciais e os saberes 

da ação pedagógica. Esses saberes necessários ao ensino formariam uma espécie de 

reservatório no qual o professor se abasteceria para responder às exigências específicas de sua 

situação concreta de ensino” (p. 129). 

A categorização feita por Gauthier et al (1998) é a que traz maiores indicações dos 

tipos de saberes que são mobilizados pelos professores, entretanto, é discutível a menção de 

que esses saberes formam uma espécie de reservatório no qual o professor se abastece. A 

afirmação dos autores deixa transparecer que os saberes estão disponíveis em um 

móvel/armário com várias gavetas, ao qual o professor deverá recorrer sempre que precise 

usar um determinado saber. Nós, professores, bem o sabemos que não é assim tão simples, ir 

ao armário e retirar o saber que precisamos usar em determinada situação de ensino. 

Os saberes necessários ao ensino são reelaborados e construídos pelos professores “em 

confronto com suas experiências práticas, cotidianamente vivenciadas nos contextos 

escolares” (PIMENTA, 1999, p. 29) e, nesse confronto, há um processo coletivo de troca de 

experiências entre seus pares, o que permite que os professores a partir de uma reflexão na 

prática e sobre a prática, possam constituir seus saberes necessários ao ensino. 
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Para Cunha (2003), os saberes dos professores aprendidos durante a formação inicial 

(saberes das disciplinas e saberes da formação profissional), irão ser reformulados e se 

reconstruindo no dia-a-dia da sala de aula, a partir dos saberes curriculares e da experiência e 

de outros saberes científicos da formação continuada e do desenvolvimento profissional. 

Ainda segundo este autor, com referência aos saberes que devem ser construídos pelos 

professores em seu processo de formação inicial e continuada, Saviani (1996, p. 147), ao se 

referir a esses saberes que configuram o trabalho do professor – noção que para o autor 

ultrapassa a de professor, visto que “o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens”, constitui o trabalho educativo que é próprio do professor, afirma que sendo o 

processo educativo um fenômeno complexo, os saberes nele envolvidos também o são. Por 

conseguinte, o autor identifica cinco categorias de ‘saberes’: o saber atitudinal, o saber 

crítico-contextual, os saberes específicos, o saber pedagógico e o saber didático-curricular, 

entendendo que são esses os saberes que todo professor deve dominar e que, portanto, devem 

integrar o seu processo de formação. 

Saviani (1996, p. 145) alerta para o fato de que o professor é aquele que educa, o qual, 

conseqüentemente, precisa saber educar, precisa aprender, precisa ser formado, precisa ser 

educado para ser professor, precisa dominar os saberes implicados na ação de educar. Sob 

essa ótica, o autor afirma que se invertem os termos da questão: “em lugar de os saberes 

determinarem a formação do educador, é a educação que determina os saberes que entram na 

formação do educador”. 

A afirmação de Saviani (1996) contribui para a premissa de que o professor/educador 

precisa ter uma visão de mundo, uma concepção de educação, de ensino, e que essas 

concepções determinam os tipos de saberes que deverão ser mobilizados numa determinada 

situação em sala de aula e fora dela. 

O que caracteriza o saber da experiência ou ‘saber prático’ é o fato de se originar da 

prática cotidiana da profissão, sendo por ela validado. Tardif, Lessard e Lahaye (1991, p. 227) 

afirmam que “para os professores, os saberes adquiridos através da experiência profissional 

constituem os fundamentos de sua competência, (pois) é através deles que os professores 

julgam sua formação anterior ou sua formação ao longo da carreira”. 

Assim, reforça Cunha (2003), é importante conhecer os saberes da prática ou da 

experiência dos professores, pois eles fornecerão pistas necessárias para entender como os 

professores produzem o contexto de seu trabalho pedagógico. 
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Pensando sobre esse aspecto – conhecer os saberes da prática ou da experiência dos 

professores – pode-se remeter à obra de Freire (2005), Pedagogia da Autonomia, onde o autor 

fala dos saberes necessários à prática educativa. Afirma que o ensino exige rigorosidade 

metódica, pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, criticidade, estética e ética, 

corporeificação das palavras pelo exemplo, risco, dentre outros aspectos. Segundo ele, o 

educando deve fazer a sua leitura, e ela é única. A continuidade da formação em Freire 

mostra a contínua busca da formação e da aprendizagem durante o processo da docência, que 

Tardif e Gauthier chamam de saberes experienciais. A participação instiga um ir mais a fundo 

nos saberes curriculares, propondo ao docente romper a barreira que se encontra nos livros, 

ser o pesquisador que vai ao encontro dos saberes da ação pedagógica. 

Para Freire (2005), não podemos nos assumir como participantes da procura, da 

decisão, da ruptura, da opção, como participantes históricos, transformadores, a não ser 

assumindo-nos como participantes éticos (p. 17). 

Em sua análise Freire (2005), menciona alguns itens que considera fundamentais para 

a prática docente, enquanto nos instiga a criticá-lo e acrescentar a seu trabalho outros pontos 

importantes. Inicia afirmando que "não há docência sem discência" (p. 23), pois "quem forma 

se forma e re-forma ao formar, e quem é formado forma-se e forma ao ser formado" (p.25). 

Desse modo, deixa claro que o ensino não depende exclusivamente do professor, assim como 

aprendizagem não é algo apenas de aluno. "Não há docência sem discência, as duas se 

explicam, e seus participantes, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à 

condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao 

aprender" (FREIRE, 2005, p. 25). 

Justifica assim o pensamento de que o professor não é superior, melhor ou mais 

inteligente, porque domina conhecimentos que o educando ainda não domina, mas é, como o 

aluno, participante do mesmo processo da construção da aprendizagem. 

Freire (2005) coloca como absolutamente necessário o rigor metódico e intelectual que 

o professor deve desenvolver em si próprio, como pesquisador, participante curioso, que 

busca o saber e o assimila de uma forma crítica, não ingênua, com questionamentos, e orienta 

seus educandos a seguirem também essa linha metodológica de estudar e entender o mundo, 

relacionando os conhecimentos adquiridos com a realidade de sua vida, sua cidade, seu meio 

social. Afirma que "não há ensino sem pesquisa nem pesquisa sem ensino" (p. 32). Esse 

pesquisar, buscar e compreender criticamente só ocorrerá se o professor souber pensar. Para 

Freire (2001), saber pensar e duvidar de suas próprias certezas, questionar suas verdades. Se o 

docente faz isso, terá facilidade de desenvolver em seus alunos o mesmo espírito. 
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O professor que pensa certo deixa transparecer aos educandos que uma das bonitezas 

de nossa maneira de estar no mundo e com o mundo, como seres históricos, e a capacidade 

de, intervindo no mundo, conhecer o mundo (...) Ensinar, aprender e pesquisar lidam com 

dois momentos: o em que se aprende o conhecimento ja existente e o em que se trabalha a 

produção do conhecimento ainda não existente (FREIRE, 2005, p.31). 

Ensinar para Freire (2005), requer aceitar os riscos do desafio do novo, enquanto 

inovador, enriquecedor, e rejeitar quaisquer formas de discriminação que separe as pessoas 

em raça, classes... E ter certeza de que faz parte de um processo inconcluso, apesar de saber 

que o ser humano é um ser condicionado, portanto há sempre possibilidades de interferir na 

realidade a fim de modificá-la. Acima de tudo, ensinar exige respeito a autonomia do ser do 

educando. 

O respeito a autonomia e a dignidade de cada um é imperativo ético e não um favor 

que podemos ou não conceder uns aos outros (...) O professor que desrespeita a curiosidade 

do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a 

sua sintaxe e a sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que 

"ele se ponha em seu lugar" ao mais tênue sinal de sua rebeldia legitima, tanto quanto o 

professor que se exime do cumprimento de seu dever de propor limites a liberdade do aluno, 

que se furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente presente a experiência formadora do 

educando, transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência (FREIRE, 

2005, p. 66). 

É importante que professores e alunos sejam curiosos, instigadores. "É preciso, 

indispensável mesmo, que o professor se ache repousado no saber de que a pedra fundamental 

é a curiosidade do ser humano" (Ibid. p. 96). Faz-se necessário, portanto, que se 

proporcionem momentos para experiências, para buscas. O professor precisa estar disposto a 

ouvir, a dialogar, a fazer de suas aulas momentos de liberdade para falar, debater e ser aberto 

para compreender o querer de seus alunos. Para tanto, é preciso querer bem, gostar do 

trabalho e do educando. Não com um gostar ou um querer bem ingênuo, que permite atitudes 

erradas e não impõe limites ou que sente pena da situação de menos experiente do aluno, ou 

ainda que deixa tudo como está que o tempo resolve, mas um querer bem pelo ser humano em 

desenvolvimento que está ao seu lado, a ponto de dedicar-se, de doar-se e de trocar 

experiências, e um gostar de aprender e de incentivar a aprendizagem, um sentir prazer em ver 

o aluno descobrindo o conhecimento. 

É relevante  a capacidade que tem a experiência pedagógica para despertar, estimular e 

desenvolver em nós o gosto de querer bem e gosto da alegria sem a qual a prática educativa 
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perde o sentido. É esta força misteriosa, às vezes chamada vocação, que explica a quase 

devoção com que a grande maioria do magistério nele permanece apesar da imoralidade dos 

salários. E não apenas permanece, mas cumpre como pode seu dever (FREIRE, 2005, p. 161). 

Entendendo que os aspectos aqui apresentados representam uma forma de agir da 

prática docente, por intermédio dos seus mais diferentes caminhos, remete-se à Souza (2007), 

quando afirma que o docente possui uma prática própria, sua, moldada através das diferentes 

aprendizagens adquiridas ao longo da sua caminhada e que representam uma crença quanto ao 

ensinar e aprender.  

As reflexões sobre a formação continuada e a prática docente, realizadas nesse 

capítulo, são fruto do estudo e do questionamento relacionado à ação profissional. Esses 

questionamentos, advindos da própria prática, originaram as questões que conduziram à 

realização dessa pesquisa, cujo traçado metodológico está colocado a seguir. 
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CAPÍTULO 2 

A COMPOSIÇÃO DO CAMINHO, OU,  

O CAMINHO SE FAZ AO CAMINHAR... 
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 O exercício profissional desempenhado em escolas e/ou Consultorias Pedagógicas, 

junto aos professores, conduziu a uma série de reflexões sobre a formação continuada de 

professores, especificamente na área da Matemática, que contribuíram para a elaboração dessa 

pesquisa.  

  Essas reflexões se concretizam através de questionamentos, especificamente, em 

relação à proposta de formação e às implicações dessa formação na prática docente: quais as 

contribuições que, efetivamente, os processos formativos trazem para o professor, qual a 

leitura que o professor faz sobre a proposta de formação que subsidia a sua prática e como se 

dá a sua participação nesses espaços formativos. 

Especificamente, tem-se como problematização a seguinte questão: Qual a 

política/programa de formação aplicada junto aos professores de Matemática (que se 

caracteriza como programa de formação continuada) e quais as implicações dessa formação 

para a prática docente? 

Tem-se como objetivo geral, dessa pesquisa analisar as Políticas e Programas de 

formação continuada de professores de Matemática, desenvolvida pela Secretaria de 

Educação de três municípios da Região Metropolitana do Recife, no período de 2000-2007, na 

perspectiva dos documentos norteadores das ações formativas e através da escuta de dois  dos 

seus protagonistas: professores e equipe técnico-pedagógica.  

Para alcançar tal objetivo, de modo mais específico, buscou-se conhecer os 

documentos nos quais se definem as Políticas e Programas de formação continuada proposta 

pela Secretaria de Educação; identificar as características estruturais (ações, participação, 

contribuições, entre outros) da formação continuada analisada, enfocando as características 

voltadas para a área de Matemática, destacando a opinião dos professores e técnicos sobre o 

tema, tendo como suporte as diretrizes documentais; entender a concepção dos professores de 

Matemática a respeito da formação continuada proposta pela Secretaria de Educação, suas 

necessidades, preocupações, motivações e aprendizagens e compreender como professores e 

técnicos concebem a relação entre a formação continuada vivenciada e as suas implicações 

para a prática docente 

Nesse contexto, buscou-se encontrar um método que efetivamente abarcasse as 

possibilidades de investigação e de interação com os participantes, além dos dados coletados 

com base na análise documental. Em virtude desses aspectos, acreditou-se que os métodos 

qualitativos de pesquisa seriam os mais indicados para a abordagem proposta. Os autores 
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utilizados como base metodológica são BOGDAN e BIKLEN (1994), LÜDKE e ANDRÉ 

(1986), MINAYO (1994). 

Elegeu-se três Municípios da Região Metropolitana do Recife como campo empírico 

deste trabalho, tomando por base os seguintes critérios:  

a) Pertencer à  Região Metropolitana do Recife (RMR)5. 

b) Oferecer as turmas de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental pela Rede Municipal de Ensino 

no sistema de seriação: Dos catorze municípios, apenas cinco atendem à esse critério. Os 

demais  atendem a essa clientela através da Rede Estadual de Ensino, pela Secretaria de 

Educação do Estado de Pernambuco. 

 

c) Ter uma política ou um programa de formação continuada de professores. Apesar de 

existir – verbalmente – uma proposta de formação em cada município da Região 

Metropolitana, nosso interesse estava voltado para investigar os Município que tivessem uma 

política/programa de formação definida e que essa formação fosse oferecida em parceria com 

uma instituição pública, como a Universidade; um outro município onde essa parceria fosse 

com uma Instituição privada, como Consultorias Pedagógicas e um outro município onde 

essa formação fosse de responsabilidade do próprio município.  

 

Esses critérios nos conduziram aos municípios de Olinda, Paulista e Cabo de Santo 

Agostinho, já citados anteriormente. 

Em relação aos participantes dessa pesquisa, tivemos dois grupos: um deles, formado 

pelos professores, cujos critérios utilizados para selecioná-los foram: ser licenciado em 

Matemática, ser professor de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental e ter sua maior carga 

horária na disciplina de Matemática, na Rede Municipal onde a pesquisa foi realizada; o 

outro grupo, composto pelos técnicos das Secretarias. Foram selecionados pela função que 

ocupavam, ou sejam, deveriam ter uma responsabilidade direta com o programa de formação 

                                                
5 Wikipédia, http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Recife. A Região Metropolitana do Recife está entre 

as nove primeiras regiões metropolitanas instituídas no Brasil (criada pela Lei Complementar Federal 14/73 de 8 de junho de 

1973). É formada pelos municípios de Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Camaragibe, Cabo 

de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Araçoiaba, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Moreno, Itapissuma e Recife, tendo uma 

população de mais de 3,7 milhões de habitantes, sendo a 95º maior Região Metropolitana no mundo, a maior do Nordeste e a 

quinta maior do Brasil (atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre). 
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continuada do município, bem como participar do processo de planejamento e execução das 

formações. 

 Os materiais foram coletados mediante a análise de documentos dos três Municípios 

(Proposta de Formação Continuada), de entrevistas semi-estruturadas realizadas com os 

técnicos das três secretarias envolvidas e questionários aplicados junto aos professores de 

Matemática, cujo interesse consta em “identificar” um outro discurso sobre a formação 

continuada diferentemente da oficial. Utilizou-se a análise de conteúdo de Laurence Bardin 

(1997), para o tratamento dos dados. 

A pesquisa é um trabalho artesanal que se realiza fundamentalmente por uma 

linguagem baseada em conceitos, proposições, métodos e técnicas, configurando-se assim em 

um ritmo próprio e particular de construção. Esse ritmo denomina-se ciclo de pesquisa, ou 

seja, um processo de trabalho que se inicia com um problema ou questionamento, remetendo 

a um produto provisório capaz de dar origem a novas interrogações (MINAYO, 1998). 

 

 

2.1 - As abordagens qualitativas – Tecendo algumas considerações 

 

 

A abordagem qualitativa de pesquisa tem suas raízes no final do século XIX, quando 

os cientistas sociais começaram a questionar se o método de investigação das ciências como 

a Física ou a Química, por exemplo, fundamentado numa perspectiva positivista de 

conhecimento, deveria continuar sendo utilizado como modelo para o estudo dos fenômenos 

humanos e sociais. Dilthey, historiador, foi um dos pioneiros na busca por uma metodologia 

apropriada para as ciências sociais. Ele argumentava que os fenômenos humanos e sociais 

são muito complexos e dinâmicos, o que praticamente impossibilita o estabelecimento de leis 

gerais como se faz nas ciências físicas e naturais onde se reproduz os fenômenos em 

laboratório e os submete ao controle. “Quando se estuda os fenômenos sociais, o interesse 

maior é o entendimento de um fato em particular e não a sua explicação causal. O contexto 

particular em que ocorre o fato é um elemento essencial para sua compreensão” (ANDRÉ, 

2004, p. 16). 

Garnica (2004) caracteriza pesquisa qualitativa como aquela que tem as características 

abaixo: 
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(a)a transitoriedade de seus resultados; (b) a impossibilidade de uma 
hipótese a priori, cujo objetivo da pesquisa será comprovar ou refutar; (c) a 
não neutralidade do pesquisador que, no processo interpretativo, vale-se de 
suas perspectivas e filtros vivenciais prévios dos quais não consegue se 
desvencilhar; (d) que a constituição de suas compreensões dá-se não como 
resultado, mas numa trajetória em que essas mesmas compreensões e 
também os meios de obtê-las podem ser (re)configuradas; e (e) a 
impossibilidade de estabelecer regulamentações, em procedimentos 
sistemáticos, prévios, estáticos e generalistas (p. 86). 

 

Ressalta-se que as características acima não devem ser vistas como regras, visto que, 

de forma recursiva, o próprio entendimento do que é pesquisa qualitativa está em movimento 

e as noções acima levam a ênfases diferentes.  

O que se convencionou chamar de pesquisa qualitativa, prioriza procedimentos 

descritivos à medida que sua visão de conhecimento explicitamente admite a interferência 

subjetiva, o conhecimento como compreensão que é sempre contingente, negociada e não é 

verdade rígida. O que é considerado "verdadeiro", dentro dessa concepção, é sempre dinâmico 

e passível de ser mudado. Isso não quer dizer que se deva ignorar qualquer dado do tipo 

quantitativo ou mesmo qualquer pesquisa que seja feita baseada em outra noção de 

conhecimento. 

Para Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa caracteriza-se basicamente pelos 

dados colhidos diretamente no ambiente natural, ou seja, no local onde ocorre o fenômeno, 

estando eles em forma de palavras ou imagens de maneira que possam ser descritos, tendo 

como principal instrumento o investigador. A ênfase substancial se dá no processo e não 

apenas nos resultados ou produtos da investigação. 

Ainda segundo esses autores, na investigação qualitativa aplicada à educação, 

denominada por Bogdan e Biklen de investigação pedagógica, o investigador é um professor, 

que pretende usar a abordagem qualitativa para melhorar seu trabalho. Os autores justificam o 

uso da perspectiva qualitativa na investigação pedagógica porque para eles, todas as pessoas 

têm potencial para mudar o meio, a si mesmo e tornarem-se agentes de mudança.  

 A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares, trabalhando com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. Busca a compreensão da realidade humana vivida 

socialmente, ou seja, procura compreender e explicar a dinâmica das relações sociais, que são 

integradas de crenças, valores, atitudes e hábitos. Dessa forma, o significado é o conceito 

central na investigação (MINAYO, 1998). 
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Minayo (1998) afirma ainda que  

 

[...] nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, 
em primeira instância, um problema da vida prática. Isto quer dizer 
que a escolha de um tema não emerge espontaneamente, da mesma 
forma que o conhecimento não é espontâneo (p.90). 

 

 Assim, em busca de conhecer o real significado que é dado à proposta formativa 

vivenciada pelos professores e como essas contribuem com o aprimoramento da própria 

prática, foi que buscou-se, na pesquisa qualitativa, o suporte metodológico para essa 

compreensão/conhecimento.  

Através dos métodos qualitativos é possível, inclusive, desenvolver propriedades para 

trabalhar e até transformar questões sociais, de qualidade de vida, seja quando o produto do 

estudo se refere aos conhecimentos aplicados, seja quando o próprio processo de pesquisa 

gera situações de mudança em benefício dos participantes pesquisados. 

Implícita ou explicitamente, toda investigação se baseia numa orientação teórica e os 

bons investigadores estão conscientes de seus fundamentos e servem-se deles para recolher e 

analisar seus dados. “A teoria ajuda à coerência dos dados e permite ao pesquisador ir além 

de um amontoado pouco sistemático e arbitrário de acontecimentos” (BOGDAN; BIKLEN, 

1994, p. 52). 

 

 

2.2 - Procedimentos de Coleta 

 

 

Inicialmente, realizou-se um piloto com seis participantes  de uma Instituição privada 

da Região Metropolitana do Recife, com as mesmas características da população a ser 

estudada, a fim de avaliar se as perguntas formuladas contemplavam a especificidade do 

objeto da pesquisa. Esse piloto constou de um questionário, contendo perguntas abertas e 

fechadas onde se buscou traçar o perfil dos participantes, bem como conhecer a visão dos 

professores sobre a política/proposta de formação continuada, as contribuições que a 

formação trazia para a prática docente, qual o modelo de formação que julgavam mais 
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adequado para o processo que vivenciavam e quais as dificuldades mais prementes vividas no 

cotidiano da sala de aula. 

Foram dadas as mesmas instruções que seriam utilizadas no procedimento da 

pesquisa. 

Após a aplicação dos questionários, os participantes foram indagados sobre a estrutura 

do instrumento, clareza das perguntas e dificuldades encontradas para respondê-los. Os 

participantes informaram que não tiveram nenhuma dificuldade em responder às questões, o 

que indicava, em princípio, que o instrumento estava adequado para a aplicação. As respostas 

obtidas foram fundamentais para a avaliação do instrumento, uma vez que essas apontavam 

para pontos comuns no que se referem às contribuições e dificuldades encontradas. Para todos 

os participantes do piloto, a formação resume-se a cursos/treinamentos e participações em 

seminários/congressos/oficinas. Nem todos enxergavam as discussões e estudos realizados 

como formação e apresentaram dificuldades em identificar as reais contribuições que essa 

concepção formativa trazia para a sua prática. Entendiam como sendo relevante participar 

desse processo, mas “pensar sobre o cotidiano” era uma experiência pouco vivenciada e que 

representava uma dificuldade pontual para eles.  

De acordo com Ghiglione e Matalon (1997), a fase do pré-teste ou piloto do 

questionário “indica-nos como as questões e as respostas são compreendidas, permite-nos 

evitar erros de vocabulário e de formulação e salientar recusas, incompreensões e equívocos, 

mas não nos assegura a aceitabilidade do questionário na sua totalidade, nem a sua correta 

adaptação às necessidades da investigação” (p 157). 

Após o piloto e, com base nas questões inicialmente formuladas, avaliou-se o 

questionário a ser aplicado com os professores das redes municipais integrantes da pesquisa. 

No piloto, esse instrumento constou de sete questões, sendo três para a identificação do 

participante e quatro para tratar sobre a formação. Em discussão mantida com a orientadora, 

nos encontros  semanais de orientação, observou-se que o formato utilizado não atendia 

completamente ao que se pretendia. Assim, o instrumento foi revisado e reestruturado, 

passando a ser composto por duas partes: a primeira, com questões fechadas, que tratava do 

perfil do participante, com os itens: identificação, formação acadêmica e formação 

profissional e, a segunda parte, com as dez questões abertas que abordavam o tema da 

formação continuada. 

Após a reestruturação, apresentou-se os questionários novamente aos participantes que 

fizeram o piloto e, mais uma vez, eles responderam às questões sem nenhuma dificuldade. 

Foram indagados sobre a clareza das questões, sobre as dificuldades de compreensão e sobre a 
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pertinência das perguntas. Ressaltaram que estava mais fácil a compreensão desse novo 

modelo e que não tinham nada a acrescentar. Este formato, então, tornou-se definitivo para ser 

aplicado na pesquisa. 

Paralelamente ao piloto, elaborou-se os outros documentos que foram utilizados na 

pesquisa: um deles, onde são explicitados detalhes como objetivos da pesquisa, proposta 

metodológica, bem como os princípios éticos norteadores do estudo. O outro documento dizia 

respeito à entrevista semi-estruturada a ser realizada com os técnicos das secretarias. Esses 

dois documentos, junto com o questionário, constituiram-se num documento único, intitulado 

“Procedimentos Metodológicos”, que foi entregue nas Secretarias de Educação. 

Após a elaboração desses documentos, passou-se a contatar os Municípios, para iniciar 

a coleta de dados da pesquisa. Esse primeiro contato aconteceu por intermédio de ligações 

telefônicas e agendamento de encontros com a pessoa responsável pela área de formação. Em 

um dos Municípios, fez-se um contato direto com a Secretária de Educação que fez o 

encaminhamento para os técnicos que tratam da formação continuada no Município e, nos 

outros dois locais, o contato foi direto com o técnico do setor responsável pela realização da 

formação.   

O primeiro encontro, nos três locais, constou de uma apresentação da pesquisa, da 

entrega desse documento contendo um breve resumo do trabalho, focalizando os objetivos, os 

procedimentos metodológicos e, em anexo, uma cópia do roteiro da entrevista semi-

estruturada a ser aplicada com os técnicos, uma cópia dos questionários a serem aplicados 

junto aos professores com o termo de aceite. Destacou-se que o trabalho seria desenvolvido 

através da análise dos documentos sobre formação, das entrevistas com os técnicos das 

Secretarias e da aplicação de questionários com uma representação dos professores de 

Matemática do Município. 

Ainda nesse encontro, em duas das três Secretarias, ocorreu a realização das 

entrevistas com os técnicos responsáveis pela formação continuada do Município. Em apenas 

uma Secretaria fez-se necessário mais dois encontros para que a entrevista ocorresse. 

Em todos os contatos realizados, sempre obteve-se disponibilidade e receptividade por 

parte das Secretarias para a realização da pesquisa. As dificuldades encontradas ocorreram por 

conta de ajustes de horários e acesso ao local onde alguns técnicos se encontravam. Mesmo 

assim, as entrevistas sempre se realizaram na hora e dia marcados, de acordo com a 

disponibilidade e conveniência do entrevistado. 
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2.2.1- A Análise Documental 

 

 

  Entendendo como fundamental o conhecimento do fenômeno a ser estudado, no 

processo histórico vivenciado para formulação da proposta, optou-se, entre os diversos tipos 

de abordagens qualitativas de investigação, pela análise documental, o que possibilita 

focalizar a pesquisa em situações específicas. E a situação específica aqui caracterizada é a 

busca de entendimento sobre as propostas de formação de professores, desenvolvidas em três 

Municípios da Região Metropolitana do Recife. Percebeu-se através da fala dos professores, 

como essa política repercute dentro da prática docente. 

 Para Lüdke e André (1986),  

 

A análise documental representa uma técnica valiosa de abordagem 
de dados qualitativos, baseada em quaisquer materiais escritos, como 
leis e regulamentos, normas, pareceres, cartas memorandos, diários 
pessoais, autobiografias, jornais, revistas, discursos, roteiros de 
programas de rádio e televisão, até livros, discursos, artigos escolares, 
sendo que a análise desses documentos busca identificar informações 
e análise de conteúdo atuais a partir de questões ou hipóteses de 
interesse (p. 38). 

 

E, ainda, as principais características da análise documental são as seguintes: 

Destacam o fato de que os documentos constituem uma fonte estável e rica, podendo ser 

consultados em momentos diferentes, podem servir de base a diferentes estudos, “o que  dá 

mais estabilidade aos resultados obtidos”; são uma poderosa fonte “de onde podem ser 

retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do pesquisador”; representam 

uma fonte natural de informação; “surgem num determinado contexto e fornecem 

informações sobre esse mesmo contexto” (p. 39). 

A escolha dos documentos nunca é aleatória, mas sim, guiada por alguns propósitos, 

idéias ou hipóteses do contexto a ser pesquisado. Assim, a análise desses documentos exige 

sistematização e coerência do esquema escolhido com o estudo em andamento para que se 

constitua em uma técnica realmente de valor, na abordagem de dados qualitativos. 

A caracterização do tipo de documento a ser usado deverá ser feita com base em 

diferentes aspectos, tais como: tipo de documento, se oficial, técnico ou pessoal, os quais 

poderão ainda ser subdivididos de acordo com suas características, ou seja, decretos, 

pareceres, leis, relatórios, planejamentos, cartas, livros textos, entre outros. 
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2.2.2 - A Entrevista 

 

 

Na pesquisa qualitativa a entrevista caracteriza-se como um instrumento importante 

por possibilitar a produção de conteúdos fornecidos diretamente pelos participantes 

envolvidos no processo – materiais que tanto podem ser objetivos quanto subjetivos. Segundo 

Minayo (1998, p 109), "o que torna a entrevista instrumento privilegiado de coleta de 

informações é a possibilidade de a fala ser reveladora de condições estruturais, de sistemas de 

valores, normas e símbolos (sendo ela mesma um deles) e ao mesmo tempo ter a magia de 

transmitir, através de um porta-voz, as representações de grupos determinados, em condições 

históricas, sócio–econômicas e culturais específicas". 

O entrevistador pretende com esse instrumento elucidar as informações pertinentes a 

seu objeto. Dessa forma, a entrevista como fonte de informações pode fornecer dados 

primários e secundários e ser estruturada de formas diversas e variadas, tais como a sondagem 

de opinião com questionário fechado, a entrevista semi-estruturada, a entrevista aberta, a 

entrevista não diretiva, a entrevista centrada (MINAYO, 1998). No processo investigativo 

utilizou-se a forma semi-estruturada, individual, combinando perguntas fechadas e abertas, 

com o objetivo de possibilitar ao participante a oportunidade de se pronunciar sobre a 

temática em questão.  

Minayo (1998) ainda afirma que  com a entrevista obtêm-se dados de duas naturezas: 

 

a) os que se referem a fatos que o pesquisador poderia conseguir 
através de outras fontes, conhecidos como dados objetivos e b) os que 
se referem diretamente ao indivíduo entrevistado, isto é, suas atitudes, 
valores, opiniões. São informações ao nível mais profundo da 
realidade que os cientistas sociais costumam denominar  “subjetivos”. 
Só podem ser conseguidos com a contribuição dos atores sociais 
envolvidos (p 108). 

   

Por fim, como argumenta Minayo (1998),  a entrevista não é “simplesmente um 

trabalho de coleta de dados, mas sempre uma situação de interação na qual as informações 

dadas pelos participantes podem ser profundamente afetadas pela natureza de suas relações 
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com o entrevistador” [...] “Desta forma, além da fala mais ou menos dirigida, captam-se as 

relações, as práticas, os gestos e cumplicidades e a fala informal sobre o cotidiano”. 

Podemos elencar algumas características dessa técnica utilizada, que nos subsidiaram 

na sua escolha: é caracterizada pela existência de um conjunto de questões previamente 

preparadas e que servem como eixo orientador ao desenvolvimento da pesquisa; procura 

garantir que os diversos participantes respondam às mesmas questões; não exige uma ordem 

rígida nas questões; o desenvolvimento da entrevista vai-se adaptando ao entrevistado e 

mantém-se um elevado grau de flexibilidade na exploração das questões. 

A entrevista semi-estruturada, opção feita nesse trabalho, não é inteiramente aberta, e 

também não é conduzida por muitas questões pré-estabelecidas. Baseia-se apenas em seis 

questões/guias, quase sempre abertas. Entretanto todas as perguntas elaboradas foram 

utilizadas. Durante a realização da entrevista introduziu-se outras questões que surgiram de 

acordo com o que aconteceu no processo em relação às informações que se desejou obter. 

O instrumento em si foi composto de duas partes: a primeira estava composta por 

dados de identificação dos participantes, cujo objetivo foi o de traçar o perfil dos técnicos 

envolvidos com o processo formativo dos professores. Assim, dados como nome, formação 

(graduação, especialização e pós-graduação), experiência profissional, experiência na função 

que estava exercendo, foram questões que serviram para conhecer melhor o participante e seu 

vínculo com a função/secretaria. A segunda parte, composta por um eixo norteador de sete 

questões, teve como objetivo construir uma análise de pontos comuns entre as respostas 

apresentadas sobre a proposta/política de formação continuada e visou, também, obter uma 

melhor compreensão das especificidades dos Municípios acerca do processo vivenciado pelo 

professor. 

Essas questões fizeram uma abordagem sobre a política de formação continuada do 

Município, sobre a concepção do que é formação continuada, buscando compreender os 

pressupostos com base na qual a formação é elaborada, procurava conhecer as contribuições 

da formação para a prática docente e fez um levantamento a respeito dos impactos que a 

descontinuidade dessa formação provoca na prática do professor. 

Afora essas questões, outras foram sendo colocadas em função das respostas obtidas, 

tendo sempre como referência o objeto de estudo da pesquisa. Assim, cada entrevista teve 

uma duração, em média, de 20 a 50 minutos e todas foram gravadas em áudio, com a 

autorização prévia dos participantes.  
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As entrevistas ocorreram no espaço de trabalho dos técnicos, ou seja, nas Secretarias 

de Educação e, apenas em um Município, foi preciso fazer o deslocamento para uma outra 

Secretaria em função do técnico estar participando de um evento nesse local. 

No momento em que as entrevistas estavam sendo realizadas, buscou-se manter um 

clima tranqüilo, descontraído, de interação com os participantes, respeitando o tempo e o 

ritmo de cada um, estando, sobretudo, disponível e receptivo às respostas apresentadas.  

Após o término de cada entrevista, foi feito o planejamento para a etapa seguinte, que 

consistiu na aplicação dos questionários junto aos professores.  

 

 

2.2.3- O questionário 

 

 

Aguiar (2004) citando Ghiglione e Matalon (1997), diz que “o questionário é um 

instrumento que pode ser definido como uma pergunta particular sobre uma situação 

envolvendo indivíduos, com o objetivo de generalizar. Para tal, o pesquisador intervém 

apresentando questões, porém sem intenção clara de modificar a situação na qual atua 

enquanto pesquisador” (p 108). 

Para a realização dessa etapa, cada Município seguiu uma metodologia própria: no 

Cabo de Santo Agostinho, a aplicação do questionário ocorreu num momento da reunião da 

área de matemática, por sugestão da Coordenadora Geral do segmento de 5ª a 8ª série do 

ensino fundamental do próprio Município. Essa reunião ocorre três vezes por mês e, no dia 

agendado para  a visita, os professores se reuniram para fazer uma avaliação do ano de 2007 e 

traçar metas de trabalho para o ano seguinte. Participamos dessa reunião, a convite do 

Coordenador de Área e, ao término dela, aplicou-se os questionários após uma breve 

explicação sobre o mesmo e sobre a pesquisa que estava sendo realizada. Todos se mostraram 

bastante solícitos e não tiveram nenhuma dificuldade em responder às questões do 

instrumento. 

Na Prefeitura de Olinda, por intermédio dos técnicos, entrou-se em contato com o 

departamento responsável pela documentação das escolas e adquiriu-se a listagem com os 

nomes dos professores de Matemática e as escolas onde estavam lotados. Contatou-se com 

cada escola, através da direção e/ou secretaria e foi feito o agendamento para se ter o contato 

com os professores. Assim, visitou-se as escolas em função dos critérios estabelecidos para os 

participantes dessa pesquisa, e os contatos ocorreram sempre em horário de início ou de 
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intervalo das aulas (recreio). Em alguns casos, enquanto aguardava-se os professores, pode-se 

participar de alguns momentos da escola, como do horário do recreio, da merenda, das 

confraternizações, de organização de aula passeio, entre outros. Nesse Município, como o 

contato aconteceu de escola por escola, professor por professor, pode-se ter uma visão melhor 

das condições de trabalho (estrutura física, acesso à escola, número de alunos por sala e 

espaço físico das salas de aula) que se comentará mais adiante, o que possibilitou 

compreender as dificuldades apontadas por alguns referentes às necessidades de melhor 

acompanhamento, investimento e qualificação (formação). 

Em Paulista, por intermédio do técnico responsável, os questionários foram aplicados 

juntos aos professores em cada escola pelo Coordenador de Área de Matemática e devolvidos 

à pesquisadora. Essa foi a condição apresentada para que os questionários chegassem aos 

professores. Entretanto, é importante ressaltar a disponibilidade por parte da equipe de 

técnicos e coordenadores em colaborarem com a pesquisa. 

 Em todos os casos, a explicação dada, inicialmente, sobre a pesquisa, através de um 

pequeno texto introdutório presente no próprio questionário, serviu para que todos os 

participantes tivessem um mesmo esclarecimento sobre a pesquisa que estava sendo realizada. 

Ghiglione & Matalon (1997) dizem que: 

 
No sentido de garantir a comparabilidade das respostas de todos os 
indivíduos, é absolutamente indispensável que cada questão seja 
colocada a cada pessoa da mesma forma, sem adaptações nem 
explicações suplementares, resultantes da iniciativa do entrevistador 
(pág 110). 

 

 Esses autores ressaltam, ainda, que para ser possível esse encaminhamento com o 

questionário, é fundamental que “a questão seja perfeitamente clara, sem qualquer 

ambigüidade e que a pessoa saiba exatamente o que se espera dela” (pág. 110). 

 

 

2.3 – Descrição do Procedimento de Análise: a Análise de Conteúdo 

 

 

A análise de conteúdo se define como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que aposta grandemente no rigor do método como forma de não se perder na 

heterogeneidade de seu objeto. Nascida de uma longa tradição de abordagem de textos, essa 

prática interpretativa se destaca, a partir do início do século XX, pela preocupação com 
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recursos metodológicos que validem suas descobertas. Na verdade, trata-se da sistematização, 

da tentativa de conferir maior objetividade a uma atitude que conta com exemplos dispersos, 

mas variados, de pesquisa com textos.  

Na análise de conteúdo, o texto é um meio de expressão do participante, onde o 

analista busca categorizar as unidades de texto (palavras ou frases) que se repetem, inferindo 

uma expressão que as representem. Para Laurence Bardin (1997) a análise de conteúdo  

 
 visa obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição 
do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção [...] destas mensagens(p. 42). 
 

A principal pretensão da Análise de Conteúdo é vislumbrada na possibilidade de 

fornecer técnicas precisas e objetivas que sejam suficientes para garantir a descoberta do 

verdadeiro significado. Nesse sentido, é importante reafirmar aqui a certeza de que haveria 

um sentido a ser resgatado em algum lugar, e de que o texto seria seu esconderijo. 

A análise de conteúdo costuma ser feita através do método de dedução freqüencial ou 

análise por categorias temáticas. A dedução freqüencial consiste em enumerar a ocorrência de 

um mesmo signo lingüístico (palavra) que se repete com freqüência, visando constatar “a pura 

existência de tal ou tal material lingüístico” (BARDIN, 1997, p. 64) não se preocupando com 

o “sentido contido no texto, nem à diferença de sentido entre um texto e outro”, (Idem, p. 65) 

culminando em descrições numéricas e no tratamento estatístico. 

A análise por categorias temáticas tenta encontrar “uma série de significações que o 

codificador detecta por meio de indicadores que lhe estão ligados; [...] codificar um segmento 

é colocá-lo em uma das classes de equivalências definidas, a partir das significações, [...] em 

função do julgamento do codificador [...] o que exige qualidades psicológicas 

complementares como a fineza, a sensibilidade, a flexibilidade, por parte do codificador para 

apreender o que importa” (BARDIN, 1997, p. 65).  

Este tipo de análise é a mais antiga e na prática a mais utilizada. “Funciona por 

operações de desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo reagrupamento 

analógicos”(Idem, p. 64). 

A análise categorial poderá ser temática, construindo as categorias conforme os temas 

que emergem do texto. Para classificar os elementos em categorias é preciso identificar o que 

eles têm em comum, permitindo seu agrupamento. A essa forma de classificação chamamos 

de análise categorial. 
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A técnica de análise de conteúdo se compõe de três grandes etapas: 1) a pré-análise; 2) 

a exploração do material; e 3) o tratamento dos resultados e interpretação. 

Bardin (1997) descreve a primeira etapa como a fase de organização, que pode utilizar 

vários procedimentos, tais como: leitura flutuante, hipóteses, objetivos e elaboração de 

indicadores que fundamentem a interpretação. Na segunda etapa os dados são codificados a 

partir das unidades de registro. Na última etapa se faz a categorização, que consiste na 

classificação dos elementos segundo suas semelhanças e por diferenciação, com posterior 

reagrupamento, em função de categorias comuns. Portanto, a codificação e a categorização 

fazem parte da análise de conteúdo. 
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CAPÍTULO  3 

OS PARCEIROS DO CAMINHO... 
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 Esta pesquisa buscou compreender, como dito anteriormente, quais as  

propostas/políticas de formação continuada que existem nos Municípios em foco e como 

contribuem para uma melhoria da prática docente dos professores, sendo, no nosso caso, 

especificamente os professores da área de Matemática. Essa especificidade reside no fato da 

pesquisadora possuir experiência como formadora na área citada e ter feito o 

acompanhamento, enquanto exercício profissional, de docentes de Matemática atuando em 

sala de aula, o que despertou o interesse pelas questões pertinentes à área. 

Assim, além da análise documental realizada, buscou-se, ouvir uma representação dos 

docentes de Matemática e dos técnicos responsáveis pelos setor de formação continuada dos 

municípios, que compuseram este trabalho, como forma de conhecer um outro discurso, que 

não o oficial e identificar as formas de compreensão dessas propostas/políticas formativas 

como incentivo à uma melhoria da prática docente. 

 

 

3.1 – Os Professores 

 

 

 Elegeu-se como critérios para a seleção dos professores, participantes deste trabalho, 

os seguintes aspectos: serem graduados em Matemática, estarem ensinado na Rede Municipal 

no Ensino Fundamental, de 5ª a 8ª série e possuírem sua maior carga horária na disciplina de 

Matemática. A amostra foi composta por setenta e oito professores, sendo vinte e seis em cada 

município. Esses professores, como pode ser visto mais adiante, fazem parte do corpo docente 

de Redes de Ensino (Municipal, Estadual e/ou Privada) e a grande maioria ensinam em dois 

ou mais turnos. 

 Os contatos realizados com os professores ocorreram de formas distintas.  

Em Olinda, primeiro município a ser pesquisado, foram visitadas nove escolas e o 

questionário aplicado com vinte e seis professores. Esse quantitativo não corresponde ao total 

de docentes do município que dão regência na disciplina de Matemática, mas corresponde aos 

que atendiam aos critérios estabelecidos para esse trabalho. Os demais professores (vinte e 

sete) estavam lotados no ensino de EJA ou estavam licenciados para estudo ou tratamento de 

saúde. 
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 A aplicação dos questionários aconteceu na própria escola, sempre nos intervalos de 

recreio, na chegada dos professores para o turno de trabalho ou na saída da escola, quando do 

término das aulas. Todos os professores contatados aqui concordaram em responder ao 

questionário, após a explicação do trabalho que estava sendo realizado. Alguns foram mais 

solícitos do que outros (o que se pode entender como normal), uma vez que a atividade 

solicitada ocorria sempre em horários de intervalo para o professor, quando este podia estar 

tendo um “descanso” do seu trabalho. Em algumas escolas, os professores já haviam sido 

informados pela secretaria da escola ou pela direção do contato a ser realizado pela 

pesquisadora com eles. Nessas situações, o professor estava preparado para realizar a tarefa e 

previamente organizado na sua rotina. Na situação contrária, apesar de todos os contatos com 

as escolas terem sido feitos previamente com a secretaria e/ou direção, fez-se necessário uma 

permanência maior da pesquisadora no espaço escolar, para poder conversar com o(s) 

professor(es) sobre a pesquisa e solicitar do mesmo que respondessem ao questionário. 

Nessas conversas, a pesquisadora procurou deixar o professor o mais à vontade possível, 

dentro do seu horário e afazeres, de modo que ele só respondesse ao questionário se, 

realmente, quisesse. 

 Esses contatos com os professores ocorriam quase sempre no corredor e, para a 

resposta dos questionários, ambos (pesquisadora e professor) se dirigiam para a sala dos 

Professores onde foi possível para a pesquisadora, conhecer outros docentes da escola, 

participar um pouco da rotina do recreio, do lanche coletivo, da troca de horário, dos toques 

de entrada e/ou saída do(s)  professor(es). 

 Essa ida às escolas foi um período especialmente significativo para a pesquisadora, em 

função da possibilidade de poder vivenciar e observar determinadas particularidades pelas 

quais os professores desse município, especificamente, passam, como, por exemplo: a 

dificuldade de acessibilidade a algumas escolas, a necessidade de precisar se deslocar 

pegando dois/três transportes para poder chegar à escola, subir ladeiras, passar por caminhos 

esquisitos, lidar com salas pequenas em tamanho e lotadas de alunos, sem um espaço definido 

para o professor, escolas pequenas, móveis escolares quebrados, paredes riscadas, banheiros 

sujos, muitas grades nas portas e janelas, falta de ventilação, salas multiseriadas com o sol 

batendo até a metade do ambiente, esquentando muito o lugar, poucos recursos didáticos para 

uso do professor, infra-estrutura deficitária e professores que dão mais de uma disciplina para 

complementar a carga-horária (o que implica num investimento “partido” em relação às 

disciplinas que leciona, sem poder dedicar-se a nenhuma delas especificamente). 
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 Observando esse quadro, em diversos momentos, a pesquisadora ficou surpresa com o 

entusiasmo e dedicação de alguns professores com a docência e compreendeu o desânimo de 

outros. De fato, depois de pegar três transportes para chegar a uma escola, questiona-se sobre 

as condições de aula desse professor,  sobre a forma de gerir efetivamente uma sala onde mal 

passa uma pessoa entre uma banca escolar e outra, sobre os parâmetros que realiza o 

acompanhamento da aprendizagem de alunos com os mais diferentes perfis e que mal se 

acomodam numa sala. Questiona-se, ainda, o formato do planejamento desse professor para 

uma aula numa realidade tão complexa e cheia de constantes desafios,  de que modo se estuda 

numa escola onde o recreio ocorre dentro do próprio corredor, entre as salas de aula, de que 

forma os  resultados das pesquisas realizadas na Academia contribuem para mudar quadros 

como esses que foram observados e, sobretudo, questiona-se em que as formações realizadas 

se aproximam do contexto cotidiano das escolas e da realidade vivida pelo professorado. 

 Essas questões e outras mais que foram surgindo no percurso da pesquisa, serviram de 

reflexão para a pesquisadora, sobre a necessidade de se contribuir realmente com a prática 

docente em suas especificidades. Essas observações ocorreram num determinado momento, 

num município, dentro de um determinado contexto de pesquisa... Entretanto, o professor que 

enfrenta cotidianamente essa realidade tem muito a contribuir com sua experiência docente, 

com os saberes adquiridos no cotidiano da escola e da realidade vivida.  

 

 

3.1.1 – ... No Município de Olinda 

 

 

Em Olinda, conforme dito anteriormente, vinte e seis professores foram participantes 

desse estudo, sendo quinze do sexo masculino e onze do sexo feminino. A faixa etária se 

compõe entre 25 e 47 anos , conforme os gráficos 1 e 2, a seguir: 



 

 

83 

Gráfico 1 - Gênero
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 Observa-se um grande quantitativo de professores do sexo masculino predominando 

nesse nível de escolarização (5ª a 8ª séries), muito embora a diferença percentual mostre que 

existe uma participação já efetiva das mulheres que, via de regra, estão presentes em maior 

número nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

 Pode-se inferir aqui que, apesar da área específica contar significativamente, a opção 

ocorreu em função de uma escolha específica pela docência, por gostar da área de 

Matemática, por gostar de ensinar e por reconhecer que existe uma função a ser  exercida 

junto aos alunos, que se encontra na relação professor-aluno. Essa foi uma informação 

levantada quando do contato inicial junto aos professores, não constando como pergunta do 

questionário. 

Gráfico 2 
 Faixa Etária
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 No que se refere à faixa etária, sessenta e cinco por cento dos professores 

entrevistados em Olinda encontram-se entre 30 e 40 anos de idade, mais da metade da 

amostra, sendo seguidos pelos professores  entre 40 e 47 anos de idade, o que corresponde a 

vinte e seis por cento da amostra e, com um percentual menor, de nove por cento, estão os 

professores com uma idade que varia entre 25 e 30 anos. Nosso maior percentual indica que 

esses profissionais estão numa faixa de idade onde as questões profissionais estão – 
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teoricamente -  mais definidas, podendo fazer maiores investimentos na carreira profissional, 

na formação e na qualificação. 

 Os gráficos que seguem (3 e 4) demonstram a realidade da formação acadêmica.  

Gráfico 3 
Formação Acadêmica

88%

8% 4%

Licenciatura em Matemática

Licenciatura em Ciências e Matemática
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Sobre a formação superior, especificamente a graduação, oitenta e oito por cento são 

formados em Matemática e os doze por cento restantes têm a licenciatura em Matemática e 

em Ciências ou Física. Desses, dezessete professores têm especialização nas mais diferentes 

áreas: Matemática (11), Ensino de Ciências (4), História (1) e Administração Escolar e 

Planejamento Educacional (1). Dos vinte e seis professores pesquisados, três estão cursando 

uma Especialização e seis não a possuem. Na entrevista realizada com os técnicos desse 

município, foi informado que existe um incentivo financeiro, através do plano de cargos e 

salários,  para a aquisição de titulação por parte dos professores. Assim, existe um interesse 

pela qualificação profissional não só em função do aprimoramento do trabalho docente, como 

também pelo próprio investimento feito por parte da política de formação/qualificação. 

Gráfico 4 - Especialização
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 Em relação aos dados pesquisados sobre o perfil profissional dos participantes, pode-

se observar, nos gráficos que se seguem, informações sobre tempo de formados e de docência, 
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número de vínculos empregatícios que possuem, disciplinas que lecionam, quantitativo de 

escolas em que ensinam e turnos de trabalho. Esses dados foram levantados em função da 

relevância para o investimento e atuação profissional. Sabe-se que atualmente, no Brasil, a 

jornada de trabalho de um professor inclui 2 ou 3 turnos diários e um número alto de alunos 

por turma, o que vem a interferir diretamente na qualidade do acompanhamento pedagógico, 

das intervenções didáticas e do processo avaliativo. 

 Em relação ao tempo de conclusão da graduação, pode-se perceber, através do gráfico 

5, que a grande maioria dos envolvidos na pesquisa possuem entre 10 e 15 anos de formado, 

num total de trinta e cinco por cento (35%) e de trinta e um por cento (31%), os que estão 

entre 05 e 10 anos, o que indica que a formação inicial ocorreu em torno de 10-15 anos atrás, 

quando ganhava fôlego, aqui no Brasil, a Educação Matemática, quando a atenção desloca-se 

dos conteúdos matemáticos propriamente ditos para a forma como eles são ensinados, 

salientando a resolução de problemas, as aplicações às situações da vida real e ao uso de 

novas tecnologias como a calculadora e o computador. Pires (2000) afirma, dentre outros 

pontos, que “a importância dada à presença do ‘mundo real’, a articulação vida/escola é uma 

constante nesses movimentos”(p.60). 

Gráfico 5 
Tempo de Formado na Graduação
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 Observando tempo de docência, no gráfico 6, abaixo, percebe-se que há uma 

concentração maior entre os docentes que lecionam entre 10 e 15 anos, perfazendo um 

percentual de trinta e oito (38%). Esse dado nos leva a inferir que esses professores já 

possuem uma certa estabilidade profissional, o que implica numa experiência docente maior. 

Esse tempo de regência também tende a contribuir com uma experiência formativa 

diversificada e a uma leitura da realidade própria da área, o que pode implicar num 

investimento pessoal na profissão. 
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Gráfico 6 
Tempo de Docência
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O gráfico abaixo demonstra que, entre os entrevistados, o maior percentual – sessenta 

e dois por cento (62%) – concentra-se justamente nos docentes que só lecionam Matemática 

na Rede Municipal. Entretanto, ainda encontra-se um contingente significativo que 

complementa sua carga horária com outras disciplinas, como Ciências (5), Física (3), 

Química(1) e Biologia (1).  

Diante desse quadro, um questionamento que surge refere-se ao investimento feito na 

preparação das aulas, no planejamento e acompanhamento das atividades: preparar-se para 

trabalhar uma área implica um investimento, entretanto, preparar-se para trabalhar com mais 

de uma área, o investimento é outro, diferenciado. Significa estar atento a uma diversidade 

maior de conteúdos, conceitos, estratégias e intervenções. É importante pensar em como um 

professor que ensina em vários turnos, em escolas diferentes e áreas diferentes pode ter uma 

produção satisfatória, adequada.  

Entretanto, sabe-se, também, que essa é uma realidade presente em muitas escolas da 

Rede Pública onde o professor concursado precisa preencher toda a sua carga horária de 

trabalho com uma quantidade de horas que, em diferentes situações, envolve mais de uma 

disciplina. 

Gráfico 7 
Área de Atuação
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 Assim como a regência em mais de uma disciplina tende a interferir na organização 

das atividades didáticas dos professores por precisarem articular o tempo e a rotina didática e 
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atrelar esses inconvenientes aos conteúdos trabalhados; um outro fator que também pode 

comprometer a prática docente é o acúmulo de escolas para regência, ou seja, ter diversos 

vínculos empregatícios. 

 Sabe-se que a realidade sócioeconômica do nosso país tende a favorecer essa 

realidade. De fato, os professores precisam estar vinculados a mais de uma escola para ter 

uma receita financeira que possibilite condições viáveis de vida. Percebe-se, no entanto, que 

essa ‘mobilidade escolar’ onde o professor chega a ensinar em até mais de três Instituições, 

significa investimentos na formação e orientações formativas diferenciadas: são roupagens 

diferentes de atuação docente a serem vividas por um mesmo profissional. 

 O gráfico que segue demonstra bem essa realidade. A grande maioria, ou seja, setenta 

e sete por cento dos participantes (77%) afirmam que têm outro vínculo empregatício, sendo 

que em sua maioria estão vinculados à Rede Municipal de Olinda e à Rede Estadual de 

Pernambuco, com cinqüenta por cento (50%) dos professores entrevistados. 

 

Gráfico 8 
Vínculo Empregatício
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 Atrelado à quantidade de turnos de trabalho, áreas diferenciadas, agrega-se, ainda, um 

outro fator, que é o de ensinar em mais de uma escola. Oitenta e oito por cento (88%) dos 

entrevistados informaram que ensinam em mais de uma Instituição, dos quais cinqüenta por 

cento (50%) ensinam em até 3 escolas, o que, em tese, pode-se inferir que para cada uma 

delas existe uma orientação didático-pedagógica, implicando numa dificuldade do professor 

poder investir adequadamente na sua carreira profissional. 
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 Uma outra questão que vem somar-se às anteriores, diz respeito aos turnos de trabalho 

do professor, conforme mostra o gráfico a seguir. Segundo os dados apresentados, trinta e 

quatro por cento (34%) trabalham manhã e tarde, vinte e sete por cento (27%) dos professores 

entrevistados trabalham em dois turnos, ou seja, tarde e noite; sendo seguidos por um 

percentual de vinte e três (23%), bem próximo ao anterior, dos que trabalham três turnos, 

quais sejam, manhã, tarde e noite. Somando-se todos os percentuais dos que trabalham em 

mais de um turno, chegou-se a um percentual de oitenta e quatro (84%), um contingente 

bastante significativo.  

 Afora as considerações já realizadas, pode-se inferir que, nas condições apresentadas, 

o trabalho do docente tende a ficar comprometido no que se refere ao planejamento das aulas, 

das atividades e das intervenções a serem realizadas, ficando ainda, pouco tempo para o 

investimento na sua qualificação profissional. 

 São dados que apontam para uma impossibilidade de cumprimento satisfatório das 

atribuições de professor no exercício da profissão. Talvez em função dessas questões, seja 

comum encontrar professores desmotivados, com queixas em relação às condições de trabalho 

e à falta de investimento na qualidade das suas próprias atribuições. 

 

Gráfico 10 
Turno de Trabalho do Professor
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Gráfico 9  
Número  de escolas que ensinam 
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3.1.2– ... No Município do Cabo de Santo Agostinho 

 

 

Na cidade do Cabo de Santo Agostinho, o contato com os professores ocorreu num 

mesmo momento, quando do encontro de Formação Continuada da área de Matemática, 

prática sistemática nesse Município, como será visto mais adiante. 

 Na ocasião do encontro ocorrido entre a pesquisadora e os técnicos do Município do 

Cabo foi apresentada, por estas, a estrutura de funcionamento da Educação Básica, no 

segmento de 5ª a 8ª, no que se refere ao acompanhamento dos professores. Segundo os 

técnicos, cada área possui um Coordenador, que, semanalmente realiza atividades de visitas às 

escolas, para estabelecer contato com os professores da sua área, oferecendo-lhes subsídios 

didáticos para a sua atuação e/ou discutindo com o grupo sobre as intervenções realizadas. Na 

ocasião, os Coordenadores de Área apresentam sugestões de atividades, de avaliações, 

material para estudo, faz indicações de leituras, de filmes e de recursos que possam viabilizar 

uma melhor intervenção dos professores em sala. Por outro lado, essa prática formativa, assim 

entendida pelos técnicos, complementa-se com uma reunião semanal de cada área onde os 

professores se fazem presentes para tratar, especificamente, junto com outros colegas, de 

questões pertinentes à sua área de atuação, como planejamento dos conteúdos, relatos de 

experiências, desenvolvimento de atividades em comum ou para estudo de um tema que foi 

sugerido. Cada área tem um horário previsto durante a semana para esse encontro, o qual já 

está previsto na grade do professor e faz parte da sua carga horária.  

 No caso de Matemática, os encontros de Formação Continuada aconteciam nas sextas-

feiras pela manhã, no Laboratório de Matemática de uma escola pública próxima à Secretaria 

de Educação. Foi no encontro do mês de novembro que a pesquisadora esteve presente para 

realizar a aplicação do questionário com os professores. 

 Previamente, essa atividade foi acordada e esclarecida para os técnicos (que ficaram 

com uma cópia do questionário) e, repassaram para o Coordenador da área de Matemática. 

Assim, ao chegar ao local marcado, o Coordenador estava ciente da proposta de trabalho a ser 

desenvolvida pela pesquisadora. Ao chegar ao local, algumas questões imprevistas foram 

“apresentadas” à pesquisadora.  

A primeira delas dizia respeito ao horário: embora o encontro de Formação houvesse 

sido marcado para ter início às 8 horas, só foi iniciado às 9 horas e 10 minutos, horário em 

que os professores – em grande maioria- haviam chegado.  
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A segunda questão dizia respeito à organização do espaço para a Formação: que, às 8 

horas, não estava limpo e ajustado às atividades agendadas pelo Coordenador. Assim, junto 

com mais dois professores que estavam presentes no horário marcado, a pesquisadora 

colaborou com o trabalho de limpeza do local e por ser uma “atividade informal”, aproveitou 

a ocasião para conversar com os professores de forma mais descontraída, falando um pouco 

sobre o seu trabalho de pesquisa e o motivo de estar ali, já que eles demonstraram muita 

curiosidade sobre sua presença naquele encontro.  

Outra questão dizia respeito ao planejamento do Coordenador de Área. Quando este 

chegou, outros professores já se faziam presentes e estavam conversando sobre algumas 

atividades ocorridas em suas escolas e sobre seus alunos. Ele convidou todos os professores a 

se organizarem, fez uma oração, apresentou a pesquisadora como alguém que “iria fazer um 

trabalho de sondagem sobre o trabalho que estava sendo desenvolvido na área de Matemática, 

no município do Cabo” e expôs a programação do dia que constava de uma avaliação sobre as 

atividades desenvolvidas durante o ano e o início do planejamento para 2008.  

Foi possível observar que a fala do Coordenador foi muito extensa, estando mais 

voltada para a avaliação do que para o planejamento. Em linhas gerais, procurou abordar as 

ações desenvolvidas pela Coordenação de Área, durante o ano e entre uma fala e outra, 

solicitava a participação dos professores, se concordavam com o que estava dizendo, se 

tinham alguma observação, se queriam fazer alguma contribuição. Não havia um 

direcionamento para esse momento. Estabeleceu-se uma conversa, a esmo, e, apesar de 

acontecer de uma maneira muito informal, as colocações feitas pelos professores desenharam 

uma demanda muito clara que poderia ser aproveitada como proposta de Formação 

Continuada, no planejamento a ser feito. 

 Em suas falas, os professores explicitaram a necessidade de um acompanhamento mais 

didático, mais direcionado ao como agir em sala de aula, com propostas metodológicas de 

intervenção, de avaliação e de conhecimento sobre o desenvolvimento do aluno. Ressaltaram 

como tendo sido positivo os encontros que aconteceram onde foi possível trocar experiências, 

ouvir relatos, vivenciar propostas de trabalhos trazidas pelos colegas e refletir sobre o 

encaminhamento das turmas. Sugeriram, por exemplo, que fosse criado um banco de jogos e 

de atividades, onde eles poderiam consultar sempre que precisassem para trabalhar com um 

conteúdo mais complexo ou para diversificar as práticas de sala de aula. Enfatizaram que o 

saber coletivo, do grupo, fruto da experiência do dia-a-dia de sala-de-aula tende a fortalecer e 

a contribuir com o crescimento de todos e que merece ser valorizado, divulgado, apresentado 

a pessoas da comunidade. A esse respeito, Nóvoa (1992), afirma que “ a criação de redes 
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coletivas de trabalho constitui, também, um fator decisivo de socialização profissional e de 

afirmação de valores próprios da profissão docente” (NÓVOA, 1992, p. 28). 

 Uma questão que chamou bastante a atenção da pesquisadora foi quando mencionaram 

a defasagem e lacunas deixadas pela formação que receberam na graduação. Para eles, a 

graduação apresentou uma escola que não correspondia àquela que encontraram, nem na sua 

época, nem atualmente. Essa fala do grupo traz à tona uma afirmativa feita por Gatti (2000), 

quando se refere aos cursos de licenciaturas e diz que estes “se apresentam como cursos 

híbridos em que parte dos conteúdos específicos não se articula com as disciplinas de cunho 

pedagógico e estas se apresentam com um mínimo de disciplinas no cômputo geral do curso” 

(p. 51). 

 Concordando com essa afirmativa de Gatti, temos o depoimento de um dos 

participantes do piloto deste trabalho, quando diz que: 

 

[...]Não aprendemos a ser professor na faculdade. São as dificuldades 
do dia-a-dia em sala de aula que nos ensinam a lecionar e a pegar os 
“macetes” para lidar com os alunos. A gente aprende que deve fazer 
muitos cálculos na escola. Ensinar Matemática é ensinar a fazer 
conta, não precisa de conceitos, de teorias” (Professor 1 - Piloto). 

 

De um modo geral, observa-se que os professores (sobretudo os 
que são formados numa área específica do saber) trazem 
consigo uma série de questionamentos sobre o que representa 
“vir a ser professor”, que podem ser traduzidos por diferentes 
aspectos/necessidades da prática.  

 

O que os professores estavam relatando, efetivamente, foi um pedido de Formação 

mais específica, mais pontual, mais próxima da realidade que estavam vivenciando. De fato, 

as pesquisas realizadas por Gatti (2000) demonstram que a formação inicial não assegura um 

mínimo para sua atuação enquanto professores, e enfatizam: 

 

a) Seus próprios professores deveriam dar mais atenção às suas 
próprias aulas e aos processos de ensino e de aprendizagem; 
b) Uma revisão de conteúdos curriculares é importante, especialmente 
para análise de problemas concretos da educação, dando mais ênfase 
para a realidade educacional brasileira; 
c) Tratar do dia-a-dia da sala de aula é fundamental; 
d) A orientação geral dos cursos de formação pedagógica deve ter 
caráter mais prático, de forma a colocá-los diante de situações reais, 
participando mais efetivamente dos trabalhos de classe das escolas 
(GATTI, 2000, p.53-54). 
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De fato, o que está implícito nas falas dos professores é que o formando está longe de 

ser um profissional acabado e amadurecido no momento em que recebe a sua habilitação 

profissional. Os conhecimentos e competências adquiridos antes e durante a sua formação 

inicial são manifestamente insuficientes para o exercício das suas funções ao longo de toda a 

carreira. Por outro lado, o professor não pode ser visto como um mero receptáculo de 

formação — pelo contrário, deve ser encarado como um ser humano com potencialidades e 

necessidades diversas, que importa descobrir, valorizar e ajudar a desenvolver. 

 Sob esse aspecto, entende-se que o espaço formativo vivenciado pelos professores do 

Cabo é um espaço que pode ser fortalecido e enriquecido sob uma perspectiva em que se 

reconhece a necessidade de crescimento e de aquisição diversas, onde se pode vivenciar um 

processo de formação em que se atribui ao próprio professor o papel de participante 

fundamental. 

 Após esse momento da reunião de formação (troca entre os professores e 

Coordenador), o Coordenador apresentou a pesquisadora ao grupo de professores, 

relembrando que ela estava ali para “ fazer um trabalho de sondagem sobre o que estava 

sendo trabalhado na área de Matemática”.  

Embora não tivesse ficado muito claro para o Coordenador o motivo da presença da 

pesquisadora, ela aproveitou o momento para destacar que foi muito significativa a 

participação dos professores naquela manhã e que as colocações feitas sobre a necessidade de 

uma formação mais específica, no que se refere à didática de ensino e à troca de experiências, 

necessitavam de uma escuta mais apurada por parte dos responsáveis, uma vez que essa 

solicitação significava uma indicação de abordagem, na proposta do planejamento do ano 

seguinte para os encontros de formação. 

Em seguida, a pesquisadora explicou ao grupo o motivo da sua presença entre eles e 

narrou todo o caminho percorrido até chegar àquele momento. Falou da pesquisa que estava 

realizando, do contato e das entrevistas realizadas com os técnicos da Secretaria de Educação 

e da importância da participação deles nessa pesquisa, através das respostas dos questionários. 

Os professores não se opuseram à participação e todos os questionários foram aplicados num 

mesmo momento, com todo o grupo. 

Ao término da aplicação, o Coordenador pediu licença para retirar-se e encerrou as 

atividades do dia, agendando o próximo encontro com os professores para dezembro, quando 

haveria a confraternização de Natal entre eles. A pesquisadora agradeceu a colaboração do 

grupo e colocou-se à disposição para voltar, quando do término da pesquisa para apresentar os 

resultados obtidos com o trabalho. 
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Assim como aconteceu em Olinda, e já dito anteriormente, 26 (vinte e seis) 

professores colaboraram com esta pesquisa, respondendo ao questionário. Os gráficos a seguir 

(11 e 12) mostram os percentuais de gênero e de faixa etária: 

 

 Observa-se que o maior percentual de professores está concentrado no sexo masculino, 

com setenta por cento (70%) dos vinte e seis professores. Esse resultado corrobora com o 

percentual do município anterior (Olinda) e ajuda-nos a inferir que ainda existe um grande 

investimento por parte dos homens nas disciplinas da área de exatas, na segunda etapa do 

ensino fundamental. Não se buscou com esse trabalho, identificar o motivo pelo qual foi feita 

a opção pela carreira de magistério, entretanto, dentre os professores entrevistados foi 

verbalizado, informalmente, que apenas um (1) exercia outra função, como auxiliar 

administrativo na Câmara dos Vereadores do Município e que todos eram professores por 

opção. 

 

 

No que se refere à faixa etária, o gráfico 12 demonstra que cinqüenta e seis por cento 

(56%) dos professores encontra-se na faixa entre 30 e 40 anos, assim como o município 

anterior, sendo mais da metade da amostra e estão sendo seguidos pelos professores que 

possuem entre 40 e 49 anos de idade, correspondendo a trinta e dois por cento (32%) do total 

Gráfico 12 
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de participantes. Também aqui pode-se supor que essa faixa etária predominante encontra-se 

com uma estrutura já definida, opção profissional feita e com possibilidades de investimento 

no seu campo de atuação. A própria faixa etária indica que a experiência docente, como pode-

se ver mais adiante, já subsidia os investimentos no que se refere à formação e qualificação 

profissionais. 

Quanto à formação acadêmica, o gráfico 13 demonstra que noventa e dois por cento 

(92%) dos participantes possuem graduação na área de Matemática, quase toda a amostra, 

sendo seguidos, em igual percentual de quatro (4%), por formação na área de Física e de 

Ciências com habilitação em Matemática. Entretanto, esses oito por cento dos professores 

apresentados, têm a sua maior carga horária na disciplina de Matemática. 

 

No gráfico a seguir, 14, podemos encontrar os resultados obtidos acerca da 

especialização realizada pelos professores envolvidos na amostragem. É importante ressaltar 

que, nesse município, a grande maioria dos professores pesquisados – noventa e dois por 

cento (92%) - possuem um curso de especialização ou estão em fase de conclusão. Esse é um 

dado relevante uma vez que a Legislação Brasileira exige, para lecionar, na segunda etapa da 

Educação Básica, o curso de Licenciatura em qualquer área. Apenas oito por cento (8%) não 

tem e/ou nem estão cursando uma especialização. 

Pode-se observar que mais da metade dos participantes, sessenta e oito por cento 

(68%), têm a especialização na área de Matemática, o que indica um investimento profissional 

específico do seu campo de atuação na escola. Vinte e quatro por cento (24%) estão 

distribuídos em cursos de Especialização diversos, como Ensino de Ciências, Gestão na 

Escola Básica, Psicopedagogia, Educação Básica, Coordenação Pedagógica e Capacitação 

Pedagógica de Professores. 

 

Gráfico 13 
Formação Acadêmica 
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 Em relação ao tempo de formado, ressalta-se que a maioria, quarenta e um por cento 

(41%) estão na média de 05 a 10 anos de formado, vinte e um por cento (21%) entre 01 e 05 

anos, vinte e um por cento (21%), igualmente, entre  10 e 15 anos e  dezessete por cento 

(17%), a minoria, tem acima de quinze anos de formado. Esses dados demonstram que boa 

parte da amostragem possui um bom tempo de formado e, portanto, receberam sua formação 

entre as décadas de 1980 e 1990, do século passado. Entretanto, em comparação ao município 

anterior, essa amostragem aponta que os docentes estão com sua graduação concluída em 

tempo mais recente que os demais. 

 

Uma parte significativa dos participantes, ou seja, trinta e oito por cento (38%), tem 

entre 10 e 15 anos de docência, sendo seguidos por uma representação de percentual de 32 

(32%) entre 05 e 10 anos, conforme o gráfico 16. Esses dados levam a inferir que essa 

representação dos participantes, agrupadas, demonstram uma parcela significativa da 

amostragem que já tem uma experiência em sala de aula, e isso também indica uma prática 

Gráfico 15 
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pedagógica própria do agir no cotidiano, de realizar intervenções e de investir no seu processo 

de formação/qualificação profissional. 

Também como aconteceu no Município anterior, esses dados demonstram uma certa 

estabilidade profissional e a busca pela atualização da carreira, o que tem sido algo requerido 

em larga escala pelo mercado de trabalho. 

 

 Quando se tratou sobre a área de atuação, conforme o gráfico 17, setenta e cinco por 

cento (75%) do participantes afirmaram que lecionavam a disciplina de Matemática em toda a 

sua carga horária. Vinte e cinco por cento (25%) responderam que tinham a maior parte da 

sua carga horária em Matemática, mas que a complementavam com outras disciplinas, como 

Ciências, Física, Química, dentre outras. 

 

 

 Em relação ao vínculo empregatício, a maioria dos professores, setenta e um por cento 

(71%) informaram que tinham outro vínculo empregatício, sendo estes na Rede Estadual de 

Ensino (58%) e Rede Privada (13%) e apenas vinte e nove por cento (29%)responderam que 

não possuíam outro vínculo, estando, apenas, vinculado à Rede Municipal de Ensino. Esses 

dados estão explícitos no gráfico 18, a seguir.  

Gráfico 17 
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 Segundo os dados apresentados, conforme o gráfico 19, oitenta e um por cento (81%) 

dos participantes ensinam em mais de uma escola, sendo que quarenta e dois (42%) trabalham 

em duas escolas, vinte e cinco (25%) em três e quatro (4%) em mais de três escolas. Assim 

como aconteceu no Município anterior, o quadro aqui não é muito diferente. Pode-se inferir, 

sem grandes esforços, que o trabalho docente fica comprometido em função das atribuições 

que lhe são conferidas pela própria característica que tem a docência e que, ao precisar se 

“dividir” entre duas ou mais escolas, às vezes até no mesmo turno de trabalho, o professor 

fica impossibilitado de cumprir satisfatoriamente as atribuições da sua função. 

 

 

 Assim como existe a sobrecarga de escolas onde se leciona, existe o número alto de 

turnos trabalhados. O gráfico 20 demonstra bem essa realidade que vem a comprometer a 

qualidade do trabalho docente, quando se atrelou os turnos trabalhados à quantidade de 

escolas que leciona. Entre dar aulas, deslocar-se de uma escola para outra, corrigir material e 

preencher cadernetas, questiona-se o que pode sobrar para o planejamento, para o estudo e 

para a reflexão sobre a sua prática. Os dados demonstram que mais da metade dos 

participantes trabalham nos três turnos, manhã, tarde e noite, perfazendo um percentual de 

Gráfico 19 
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cinqüenta e cinco (55%), trinta e um por cento (31%) trabalham em dois turnos e doze por 

cento (12%), apenas, trabalham em um único horário. 

 

 

 

3.1.3 –... No Município de Paulista 

 

 

No município de Paulista, não houve nenhum contato entre a pesquisadora e os 

professores entrevistados. Isto ocorreu em função da organização estruturada pelos técnicos 

do setor de formação continuada, para que a aplicação dos questionários fosse realizada. Foi 

informado à pesquisadora que os questionários seriam enviados às escolas por intermédio dos 

Coordenadores da Área de Matemática e estes, nos dias das visitas pedagógicas às escolas 

fariam a aplicação dos mesmos. Embora a pesquisadora tivesse argumentado sobre a 

importância de estar presente, junto aos docentes, quando da aplicação dos questionários, foi 

informado que essa seria a forma mais viável encontrada pelo setor de formação. 

Diante da situação colocada, a pesquisadora acatou a definição apresentada, 

providenciou as cópias dos questionários e os entregou na data marcada na Secretaria de 

Educação. Combinou-se um prazo para que os questionários fossem aplicados e, ao término 

do mesmo, todo o material foi recolhido. 

Também aqui, vinte e seis professores colaboraram com o trabalho. Os gráficos a 

seguir, 21 e 22, demonstram os resultados referentes ao gênero e à faixa etária. 

 

 

Gráfico 20 
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Observa-se, assim como nos municípios de Olinda e do Cabo de Santo  Agostinho, 

que o maior percentual refere-se aos professores do sexo masculino, confirmando, mais uma 

vez, que existe uma grande incidência destes na área de Matemática, sendo o percentual 

feminino em menor  representação. Com este dado pode-se inferir o que historicamente vem 

sendo observado, que a mulher ainda está muito voltada para o exercício da carreira de 

magistério na educação infantil ou educação básica, nas turmas de 1ª a 4ª séries. 

Os resultados indicam um percentual de sessenta e cinco por cento (65%) de 

professores do sexo masculino, e trinta e cinco por cento (35%), para professores do sexo 

feminino. 

Não fez parte do questionário nenhuma pergunta que se referisse ao por que da opção 

profissional, entretanto, na conversa informal com os participantes, foi informado que essa 

opção se deu pelo fato de gostar da área, por ter uma identificação com a educação, por ser 

uma opção de vida e por achar que a educação tem uma função social a ser desenvolvida. 

No que se refere à faixa etária (gráfico 22), pode-se observar que quarenta e sete por 

cento (47%) dos professores entrevistados em Paulista encontram-se entre 30 e 40 anos de 

idade, sendo esse percentual mais da metade da amostra. A esses professores, segue-se um 

percentual de trinta e oito por cento (38%), referente àqueles que compõem a faixa etária 

entre 41 e 46 anos e um percentual menos, de quinze por cento (15%), para os professores 

com faixa etária entre 25 e 30 anos de idade. 

Nosso maior percentual demonstra que esses professores compõe uma faixa de idade 

onde, em princípio, tende-se a inferir que a realidade profissional, no que se refere à carreira e 

ao investimento na mesmo esteja mais definida, mais clara. 

Gráfico 21 
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Gráfico 22 
Faixa Etária
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O gráfico seguinte apresenta os resultados referentes à formação acadêmica. Vejamos: 

Gráfico 23 
Formação Acadêmica
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Especificamente no que se refere à formação superior, ou seja, a graduação, noventa e 

dois por cento (92%) dos professores possuem sua licenciatura na área de Matemática e os 

oito por cento restantes (8%) têm sua graduação nos cursos de Ciências e Física, o que 

equivale a um quantitativo baixo se comparado ao primeiro. Estes dados revelam que a grande 

maioria dos profissionais tem uma opção específica pela área de Matemática, o que leva à 

inferência de que as ações formativas ganham aqui um espaço representativo no que tange às 

especificidades dos conteúdos. 

Dentre esses professores, ou seja, dentre os vinte e seis professores pesquisados, 

quinze (15) possuem especialização em áreas distintas do conhecimento, quais sejam: 

Matemática (12), Ciências (1), História (1), Física (2). No que se refere aos demais que não 

estão envolvidos nesse quantitativo aqui apresentado, um professor está cursando a 

especialização e dez não a possuem. 

Segundo informações obtidas junto aos técnicos da Secretaria de Educação,  o 

incentivo à participação nos cursos de especialização é algo recente, de dez anos pra frente, 

sobretudo por não haver uma proposta de formação definida pela gestão municipal, nem se 
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vislumbrar conquistas nessa área. Só recentemente têm-se investido nessa modalidade de 

qualificação profissional, através do incentivo da liberação para estudo, em casos específicos. 

Quanto ao perfil profissional dos participantes envolvidos nesta pesquisa, pode-se 

observar, através dos dados que seguem, informações sobre o tempo de formado, o tempo de 

docência, os vínculos empregatícios, disciplinas que leciona, quantitativo de escolas que 

ensina e turnos de trabalhos no dia. 

São dados que demonstram o comprometimento de tempo e de investimento que o 

professor faz para garantir seu sustento e sua qualidade de vida. Como veremos mais adiante, 

muitos trabalham em duas,  três escolas para conseguir obter um rendimento financeiro que 

atenda às suas necessidades. 

Como já dito anteriormente, esses dados foram levantados em função da relevância 

para o investimento e atuação profissional. 

Refletindo sobre o trabalho dos professores, é importante pensar que se deve levar em 

conta os diferentes momentos vivenciados por estes num mesmo dia de trabalho: são 

situações didáticas diferentes, classes heterogêneas, dificuldades de aprendizagem variadas e 

que, em meio a tantas situações diferenciadas, precisam ser considerados como sujeitos do 

conhecimento, como colaboradores, como co-pesquisadores, segundo Tardif (2002). Para este 

autor, é importante buscar a construção de conhecimentos e valorização da prática educativa 

desse professor, de modo a promover um repensar de caminhos engajados na realidade, 

consequentemente, um repensar da própria formação acadêmica. 

Gráfico 24 
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Os dados referentes ao tempo de conclusão da graduação estão apresentados no 

gráfico 25. Observa-se que o percentual maior está relacionado aos professores que têm entre 

05 e 10 anos de formados, perfazendo um percentual de trinta e cinco por cento (35%), sendo 

seguidos por um grupo que possuem entre 10 e 15 anos de formados, num total de vinte e sete 

por cento(27%). Os quarenta e oito por cento complementares, destinam-se aos professores 
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que estão formados acima de 15 anos, quinze por cento (15%); e vinte e três por cento (23%) 

são os professores que estão entre 01 e 05 anos de formados. 

Ao contrário do que aconteceu no Município de Olinda, esses professores que 

apresentaram o maior percentual em relação ao tempo de formados, são professores que já 

tiveram influência do movimento da Educação Matemática e, portanto, infere-se que na sua 

formação inicial já havia uma discussão sobre a forma como os conteúdos são ensinados aos 

invés de focar especificamente os conteúdos em si. O professor, ao ser formado nesta 

perspectiva, deve ter um papel essencial  nos processos de mundança curricular, não só para 

nterpretá-los corretamente, mas também para informar e validar o que está sendo proposto. 

Gráfico 25  
Tempo de Formação na Graduação
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No que se refere ao tempo de docência, no gráfico 26, abaixo, observa-se que existe 

uma maior incidência junto ao tempo compreendido entre 10 e 15 anos de formados, 

perfazendo um percentual de quarenta por cento (40%). O tempo de formado, apresentado 

aqui, permite a inferência de que estes profissionais já possuem uma experiência sedimentada 

em sala de aula e, em função disso, conhecem as necessidades e demandas dessa área mais 

profundamente que os recém-chegados no campo profissional. Outro elemento a ser 

considerado é que a experiência também gera novas expectativas quanto ao processo 

formativo, e este, por sua vez, pode ser construído com base nos saberes que esses docentes 

possuem. 

Quarenta e oito por cento (48%) dos professores pesquisados possuem um tempo de 

docência que vão entre 01 a 05 anos de formado (6 professores) e entre 05 a 10 anos (mais 6 

professores). Com doze por cento (12%) temos o grupo de professores que estão formados 

entre 15 e 20 anos, um percentual menor (3 professores), mas igualmente significativo quando 

se pensa a respeito da troca e da construção de conhecimento, nas formações, com base na 

experiência, como já assinalou-se anteriormente. 
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Gráfico 26 
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Seguindo os critérios de seleção dos sujeitos para este trabalho, podemos observar, no 

gráfico seguinte (27), que setenta e três por cento (73%) dos participantes têm sua carga 

horária fechada em Matemática, o que indica uma possibilidade maior de investimento, por 

parte do professor, nas ações de sala de aula voltadas para o ensino dos conteúdos/conceitos 

da área. Entretanto, assim como acontece nos outros municípios, ainda existe um percentual, 

neste caso de vinte e sete por cento (27%) de professores que precisam complementar sua 

carga horária com outras disciplinas. 

 Esse é um dado bastante comum, que não atinge apenas a área de Matemática, mas 

várias outras áreas do conhecimento, sobretudo nas Instituições Públicas, em função de 

complemento da carga horária referente à contratação.  

 

 As atribuições dos professores, em regência de uma mesma disciplina já não são 

poucas, nem simples. Lidar com a heterogeneidade da sala, pensar formas diferentes de 

intervenção, de avaliação, estar atento às diferentes dificuldades que são apresentadas no 

cotidiano... Some-se a essas questões, a quantidade de carga horária, o exercício da profissão 

em duas, três escolas, em turnos diferentes. 

 Aspectos próprios da prática docente, essas questões levantadas nos mostram o quão 

desgastante vem se tornando a profissão professor, que precisa fazer tanto investimento para 

Gráfico 27 
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conseguir ter uma condição de vida estável, equilibrada do ponto de vista econômico. Essas 

questões devem servir como direcionamento, sempre que possível, para as ações formativas, 

ao contemplar as diferentes realidades vivenciadas por um mesmo professor em espaços 

diferentes (escolas diferentes), com situações diferentes e exigências distintas. 

 Percebendo os dados representados no gráfico que segue, gráfico 28, pode-se 

identificar o que foi colocado anteriormente no que se refere ao vínculo empregatício. 

Vejamos: 

 

 Sessenta e nove por cento (69%) possui vínculo com a Secretaria de Educação do 

Estado de Pernambuco e com a Prefeitura Municipal de Paulista. Observando o total   

participantes, apenas oito por cento (8%) não possui vínculo empregatício com nenhuma outra 

Rede/Instituição. 

 Atrelada a essa questão, e como já discutido anteriormente, essa realidade é bastante 

comprometida quando observamos os dados dos gráficos 29 e 30, que demonstram a situação 

vivenciada pelos docentes no que se refere ao número de escolas que ensina e à quantidade de 

turnos que leciona. Vejamos os gráficos: 

 

  Metade dos professores que compõe essa amostra, ou seja, cinqüenta por cento (50%), 

ensinam em três escolas, seguidos de trinta e três por cento (33%) de representação de 

Gráfico 28 
Vínculo Empregatício
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professores que ensinam em duas escolas e apenas dezessete por cento (17%) dos professores 

tem apenas um vínculo empregatício. 

 O próximo gráfico, 30, complementa essa questão e refere-se aos turnos de trabalho 

dos professores.  

Gráfico 30 
Turnos de Trabalho do Professor
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 Percebe-se que setenta e seis por cento (76%) possui mais de um turno de trabalho e 

vinte e quatro por cento (24%) trabalham em apenas um horário. É possível inferir aqui que 

esses professores que possuem um único turno de trabalho possuem a possibilidade de 

desenvolverem mais estratégias de intervenção, mais reflexão sobre a sua prática, um olhar 

mais refinado sobre os seus alunos, por disporem de mais tempo, sobretudo podem planejar 

melhor suas aulas. Mas, será que concretamente esse processo acontece? Esta é uma questão a 

ser observada e refletida, junto aos professores, em um outro momento. Refletir sobre a 

prática e as intervenções que nelas ocorrem, é um processo que envolve diferentes aspectos, 

considerando, como aponta Freire (2001), que a realidade é dado essencial na construção e 

reconstrução dos conhecimentos, assim como sempre aprender com ela, por que ensinar e 

aprender não são isolados. Fruto dessa inconclusão do ser, é necessário ao bom professor a 

crença de que mudar é possível . 

 Afora os turnos de trabalho e a quantidade de escolas que leciona, o professor – de 

uma forma geral – também desempenha uma séries de funções. Segundo Cruz (1998), na 

pesquisa em que realizou, o professor pontua o excesso de funções que abarca, tendo que 

formar e informar. Segundo a autora, “o professor assume, como papel principal, ser 

“ensinante” e responsável pelas questões pedagógicas de ‘tirar dúvidas, olhar cadernos’, 

secundarizando questões gerais da sua formação, da formação do aluno como pessoa e 

cidadão” (p. 101). 
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3.2 – A Equipe Técnica 

 

 

Os técnicas envolvidos nessa pesquisa, cinco no total, pertenciam aos Municípios de  

Olinda (2 técnicos), Cabo de Santo Agostinho (2 técnicos) e Paulista (1 técnico). Para esta 

etapa da pesquisa, a aplicação das entrevistas, foram elencados dois critérios previamente 

definidos, quais sejam: ser técnico da secretaria de educação e ser responsável pelo setor de 

formação continuada do Município. Estes critérios foram eleitos em função dos mesmos nos 

conduzirem às pessoas responsáveis pela formação, aquela que conhece do processo e age no 

interior do mesmo. Portanto, pessoa capaz de tratar das informações necessárias.  

Esses contatos com os técnicos ocorreram de maneiras diferenciadas. 

Em Olinda, o contato com os dois técnicos se deu por intermédio da Secretária de 

Educação do Município, uma vez que para o ingresso no campo desta cidade, o primeiro 

contato deu-se com a mesma. Esse contato ocorreu em dois momentos distintos, embora num 

mesmo dia: o primeiro, para conhecimento do setor e dos espaços existentes no mesmo, ou 

seja, os departamentos que compõem o setor de formação continuada e, em seguida, para a 

realização da entrevista. 

Observou-se que os dois técnicos têm uma relação de trabalho muito bem definida, 

sendo que uma delas, aqui denominada de Técnica nº1, aparenta possuir maior propriedade 

das informações e dos encaminhamentos que são feitos. Percebeu-se que o fato dos 

documentos não estarem todos sistematizados, como já se assinalou anteriormente, causou 

certo incômodo em ambas, embora tenham tratado das informações e colaborado com a 

entrevista em todos os momentos. 

Os técnicos de Olinda estavam responsáveis pelo setor de formação continuada e, 

junto à sua equipe, traçavam as normas, diretrizes e propostas para as ações formativas, em 

parceria com a UFPE – Universidade Federal de Pernambuco, através dos departamentos do 

Centro de Educação/UFPE. 

No Cabo de Santo Agostinho, o contato aconteceu via telefonema, direto para a 

Secretaria de Educação, através de número adquirido na lista telefônica. O primeiro contato 

deu-se com o gabinete do Secretário de Educação, na pessoa da sua assessora administrativa. 

Por intermédio dela, foi feito um novo contato com os técnicos do Núcleo de Formação 

Continuada / NAEC – Núcleo de Avaliação do Cabo de Santo Agostinho. Esses dois núcleos 

trabalham em parceria no processo de formação.  
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Cheguei no horário e já estava sendo aguardada. Fui atendida pela coordenadora geral, 

técnica da secretaria, na sala do NAEC. Na ocasião, havia outros professores presentes, que 

ouviram a entrevista e acompanharam as respostas dadas, embora continuassem fazendo seus 

trabalhos.  

Similiar ao processo vivenciado em Olinda, o Núcleo de Formação Continuada 

gerencia todo o processo de formação dos professores de todas as modalidades. Entretanto, 

aqui especificamente, existe uma parceria com uma Consultoria Pedagógica, chamada IATEC 

– Instituto de Apoio Técnico Especializada à Cidadania. 

No Município de Paulista, o contato ocorreu por intermédio, inicialmente, do contato 

telefônico com a Diretoria de Ensino, via telefone obtido junto à lista telefônica, também. A 

secretária da Diretora informou a pessoa responsável para tratar sobre formação continuada e 

novo contato foi realizado, desta vez, com a técnica da Secretaria, que gerencia a formação 

continuada da área de Matemática. 

A técnica está no setor de formação há 11 anos,  e aparenta ser muito respeitada pelos 

professores com os quais trabalha. Tem bastante propriedade do trabalho desenvolvido, boa 

fundamentação, a fala flui com muita naturalidade, reconhece claramente as limitações do 

trabalho, não esconde as dificuldades. Expôs todo o processo vivido, mostrou fotos, falou do 

setor de matemática e das intervenções realizadas. 

Ao contrário dos Municípios anteriores, não existem parceiros externos que auxiliam 

no planejamento/execução da Formação. Aqui, os próprios técnicos planejam, estudam, 

organizam, executam e avaliam todo o processo. 

Entretanto, um dado a ser observado, é que o Município de Paulista é o único onde 

encontramos um setor de formação próprio da área de Matemática. Em Olinda, até o término 

da pesquisa, não havia nenhuma pessoa, na equipe pedagógica da Secretaria, dentro do setor 

de Formação, que respondesse/acompanhasse a área de Matemática e no Cabo de Santo 

Agostinho, temos uma Coordenação de Área, dentro do Núcleo de Formação Continuada, 

cujo Coordenador, como já foi dito anteriormente, acompanha os professores de Matemática. 

 Destacamos, aqui, que a caracterização dos técnicos não será realizada por Município, 

como ocorreu com os questionários, em função do quantitativo existente em cada um deles. 

Procederemos a uma caracterização do grupo, no geral, conforme veremos a seguir. 

 O fato de todos os entrevistados na função de técnico serem do sexo feminino, é um 

dado que colabora com uma incidência existente, nos cargos das Secretarias de Educação, 

onde a maioria das funções são ocupadas pelas mulheres. A representação masculina é ainda 

muito pequena nesse espaço, o que vem a confirmar o que, historicamente vem se mostrando, 
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que as funções relativas ao magistério estão voltadas para o público feminino. Dentre esses 

técnicos, doravante chamadas técnicas, por serem todas mulheres, temos uma faixa etária que 

flutua entre 30 e 47 anos, estando seu maior percentual concentrado acima dos 40 anos de 

idade. Conforme gráfico 1: 

Gráfico 1 
 Faixa Etária
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80%
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 Esse outro dado permite inferir que são profissionais com experiência na área de 

educação e, portanto, conhecedoras das relações que se estabelecem no interior da escola, em 

sala de aula. São profissionais que estão ocupando o cargo por indicação, portanto ocupam 

um cargo de confiança do Gestor Municipal e concentram suas atividades no sentido de gerir 

os processos de formação contínua do Município onde estão trabalhando. 

 A formação superior está concentrada em três áreas distintas, como mostra o gráfico 2: 

duas são formadas em Pedagogia (40%), duas em Letras (40%) e uma em Matemática (20%). 

Observa-se aqui uma questão interessante: embora se esteja tratando da formação continuada 

dos professores de Matemática e dos programas e políticas e propostas existentes nesta área, 

apenas uma técnica tem formação relativa à área. Entende-se, também, que as demais técnicas 

respondem pelo setor de formação continuada que abrange toda a Rede, não especificamente 

apenas a Matemática. Porém, como já dito anteriormente, é um dado a ser considerado, 

sobretudo quando se pensa em estratégias formativas para áreas específicas. 

Gráfico 2  
Formação Acadêmica
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 No que se refere à especialização,  as técnicas participantes dessa pesquisa, todas tem 

especialização, sendo uma na área de Avaliação de Língua Portuguesa, uma na área de 

Literatura Infanto-Juvenil, uma na área de Coordenação Pedagógica , uma na área de 

Educação Matemática e uma na área de Política Educacional. Dentre elas, apenas duas tem 

mestrado, sendo uma em Gestão de Políticas Públicas e outra possui mestrado no Ensino de 

Ciências. O gráfico 3 nos demonstra esses dados. Percebe-se que todas possuem um 

investimento explícito na sua qualificação profissional, o que nos permite inferir que são 

profissionais que têm conhecimento das suas áreas de atuação. 

 

Gráfico 3  
Especialização

20%

20%

20%

20%

20%

Avaliação em Língua Portuguesa

Literatura Infanto-Juvenil

Educação Matemática

Política Educacional

Coordenação Pedagógica

 

No tocante ao tempo de formado, percebe-se, no gráfico 4, que a maior incidência 

encontra-se na faixa de formado acima de 15 anos. Assim, é possível inferir e refletir sobre o 

fato de que esse grupo passou por diferentes reformas vivenciadas tanto na Gestão Federal, 

como na Gestão Pública, sobretudo a da democratização de ensino e investimento do Governo 

Federal nas políticas de Formação Continuada de professores. 

Gráfico 4
Tempo de Formado na Graduação
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Um outro dado interessante refere-se ao tempo de trabalho na função de técnico. 
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Gráfico 5 
Tempo na Função 
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Observando o gráfico 5 nota-se que a técnica mais antiga em exercício na função é a 

do Município de Paulista, com 11 anos na função. Entretanto, quando observa-se os 

documento referentes a esse Município, percebe-se que dentro os três pesquisados, esse é o 

único que não possui uma política/programa de formação definido para os professores. Em 

sendo assim, significa dizer que a pessoa responsável pelo setor, a técnica em questão, precisa 

adequar-se, a cada nova Gestão Municipal, às diretrizes e normas que são estabelecidas, o que 

muitas vezes significa reiniciar ou redirecionar todo o trabalho feito até então. É isso que se 

pode compreender através da sua própria fala, como veremos mais adiante. 

Seguindo os dados de Paulista, encontra-se o Município do Cabo com as técnicas na 

função há 3 e 5 anos respectivamente. Uma delas, viveu a mudança da transição de Governo 

Municipal e foi convidada a permanecer no cargo, embora não pertencesse ao grupo político 

que havia assumido a gestão.  

Por último, com menos tempo na função, estão as técnicas da Prefeitura de Olinda, 

com 3 e 2 anos, respectivamente.  

Os sujeitos caracterizados neste capítulo em muito contribuíram com o trabalho 

realizado. Não só pelas informações oficialmente dadas, através dos questionários e das 

entrevistas, mas também com as conversas informais, que, embora não tenham sido utilizadas 

aqui, colaboraram com a compreensão de muitos processos vivenciados pelos participantes. 

Alguns, solicitaram que parte da entrevista não fosse transcrita, por diversas razões; outros se 

limitaram a dar o essencial da informação; outros já escreviam ou falavam bastante... Enfim, 

todos, a seu modo, demonstraram suas compreensões e inferências a cerca do tema 

pesquisado, como veremos a seguir, na análise e discussão dos resultados. 
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CAPÍTULO 4 

POR ONDE O CAMINHO NOS CONDUZIU... 
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 Utilizamos como um dos instrumentos de coleta, a análise documental. Dessa forma, 

procederemos, a seguir, a análise dos documentos que foram coletados/apresentados pelas 

Secretarias de Educação, dos municípios pesquisados. 

 

4.1 - Os Documentos Coletados 

 

4.1.1 -  Os Documentos do Município do Cabo de Santo Agostinho 

 

 

Os documentos coletados e analisados nesta pesquisa foram três: o primeiro deles, 

intitulado “A Educação Escolar e a Pedagogia de Projetos – Trajetória Coerente para a 

Aprendizagem Significativa”, da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho. Trata-se 

de um livro publicado no ano de 2004, pela Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Promoção Humana e Secretaria Executiva de Educação, e consta da apresentação de 

experiências e programas que dão uma idéia da política de educação implantada durante o 

Governo Municipal, na gestão de 2001-2004. Dentre os programas, encontra-se o de 

Formação Continuada, que se iniciou como um programa e, por intermédio das Conferências 

de Educação, foram incorporadas algumas conquistas da categoria dos professores, dentre elas 

a garantia de uma política de formação continuada que atende a uma série de especificidades 

conforme pode-se ver a seguir. 

Na análise do documento citado acima, observa-se que o mesmo se apresenta 

subdividido em quatro partes, quais sejam: uma primeira, contendo a apresentação e um texto 

sobre a Pedagogia de Projetos, implementada na rede, uma segunda parte, composta por 

projetos desenvolvidos e relatos (Incentivo à pesquisa científica, aceleração da aprendizagem, 

ações integradas, biblioteca itinerante, escola saudável, experiências inovadoras, Projeto de 

Animação Cultural do Cabo de Santo Agostinho e Leiturização - PROCUCA), uma terceira 

parte composta pelos Programas (Formação Continuada e Núcleo de Avaliação Educacional 

do Cabo de Santo Agostinho - NAEC) e, por último, uma parte chamada Extra que aborda 

algumas considerações feitas sobre o trabalho desenvolvido pela Secretaria, intitulado “Um 

olhar sobre o Cabo de Santo Agostinho”. 

É importante destacar que esse é o único documento existente como registro dos 

trabalhos desenvolvidos pela Secretaria e que remete ao trabalho da gestão que se encerrou no 
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ano de 2004. Entretanto, do ponto de vista político, a atual gestão (2005-2008) tem como 

compromisso manter e ampliar as ações que foram implementadas anteriormente, tomando 

por base os referenciais existentes nos programas. Não existe, atualmente, nenhum outro 

documento que normatize as ações de Formação Continuada da Secretaria Executiva de 

Educação. 

Sabe-se que existe uma estrutura diferenciada no organograma da Prefeitura e na 

reestruturação dos programas de Formação Continuada e NAEC. Esses dados (referentes à 

reestruturação dos programas) não existem – enquanto registro formal – em nenhum 

documento da Secretaria, mas foram obtidos por intermédio das entrevistas realizadas com os 

técnicos. Assim, os dados obtidos para a análise documental serão complementados pelas 

narrativas orais que vêm a colaborar com a compreensão de como hoje funciona o programa 

de Formação Continuada do Cabo de Santo Agostinho. 

A Secretaria de Educação faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Promoção Humana. Esta Secretaria engloba educação, promoção social e saúde. Isso significa 

que existe a Secretaria Executiva de Educação, que compõe um dos “ramos” de uma 

Secretaria que trata do desenvolvimento social e promoção humana. Na área de Educação, 

existe um secretário, assessores, gerência e coordenação. Dentre as coordenações, há a 

Coordenação de Análise de Rede, que comporta dois setores: o de Formação Continuada e o 

de Avaliação. 

O setor de Formação Continuada surgiu como um programa a partir da avaliação 

realizada na Rede de Ensino e dos resultados obtidos no Município, conforme a fala de um 

dos técnicos entrevistados: 

 

[...]a gente foi trabalhando esse resultado de rede no município, então 
foi surgindo essa demanda do professor de ter uma formação 
específica, para poder entender por que o aluno dele tinha um 
resultado tão ruim dentro do município[...]então essa formação 
começou, de fato, com professores de 4ª e 5ª séries, trabalhando 
específico língua e matemática, por que era o que era avaliado nesses 
testes...(Cabo – técnico I) 

  

De acordo com o documento apresentado, o programa de Formação Continuada foi 

instituído para atender aos docentes de todos os níveis de ensino, de modo a subsidiar os 

profissionais em educação para corresponder às demandas sociais decorrentes das mudanças 

pelas quais a sociedade vem passando nos últimos tempos, bem como, atenuar as lacunas 
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deixadas pelos cursos de formação dos profissionais que compõem a Rede Municipal de 

Ensino. 

Para que esse programa seja efetivado, 30% da carga horária dos professores são 

destinadas à participação de atividades pedagógicas coletivas, ou seja, reuniões de professores 

para estudos de temas gerais ou realização de oficinas ou para encontro nas áreas, como 

ocorre com os professores de 5ª a 8ª séries, semanalmente. 

Especifica-se, nesse documento, que o programa de formação tem buscado 

“reconstruir a educação de qualidade, numa tentativa de garantir não só o acesso à escola com 

a universalização do ensino, mas também uma permanência com sucesso na escola para todos 

os alunos”(2004, p. 147) 

A formação proposta tem, como eixo central, a reconstrução do papel do professor na 

sua competência técnica, política e pedagógica, ao ampliar o universo cultural e científico 

daquele que ensina, viabilizando um formação que o torne sujeito reflexivo, “subsidiando-os 

quanto às necessidades e às exigências culturais e tecnológicas da sociedade, visando o 

desenvolvimento da consciência social desses participantes, bem como a valorização 

profissional” (p. 147).  

Neste sentido, a formação tem se apoiado nas políticas de valorização do magistério 

com ênfase no desenvolvimento de uma política que fortaleça a prática docente e a autonomia 

pedagógica, através de pressupostos metodológicos de ensinar, aprender, criando na rede, 

mais especificamente nas escolas, espaço para estudos e aprofundamentos docentes. Este 

programa compreende o professor enquanto um intelectual de mudança, reflexivo da sua 

prática, que ultrapassa a visão do professor enquanto mero executor, transmissor de 

conhecimento de uma área específica. 

O programa de formação procura, ainda – de acordo com o documento-, proporcionar 

ao professor uma reflexão/ação das novas tendências, o que constitui o embasamento teórico 

do programa e através dele proporciona redirecionamento da prática pedagógica. Este 

redirecionamento fundamenta-se em referências teóricas baseadas no sóciointeracionismo, 

considera os indicadores de aprendizagem apresentados pelo NAEC – Núcleo de Avaliação 

educacional do Cabo, pelo SAEPE – Sistema de Avaliação do estado de Pernambuco e SAEB 

– Sistema de Avaliação da Educação Básica, especialmente em Língua Portuguesa e 

Matemática e nas demais necessidades da comunidade escolar. 

Essa formação teve início, como dito anteriormente, com os resultados obtidos na 

avaliação de Rede, e as intervenções realizadas desencadearam, nos demais professores, a 

curiosidade de entender o porquê de alguns participarem da formação e outros não: 
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[...] Quando a gente começou essa formação com o professor  de 4ª e 
5ª série (que foram feitos os primeiros testes) os professores das 
outras séries começou a perceber que aquele professor ia avançando, 
tinha novidade metodológica, aí eles começaram a cobrar: “por que a 
gente não tem, também, essa formação?” Aí o pessoal da diretoria foi 
montando o núcleo de avaliação e a gente foi começando aos poucos 
essa formação, aí ela passou a ser mensal pra todas as séries... (Cabo 
– técnico I) 

 

O documento não especifica de quem é a responsabilidade da Formação. Compreende-

se que as propostas centrais partem das próprias pessoas responsáveis pelo processo. 

Baseando-se nos pressupostos e indicadores apresentados, a Secretaria Executiva de Educação 

organiza todo o programa de formação continuada, considerando os níveis e modalidades de 

ensino. Entretanto a execução vem ocorrendo por processos diferenciados, através de 

mudanças, conforme relato que se segue: 

 

[...] nesse governo agora, ele (o prefeito) quis realmente deixar isso 
mais organizado (a formação), mais sistemático e que tivesse uma 
linha só, por que ela ficava fragmentada[...] por que ficava o seguinte: 
um grupo ficava responsável pela formação de EJA, um grupo pela 
formação da educação infantil, a gente de 1ª a 4ª e o grupo de 5ª a 8ª, 
então ficava fragmentada e às vezes cada um tomava um rumo, uma 
linha [...]Então, nesse governo, o que ele fez... não... a gente quer uma 
proposta só que atenda a todas as modalidades. Desde o ano passado 
a gente pegou o convênio com o IATEC (Instituto de Apoio Técnico 
Especializado à Cidadania), por conta dessa questão de verba mesmo.  
(Cabo –  técnico I). 

 

No que se refere às modalidades de ensino, o documento apresenta, para cada uma 

delas, os objetivos da formação, a seleção dos formadores, os temas que foram trabalhados, a 

metodologia e um pequeno texto tratando das considerações finais. Aqui, especificamente, 

nos deteremos ao Ensino Fundamental de 5ª a 8ª séries. 

Nessa modalidade, a Secretaria Executiva de Educação percebendo a necessidade de 

acompanhar sistematicamente a dinâmica do discurso teórico e a prática pedagógica , 

implantou, no ano de 1986, do século passado, as Coordenadoria das Áreas de Ensino. 

Segundo o documento (p. 155), “as coordenadorias de área representam uma instância que 

prioriza a valorização e formação permanente e continuada dos profissionais da educação em 

consonância com a LDBEN (Lei 9394/96, At. 67, inciso II e V)”. 

As Coordenadorias funcionam através de reuniões sistemáticas, semanalmente, com a 

duração de quatro horas, sendo cada dia da semana específico para cada área do 
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conhecimento. A freqüência dos professores, nos encontros pedagógicos, está garantida em 

sua carga horária, da qual 30h/aula são para esses momentos de estudo e reflexões e as demais 

atividades divididas entre regência e aulas brancas. Já o coordenador tem apenas 30h/aula de 

regência. O restante de sua carga horária é utilizado em acompanhamento pedagógico e nos 

encontros de sua área, entre outras atividades de natureza pedagógica. Essa proposta de 

trabalho é bastante clara na fala do técnico que Coordena os demais Coordenadores de Área: 

 

[...] Somos 9 áreas, cada área tem o seu dia de formação continuada 
com os coordenadores.Cada dia da semana esses professores se 
reúnem num período de 4 horas/aula e 30 minutos, correspondente a 6 
horas aula. Eles percebem 30 horas/aula para freqüentar essas aulas 
atividades. De acordo com a necessidade de cada grupo, os 
coordenadores programam a formação. Atualmente nós temos uma 
parceria com o IATEC, que está fazendo essa formação, quando ele 
não tem um especialista neste conteúdo, ai se procura um formador,  
um curso de extensão com as universidades ou com outras 
instituições que forneçam a formação no aspecto que eles estão 
precisando (Cabo – Técnico II). 
 

 O Coordenador de Área é escolhido em eleição direta por seus próprios colegas e 

coordena o trabalho por dois anos, podendo ser reeleito. De acordo com a proposta, a 

atividade do coordenador está em oportunizar situações em que se aprende, se analisa a 

prática e as dificuldades profissionais detectadas pelo grupo. 

 De acordo com o texto do documento, as Coordenadorias das Áreas de Ensino, “têm 

como objetivo principal a interação entre as diversas áreas de ensino, criando espaços para a 

reflexão-ação da prática docente, favorecendo a dinamização do processo ensino-

aprendizagem, nos momentos de estudos, exposições da prática, reflexões, avaliação e 

redirecionamento do ensino” (2004, p. 155). 

Elenca-se como atividades desenvolvidas, nos encontros das Coordenadorias de Área 

com os professores, propostas de intervenção, atividades de socialização, realização de 

oficinas, como também consta na documentação (2004, p. 156): 

 

• Elaboração de plano de curso e planejamento bimestrais das áreas 
específicas a nível municipal unificadamenta; 
• Criação e elaboração de recursos didáticos que favoreçam melhores 
condições de aprendizagem dentro da realidade de cada área de 
ensino; 
• Socialização de experiências bem sucedidas realizadas em sala de 
aula; 
• Realização de cursos de aperfeiçoamento em parcerias ou 
convênios com as Universidades e Entidades; 
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• Escolha unificada do livro didático por área e assessoramento aos 
professores de 1ª a 4ª série quanto à escolha dos livros do referido 
segmento; 
• Discussão sobre formas e mecanismos avaliativos do processo 
ensino-aprendizagem, considerando as práticas pedagógicas 
vivenciadas; 
• Discussão, reflexão e análise dos resultados obtidos com a 
aplicação dos testes e estudos das situações de erros. 

 
 

Embora não exista nenhum registro, no período compreendido entre 2004-2007, a 

respeito das atividades e intervenções realizadas durante as Formações, junto aos professores, 

percebe-se, através das falas dos técnicos, que não apenas houve avanços, bem como o 

programa é reconhecido, atualmente, como uma política de formação que sistematiza as 

atividades, os encontros, como descritos anteriormente e podemos observar a seguir: 

 

[...] Nós temos uma política de formação e nessa política está inserida 
a formação das áreas com todos os coordenadores. (Cabo – Técnico 
II). 
 

[...] Bom eu diria que ele (referindo-se ao governo municipal) tem 
mais um política, que na realidade, houve toda essa mudança com 
esse governo, a gente não tem isso ainda escrito, sistematizado... Do 
governo de Lula Cabral, de 2004 a 2008. Por que assim, antes, é 
como se agente tivesse engatinhando, cada modalidade era isolada, a 
gente não tinha uma mesma linha de trabalho[...]a  partir de 2005, a 
gente passou a ter o setor de formação, por que a formação acontecia 
assim... pega fulano ali que é bom em tal coisa e trazia para fazer a 
formação de 1ª a 4ª, pega cicrano que tem experiência com 
alfabetização.... então era assim...(Técnico nº I). 

 

O texto presente no documento trabalhado enfatiza que o programa de Formação 

proposto, atualmente compreendido como Política de Formação Continuada do Município, 

compreende a formação como “um processo de atualização permanente de formação 

continuada que pretende tornar o ensino em todas as suas modalidades, como uma prática 

intelectual, reflexiva, favorecendo para que professores e alunos possam intervir na sua 

prática social para melhorar a sua qualidade de vida” (2004, p.147). 
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4.1.2 - Os Documentos do Município de Olinda 

 

 

O segundo documento, da Prefeitura Municipal de Olinda, é o documento final da I 

Conferência Municipal de Educação, intitulada “Educação Cidadã: desafio para o governo 

popular”. Esse documento data de fevereiro de 2004 e corresponde à I Conferência Municipal 

de Educação - CME, que foi em 2003. Embora tenha ocorrido a II Conferência em 2005 e 

uma agendada para 2007, não foi disponibilizado nem o documento da II CME (por não estar 

concluído), nem os encaminhamentos da III CME (por não estar sistematizado). Assim, a base 

da análise sobre a política de formação do Município será o texto da Conferência e os relatos 

presentes nas entrevistas realizadas com as técnicas. 

O documento da I CME é composto por duas partes: a primeira, contendo as palestras 

e conferências de abertura e, a segunda, os grupos temáticos, com a fundamentação e as 

propostas da Conferência. A I CME contou com a participação de delegados pertencentes à 

Rede Municipal de Ensino (professores, técnicos, diretores, assessores), representantes da 

comunidade escolar, de instituições e segmentos ligados à sociedade política e civil de Olinda, 

além de autoridades governamentais. Naquele momento, várias propostas foram lançadas, 

incluindo a proposta de formação continuada, que a posteriori, foi transformada numa política 

de formação, como fruto de conquistas desta e da II e III Conferência Municipal (nos anos de 

2005 e 2007, respectivamente). 

De acordo com o documento, a Conferência teve como intuito “propiciar aos 

professores momentos diferenciados de participação, com vistas à leitura crítica da realidade 

educacional do município e à atualização e à apropriação dos conhecimentos acadêmicos 

necessários a uma prática propositiva para a educação”(2004, p. 03). A Conferência é 

entendida, também, como um espaço formativo para todos aqueles que a compõe. Organizada 

em três dias, a Conferência realizou, no segundo e terceiro dia, grupos temáticos e plenárias 

gerais onde, dentre outros temas, tratou-se das propostas que implementariam uma política de 

formação continuada do município, como pode-se observar na fala de um dos técnicos: 

 

[...] Existem as conferências Municipais de educação... elas são 
indicadoras, elas contribuem com a definição de uma  política de 
formação, ne,, e é a partir dessa política, que várias ações são 
colocadas... (Olinda – Técnico I). 
 



 

 

119 

Lê-se, no documento, que o debate sobre a formação ocorre em um período em que 

“procurou-se responsabilizar os professores pelo caos educacional, ao mesmo tempo em que 

buscavam transformá-los em meros executores de uma proposta pedagógica concebida em 

gabinetes. Entrou-se, então, na era dos kit’s: Kit PCN’s, kit’s modernidade (TV, parabólica, 

vídeo, etc)” [...] “Ao que se pode observar, a formação dos profissionais da educação passou a 

priorizar a certificação em detrimento da qualificação profissional”(p. 72). 

Estabelece-se um contraponto entre a política governamental vigente na década 

anterior (90), alegando que aquela política agia em conformidade com as políticas das 

agências financeiras internacionais para os países pobres, ao assegurar apenas o acesso ao 

ensino fundamental à maioria da população, complementando esse trabalho com alguma 

formação profissional de modo a permitir o acesso a algum tipo de trabalho informal. Não 

havia espaço para a formação de professores em cursos de graduação nas universidades, 

muito menos na definição de um projeto de formação continuada: 

 

Passamos a nos deparar com um projeto de formação de baixo custo, 
aligeirado, minimalista, em espaço não universitário ou até mesmo 
virtual. Acrescido de baixos salários e precarização do trabalho (I 
CME, 2004, p. 72). 
 

Considerando a remuneração do professor brasileiro e as difíceis condições de 

trabalho encarada pela maioria do corpo docente, o processo de desvalorização profissional, a 

exaustão emocional, despersonalização e falta de envolvimento pessoal no trabalho, o texto 

aborda o processo vivenciado pelos professores, materializado nas atividades do Fórum 

Nacional em Defesa da Escola Pública e que, dentre outras questões, considerou como 

fundamental que a formação inicial de docentes para a educação básica ocorra em cursos de 

Licenciatura ou Pedagogia. 

Assim, com a troca de governo Municipal, acompanhada pela mudança do Governo 

Federal, aponta-se a necessidade de retomar os investimentos de valorização do professor com 

base em três pilares de valorização profissional, quais sejam: a Formação Continuada, o Piso 

Salarial Profissional Nacional e o Plano de Carreira para todos os trabalhadores em educação. 

Destaca que é necessário construir espaços de diálogo, fundamentados em visão comum, “que 

considera a educação como direito, que discute o papel do professor em uma sociedade de 

desiguais e que aponta para uma prática pedagógica voltada para a emancipação social” 

(2004, p. 73). 
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Considerando essa proposta de valorização profissional, o documento da I CME  

assegura que é necessário garantir uma formação de novo tipo que contemple eixos como 

(2004, p.73): 

 

• Articulação de conhecimentos sobre a relação entre educação, 
economia, política e sociedade, tomada em seu desenvolvimento 
histórico; 

• Promova a integração dos conhecimentos relativos às teorias e 
práticas pedagógicas; 

• Assuma o compromisso com o desenvolvimento das competências 
em pesquisa; 

• Pressuponha programas de formação à distância que sejam 
suplementares à formação presencial e inicial; 

• Estabeleça programas de formação continuada. 
 

Aponta que esse é um processo em curso e, atrelado às proposições, o documento 

apresenta, na seqüência, uma série de propostas relacionadas à formação, no total de trinta e 

uma, que foram elencadas com base na discussão ocorrida, no grupo de formação continuada, 

quando da realização da I CME. 

Dentre as propostas apresentadas, pode-se observar que existe uma atenção especial ao 

incentivo da qualificação profissional voltado aos cursos de graduação e pós-graduação, 

contando com incentivos diretos da Secretaria. Encontra-se também uma proposta para a 

organização sistemática das capacitações, de modo que sejam por segmentos e áreas de 

conhecimento, comecem incluindo grupos de trabalhos (GTS) nas áreas de conhecimentos, 

nos GTS, o critério pedagógico seja a confrontação entre disciplina específica e conhecimento 

pedagógico e, no encerramento das capacitações, as produções sejam apresentadas através da 

realização de plenárias. 

Algumas das propostas apresentadas, na época da I CME (2004), já se pode ver 

contemplada no cotidiano dos professores e dos formadores, como: “a ampliação do quadro 

mediante concurso público com provas e títulos para todos os segmentos da educação, com 

base em critérios e normas estabelecidos; elevação da escolarização dos grupos que atuam 

diretamente na formação do professor: a equipe técnica da escola e da SEDO – Secretaria de 

Educação de Olinda; garantia de capacitação dos professores por setores, por áreas afins, com 

a participação de profissionais especializados na área, de forma seqüenciada; garantia de 

assistência pedagógica para todas as escolas (base e anexo) em todos os turnos, bem como, 

capacitação específica para os assistentes pedagógicos, enfatizando a prática democrática; 

formação de um núcleo de Ação Pedagógica  constituído por representantes dos professores, 
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assistentes pedagógicos, por setor, para discussão e proposição de ações para melhoria da 

qualidade do ensino e da aprendizagem, organização e circulação sistemática de práticas 

pedagógicas dos professores e das discussões relativas ao magistério no formato de livro, 

jornal, vídeo... e socialização de experiências e de projetos em cada setor e entre os 

setores;garantia de acervo bibliográfico para os professores, possibilitando-lhes fazer opção 

pelos seus títulos e incentivo à formação cultural do docente, com o fornecimento da carteira 

que garante meia-entrada, de acordo com a lei estadual, em estabelecimentos como teatros, 

cinemas e casas de shows, etc.” (2004, p. 75, 77). 

A constatação da efetivação dessas conquistas encontra-se na fala dos técnicos, através 

dos seus relatos, uma vez que não foi disponibilizado nenhum outro documento, referente à 

sistematização de ações da atual gestão municipal: 

 

[...]eu tenho momentos (da formação) que são interinstitucionais, que 
além daquelas que a instituição está promovendo e participam dessas 
incursões que são local, estadual, regional ou nacional se for o caso, 
com participação em seminários, em congressos... a gente tem 
estabelecido também, desde a política de formação, o acompanhamento 
da equipe pedagógica que ta indo às escolas, participação das 
olimpíadas (outra dimensão), é... a instituição da biblioteca individual 
do professor (outra dimensão) e isso também faz parte da política de 
formação continuada, além dos encontros realmente específicos, a gente 
não pode dizer que está plenamente sistematizado, mas o que acontece 
na prática é isso... (Olinda – Técnico I). 
 

 

 Não foi encontrado, no documento entregue, nenhuma escrita quanto à  sistematização 

das ações formativas que ocorrem junto aos professores, promovidas pela secretaria. Obteve-

se essa informação através da entrevista com os técnicos. Existe um encontro a cada início de 

semestre. São encontros de 20 horas com todos os professores onde são garantidas as linhas 

gerais, definido o ano letivo:  

 

[...] são trabalhadas as questões mais gerais, independente de eixo, das 
modalidades, nível de ensino, de área de conhecimento... lá são tratados 
os grandes temas gerais, que vão desdobrar durante o ano. Ai, a partir 
desse, a gente tem outros encontros sistemáticos durante o ano, a partir 
do planejamento de cada divisão e departamento. Então... dependendo 
da necessidade do nível da modalidade, dependendo da necessidade e 
da formulação da proposta lá e de cada divisão, listam-se os projetos 
que daremos andamento durante o ano letivo. Além disso, existem 
outras dimensões, que compõe a formação, uma dimensão é a 
participação dos professores, dos educadores (ênfase) em encontros de 
áreas específicas... (Olinda – Técnico I). 



 

 

122 

 

 Afora essas questões, é ressaltado, no documento, a necessidade de um investimento 

cada vez mais crescente na formação docente, no sentido de desenvolver um saber reflexivo e 

contextualizado, promovendo a capacitação permanente de seus professores e possibilitando 

acesso aos avanços científico-tecnológico, à arte e aos saberes culturais. 

 

 

4.1.3 - Os Documentos do Município de Paulista 

 

 

O terceiro documento analisado foi o da Prefeitura Municipal de Paulista: o Estatuto 

do Magistério. Este documento, que vigora há 7 anos, portanto desde 2000, apresenta no  

artigo 60, que fala da aula-atividade do professor, na alínea A, a garantia de um percentual da 

carga horária para encontros semanais de formação ou reuniões pedagógicas, segundo a 

necessidade apontada pelos técnicos responsáveis. Define a existência do Coordenador de 

Área e do dia de encontro deste com os seus professores. 

Assim como aconteceu nos outros Municípios, a documentação é muito escassa e a 

compreensão do documento apresentado complementa-se pela fala do técnico. Nesse caso, a 

documentação aponta para uma normatização que garante funções e encontros sistemáticos, 

mas não define uma política de formação. Provavelmente por essa razão, ao ser questionado 

se no Município havia uma proposta ou uma política de formação, o técnico respondeu que: 

 

Uma proposta, por que se ela tivesse uma política de formação 
continuada, ela não se esbarrava na troca de prefeito, na mudança de 
secretário de educação, na mudança de direção escolar e ela se 
esbarra, entendeu? Existe uma proposta de um setor, que é o setor que 
eu trabalho, que é de 5ª a 8ª, que lança a proposta, que vai pra... pra... 
ou seja, que bota a mão na massa, que vai fazer... muitas vezes sem 
apoio da própria secretaria de educação, ou seja, por que ela não é 
uma política, não vem da proposta de governo. É uma proposta de um 
setor, que já é um setor efetivo, um setor que já faz muito tempo que 
esta nesse setor, não é... (Paulista – Técnico I). 

 

Em função da normatização existente, o setor ao qual o técnico se refere é o de 

Formação Continuada e que existe em funcionamento há mais de 15 anos, organizou-se a 

proposta de formação continuada dos professores, utilizando a aula-atividade. Cada dia da 

semana, uma área é contemplada e este trabalho é acompanhado pelos Coordenadores de 

Área. A escolha desse coordenador acontece da seguinte forma: cada escola que tenha alunos 
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de 5ª a 8ª séries e ensino médio e que possua mais de três professores daquela mesma 

disciplina, pode escolher um professor para ser eleito como coordenador. Este vai pelo menos 

uma vez por semana encontrar-se com esses professores e trocar experiências, levar textos, ler 

textos, estudar, rever questões de intervenção, dentre outras atividades. 

Existem dois encontros mensais, na escola, um encontro geral, com todos os 

coordenadores e professores e um encontro com o grupo de formação continuada da 

Secretaria de Educação. Nesse encontro que ocorre na Secretaria, se combina o que vai ser 

realizado durante o mês junto aos professores. 

Outro aspecto da Formação ocorre no início de cada ano, em fevereiro. É um encontro 

para planejar, para discutir quais assuntos serão estudados ao longo do ano, que comporão o 

planejamento mensal. Entretanto, como o Estatuto do Magistério define apenas a questão da 

aula-atividade, os encontros e o Coordenador de Área, não existe uma formação pensada, com 

metas definidas e de longo prazo, que componha uma política de formação por parte do 

Governo: 

 

A gente não tem um trabalho interdisciplinar aqui na rede, não 
conseguimos. A gente já tentou colocar... mas nunca conseguiu por 
que quando a gente ta tentando implementar isso dentro do município, 
aí muda a gestão, muda o secretário de educação, muda o diretor de 
escola e aí começa o trabalho de formiguinha tudo de novo, tudo de 
conquista, aí daqui que essa pessoa entenda todo esse processo, aí o 
tempo já passou (Paulista – Técnico I). 
 

 

Todos os documentos foram viabilizados pelos técnicos responsáveis pelo 

setor/departamento de formação continuada, em pronto atendimento à solicitação feita, sem 

necessidade de devolução. 

Observa-se nos documentos pesquisados que os professores são visualizados como 

executores dos planos, estratégias e ações formativas elaborados por outrem: especialistas, 

assessores, consultores, técnicos e/ou formadores. Para os professores, a formação é buscada 

apenas para a atualização de conhecimentos que lhes possibilite estar a par do que há de mais 

moderno, além da qualificação profissional. Isso não significa dizer, necessariamente, que 

esta atualização tenha uma relação direta com a sua área de atuação. O que se pode inferir 

com os documentos analisados, é que nas formações propostas são feitas abordagens mais 

amplas, com temas mais gerais, como avaliação, planejamento, competências, dentre outras. 

Considerando essa questão, identifica-se que permanece uma forte separação entre 

teoria e prática no imaginário do professorado. Isso tende a manter-se enquanto existir o atual 
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distanciamento entre o que se produz e se planeja e a ação dos professores em sala, dentro da 

escola. 

Destaca-se, a seguir, um conjunto de questões consideradas, pela pesquisadora, como 

fundamentais na formulação e implementação da formação continuada estudada nos 

documentos pesquisados. 

 Primeiramente, pode-se afirmar que, no período percorrido (2000-2007), todas as 

gestões analisadas contemplaram a formação docente em serviço como um de seus princípios 

básicos. Tal posicionamento não significou, entretanto, que houvesse um planejamento em 

que as ações estivessem articuladas em torno de um projeto global de formação. Essa ausência 

de uma política pensada a longo prazo conduziu ao encontro somente das modalidades 

implementadas. Destaca-se, prioritariamente, que as propostas formativas registradas atendem 

a uma formação com propostas gerais, temas mais amplos, muito embora alguns documentos 

apontem para a necessidade de uma formação específica, nas áreas de conhecimento, não foi 

encontrado nenhum registro acerca do que seria contemplado como eixos norteadores para a 

formação dos professores nessas especificidades. 

No entanto, é possível identificar, nas práticas de formação em serviço, parte das 

recomendações e das propostas destacadas nos documentos, embora sem um planejamento 

definido e a existência de um processo de formação de professores permanente, muito embora 

variassem em grau e intensidade.  

Outro aspecto a ser destacado são as ações adotadas para a realização das ações 

formativas. À exceção do município de Paulista, que claramente não possui uma política de 

formação continuada definida, os demais municípios optaram por desenvolver suas ações 

partindo das estruturas existentes, implementando, gradualmente, as novas propostas.  

Tal procedimento aparenta crer que houvesse uma continuidade das ações de formação 

docente entre as diferentes gestões, como ocorreu em Olinda e no Cabo de Santo Agostinho, 

mas, na verdade, o que se tem é o uso das mesmas formas, com alteração de conteúdo. 

Mantinham-se os nomes e, em seguida, inseriam-se, nessa prática, as diferentes visões. Com 

isso, a maneira de se fazer parecia não mudar, mas, na verdade, não se tinha continuidade de 

concepções. 

Atendo-se à análise dos desenhos das propostas e ações implementadas para a 

formação, foi possível identificar basicamente dois padrões de funcionamento: da base para o 

centro e do centro para a base. As ações descentralizadas ocorreram nas escolas: nos 

momentos de visita dos Coordenadores para acompanhamento, ou na utilização dos espaços 

previstos na organização do trabalho, como por exemplo, as reuniões de planejamento.  



 

 

125 

Quanto às ações centralizadas, tais como encontros, seminários, congressos, oficinas, 

eventos e reuniões de início e final de ano para a formação de Rede e planejamento, foram 

hegemônicas e aconteceram em períodos estabelecidos pelas Secretarias de Educação de cada 

município, de acordo com a própria organização.  

De forma geral, pode-se dizer que houve um investimento nas modalidades que 

retiravam o professor de seu local de trabalho, privilegiando os Encontros de Formação 

(ocorridos no início e/ou final de ano) e os Encontros por Área (ocorridos semanalmente e/ou 

mensalmente). Essas dinâmicas também possibilitavam o atendimento dos docentes 

organizados em dois tipos de agrupamento: um que atendia a todos os professores (apoio 

técnico-pedagógico) e outro, organizado segundo diferentes critérios: série, áreas, 

modalidade, nível (Coordenador de Área (para os casos de 5ª a 8ª séries) ou da 

Modalidade/Série (para os casos de Educação Infantil, EJA e 1ª a 4ª séries)). 

 Enquanto documentos que norteiam as ações relacionadas à formação, observou-se, 

ainda, a ausência de uma prática avaliativa que se faça presente nas Políticas e Programas 

analisados. Sabe-se, através das falas dos técnicos, que existe um espaço, quando do término 

das formações, para que a avaliação seja feita, entretanto, isso não se traduz  enquanto 

documento sistematizado, que venha a contribuir com uma reflexão e análise de ações futuras. 

Esse, dentre outros aspectos que serão postos mais a frente, são aspectos que carecem de um 

investimento nas políticas de formação continuada, de modo que estas venham a refletir 

realmente, as propostas e ações realizadas e suas inter-relações, em função dos resultados 

obtidos junto aos professores. 

Considerando a aplicação de entrevistas com as técnicas das Secretarias de Educação e 

de questionários com os professores, nos ateremos nessa etapa à análise e discussão dos 

resultados das questões abertas, compostas, em cada etapa, por especificidades próprias dos 

participantes que as responderam no que se refere à função desempenhada. 

 No caso dos questionários, os professores responderam a essas questões 

sequencialmente às iniciais, de caracterização dos participantes. No caso das entrevistas, estas 

foram feitas oralmente, gravadas e posteriormente transcritas. 

 Com base nas respostas obtidas e com base nas categorias-chave, Formação 

Continuada e Prática Pedagógica elegeram-se as subcategorias que compõe este estudo, quais 

sejam: concepção de formação continuada, compreensão sobre a formação continuada do 

Município, ações que compõe a formação, referenciais pedagógicos e curriculares da 

formação, contribuições dos temas estudados para a sala de aula e o ato de participar da 

formação. 
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 Para essa análise, procedeu-se inicialmente com os dados obtidos com os professores 

e, em seguida, com as das técnicas. É importante destacar que no processo de análise e 

discussão dos resultados, utilizou-se algumas colocações feitas pelos participantes 

(professores e técnicas), como forma de referendar/ilustrar todo o processo. 

 

 

A) Os Professores – Respostas dos Questionários 

 

 

Foram aplicados, no total, 78 questionários em três municípios da Região 

Metropolitana do Recife. Como já se assinalou, anteriormente, esses questionários foram 

compostos por duas partes: a primeira, questões fechadas, de caracterização dos participantes 

e a segunda, de questões abertas, com perguntas sobre formação continuada e prática 

pedagógica. Ao todo, foram 10 questões abertas que versaram sobre Formação Continuada e 

Prática Pedagógica, conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 1- Perguntas do questionário 

Número Questões 

1 - Qual a sua concepção de Formação Continuada? 
2 - Como você concebe a Formação Continuada oferecida pela SEM? 
3 - Quais são as ações que compõem a Formação Continuada do município? 
4 - Você é consultado(a) sobre quais conteúdos/assuntos/temas gostaria que 

fossem estudados no processo de formação continuada? 
5 - Os conteúdos estudados na formação continuada atendem  às 

necessidades de sala de aula? 
6 - Como se dá a sua participação no processo de formação continuada? É 

obrigatória? 
7 - A participação nos processos de formação continuada tem contribuído 

para a transformação de sua prática docente? 
8 - Como seria a formação continuada ideal, que subsidiaria a sua prática? 
9 - Qual impacto que a descontinuidade dessa formação provoca na prática 

docente? 
10 - Apresente sugestões para o processo de formação continuada da sua 

escola/Município. 
 

É importante frisar que todos os participantes que responderam às questões eram 

professores da área de Matemática e, dessa forma, as respostas obtidas terão uma relação 

direta com a área em estudo. 
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Para que essa análise fosse realizada, buscou-se fazer um processo de refinamento e 

classificação dos dados obtidos, procedendo metodologicamente com as seguintes etapas: 

inicialmente, procedeu-se à leitura de todas as respostas dos questionários respondidos pelos 

professores para a obtenção de uma primeira idéia a cerca do que se havia proposto. Segundo 

Bardin (1997), uma leitura flutuante para o levantamento de hipóteses.  

Num segundo momento, as respostas foram tabuladas por Município e por questão, de 

modo que fosse possível identificar as respostas referentes a cada pergunta, em separado, 

como também ir identificando as respostas em comum. Procedeu-se à elaboração de 

indicadores que fundamentaram a interpretação. 

Após a tabulação das respostas individualmente e por Município, fez-se o 

levantamento das respostas em comum, com expressões de similaridade e/ou termos iguais. 

Especificamente, buscou-se categorizar as unidades de texto (palavras ou frases) que se 

repetem, inferindo uma expressão que as representem. 

  Essa tabulação gerou um mapeamento de classificação dessas respostas e quantos 

participantes pertenciam a cada classificação. Dessa classificação, construíram-se as 

subcategorias sobre Formação e Prática.  

A quinta e última etapa constou da construção de um mapa, formado pelas 

classificações e subcategorias das respostas obtidas que permitiu uma visibilidade maior dos 

resultados advindos dos questionários.  

Buscando respaldo na análise de conteúdo, pode-se dizer que o trabalho desenvolvido 

e detalhado acima, tem por base a análise categorial, que funciona por operações de 

desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo reagrupamento analógicos. 

A análise categorial poderá ser temática, construindo as categorias conforme os temas 

que emergem do texto. Para classificar os elementos em categorias é preciso identificar o que 

eles têm em comum, permitindo seu agrupamento.  

Com essa análise categorial, procedeu-se à análise e discussão dos resultados, conforme 

está posto a seguir. 

 

 

4.2 – Categoria Formação Continuada 

 

 

 Esta categoria foi construída abarcando em si as subcategorias construídas com as 

respostas obtidas nos questionários da primeira a sexta perguntas da tabela 1. Trata sobre as 
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questões referentes à formação, segundo a compreensão do professores. Os dados 

demonstram, como veremos a seguir, colocações bastante coerentes com os discursos 

professores frente às colocações sobre formação continuada. 

 

 

4. 2.1 – Concepção de Formação Continuada 

 

 

A primeira questão indagava sobre a concepção de formação continuada. As 

respostas obtidas nos levaram a quatro subcategorias, quais sejam: 

 

4.2.1.1 - Ações Voltadas para a Melhoria Profissional 

 

A grande maioria dos participantes, trinta e um professores, apontou como sendo a 

formação continuada um momento de investimento na melhoria profissional, com ações que 

viabilizam um crescimento pessoal e profissional, sobretudo porque envolve a participação 

em cursos, congressos, seminários e eventos da área. Para eles, são oportunidades de 

atualização onde podem adquirir novos conhecimentos, aprendem coisas novas que podem 

ajudar no preparo do trabalho em sala para um melhor desempenho das suas funções. 

Os professores entendem que é importante estar sempre se aperfeiçoando, atualizando-

se por que é preciso rever as práticas, refletir sobre as mesmas, trocar experiências a fim de 

fortalecer o trabalho do professor. 

Afirmam os professores: 

 

[...]Como o tempo não pára, nós também não podemos parar. É mais 
que necessário continuarmos estudando, nos aperfeiçoando, pensando 
sobre aquilo que fazemos (Professor nº 12). 
 

[...]É nela (na formação) que conseguimos fazer uma troca de 
experiências e o aprimoramento dos conhecimentos sobre diversos 
conteúdos (Professor nº 38). 
 

 As colocações feitas pelos professores nos remetem ao que Nóvoa (1997) diz sobre a 

formação do professor. Segundo ele, deve fazer parte da formação docente: a) o 

desenvolvimento pessoal; b) o profissional; c) o organizacional, entendendo que, o 

desenvolvimento profissional significa produzir a profissão docente, estimulando o 
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desenvolvimento autônomo e contextualizado, pois profissionais competentes têm capacidade 

de auto-desenvolvimento reflexivo. (p. 26-28) 

 Assim, para esses professores, entende-se que os momentos de formação são espaços 

visíveis de crescimento e de aperfeiçoamento profissional, espaços onde existe uma 

possibilidade concreta de estar em contato com os temas mais atuais da área de educação, 

embora não esteja contemplado, aqui, espaços formativos direcionados especificamente para a 

área em estudo, no caso a Matemática, como veremos mais adiante. 

 

 

4.2.1.2 - Momento para Troca 

 

 

Uma outra representação dos professores, num quantitativo de dezesseis, responderam 

que para eles a formação continuada era um momento de troca entre os pares. Troca de 

experiência, de conhecimentos, de dificuldades, de acertos. A formação se propõe, 

especificamente, para a socialização, para a apresentação de trabalhos realizados. 

Sabe-se que em alguns Municípios existe a proposta de que essa troca realmente 

ocorra, bem como existe um canal específico para isso, seja através da publicação de relatos  

em veículo próprio da Secretaria, seja em eventos igualmente promovidos pela própria 

Secretaria. 

No Município de Olinda, existe um projeto dentro da política de formação que se 

chama “troca-troca de experiências educacionais”, é uma revista que tem como objetivo 

socializar as experiências que acontece na rede, oportunizando o conhecimento dessas 

experiências a todos os professores. Já foram lançados três números e sua publicação é anual. 

Ela comporta projetos e experiências desde a educação infantil até a educação de jovens e 

adultos e em várias áreas do conhecimento. Além da revista, as técnicas relatam que também 

nos encontros de formação existe esse espaço para a troca. 

No Município do Cabo de Santo Agostinho houve, no ano de 2004, a publicação de 

um documento – detalhado anteriormente na análise documental – onde, entre outros 

aspectos, apresentava-se o relato de experiências durante aquela gestão. 

Essa proposta da troca é comum nos três municípios pesquisados. Entretanto, para os 

professores dessa subcategoria, a socialização é o ponto chave da formação, é a compreensão 

do que significa formar: trocar, socializar, discutir. Destacam: 
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[...]A formação é o espaço coletivo para a troca, a conversa, a 
socialização. Aprendemos coisas novas(Professor nº 15). 
 

[...]Momento de troca entre a gestão e os professores...com a 
troca,revemos o que estudamos, aprimoramos nossas ações e 
aprendemos coisas novas (Professor nº 9). 
 

 A troca de experiência para esse grupo de professores, sem dúvida nenhuma, é uma 

proposta formativa de grande valia. O momento em comum de compartilhar as atividades 

desenvolvidas, as dificuldades vivenciadas, as intervenções ocorridas, os encaminhamentos 

feitos servem como molas propulsoras para que outros trabalhos e novas propostas, novas 

idéias surjam. Sobretudo, o sentimento de pertença à coletividade aumenta a certeza, junto aos 

professores, de não estarem sozinhos nesse processo educativo, permeado de dificuldades e de 

incertezas. 

 Aprender com o outro, no grupo, em pares, coletivemente é um processo rico e 

necessário, como nos diria Freire: 

 
Testemunhar a abertura aos outros, a disponibilidade curiosa à vida, a 
seus desafios, são saberes necessários à prática educativa (1997, p. 
153). 

 

 

 

4.2.1.3 - Encontro para Aquisição de Novos Conhecimentos 

 

 

Um outro grupo de professores, num total de treze, compreendem a formação 

continuada como um encontro para aquisição de novos conhecimentos, seja encontros 

próprios da rede, sejam congressos, seminários, oficinas, ou outra modalidade em que 

ocorram palestras para estudo. Para esse grupo, a formação esta restrita à participação nesses 

eventos, deixando de lado outros momentos formativos como a troca de experiências, a 

discussão sobre a prática educativa, entre outros. 

Reconhecem que esses momentos são momentos de preparo do professor, quando eles 

podem estudar sem estar com outras atividades, como sala de aula ou reunião pedagógica. 

Alguns depoimentos: 
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[...]É o momento de preparação do professor. Encontros que 
acontecem fora da escola, quando estamos sem alunos. São momentos 
de estudo (Professor nº 48). 
 

[...]A formação serve prá preparar a gente. Não  importa se é um 
congresso, um seminário, uma oficina. Tudo serve, porque a gente 
tem tão pouco (Professor nº 73). 
 

[...]É um momento muito importante na prática do professor, é 
quando estudamos, já que isso quase não acontece (Professor nº 21). 
 

 Percebe-se, na fala desses professores, uma ênfase muito grande à carência de estar 

estudando. Esse dado nos faz inferir que, apesar das propostas de formação dos municípios 

estudados privilegiarem momentos de estudo, esses são ainda escassos frente às necessidades 

dos professores. Provavelmente, por pertencerem a uma área do conhecimento específica, 

como é o caso da Matemática, os momentos de formação – como veremos mais adiante – 

ainda não atendem às especificidades vivenciadas pelos docentes. Via de regra, os estudos são 

de temas voltados à área de educação, temas gerais, amplos, como planejamento, avaliação e 

que não se estabelece um recorte desses temas na área dos professores. Mesmo assim, ainda 

existe uma solicitação para que esses momentos de estudo ocorram com mais freqüência e 

sejam mais sistematizados. 

 Essa discussão formação/especificidades vivenciadas pelos docentes esta fortemente 

presente na literatura. De acordo com Nóvoa (1992), “da mesma maneira que a formação não 

se pode dissociar da produção de saber, também não se pode alhear de uma intervenção no 

terreno profissional, próprio das demandas dos professores” (p.28, 1992).  

 

 

4.2.1.4 - Melhoria para a Prática Docente 

 

 

Treze professores apontaram que a formação continuada é concebida como uma 

melhoria para a prática docente. Reiteraram que a formação é de fundamental importância, 

sobretudo quando acontece ser organizada numa proposta de estudo próprias da área de 

matemática, principalmente, porque compreendem que todo professor precisa refletir sobre a 

sua prática, atualizando-se. Atente-se para alguns depoimentos dos professores que parecem 

revelar a importância de estabelecer relação entre formação/reflexão sobre sua prática: 
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[...]É de fundamental importância para a minha prática docente, pois 
quando é  tratado questões inovadoras relacionadas à área de 
matemática, a gente cresce muito (Professor nº 36). 
 

[...]Momento de melhorar a prática (Professor nº 47). 

 

[...]Todo professor precisa estar atualizado e a formação proporciona 
isso: a gente pode pensar sobre aquilo que a gente faz, sobre  a nossa 
prática (Professor nº 66). 
 

 A postura apresentada na fala desses professores nos remete à idéia de Schön sobre o 

professor reflexivo que revisita a sua prática para refletir sobre ela: 

 

O professor reflexivo deve tomar como ponto de partida a 
competência e o talento já inerentes à prática habilidosa – 
especialmente a reflexão na ação (o pensar no que fazem, enquanto 
fazem) – que os profissionais desenvolvem em situações de incerteza, 
singularidade e de conflito(SCHÖN 2000, p. 07). 
 

 Pode-se pensar sobre a forma como essa reflexão a respeito da prática ocorre e nas 

intervenções realizadas, como fruto dessa reflexão. Sabe-se que esse não é um exercício muito 

simples de ser realizado, uma vez que representa um esforço pessoal de distanciar-se de si 

para olha para aquilo que se faz, sob o ponto de vista da análise da ação realizada. Sem dúvida 

nenhuma, é um momento muito rico no processo de crescimento intelectual do professor, 

sobretudo porque a partir desse processo, o docente amplia seu universo pedagógico, no que 

se refere às novas intervenções, novas propostas de atividades, novos olhares para o seu 

cotidiano de sala de aula.  

Fiorentinni (1988) destaca, como um dos aspectos fundamentais à formação teórica do 

professor, o domínio e a reflexão epistemológica, sobretudo nas áreas de Ciências e 

Matemática, pois “a forma como conhecemos e concebemos os conteúdos de ensino tem 

fortes implicações no modo como os selecionamos e o reelaboramos didaticamente em saber 

escolar, especialmente como os exploramos e problematizamos em nossas aulas” (p.31). 

Assim, a capacidade de refletir sobre a sua prática estabelece a possibilidade de reelaborar as 

questões e atividades propostas, não só problematizando, mas oferecendo novas formas de 

resolução. 
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4.2. 2 – Compreensão sobre a Formação Continuada  

 

 

 A segunda questão perguntava aos professores como eles concebiam a formação 

continuada oferecida pela Secretaria de Educação do Município. Os dados coletados 

apontaram que existia, entre os professores, a compreensão de que deveria haver uma melhora 

na formação oferecida. 

Vinte e cinco participantes responderam que a formação era fraca, sobretudo por que 

se investia em cursos/eventos voltados para questões mais gerais, menos específicas dos 

conteúdos. Alegavam que a proposta apresentada era “muito distante do que eles 

precisavam”, “distante da realidade”, “muito geral, sem foco específico”, embora 

reconhecessem que atendia ao que se propunham em fazer, quando se observava pelos 

objetivos propostos.  

Dez professores disseram que a formação era boa, por “serem úteis para o 

aprendizado” e porque “a proposta era ‘lucrativa’ porque o que é apresentado é válido”. Para 

esse grupo de professores, todos pertencentes a um mesmo Município, a participação no 

programa de formação faz parte da sua carga horária semanal. Mesmo assim, uma parte 

afirma que sente falta de temas mais relacionados à Matemática, embora exista a reunião da 

área todas as sextas-feiras em seu Município. 

 Um outro grupo desta mesma subcategoria, de quinze professores, afirmaram que a 

formação oferecida pela Secretaria de Educação era excelente, alegando ser “um elemento de 

suma importância para o desenvolvimento profissional e educacional”. Mesmo assim, 

reforçam a fala dos grupos anteriores, ao reconhecerem que falta um olhar mais específico 

para a área de Matemática. 

 Pensar a formação continuada para uma área específica requer não só uma proposta 

definida, mas ainda uma escuta muito refinada do grupo de professores no sentido de estar 

atento às reais necessidades que estão sendo postas. O professor de Matemática que, 

historicamente, foi formado trazendo consigo uma série de questionamentos sobre o que 

representa “vir a ser professor”, que podem ser traduzidos por diferentes aspectos da prática. 

Nesse contexto, segundo Oliveira (2004), é possível destacar: 

 

a) As dificuldades apresentadas com o conteúdo que devem ensinar; 
b) Adquiriram a maior parte dos conhecimentos da prática docente 

que possuem depois de formados, quando já estavam lecionando; 
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c) Têm dificuldade em fazer transformações do saber adquirido na 
universidade para o saber a ser ensinado ao seu aluno na escola; 

d) Não foram preparados para entender e lidar com as dificuldades 
apresentadas pelos alunos; 

e) Foram formados sob paradigmas de Educação e de aprendizado 
que não respondem às necessidades atuais (p. 01) 

 

Dessa forma, embora reconheçam que a proposta formativa seja boa e atenda a 

algumas questões, principalmente na área da qualificação profissional, como observamos 

anteriormente, a demanda na especificidade da área é muito contundente e se faz urgente o 

repensar formativo que contemple essas especifidades, afora aquelas próprias do conteúdo. 

Ainda em relação a segunda questão, um quantitativo de seis professores dos três 

municípios envolvidos informou que não tem conhecimento da proposta de formação 

continuada oferecido pela Secretaria de Educação. Apesar de ser um quantitativo pequeno, 

frente ao universo de professores, é um dado que merece a atenção porque – habitualmente – 

o desconhecimento pode levar ao não envolvimento necessário nos processos. Além disso, as 

propostas pesquisadas aqui, nos três municípios, apontam que a formação deve atender a 

todos, é planejada para todos. Embora haja o não conhecimento das ações formativas, há o 

envolvimento com essas ações, o que nos leva a inferir o interesse no processo e a valorização 

desse investimento por parte deste grupo. 

 

 

4.2.3 – Ações que Compõem a Formação Continuada 

 

 

Na terceira questão, perguntou-se aos professores sobre as ações que compõem a 

formação continuada. Várias alternativas foram apresentadas pelos professores. Como 

podemos observar na tabela abaixo, a maioria dessas alternativas está relacionada aos 

seminários e aos cursos, sendo estes mais voltados a temas gerais da área de educação.   
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Tabela 2 – Ações Formativas 

Ações Quantitativo das 
Respostas 

Cursos 21 
Seminários 20 
Palestras 13 
Encontros 08 
Conferências 06 
Oficinas 04 
Acompanhamento Pedagógico 04 
Capacitações 03 
Eventos 02 
Especializações 02 
Boas ações 02 
Não responderam 10 

 

Os dados demonstram que, para os professores, as ações relacionadas a cursos, 

seminários, palestras, encontros, conferências e oficinas, têm mais características de ações 

formativas do que o acompanhamento pedagógico realizado nas escolas, embora este seja 

mais constante (por ser semanal) em todos os Municípios pesquisados. As ações de 

acompanhamento pedagógico, por serem mais próximas do cotidiano dos professores e dentro 

da realidade da rede de ensino, das escolas, poderiam ter uma representação maior e mais 

premente nas respostas obtidas junto aos participantes. Entretanto o que se observa é que a 

compreensão dessas ações está mais relacionada àquilo que se apresenta como ensino, ou seja, 

uma pessoa que trabalha com a informação e o grupo que a recebe. 

Os dados obtidos aqui se contrapõem àquilo que Nóvoa (1992) diz sobre o que vem a 

ser a formação: 

 

“A formação passa pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio 
de novos modos de trabalho pedagógico. E por uma reflexão crítica 
sobre a sua utilização. A formação passa por processos de 
investigação, diretamente articulados com as práticas educativas” 
(p.28). 
 

 Para este autor, a formação consiste num desafio que deve ser encarado como um 

processo permanente, integrado ao dia-a-dia dos professores e das escolas, e não como uma 

função que intervém à margem dos projetos profissionais e organizacionais. Concordando 

com Nóvoa, o que se percebe é que boa parte dos cursos, seminários e eventos que são 

oferecidos não estão atrelados diretamente às demandas dos professores, enquanto relação 
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direta com o seu cotidiano, a sua prática e, por conseguinte, a interelação do que se estuda e 

da sua aplicação na prática se distancia. Eis o que os professores afirmam a esse respeito: 

 

[...]Os cursos que a gente faz são bons, tem congressos, tem oficinas, 
palestras, com tudo pago. Mas quando termina a gente vê que foi bom 
pra gente enquanto pessoa, mas não vai se adequar muito pra o que a 
gente faz no dia-a-dia da sala de aula (Professor nº 43). 
 

[...]A Secretaria investe muito nesses eventos da área de educação, é 
bom, eu sei. Tem uns que a gente não poderia nem pagar, mas a gente 
sente falta de coisas mais relacionadas com a Matemática (Professor 
nº 63). 
 

 

4.2.4 – Referenciais Pedagógicos e Curriculares da Formação Continuada 

 

 

 Um outro dado obtido, bastante significativo, diz respeito à quarta questão. Perguntou-

se aos professores se eles eram consultados sobre quais conteúdos/assuntos/temas 

gostariam que fossem estudados no processo de formação continuada. A grande maioria, 

quarenta e sete docentes, responderam que não. Vinte e seis professores disseram que sim e 

cinco não responderam. Essa resposta é realmente significativa e ajuda a compreender 

algumas respostas que apareceram anteriormente sobre a formação continuada, como foram 

colocadas claramente a distância entre a teoria e a prática, a necessidade de sala de aula e os 

temas tratados nas formações. 

 Essa distância já existente entre teoria e prática pode ser analisada sob a ótica da 

formação quando se depara com dados como os obtidos aqui. Pode-se inferir que a formação 

é pensada “de cima para baixo”, sem uma coerência pedagógica quanto ao cotidiano dos 

professores e o investimento feito em eventos que não se atrelam às necessidades reais. Essa 

posição pode ser encontrada fortemente na fala de alguns dos professores: 

 
[...]A gente participa dos encontros e só sabe o que vai acontecer 
quando chega lá. Quando a gente vai para esses congressos que têm 
divulgação na mídia e folder, a gente ainda pode escolher o que fazer, 
de qual palestra participar (Professor nº 46). 
 

[...]Às vezes o coordenador, que acompanha as escolas, que 
acompanha a gente, pede sugestões de temas para a formação. Eu sei 
que é muita gente sugerindo, mas é raríssimo ter contemplado uma 
sugestão da gente (Professor nº 57). 
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[...]Eu sei que chega incentivo do Governo Federal pra fazer a 
formação dos professores e a Secretaria faz, do jeito que ela acha que 
é melhor. Eu acho errado a gente não poder participar da escolha do 
que a gente vai estudar... porque a gente estuda de tudo um pouco, 
menos de questões voltadas para a Matemática (Professor nº 18). 
 

 No que se refere aos professores que responderam sim na quarta questão, todos 

pertencem a uma mesma Rede de Ensino que contempla, na sua política de formação, 

encontros semanais por área de conhecimento. Nesse caso, os professores planejam 

previamente os encontros que vão acontecer e o que vai ser visto. Acontece, também aqui, de 

mesmo estarem estudando temas relacionados à Matemática, estes não contemplarem as 

necessidades do grupo como um todo. Entretanto, todos podem sugerir, opinar, planejar 

coletivamente os temas e encaminhar para a análise na Secretaria de Educação. Ainda assim, 

alguns professores apontam para o fato de haver mudanças no planejamento sem que eles 

saibam e outros temas serem colocados para estudo, por determinação da Secretaria. O 

depoimento abaixo confirma isso: 

 
[...]A gente se reúne por semana e tem mais ou menos uma idéia do 
que vai acontecer, porque a gente se planeja antes. Não é que tudo 
aconteça assim, certinho, mas a gente sugere, opina, discorda. Isso é 
bom para todo mundo, mas nem sempre atende à necessidade de 
todos... Acontece, também, da gente vir pra reunião pensando numa 
coisa e quando chega é outra bem diferente, porque a Secretaria 
mandou... (Professor nº 31). 

 

 A esse despeito, sobre o pensar coletivamente a Formação, pode-se discutir o real 

significado que essa formação representa para os professores. Não se trata de perder tempo 

numa formação que não tem uma relação direta com as suas necessidades, sobretudo porque 

se entende que todo profissional de educação abarca uma quantidade grande de aspectos que 

envolvem o saber-fazer do professor. Mas se trata da valorização da demanda da prática, 

muitas vezes comprometida com uma formação inicial defasada, com a ausência de uma 

compreensão sobre os processos pedagógicos, com uma carência sobre as especificidades do 

cotidiano de sala de aula e, mais ainda, sobre como transformar um conteúdo acadêmico em 

escolar, como aproximá-los dos saber dos alunos, tornando-o real, concreto, acessível.  

Seria o que Freire (2001) chamaria de “pensar certo”, ou seja, seria a capacidade de 

perceber cada vez melhor que, por não ser neutra, a prática exige do docente uma definição. 

“Uma tomada de posição. Decisão. Ruptura. Exige uma escolha entre isto e aquilo” (pág. 

115). 
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4.2.5 – Contribuições dos Temas Estudados para a Sala de Aula 

 

 

 As colocações feitas anteriormente são reforçadas pela quinta questão, sobre se os 

conteúdos estudados na formação continuada atendem à necessidade de sala de aula. 

Embora já tenhamos apontado, anteriormente, ao tratarmos das questões iniciais, as respostas 

obtidas aqui, os dados mostram que a realidade é bastante expressiva: cinqüenta e seis 

professores responderam que os conteúdos estudados na formação não atendem às 

necessidades de sala de aula, dez responderam que sim, seis responderam que algumas vezes 

esses conteúdos atendem e outros seis professores não responderam. 

 Pode-se destacar aqui que o montante de professores que responderam não é bastante 

significativo, o que pode ser um indicador da distância entre os programas formativos 

propostos e a realidade do cotidiano. Observando o que dizem os documentos analisados 

nessa pesquisa, pelo menos dois deles reforçam a importância em formar professores 

reflexivos e críticos e todos eles indicam a necessidade de trabalhar com grupos relacionados 

às áreas, seja semanalmente, seja mensalmente. Pode-se perceber é que, apesar das propostas 

documentais expressarem essa intenção, de olhar para a necessidade das áreas e, mais ainda, 

mesmo que na efetivação ocorram esses encontros, o que os dados revelam é que existe uma  

distância significativa entre o que se propõe e o que se executa e como se executa. Assim se 

manifestam alguns professores: 

 
[...]A diversidade de limitações encontradas em sala de aula é maior. 
Muitas vezes os conteúdos não são realmente possíveis de serem 
aplicados, ficando somente na teoria. Aí, o que fazer? Não sabemos, 
ficamos sem uma orientação, pois nas nossas formações essas 
questões não são vistas, nem discutidas (Professor nº 03). 
 

[...]Na imensa maioria das vezes os conteúdos estudados são de outra 
ordem, a gente nem sabe o que vai estudar e ai fica muito distante da 
área de Matemática (Professor nº 39). 
 

[...]Os temas tratados não tem muito elo com o dia a dia de sala, no 
que se refere à Matemática (Professor nº 23). 
 

 Quanto aos professores que responderam positivamente à questão cinco, apontam que, 

embora atendam a algumas necessidades, ainda se faz necessária uma atenção maior às 

necessidades da área. Vejamos: 
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[...]Em algumas vezes atende, porém, em outras, necessita consultar 
mais o cotidiano da escola, no que se refere à nossa área. Se se faz 
isso com outras áreas, por que não faz com a nossa? (Professor nº 32). 
 

[...]A gente estuda temas amplos. Estudamos sobre avaliação, por 
exemplo, que tem a ver com todo mundo. Mas na maioria das vezes 
não atende porque os temas gerais nem sempre se relacionam com o 
que estamos tendo como dificuldade na Matemática (Professor nº 34). 
 

 

4.2.6 – O Ato de Participar da Formação Continuada  

 

 

Ao serem perguntados, na sexta questão, sobre se a participação dos professores no 

processo de formação continuada era obrigatório, quarenta e três participantes 

responderam que sim e trinta e dois responderam que não. Esse resultado permite uma leitura 

sobre a política/programa de formação que indica que esse projeto não está muito clara para 

os docentes. 

 Considerando que dos três municípios apenas um não possui uma política definida, 

mas existe uma proposta de formação que acontece dentro de objetivos propostos, essa 

questão sobre a participação deveria ser mais explícita para os docentes. Ao menos no que 

tange à opção de estar ou não no momento formativo. Entretanto, conhecendo as propostas 

presentes nos documentos analisados, pode-se inferir que a participação é para todos. Nos 

documentos não aparece, em nenhum momento, a flexibilidade de estar ou não sendo 

formado, até mesmo no que se refere a haver, incluído na carga horária dos professores, um 

valor de remuneração referente a essa formação. Subtende-se que essa é uma forma de 

garantir que os professores estejam envolvidos com as atividades da formação continuada, 

uma vez que se asseguram espaço, custo e acompanhamento para esses professores, conforme 

visto anteriormente na análise documental. 

 Os professores apresentam opiniões distintas sobre essa opção, embora reconheçam 

como apareceu em outra questão, que a formação é sempre bem vinda. Eis o que os 

professores afirmam a esse respeito: 

 
[...]A participação nas formações são obrigatórias. Pessoalmente não 
vejo dessa forma, mas a ausência pode acarretar perdas financeiras 
(Professor nº 72). 
 

[...]A formação é obrigatória e às vezes nos parece mera formalidade, 
como cumprir datas ou fazer parte das estatísticas (Professor nº 18). 
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[...]Não são obrigatórias, mas são muito fechadas. Aqui (no 
Município) muitas vezes os participantes são escolhidos (Professor nº 
05). 
 

 Essas colocações e tantas outras que se apresentaram nas respostas dos questionários, 

apontam para duas questões que chamam a atenção: a primeira diz respeito ao fato de que não 

participar da formação pode inferir numa perda financeira, o que indica que a participação de 

alguns está atrelada à questão de não levar falta para não ter prejuízos financeiros. Sob essa 

ótica, é possível inferir que a proposta formativa ainda está numa perspectiva, por parte dos 

docentes, de cumprimento de calendário, das formalidades e que não existe uma 

representatividade específica para o seu cotidiano, no que se refere às suas necessidades em 

sala de aula.  

 Indo ao encontro dessa mesma análise, encontra-se o grupo de professores que 

participam da formação como um investimento pessoal, porque gostam, porque investem em 

si próprios. Mais uma vez se observa que a formação não apresenta uma relação direta com as 

necessidades da prática, do fazer em sala de aula. 

 É interessante pensar se a formação vivenciada pela maioria dos professores, em 

questão, se apresenta como uma formação que venha a contribuir com a melhoria da prática 

docente, por se caracterizar como distantes da realidade. Novamente destacamos que, em 

todos os documentos analisados encontra-se a proposta de formação num caráter reflexivo, 

onde o professor seja capaz de estabelecer uma relação entre aquilo que esta sendo formado e 

a sua prática. A relação entre o que dizem os documentos e o que expressam os professores 

parece ser antagônica. 

 Analisar essa interelação (a formação numa proposta de professor reflexivo e a 

repercussão dessa formação na prática docente) vivenciada por esse grupo de professores  

apresenta-se como um desafio. 

 Ao pensar sobre esta questão dos saberes, retomamos a idéia de que a formação é 

construída antes e durante o percurso profissional dos professores, e é também construída 

historicamente, assim, é imprescindível conhecermos como essa intr-relação ocorre no 

interior dos processos, para compreendermos como esses saberes são construídos e 

mobilizados no interior das suas práticas. 

 Observa-se mais nitidamente esse processo quando se analisa a questão seguinte.  
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4.3 – Categoria Prática Pedagógica 

 

 

 Nesta categoria, trabalhou-se com as respostas dos questionários referentes às questões 

de sete a nove. Os dados apresentados aqui versam sobre a compreensão referente à prática 

enquanto foco específico a ser tratado pela formação, segundo a compreensão dos 

participantes. Observa-se, nos depoimentos apresentados nesta etapa, uma referência 

constante, embora não explícita, à distância existente entre teoria e prática, algo já tratado 

anteriormente neste trabalho. 

 

 

4.3.1 - Implicações da Formação para a Prática Docente  

 

 

A sétima questão perguntava aos professores se a participação nos processos de 

formação continuada tem contribuído para a transformação da sua prática docente. 

Cinqüenta e quatro docentes responderam que não e vinte e quatro participantes responderam 

que sim. Esse é um dado bastante significativo. 

 Dentre os professores que responderam não, as justificativas foram diversas e já não 

desconhecidas: 

 

[...]Digo e repito aqui: as formações são sempre válidas, elas tratam 
de coisas que são interessantes, embora distante daquilo que a gente, 
enquanto professor de Matemática, precisa. Pessoalmente, acho nível 
muito elementar (Professor nº 53). 
 

[...]Acho que se deixam levar muito pela moda... precisa ter coisas 
específicas das áreas, portanto, ter mais coisas sobre matemática. 
Minha prática é em Matemática, não em competências e projetos ou 
seja o que for. Isso é moda e isso não faz o aluno conseguir emprego, 
nem passar no vestibular (Professor nº 08). 
 

Observa-se nas colocações feitas pelos professores que existe uma demanda específica 

para que a formação ocorra em função das lacunas da área. Pode-se notar que para esse grupo 

de professores está muito clara a questão de que as ações formativas, embora sejam boas, não 

têm uma repercussão na prática docente, o que implica numa ação que fica em aberto, quando 

pensada sob a ótica da aplicabilidade no cotidiano. 
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A colocação feita por esses professores sobre a contribuição da formação pode levar a 

uma reflexão sobre as intenções formativas propostas, sobre em que estão fundamentadas e 

com base em que são formuladas. Sabe-se que em todos os municípios pesquisados, 

independente de quem seja “responsável” pela formação, há a intenção de atingir todos os 

professores com uma proposta inovadora e desafiadora, calcada em modelos de formação que 

venham a atender às demandas existentes. Assim, quando se depara com dados como estes, é 

possível questionar se os propósitos estão sendo atingidos e de que forma isso acontece. 

Por outro lado, embora num contingente menor, encontra-se um grupo de professores 

que afirma que a formação tem contribuído com a melhoria da prática docente. Eles dizem: 

 
[...]Quando o grupo se reúne para socializar várias formas de práticas 
que contribuem com o processo de ensino e aprendizagem, isso é bom 
para o docente e o discente (Professor nº 54). 
 

[...]Em cada encontro, onde as experiências e pensamentos 
pedagógicos nos são repassados, é motivo para refletirmos quanto à 
nossa prática (Professor nº 58). 
 

[...]Os momentos de reflexão, troca de idéias, escutas, são de fato o 
que representamos como pessoas e como profissionais da educação 
(Professor nº 61). 

 

 O que esses professores apontam é para uma representação concreta da formação na 

forma de gerir a sua prática. Encontra-se na fala desses professores um discurso mais voltado 

para a reflexão e para o agir do docente, embora não haja uma especificidade no campo da 

Matemática. Mesmo assim, é importante destacar que existe um grupo que encontra, na 

formação, um caminho de reflexão sobre a prática e um olhar sobre esse fazer no cotidiano. 

Pimenta (2005) assegura que a atividade docente é práxis e esta exige o  conhecimento do 

objeto, o estabelecimento de finalidades e a intervenção no objeto para que a realidade seja 

transformada, enquanto realidade social. 

 Com base nas colocações apresentadas, pode-se pensar que para esse último grupo de 

professores o exercício de pensar sobre o objeto (sobre a sua prática) tenha se tornado um 

exercício mais constante que para o grupo anterior e estes, por sua vez, tenham conseguido 

desenvolver a condição de estabelecer metas para intervir no objeto, de modo que a realidade 

venha a ser transformada. 

 O que se  observa aqui é que para um grupo de professores, essa questão da 

contribuição da formação para a prática docente é visível e para outros do mesmo grupo não. 
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Pode-se inferir que algo acontece entre esses dois grupos que, embora pertençam a propostas 

formativas similares, apresentam compreensões tão distintas sobre a formação. 

 

 

4.3.2 – A Prática Docente como Elemento da Formação Continuada 

 

 

 A oitava questão perguntou aos professores como eles achavam que seria a 

formação continuada ideal, que pudesse ter uma contribuição concreta para a sua 

prática docente. As respostas adquiridas aqui puderam ser classificadas em três grupos ou 

subcategorias: 

 

4.3.2.1 - Que Atendesse à Necessidade da Área 

 

Cinqüenta e quatro professores responderam que a formação ideal seria aquela que 

atendesse às necessidades das áreas específicas, aqui, no caso, a Matemática. Entretanto, 

embora esse formato seja atendido em alguns dos Municípios, não trata apenas de contemplar 

a área, de ter encontros por áreas, mas trata de buscar suprir as necessidades que a área 

apresenta, através da demanda dos seus professores. Isso pode significar que – apesar de 

haver os encontros de formação da área de Matemática em algumas redes – esses encontros 

estão distantes daquilo que os professores precisam. 

Com esse dado, questiona-se como os encontros têm sido planejados e quais objetivos 

são traçados para serem atingidos. Pensar na ação formativa requer um conhecimento sobre o 

grupo a ser atingido, suas especificidades, suas dificuldades, seus anseios, sobretudo por que 

são grupos de professores que pertencem a uma Rede de Ensino, portanto, são professores que 

possuem um vínculo de trabalho estável e estão com esse vínculo há, no mínimo cinco anos, 

em sua grande maioria, como se pode observar na categorização dos participantes. 

Tal situação deve levar à reflexão sobre o modelo de formação que tem sido proposto 

aos professores. Diante dos resultados obtidos até aqui, tem-se a suposição de que existe cada 

vez mais o afastamento entre a proposta da Rede de Ensino e a prática cotidiana dos 

professores. Percebe-se uma fragmentação entre o que é proposto e o que é necessário: 

parecem formar círculos independentes, que rodam sobre si mesmos, sem se encontrarem. 
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Essa demanda apresentada pelos professores de que a formação ideal seja em função 

das necessidades das áreas, aponta que as instituições formativas precisam estar atentas para 

os problemas e exigências do mundo real da sala de aula. Assim, é fundamental que as 

formações tenham um significado concreto para os docentes, de modo que seja absorvido o 

que é tratado, abordado. Ou como diria Pérez Gómez (1997): “o conhecimento científico que 

se transmite nos espaços de formação converte-se definitivamente num conhecimento 

acadêmico, que se aloja, não na memória semântica, significativa e produtiva do aluno-

mestre, mas apenas nos satélites da memória episódica, isolada, residual” (pág. 108). 

 

4.3.2.2 - Que Atendesse à Realidade da Sala de Aula 

 

Treze professores indicaram que a formação ideal seria aquela que atendesse à 

realidade de sala de aula, ou seja, atender à esta necessidade significa, atender à necessidade 

da sua prática. Sabe-se que no cotidiano da escola, dentro de uma sala de aula, não existem 

realidades passíveis de serem conhecidas, estáticas no tempo, perfeitamente moldáveis. Pode 

existir alguns dados de realidade que sejam previsíveis, mas ainda assim, trazem consigo 

questões diferentes que variam de um momento para outro. Entende-se que as realidades 

criam-se e constroem-se, no intercâmbio social, psicológico e pedagógico da sala de aula. As 

percepções, apreciações, juízos e crenças do professor são fatores decisivos na orientação 

desse processo de produção de significados que constituem o fator mais importante do 

processo de construção dessa realidade educativa. 

 Assim, ao indicarem que a formação deveria contemplar a realidade de sala de aula, 

estão dizendo que este espaço – a sala de aula – é um importante espaço a ser observado e 

considerado, enquanto espaço formativo onde ocorrem situações únicas e que necessitam de 

um refinamento cada vez maior por parte dos docentes que ali se encontram. 

 Pérez Gómez citando Yinger (1997), diz que a prática deve mesmo constituir-se como 

ponto de partida do currículo de formação. Ou seja, o processo de formação deve começar 

pelo estudo e análise do ato de ensinar. “Nos programas de formação o conhecimento deve 

reportar-se à prática e ao conjunto de problemas e interrogações que surgem no diálogo com 

as situações conflituosas do cotidiano educativo” (pág 111). 

 Contrariamente às teorias advindas da racionalidade técnica, que situam a prática no 

final do currículo de modo a possibilitar uma aplicação dos conhecimentos adquiridos, a 

prática deve vir como o núcleo à volta do qual gira todo o currículo acadêmico. 
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4.3.2.3- Com Base na Sugestão dos Professores 

 

 

Dentre os participantes, seis professores responderam que a formação ideal deveria ser 

elaborada com base na sugestão dos professores. Esse dado, atrelado aos anteriores parece 

indicar que a formação quando é pensada, parte sempre de um grupo ligado à Secretaria de 

Educação para ser executada por todos os professores. Isso pode ser compreendido através da 

fala dos próprios professores: 

 

[...]Eles pensam em tudo o que acham que a gente precisa. Poucas 
vezes acertam. Mas a gente precisa participar mesmo assim das 
formações (Professor nº 72). 
 

[...]A gente sabe que existe uma proposta de formação continuada que 
é planejada antes de vir pra gente. Não sei como isso é feito, porque 
os encontros que acontecem são distantes daquilo que a gente imagina 
ser o que precisamos (Professor nº 54). 
 

 Esses dados também “falam” da necessidade que os professores demonstram de serem 

ouvidos em seus pleitos, em suas necessidades. Sabe-se que ser formado é um processo que 

envolve a mobilização de diversos fatores, como o desejo, a vontade, a disposição, a atenção e 

esta relação com o formador é influenciada pelo modo como a mesma se estabelece: o tipo de 

relação entre os pares, os contratos didáticos que podem construir, a negociação de conteúdos, 

o modo de avaliação, bem como a natureza do plano de formação e o tipo de controle que a 

escola pode exercer. Some-se a esses fatores a escuta dos professores, tende-se a pensar que a 

significação do processo formativo tende a ser outro, mais colaborativo e mais específico, que 

atenda ao que existe enquanto demanda docente. 

 

 

4.4.3 -  Impactos  da Descontinuidade da Formação na Prática Docente  

 

 

Foi perguntado aos professores, na nona questão,  se haveria algum impacto na 

prática docente com a descontinuidade dessa formação. Apesar de tudo o que foi colocado 

aqui até agora, dos professores enfatizarem que a formação é distante da realidade, que não 

atende às necessidades do dia-a-dia, que não contribui com a mudança da sua prática e que 
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acontece num formato diferente daquele idealizado por eles, as respostas obtidas indicam que 

geraria fragmentação e descontinuidade do processo, conforme as subcategorias que seguem: 

 

4.4.3.1 - Fragmentação e Descontinuidade do Processo 

 

Trinta e seis professores responderam que não ter uma continuidade na formação 

acarretaria numa fragmentação e descontinuidade do processo que estão vivenciando. 

Afirmam que haveria uma acomodação por parte dos docentes, uma estagnação intelectual, 

além da quebra de interesse do que chamam de “professores compromissados”.  Estar em 

formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e 

os projetos próprios, com vista à construção de uma identidade, que é também uma identidade 

profissional. Para Nóvoa (1997), é importante “encontrar espaços de interação entre as 

dimensões pessoais e profissionais, permitindo aos professores apropriar-se dos seus 

processos de formação e dar-lhes um sentido no quadro das suas histórias de vida” (p. 25). 

Para ele, a formação vai e vem, avança e recua, construindo-se num processo em relação ao 

saber e ao conhecimento que se encontra no cerne da identidade profissional. 

Essa construção é o que faz com que a formação esteja inseparavelmente ligada à 

“produção dos sentidos” sobre as vivências e sobre as experiências de vida.  

Assim, para esse grupo de professores, apesar das limitações que alguns apresentam 

em relação à formação, esse continua sendo um espaço de troca e de aprendizagem e não tê-lo 

significaria perder as construções que se elaboram em seu interior, como afirmam: 

 

[...]Não ter continuidade do programa de formação geraria um 
impacto muito grande, prejudicando o andamento dos conhecimentos 
e as aprendizagens que se constroem (Professor nº 07). 
 

[...]A gente sabe que a formação não atende, ainda, àquilo que a gente 
precisa mesmo, mas mesmo assim, ela tem sua função, a de nos 
formar, nos manter atualizados. Não continuar a ter significaria um 
desestímulo, um desânimo para todos (Professor nº 34). 
 

[...]Seria drástico. Como educadores precisamos a todo tempo 
estarmos processando, considerando e desconsiderando questões, 
reformulando práticas e concebendo novos paradigmas (Professor nº 
31). 
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4.4.3.2 - Desatualização 

 

 

 Para vinte e dois professores a descontinuidade da formação causaria uma 

desatualização por parte de todo o grupo de professores. Entendendo desatualização como 

“ficar sem saber das novidades”, “atraso/desinformação”, “descaracterização do trabalho”, 

“queda do rendimento do professor em sala de aula”. Essas colocações feitas pelos 

professores indicam que eles reconhecem como válido o processo formativo vivenciado, 

mesmo ressaltando que neles se tratam de “generalidades”, como aparece em alguns trechos 

de suas falas: 

 

[...]Não ter a formação seria um retrocesso para a nossa rede, uma 
desatualização das coisas que estão acontecendo em educação. A 
gente sabe que as coisas que a gente vê na formação são muito 
genéricas, mas de qualquer forma, a gente se atualiza (Professor nº 
01). 
 

[...]A gente perde porque precisaria, num outro momento, começar 
tudo de novo e aí, a gente fica sem uma linha (Professor nº 58) 
 

 

 Observa-se, assim como no grupo de professores anterior, que a formação tem uma 

representação positiva para os professores e esses buscam nela uma atualização para estar 

repensando o seu fazer pedagógico, suas concepções e conhecendo “coisas novas”. É possível 

pensar que, sob essa ótica, os professores buscam a atualização como um mecanismo de estar 

se inserindo no universo educativo, conhecendo novas propostas e buscando identificar 

aspectos que tenham uma relação com aquilo que fazem na escola, ou seja, sobre o que 

acontece quando o professor ensina e o que ele faz exatamente para instruir e educar seus 

alunos (GAUTHIER et al, 1998, p. 17). 

 Outro aspecto a ser considerado aqui, é que os espaços de formação são espaços onde 

a atualização através da troca também acontece. E essa troca de experiências, de saberes, tem 

uma importância fundamental em todo o processo formativo: a troca de experiências e a 

partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é 

chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando (NÓVOA, 

1997, p. 26). 
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4.4.3.3 - Descontinuidade da Formação 

 

 Dentre os professores que responderam a essa questão, se haveria algum impacto com 

a descontinuidade da formação, vinte participantes afirmaram que a descontinuidade geraria 

uma desmotivação no processo que vem sendo vivenciado. Estar desmotivado significa não 

estar com ânimo para fazer determinada ação para participar, para cumprir com determinados 

objetivos propostos. Para esse grupo de professores a desmotivação repercutiria em sala de 

aula, nos processos de ensino e aprendizagem, gerando também a falta de interação entre os 

professores e seus alunos. Eis alguns depoimentos: 

 
[...]Geraria uma desmotivação muito grande, em nós professores e, 
por tabela, nas atividades da gente em sala de aula. Mesmo a 
formação sendo distante da realidade de que a gente precisa, na área 
de Matemática, a formação tem sua importância para o que a gente 
faz. Sempre tem uma coisa ou outra que serve pra gente (Professor nº 
74). 
 

[...]Nós perderíamos muito, pois haveria desmotivação no grupo. 
Porque a gente sabe que os temas que são colocados pra gente são 
muito diferentes, mas eles nos ajudam a pensar sobre avaliação, sobre 
acompanhamento dos alunos e mantém a gente atualizado, 
sintonizado (Professor nº 66). 
 

[...]Nas formações a gente conversando com um, com outro professor, 
vai conhecendo o que acontece na sala de aula deles, conhece as 
experiências e isso é bom, né? (Professor nº 49). 
 

 

 A essa falta de interação e a desmotivação que aconteceria permite inferir que para 

esse grupo de professores existe uma valoração da troca de experiências, como algo que 

também subsidia o seu fazer pedagógico. Nóvoa (1997) afirma que  “o diálogo entre os 

professores é fundamental para consolidar saberes emergentes da prática profissional” (pág. 

26). 

  

 

O que Sugerem os Professores sobre Formação Continuada 

 

 

Para estabelecer um viés comparativo entre as respostas obtidas nos questionários até a 

nona questão, ou seja, para melhor comparar as respostas sobre formação e sobre prática e o 
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seu entrelaçamento, de modo que fosse possível criar também um espaço de fala/escuta dos 

professores foi solicitado, na décima questão, que os mesmos apresentassem sugestões para o 

processo de formação continuada da sua escola/Município, de modo a melhor viabilizar as 

intervenções em sala de aula. As respostas obtidas se constituíram na seguinte tabela: 

 

Tabela 3 – Sugestões de Formação Continuada 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Os resultados são bastante significativos. Trinta e três professores responderam que 

não adiantava sugerir nenhum tipo de ação, porque não seriam ouvidos/considerados em seus 

pleitos. Esse dado leva a uma questionamento sobre o caráter que a formação assume junto 

aos docentes, quando eles próprios dizem que não adianta contribuir com sugestões pois esses 

não serão consideradas.  

Sabe-se que os problemas da prática profissional docente não são meramente 

instrumentais; todos eles trazem em si situações problemáticas que obrigam a decisões num 

terreno de grande complexidade, incerteza, singularidade e de conflitos de valores, afirma 

Schön (1990). Em sendo assim, supõe-se o quão conflituoso deve ser para esses professores 

terem necessidades próprias do fazer docente e não encontrar, no processo formativo, espaço 

para a discussão/análise/confronto desses conflitos.  

Entenda-se aqui, conforme afirma Cruz (1998), que o fazer docente “envolve a 

formação, as relações interpessoais e institucionais, a dinâmica dessas interações e os 

significados que lhe são atribuídos” (p. 12). Se não existe o espaço para a escuta dos 

professores, que tipo de conhecimento se constrói e como se constrói. 

 Observa-se que um número de trinta professores sugerem que a formação aconteça 

com base em atividades relacionadas à educação matemática, questões concretas, do 

cotidiano, como jogos, atividades colaborativas e participação em eventos da área, como a 

Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM). Entende-se assim que essa demanda aponta para 

Sugestões Quantitativo das 
Respostas 

Atividades relacionadas à Educação Matemática 30 
Formação com base nos documentos oficiais da 
área de Matemática 

05 

Atividades voltadas para a sala de aula 08 

Cursos Diversos 02 
Não adianta sugerir 33 
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o fato de que a formação passa pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio de novos 

modos do trabalho pedagógico. E por uma utilização crítica sobre sua utilização. A formação 

passa por processos de investigação, diretamente articulados com a prática educativa 

(NÓVOA, p. 28, 1997). Em sendo assim, o pensar a formação sob o ponto de vista da 

demanda essencial do professorado, significa tecer uma teia de várias ramificações que 

apontam para um objetivo comum que é o de atrelar à melhoria da prática docente. 

 Um grupo de quinze professores respondeu dizendo que a formação poderia acontecer 

com base em documentos oficiais da área de Matemática (cinco professores), com atividades 

voltadas para a sala de aula (oito professores) e com base em cursos diversos (2 professores). 

Embora fragmentado, pode-se observar nesse grupo sugestões bastante distintas entre si, 

porém todas elas com um fundo de pertinência, se observada a formação como um processo 

contínuo, integrada ao dia-a-dia dos professores e das escolas, e não como uma função que 

intervém à margem dos projetos profissionais e organizacionais. Ao enxergar a continuidade, 

é possível contemplar todas as sugestões postas aqui por existir um elo entre elas, que 

converge para uma reflexão sobre o agir do professor. 

 

 

 

B) Equipe Técnica – Respostas das Entrevistas 

 

 

Foram realizadas três entrevistas, uma em cada município, contando com a 

participação de cinco técnicas (duas em Olinda, duas no Cabo de Santo Agostinho e uma em 

Paulista). O contato com as técnicas ocorreu por intermédio de ligações telefônicas e 

agendamento de data e horário para a realização das entrevistas. Todas elas foram gravadas, 

escutadas a posteriori em torno de três a quatro vezes, cada uma, e transcritas. 

Após a transcrição, seguiram-se os mesmos procedimentos para a análise adotados nos 

questionários, ou seja, procedeu-se à etapa de classificação das respostas obtidas, fazendo 

uma leitura minuciosa dos dados, através da qual chegou-se a um primeiro formato do que se 

propunha como trabalho a ser feito. A essa fase inicial, chamamos também de leitura 

flutuante, segundo os princípios da análise de conteúdo, de Bardin (1997). 

A posteriori essa fase inicial, as respostas foram sendo organizadas igualmente por 

Município e por questão, atendendo à intenção do trabalho de agrupar os dados em respostas 

comum entre os Municípios. 
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Após o agrupamento dos dados, as respostas em comum foram sendo classificadas 

através de expressões de similaridades e/ou termos iguais. Buscou-se categorizar as unidades 

de texto (palavras ou frases) que se repetem, inferindo uma expressão que seja representativa. 

Assim como aconteceu com os dados obtidos com os questionários, também aqui se 

realizou um mapeamento dessas respostas, que gerou as subcategorias relacionadas às 

categorias maiores de Formação Continuada e Prática Pedagógica. 

Com base nas respostas obtidas junto às técnicas, foram selecionadas as respostas que 

apresentavam similaridades e classificadas em três grandes subcategorias: Concepção de 

formação continuada, ações da formação e contribuição da formação para a prática docente. 

  As entrevistas foram compostas por questões-chaves6, norteadoras e complementadas 

por outras questões que foram sendo inseridas, buscando melhor compreender as respostas 

dadas pelos participantes. Essas questões por comporem a entrevista semi-estruturada, foram 

colocadas de forma aberta e flexível aos participantes. 

  As questões estão colocadas na tabela que se segue: 

 

Tabela 4 – Perguntas das entrevistas 

Número Questões 

1 - Conhece o programa ou política de Formação Continuada da Secretaria 
de Educação do Município? 

2 - Quais as ações de formação aplicada junto aos professores, que se 
caracteriza como programa de formação continuada?”. 

3 – Na sua concepção, o que é formação continuada? 
4 - Com base em quais pressupostos o programa de formação continuada do 

Município é elaborado? 
5 – Qual a importância dessa formação para a prática docente? 
6 - Qual o impacto que a descontinuidade dessa formação provoca na 

prática docente? 
 

    Com a análise categorial, procedeu-se à análise e discussão dos resultados, conforme 

encontramos a seguir: 

 

4.5- Concepção de Formação Continuada 

 

  Para a construção dessa subcategoria, trabalhou-se com os dados obtidos com as 

questões um, dois e três. Tomou-se essa opção em função das respostas das técnicas estarem 

                                                
6 Entenda-se por questões-chaves as seis questões que serviram como roteiro para a realização das entrevistas. 
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interligadas entre uma questão e outra, complementado-se. Com base nesses dados, pode-se 

observar o seguinte: 

 

4.5.1-Programa/Política de Formação Continuada do Município 

 

Nessa primeira questão, ao serem questionados se conheciam o programa/política de 

formação continuada do município, todas as técnicas informaram que possuem, com 

bastante clareza, conhecimento do programa/política de formação do município onde 

trabalham. Em um dos Municípios pesquisados, embora não haja uma política definida de 

formação e sim uma proposta de formação continuada que é ajustada a cada mudança de 

Governo Municipal, observou-se que o trabalho desenvolvido é muito alicerçado nas idéias e 

sugestões das técnicas que estão responsáveis pelo setor de formação, independente da 

parceria institucional que a Secretaria de Educação possue.  

Entretanto, para todos os participantes, a formação é um direito de todo o 

professorado, legítimo, sendo cada vez mais conquistado por intermédio de ações coletivas 

(como as Conferências Municipais, os encontros de estudo, os acompanhamentos 

pedagógicos, e demais ações formativas) junto às instâncias governamentais responsáveis. 

Pode-se observar claramente essa idéia através da fala das técnicas: 

 

[...]A gente não só conhece a proposta de formação como a gente a 
formula. Ela tem uma política definida e é a partir dessa política, que 
várias ações são colocadas. Não existe essa questão de quanto em 
quanto tempo, ela não acontece de tanto em tanto tempo. Existe um 
planejamento feito de acordo com a proposta de formação da 
Secretaria de Educação e a cada semestre letivo, com os professores, 
traçamos as linhas gerais de trabalho que vão se desdobrar durante os 
meses seguintes. (Técnica nº 1). 
 

[...]Conheço a proposta de formação, sim. Ela é a proposta de um 
setor, que bota a mão na massa, e é organizada, montada e 
implementada pelo setor onde trabalho. Digo proposta porque não 
temos uma política de formação, nem um programa de formação. É 
uma proposta porque a gente esbarra sempre na troca de Prefeito. 
Nossa proposta é construir com o professor as etapas desse processo 
de formação, com subsídio teórico para viabilizar a sua 
prática(Técnica nº 3) 
 

[...]Nós temos uma política de formação e nessa política está inserida 
a formação das áreas com todos os coordenadores. Conheço a política 
de formação, que não é nova, ela foi construída e sistematizada na 
gestão anterior, mas nessa gestão nós estamos aprimorando-a 
ampliando as ações da formação. O foco é formar um professor que 
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reflita sobre suas ações na escola, na sala e possa amadurecer, se 
desenvolver (Técnicanº 4). 
 

 Esses depoimentos apontam para uma compreensão entre o que os documentos 

apontam e aquilo que é verbalizado pelas técnicas. Nos três municípios, a garantia ao 

processo de formação continuada é legitimado: seja constando no estatuto do magistério, seja 

através da sistematização das ações, seja através das conquistas adquiridas. O fato é que, na 

pesquisa realizada, com todos os professores, sejam da área de Matemática ou não, está 

assegurada a participação, nesse processo formativo. 

 Considerando o que foi exposto até aqui, pode-se questionar o formato que essa 

formação ocorre, sua adequação, sua abrangência, suas intencionalidades, sua proposição, seu 

atendimento às reais necessidades que foram postas pelos professores da área de Matemática, 

mas é certa a garantia da sua existência e realização. 

 A compreensão também entre ter uma política/programa de formação ou uma proposta 

está igualmente clara para todas as técnicas, assim como os comprometimentos que a ausência 

desse trabalho pode causar. 

 De acordo com os documentos apresentados e os depoimentos dados pelas técnicas, a 

formação continuada deverá ter como objetivo uma prática inovadora em contínuo 

desenvolvimento, exigindo do profissional uma atualização constante, um exercício reflexivo 

sobre o seu fazer pedagógico, reflexões permanentes e autônomas sobre a sua prática 

pedagógica.  

Nesse sentido, a formação continuada apresenta-se como sendo uma condição 

imprescindível para o desenvolvimento das competências, habilidades e saberes adquiridos 

durante a formação inicial, mas também representa um espaço de construção e reconstrução 

de novos conhecimentos e práticas pedagógicas, implicando em alterações na organização, 

nos conteúdos, nas estratégias, nos recursos, refletindo positivamente nas relações sociais 

estabelecidas entre equipes pedagógicas, docentes e alunos. 

Essas possibilidades evidenciam uma ação formativa e exercício docente que valoriza 

os professores e as escolas como capazes de pensar, de articular os saberes científicos e 

pedagógicos das transformações necessárias às práticas escolares e às formas de organização 

dos espaços de ensinar e de aprender, comprometido com o ensino de qualidade para crianças 

e jovens. 
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4.5.2- Ações da Formação Continuada 

 

Ao serem indagados, na segunda questão, sobre as ações que envolvem o processo de 

formação continuada, as técnicas respondem o seguinte: 

[...] A gente tem encontro a cada início de semestre letivo, com 20 
horas cada um, com todos os professores. Nesses encontros são 
trabalhadas as linhas mais gerais, independente da modalidade, nível 
de ensino, área de conhecimento... lá (nos encontros) são tratados os 
grandes temas gerais, que vão se desdobrar durante o ano. A partir 
desse, existem outras dimensões que compõem a formação, como a 
participação dos educadores em áreas específicas, não 
necessariamente com o pessoal da rede (até por que nós não temos 
ninguém da área de matemática, por enquanto), mas são momentos 
interinstitucionais, ou seja, estão além daquelas que ocorre aqui 
dentro, como a participação em seminários, congressos, etc. 
(Técnica nº 01). 
 

[...]A gente se organiza em formações semanais. Existe um encontrão 
no início do ano e um encontrão no final do ano. No início do ano é a 
recepção de boas vindas, é orientação para sondagem e elaboração de 
perfil de chegada de cada aluno. No final do ano, é exposição dos 
resultados, também você pode fazer a avaliação dos professores que 
atingiram o perfil dos objetivos da formação. Cada coordenador ou 
coordenação elabora seus objetivos num plano de ação (Técnica nº 
05). 
 

[...]O primeiro encontro, em fevereiro, é para arrumar a casa, é para 
planejamento, ou seja, discutir –na área- qual assunto a gente vai 
escolher para estudar... a partir daí a gente começa. Nós temos um 
encontro por mês, na última semana de cada mês e nas outras 
semanas é feito o acompanhamento pelo Coordenador de Área, das 
ações que são feitas na escola (Técnica nº 03). 
 

Observa-se que a formação, em sua dinâmica e complexidade, é demarcada por 

diferentes trajetórias formativas (encontros para a discussão de temas gerais, sistemática de 

acompanhamento da prática do professor, seminários, congressos e encontros por área de 

conhecimento), por experiências pessoais/profissionais e por diferentes interações vivenciadas 

pelo docente no dia-a-dia de sua prática profissional. Os caminhos percorridos nos processos 

formativos e, de modo especial, na prática pedagógica têm, em seu bojo, a intenção de 

possibilitar aos professores a construção de destrezas profissionais, de esquemas de ação e de 

saberes (dentre outros) necessários no cotidiano do trabalho docente. 

Sabe-se que enquanto proposta formativa, os Municípios pesquisados têm como 

objetivos traçados a construção de um profissional reflexivo, que possa pensar na sua prática e 

mobilizar-se para intervir nessa prática, de modo a garantir um ensino de qualidade. Sabe-se 
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também, que esse exercício requer um envolvimento do docente e uma clareza das suas 

possibilidades de intervenção e daquilo que está proposto e a que se propõe. Assim, muitas 

vezes, é importante pensar que no espaço formativo, esse movimento reflexivo não é algo que 

acontece sistemática e isoladamente. 

Ser um profissional reflexivo traduz-se na capacidade de ver a prática como 

espaço/momento de reflexão crítica, problematizando a realidade pedagógica, bem como 

analisando, refletindo e reelaborando, criativamente, os caminhos de sua ação, de modo a 

resolver os conflitos, construindo e reconstruindo seu papel no exercício profissional.  

Contribuindo com as discussões em torno dessa questão, Pimenta (2002) faz uma 

recomendação para que se repense o emprego da terminologia professor reflexivo, referindo-

se aos riscos de esvaziamento da terminologia nas discussões acerca do professor e de sua 

prática. Argumenta que a transformação crítica da prática e a solução dos problemas do 

cotidiano da sala de aula requerem além da atitude reflexiva o intercâmbio entre práticas da 

escola e contextos socioculturais mais amplos, evidenciando a necessidade de se compreender 

o ensino enquanto prática social e a atividade docente em seu significado político. A atitude 

reflexiva implicaria na análise da prática cotidiana considerando as condições sociais em que 

ela ocorre. 

 Um aspecto a considerar, dentro das ações formativas analisadas nesta pesquisa, diz 

respeito às potencialidades da reflexão como ponto de partida para que o professor reconstrua 

seus questionamentos, suas intervenções pedagógicas, seus conhecimentos profissionais, 

constituindo-se um investigador, um sujeito que produz saberes originais e peculiares ao seu 

ofício. Ressalta-se, portanto, a importância das interações entre os pares no desenvolvimento 

da autonomia docente e no estabelecimento do professor como um sujeito do conhecimento. 

Assim se assinala como importante o que nos diz Alarcão: 

 

O professor não pode agir isoladamente em sua escola. É neste local, 
o seu local de trabalho, que ele, com os outros, com os colegas, 
constrói a profissionalidade docente. Mas se a vida dos(as) 
professores(as) tem o seu contexto próprio, a escola, esta tem que ser 
organizada de modo a criar condições de reflexividade individuais e 
coletivas. Vou ainda mais longe. A escola tem de se pensar a si 
própria, na sua missão e no modo como se organiza para a cumprir. 
Tem, também ela, de ser reflexiva (Alarcão, 2003, p. 44).  
 

Considerando o exposto por Alarcão e confrontado com a fala das técnicas, observa-se 

que embora existam diferentes ações formativas, não se consegue identificar quais as 

proposições que essas apresentam, diante das necessidades enunciadas pelos professores. Agir 
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reflexivamente, pensar sobre a prática, inferir sobre ela, dentre outros aspectos, são ações que 

requerem um exercício constante, sistemático, advindo do interior da práticas desenvolvidas e 

confrontado frente a outra realidades e eixos teóricos. Dessa forma, ao observar o que tem 

sido proposto, enquanto ação formativa e o que dizem os professores sobre essas ações, pode-

se inferir que, apesar da intecionalidade da proposta apontar para o caminho da formação 

desse profissional reflexivo, essa realidade ainda está distante do contexto no qual os 

professores se inserem, sobretudo quando afirmam que as formações não atendem à realidade 

e estão distantes daquilo de que necessitam. 

Para as técnicas essa é uma percepção que se busca superar, através dos esforços que 

têm sido empreendidos. O que parece não se integrar é a proposta teórica com a prática que 

está por trás da formação.  

 

4.5.3- Concepção de Formação Continuada 

 

Na questão seguinte, a terceira, perguntou-se ao técnico qual a concepção de formação 

continuada que ele tinha. Vejamos as respostas obtidas: 

 

[...]Acho que é você está em constante movimento, você está se 
renovando, porque por mais que você estude, sempre surgem coisas 
novas e você precisa estar indo atrás das teorias, elas lhe dizem o que 
fazer (Técnica nº 05). 
 

[...] Formação continuada é direito do trabalhador. Ela vem para dar 
uma complementação ao que a formação inicial, na Universidade não 
deu conta e é uma forma de fazer acontecer o que foi definido pela 
administração, né? (Técnica nº 01). 
 

[...] Formação continuada para mim é a troca de experiências, é a 
questão do estudo, de conhecer, de lançar propostas, de rever 
projetos, de lançar projetos, de discutir projetos, de discutir teorias 
(Técnica  nº 03). 

 

As respostas obtidas aqui levam a algumas observações importantes entre a fala das 

técnicas, a fala dos professores e os documentos analisados. Uma primeira questão a ser 

observada, entre as técnicas é a divergência entre as concepções de formação, sobretudo entre 

as técnicas de um mesmo município. Esse dado permite inferir que, embora sendo gestores 

desse processo formativo, embora esteja claro para todos eles a proposta da formação, embora 

afirmem conhecer a ações formativas, a fala de cada um deles indica uma divergência entre o 
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que os documentos apresentam e aquilo que cada um, individualmente, concebe como sendo 

formação continuada.  

Considerando essa primeira questão, reportamo-nos a uma afirmativa feita 

anteriormente, sobre a dicotomia entre a teoria e prática existente no dia a dia da ação 

educativa. Nesse caso, especificamente, essa questão ganha corpo quando pensamos nas ações 

elaboradas para a formação, partindo da gestão/planejamento de um grupo setor que divergem 

entre si numa concepção essencial para o processo e essa divergência, por sua vez, também se 

distancia daquilo que oficialmente é proposto pela Instituição. Pergunta-se, portanto, sobre 

quais bases esse processo é gestado, organizado e implementado. Questiona-se os 

pressupostos sob os quais os objetivos são traçados e os critérios avaliativos validados. 

Uma segunda questão concentra-se entre a fala das técnicas e dos professores, 

praticamente divergentes entre si. É fato de que o grupo formador também tem suas carências 

formativas, entretanto, o que considerar quando os dois pólos da formação são divergentes 

entre si? Está posto, pelos professores, que estes concebem a formação sob três perspectivas 

diferentes: ações voltadas para a melhoria profissional, momento para troca, encontro para 

aquisição de novos conhecimentos e melhoria para a prática docente. Das cinco técnicas 

entrevistadas, apenas uma delas tem uma concepção que se aproxima dessas expostas pelos 

professores e essa técnica, justamente, está lotada no Município que possui uma proposta de 

formação continuada, não uma política de formação. 

As técnicas, por sua vez, concebem a formação como um momento de avaliação 

profissional, momento de conhecer novas teorias para definir qual seguir, como complemento 

da formação inicial, como oportunidade de saber o que está acontecendo para acompanhar o 

aluno na escola e como espaço de troca, de estudo e de reflexão. 

Essas foram questões que chamaram muito a atenção da pesquisadora. Quando do 

tratamento inicial dos dados, havia uma expectativa de que as técnicas estivessem imbuídas 

do discurso oficial e o tomasse como referência de norte para as atividades formativas junto 

aos professores. À exceção de uma delas, as demais demonstraram, através da fala, não ter um 

discurso coerente com a função que representam, através da compreensão exposta sobre um 

processo de formação, quando a Instituição define e defende exatamente outras questões. Ao 

se deparar com esses dados, a pesquisadora fez um exercício de ir e vir várias vezes no texto 

para tentar compreender se realmente os dados coletados apontavam para essa divergência. 

Foi um exercício exaustivo e uma reflexão demorada para tentar compreender o que estava 

colocado. 
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Sabe-se que, como já colocado anteriormente, os momentos formativos estão distantes 

daquilo que os professores anseiam e, em função dessa realidade, percebe-se a dificuldade dos 

docentes em trazer para a sua prática cotidiana os conteúdos ditos teóricos e conceituais, que 

compõem a sua formação de uma forma mais “pedagógica”; que não se caracteriza no 

formato do saber acadêmico recebido. Essa adequação configura-se como um processo a ser 

vivenciado pelos professores, como uma forma de refletir sobre sua prática em termos 

teóricos, de reelaborar crenças e abandonar as práticas técnico-mecânicas de conduzir o 

processo de ensino aprendizagem, apesar das dificuldades existentes. Sendo assim, esse é um 

exercício a ser conduzido dentro de uma política/programa de formação onde se comungue de 

objetivos comuns e concepções afinadas sobre o que se espera que seja construído pelo 

professor.  

Uma formação de caráter construtivo, reflexivo, crítico e consciente de que o processo 

é inacabado, que ele se refaz permanentemente onde se comungue de propostas, intenções, 

objetivos e crenças comuns. 

Pensar nas concepções apresentadas pelas técnicas conduz à uma colocação feita por 

Freire (2001), quando trata sobre o pensar certo. O que pode ser observado aqui como “prática 

crítica, implicante do pensar certo, que envolve o movimento entre o fazer e o pensar sobre o 

fazer”? 

Percebe-se, claramente, que as concepções apresentadas aqui pelo grupo de técnicas 

entrevistadas, requer, delas próprias, um exercício reflexivo sobre a concepção que possuem e 

a ação formativa que desempenham, em função do que a Instituição define e defende, 

sobretudo porque, como está posto nos documentos, a formação do professor deve garantir a 

habilidade desse profissional para organizar e re-direcionar o seu trabalho na sala de aula, 

mesmo que não constitua a sua formação inicial, o professor deverá assumir o compromisso 

consigo mesmo e ampliar o seu conhecimento a  fim de garantir uma evolução no seu 

processo de formação, assumindo, assim, a responsabilidade para desenvolver o seu potencial, 

sua autonomia didática e o seu comprometimento com a educação e com o ensino, através de 

uma constante reflexão e redirecionamento da sua prática. 

 

 

 

 

 

 



 

 

159 

4.5.4 – Pressupostos da Formação Continuada 

 

 

 Na quarta questão, perguntou-se às técnicas sobre quais pressupostos a política de 

formação era elaborada. Ao responderem essa questão, as técnicas também falaram sobre as 

ações que compõem a formação, conforme veremos a seguir. 

 

[...]Bom, na minha compreensão, com base na política educacional 
que foi definida. Quando eu tomo que é direito do trabalhador a 
necessidade dele ter a formação incluindo os valores que estão 
definidos na política e a partir  dessas outras questões, da necessidade 
e do direito do educador de ter a sua formação (Técnica nº 01). 
 

[...] A gente tenta traçar a perspectiva de cada teórico, ver o lado 
sociológico daquele tema, o que a filosofia diz sobre aquilo ali, o que 
mais se aprofunda naquilo ali, o que as pesquisas mis recentes falam 
sobre aquilo, a questão das teorias da aprendizagem (Técnica nº 03). 
 

[...]A gente não tem isso sistematizado,  mas o que a gente busca seria  
tentar melhorar esses resultados que se tem nas avaliações que a gente 
faz. Os pressupostos são todos os que levem a gente a conseguir isso 
que eu lhe disse (Técnica nº 05). 
 

[...] Nós nos baseamos no Plano Estadual de Educação, nos PCN’s e 
nos baseamos também no... como é aquele... é... na LDB e no Estatuto 
do Magistério do Município, que está até precisando de uma 
reformulação (Técnica nº 04). 
 

Observa-se, nas falas, que permanece ainda o desencontro sobre as questões referentes 

à formação. Nesta subcategoria, especificamente, a compreensão a respeito dos pressupostos 

sob os quais a formação continuada tem por base aparece como um dado divergente entre as 

técnicas de um mesmo Município e entre elas próprias. 

Pressuposto, segundo o dicionário Aurélio, significa pressuposição e presumir, que, 

por sua vez, significa entender, baseando-se em certas probabilidades. Ora, o que se 

questionou junto às técnicas foram os pressupostos nos quais se baseiam a formação, ou seja, 

quais são as linhas norteadoras, quais os princípios, quais os eixos, quais as intenções. As 

respostas apresentadas permitem a inferência de que, exceto no município da Técnica de 

número 3, não existe um eixo teórico norteador que permita traçar as ações. As técnicas 1 e 2, 

4 e 5 pertencem a um mesmo município, porém, as falas apresentadas são completamente 

diferentes entre si. Falas ditas no mesmo espaço da entrevista, em comum, sem nenhuma 

reformulação ou adequação da questão. 



 

 

160 

Percebe-se o quão diversas são as compreensões e mais ainda, saber que considerando 

esse contexto, o trabalho com os professores vem sendo realizado e as propostas, 

intervenções, ações, ferramentas de trabalho são postas à disposição dos professores formação 

após formação.  Propor-se a uma compreensão nesse nível, implica atribuir sentidos às falas 

dos professores, atenção às práticas cotidianas, conhecimento de onde se está e para onde se 

pretende ir/chegar, quais as necessidades que os atores desse cenário apresentam, quais as 

contribuições que a formação pode trazer para a prática, o que pode ser feito para munir esses 

professores de conceitos, metodologias de trabalho que permitam uma reflexão sobre as suas 

ações e intervenção na sua prática. 

Como já assinalado, é importante conhecer e, enquanto formadores, comungar de uma 

idéia comum, propositiva, com eixos claros, objetivos definidos, etapas estabelecidas, 

processos a serem vivenciados. O que se percebe é a necessidade de, entre as próprias 

técnicas, existir a formação que as prepare para essa ação junto aos professores. 

A sensação é de caos, de generalidades, de falta de ancoradouro e de explicações 

totalizantes até então consideradas capazes de serem obtidas. Cabe, então, refletir sobre como 

se chega a essa forma de realidade, compreendendo-a não como única, mas por ser concreta, 

carece de um investimento específico, de mudança. 

Está claro para todos que os estudos sobre formação apontam que esse é um processo 

que implica em mudanças, como assinala Nóvoa  

 
[...] A formação (do professor) exige tempo, para refazer identidades, 
para acomodar inovações, para assimilar mudanças – um processo 
complexo, que envolve a apropriação do sentido da sua história 
pessoal e profissional, a estreita conexão entre a pessoa e o 
profissional (1992, p. 64). 
 

 Em assim sendo, novamente, assinala-se aqui que o processo que vem se apresentado 

em relação às técnicas envolvidas nesta pesquisa, necessitam passar por esse processo 

formativo que envolva não só a mudança conceitual, mas a mudança quanto à sua identidade 

profissional de formador e do papel que desempenha/representa junto aos docentes, o que 

implica, necessariamente, uma apropriação – igualmente já dito – do que a Instituição define e 

defende enquanto política de formação, sobretudo porque se pode questionar sobre uma 

política formativa cujo discurso difere daquilo que está definido em documento para ser 

efetivado. 
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4.6 – A Prática Docente e a Formação 
 
 
 
 Essa subcategoria foi composta com as respostas obtidas das questões cinco e seis, que 

versaram sobre a prática docente. Essas foram classificadas conforme veremos a seguir. 

 Na quinta questão, perguntou-se às técnicas sobre a importância da formação para 

a prática docente. Embora se tenha encontrado divergências nas questões referentes à 

formação, as colocações feitas em relação à prática apontam para uma postura diferente. Eis o 

que dizem: 

 

[...]Dele está avaliando e reavaliando a sua prática, dele tá 
acompanhando o envolvimento dos alunos e até o próprio 
conhecimento, não é... porque se a gente toma o conhecimento como 
ele não é estático, ele tem que está sendo trabalhado, né, na própria 
formação (Técnica nº 01). 
 
[...]Acho que serve para ajudar o professor no dia-a-dia da sala de 
aula (Técnica nº 02) 
 
[...]Foram vários ganhos. Um que eu acho válido é a avaliação de 
desempenho, outro foi a criação do NAEC e nós estamos propondo 
agora que os professores sejam avaliados pelos nível de aprendizagem 
dos alunos. Outro ganho foi a reforma do ensino médio (Técnica nº 
04). 
 

O trabalho docente, dada sua complexidade e por apresentar indeterminações, 

incertezas e singularidades, foge, em alguns momentos, ao controle das intenções da 

formação. Resolver uma situação problemática, de conflito, questões relacionadas a 

aprendizagens, ou outras, não é uma tarefa simples. Implica, sem dúvida, na capacidade de 

analisar racionalmente tal situação, ponderando em relação às soluções consistentes que 

possam orientar a tomada de decisões. 

Deduz-se, portanto, apoiados nos achados que revelam os dados da pesquisa (fala dos 

professores) que a problemática, as incertezas e desafios da prática representam elementos 

vitais no processo de vir a ser professor, visto que o profissional de ensino, no confronto com 

as indeterminações presentes em suas ações, é desafiado a criar meios (formas de ser e de 

agir) para consolidar seu trabalho, além de haver demandas nem sempre supridas. 

Assim, é fundamental destacar o papel que a formação continuada tem nessa 

construção vivenciada pelo professor, no exercício constante da sua prática ao pensar sua 

ação, analisar por que executá-la, baseando-se, nesse processo, no repertório de saberes que 

orientam o seu jeito de fazer no contexto da profissão. Portanto, muito mais do que um espaço 
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de qualificação profissional, a formação é um momento de construção/reconstrução, 

interligando os diferentes saberes que envolvem o ser professor, sobretudo porque se percebe 

que os professores são capazes de produzir saberes originais, diante das solicitações da 

prática, tendo como referência o cabedal de conhecimentos profissionais adquiridos, no 

processo de formação inicial e os diferentes saberes assimilados no transcurso da vida pessoal 

e profissional. 

Considerando o exposto, é necessário analisar as colocações das técnicas em função 

não só do que já foi dito, como do que cada município propõe enquanto formação. 

Voltando um pouco para os documentos, destaca-se, em todos, o investimento feito 

em relação à formação do professor, seja através do acompanhamento nas áreas, seja através 

do acompanhamento nas escolas, seja através de reuniões, encontros, oficinas... Destaca-se  

que embora não haja uma sistematização recente da política formativa, é recorrente a idéia de 

que se forma o professor para ser um profissional que possa refletir sobre a sua prática, 

intervir nessa prática para proceder as mudanças necessárias com base na reflexão e nos 

referenciais que estão postos, enquanto eixos norteadores/conceituais. Outro destaque que 

merece ser feito, é a proposta de que a formação venha a garantir um ensino de mais 

qualidade, comprometido com o social, tendo como base a qualificação do profissional. 

Associando esses destaques, as ponderações sobre a prática feitas anteriormente e a 

fala das técnicas, observa-se que para estas, as contribuições que a formação tem trazido para 

a prática são vistas muito mais pelo lado das conquistas, da avaliação, do fazer, do que 

propriamente pelo lado dos avanços que podem ser provocados pela mudança da prática. Esta 

ainda é uma percepção muito tímida, observada em pequena escala, porém, existente e, 

enquanto existente, permite que esse olhar venha a se ampliar no espaço da formação. 

Necessário se faz, portanto, interligar cada vez mais o que se propõe enquanto Instituição, 

àquilo que demanda o professor como fruto da sua prática, do seu cotidiano profissional. 

 Na sexta questão, as técnicas foram indagadas a respeito do impacto que a 

descontinuidade dessa formação provocaria na prática docente. Esse questionamento foi 

feito em função das alterações que ocorrem quando das mudanças de Governo Municipal. 

Vejamos as respostas: 

 

[...] Eu acho que pela forma como o professor do nosso município é 
politizado, ele não aceitaria mais uma formação menos do que ele tem 
atualmente. Ele perde um espaço de discussão, um espaço de 
reflexão, de troca de experiência, de aprendizagem, de troca de 
material e até um certo momento de espaço político mesmo. Eu acho 
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que o professor vai cobrar muito se esse trabalho se perder (Técnica 
nº 05). 
 
[...] Sempre há perdas. Muitas vezes a gente se perde por questão de 
desestrutura, por questão de apoio e isso dificulta muito. Sempre que 
ocorre uma mudança de governo, a gente passa 4, 5 meses 
tentando...assim... clarear , dizer a proposta, colocar o pé no chão 
novamente para entrar na rede e quando a gente entra, os professores 
tão meio que perdidos em função da nova gestão, meio desmotivados, 
faz do seu próprio jeito [...]então daqui que a nova gestão venha 
tomar pé da situação[...] já foi um semestre inteiro e se duvidar, com 
as nomeações e adaptações, acabou o ano ( Técnica nº 3). 
 
[...] Quando se tem a participação do professor, quando se consegue 
estar mais próximo, quando o professor esta lá, participando, 
discutindo essa formação, a gente atendendo à solicitação, eu acho 
que tem um impacto quando isso sai, mas só cada professor pode 
dizer qual (Técnica nº 02). 
 
 

Uma reflexão sobre as respostas apresentadas pelas técnicas implica entender que a 

formação não pode ser analisada de forma simplista, como um conceito unívoco, como 

aparenta estar presente no discurso dessa técnica.  

Apesar do consenso quanto à necessidade e importância de formar os docentes, há 

muitos matizes na forma de conceber essa formação. Embora, em geral, possa ser definida 

como uma ação concreta ou atividade de sistematização e organização para aquisição de 

múltiplos conhecimentos, há diferentes maneiras de pensar quais serão esses conhecimentos, 

como serão trabalhados, qual o papel dos professores e formadores.  

 Dessa forma, apontar como perdas questões como as expostas aqui, significa entender 

que a formação se comporta como um espaço que vai além da questão pedagógica, 

propriamente dita, mas envolve aspectos referentes às orientações conceituais em torno da 

formação docente, como nos informam Liston e Zeichner (1997), sendo essas orientações 

acadêmicas, tecnológicas, personalista, prática e social, dentre outras. 

 Assim, observa-se a existência de uma distância entre o que as técnicas concebem 

como formação, entre as implicações que elas vêem da formação para a prática docente e o 

que causaria a descontinuidade dessa formação para os professores. Esse dado, apontado em 

parte anteriormente, é um indicativo de que também eles, os técnicos, são carentes de um 

processo formativo para poder ser formador. No processo da realização das entrevistas, no 

âmbito da conversa, foi revelado, em todos os Municípios, que os técnicos se formam a si 

próprios, entre si, com base naquilo que cada um pode contribuir com suas experiências e 

aquisições feitas em outros espaços de trabalho. 
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 Sabe-se que o papel do formador, daquele que acompanha o professor é fundamental 

nesse processo formativo. De acordo com Lima (2005), os processos de formação estão 

associados à promoção de mudanças na prática pedagógica em sala de aula e no cenário 

escolar, articuladas com mudanças sociais mais amplas. Aqui se situam estudos sobre o 

professor como profissional que deve indagar, refletir e investigar continuamente sua prática 

(PIMENTA, 2002; SCHÖN, 1992). 

Essas vertentes revelam que há formas específicas de entender a formação continuada, 

derivando algumas características: os modelos e as estratégias formativas, situados por García 

(1994) como sistemas de referência para ações de formação; o tipo de atuação dos formadores 

e a prioridade em formá-los; o papel das instituições formadoras e avaliação permanente das 

ações formativas. 

Questiona-se, portanto, os encaminhamentos que são feitos pelas técnicas, nos processos 

formativos, quando apresentam posturas tão distintas e compreensões tão diversas num 

mesmo Município, sobre uma mesma concepção. A atuação das técnicas junto aos 

professores, de fato, precisa ser revista e repensada sob os parâmentros conceituais que 

envolvem a formação. 

Vale ressaltar que, por parte das técnicas, de forma geral, há uma disposição pessoal em 

fazer com que as “coisas aconteçam”, com que as mudanças sejam concretas, reais na Rede. 

Não foi observada a falta de otimismo por parte dessas técnicas, mas uma convicção de que o 

trabalho que vem sendo realizado é o melhor que pode estar sendo feito no momento e que ele 

tende a dar bons resultados, como fruto do investimento que tem sido feito por parte da 

formação. 
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CAPÍTULO 5 
 

QUANDO O CAMINHO NÃO SE CONCLUI OU, 

ATÉ ONDE O CAMINHO NOS CONDUZIU... 
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A presente pesquisa partiu do pressuposto da formação continuada ser um campo de 

investigação em evidente expansão, mas que nem por isso apresenta um foco específico com 

literatura vasta e acessível para a formação nas áreas de conhecimento, nesse caso, a área de 

Matemática.  

Apesar da existência de vários grupos de pesquisa e estudos estarem voltados para 

essa questão da área de Matemática, como a Sociedade Brasileira de Educação Matemática 

(SBEM), a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e a Sociedade Brasileira de 

Matemática Aplicada e Computacional (SBMAC), ainda se discute, entre diversos autores, 

que uma compreensão mais abrangente sobre essa formação – inicial e continuada - 

favorecerá as transformações necessárias às ações dos professores, visto que estas surgem 

como formas eficazes no processo ensino aprendizagem. 

Nesse contexto, a necessidade de se promoverem transformações nas ações desses 

profissionais da educação, dá-se ao fato de que para acompanhar as transformações ocorridas 

na sociedade, a escola precisa mudar. E para mudar a escola, devemos transformar o ensino, a 

educação trabalhada e construída pelos professores no cotidiano da sala de aula.  

Observa-se que as transformações das ações dos professores, em práticas 

contextualizadas às novas necessidades vigentes, surgem como reformas eficazes para uma 

melhoria no processo ensino aprendizagem, bem como oferecem condições de se formarem 

profissionais reflexivos, conscientes e críticos de seu papel social. 

Torna-se necessário que os professores reconheçam seus potenciais e que continuem a 

aprimorar a sua formação, analisando e refletindo sobre as maneiras de aprender e ensinar. 

Revendo suas posições políticas, ideológicas, técnicas, assim como as contradições 

cristalizadas durante o seu processo de formação inicial.  

Assim, considerando esses aspectos e, sistematizando num primeiro momento, as 

primeiras análises a cerca dos programas/políticas de formação continuada , pode-se dizer em 

relação aos documentos estudados que: 

• As políticas/propostas de formação apresentadas, nos documentos, apontam para uma 

intenção formativa que vem ao encontro das tendências da educação, quando se pensa no 

papel do professor e as diferentes habilidades que precisam lançar mão para formar seu 

aluno enquanto sujeito capaz de confrontar-se e lidar com as diversidades do cotidiano. 

Entretanto, esee estudo aponta para uma reflexão já conhecida; a consolidação de uma 
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política de formação precisa ocorrer através de levantamentos sistemáticos das 

necessidades de formação contínua, a partir da prática das escolas, dos pedidos dos 

professores e dos problemas enfrentados, no dia-a-dia da sala de aula, aspectos esses não 

contemplados nos programas que foram analisados, nem identificados nas falas dos 

professores e técnicas; 

• Não foi possível identificar a maneira como os espaços descentralizados(Coordenações de 

Área, ações na escola) e centralizados (Secretaria) se articulavam. Nas falas das técnicas, 

não houve nenhum indicativo de que tenha ocorrido um planejamento que concretizasse 

essa intencionalidade. Diante desse quadro, não é precipitado concluir que haviam 

diferentes formações acontecendo concomitantemente nos municípios: Por um lado o 

acompanhamento técnico-pedagógico (Coordenações de Área/Grupos de Trabalho) 

fazendo de um jeito porque tinha a autonomia da gestão, e a Secretaria, de outro. 

Novamente, chega-se diante do mesmo ponto: existem as práticas descentralizadas e 

centralizadas que caracterizariam pontos importantes no processo de formação docente, 

mas existe, também, uma desarticulação desse processo. Para que o conhecimento circule 

é necessário que haja uma articulação entre as diferentes formas de funcionamento de 

formação: a centralizada, que tem origem na estrutura central da Secretaria e a 

descentralizada, que prioriza as iniciativas das Coordenadorias. 

• Os documentos analisados não têm contemplado, em sua essência, uma proposta 

formativa que atinja as especificidades das áreas de conhecimento, atendo-se a propor 

programas de formação que tratam de questões gerais da área de educação, como meio de 

formar os professores segundo as suas diretrizes: o professor enquanto um intelectual de 

mudança, reflexivo, que ultrapassa a idéia de executor e transmissor de conhecimento; 

• A articulação do trabalho coletivo, no interior da escola, deve fazer a mediação entre a 

política educacional do sistema e o projeto pedagógico da escola; e as mudanças desejadas 

na prática dos professores, assim como, o período de tempo que se prevê que ocorram 

precisam estar explicitados, tanto no programa, quanto na política de educação; 

• As diretrizes da política de formação devem estar explicitas e concretizadas nos 

programas formulados. “Os objetivos propostos e perseguidos nos programas de formação 

contínua precisam refletir os compromissos da política de educação do professor em 

serviço”(FUSARI, 1997, p.184). Foi possível observar que essas diretrizes, apesar de 

terem sido expressas pelas técnicas que tinham conhecimento sobre as mesmas, não foram 

visualizadas nem nas ações da formação apresentadas, nem na fala dos professores; 
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• É fundamental que a política de formação esteja inter-relacionada com condições salariais 

e de trabalho ( carreira, concurso público e ainda um estatuto com núcleo-base nacional), 

ou seja, ela deve constituir o quadro geral de condições de trabalho previsto no estatuto da 

carreira de magistério. Embora apenas em um município tenha sido possível analisar o 

estatuto do magistério, foi informado, por todas as técnicas, que essa é uma garantia 

adquirida e referendada nos municípios; 

Considerando essas questões pontuadas sobre os documentos analisados onde estão 

definidas as Políticas e Programas de formação continuada dos municípios, ressalta-se que: 

• A política/programa de formação deve estruturar-se em diferentes projetos, visando 

atender aos diferentes profissionais que atuam na escola, procurando dar conta das 

características diferenciadas na formação dos professores. Segundo Fusari (1997), a 

diversificação de projetos de Formação Continuada é importante porque, dessa forma, 

poderão ser atendidos os diferentes profissionais em seus diferentes estágios de 

desenvolvimento: os professores em início de carreira, outros que já construíram e 

acumularam experiências, e outros ainda que estão em fase de consolidação profissional. 

Poderão atender, especificamente, às necessidades presentes nas áreas de conhecimento e 

às demandas dos seus profissionais; 

• As ações desenvolvidas pelos programas devem ser ações sistemáticas, articuladas e 

contínuas, tendo a prática docente como eixo de todo o processo de formação em serviço, 

ponto de partida e ponto de chegada. De acordo com Fusari (1997), há necessidade de se 

“articular diferentes fases e meios, garantindo regularidade, continuidade e 

aprofundamento nos projetos, por meio de uma nova política” (p. 172). Observou-se, 

nesse trabalho, que não havia uma definição básica quanto à sistemática de formação, 

ficando isto a cargo das técnicas. A única ação formativa garantida, nos documentos, 

restringia-se ao encontro geral, ocorrido no início do ano.  

• Entende-se ainda como importante, tornar efetiva a participação dos professores na 

definição e desenho dos planos de formação. De acordo com Prada (1997), o 

planejamento a partir das necessidades expressas pelos docentes tem mostrado, em várias 

experiências, que incrementa o sucesso dessa participação; 

• A avaliação é um fator importante a ser considerada e não encontrada nos documentos 

analisados. As propostas deverão ser definidas a partir de um processo de avaliação das 

ações já realizadas, porque, através da análise e avaliação dos projetos e ações 

desenvolvidos por governos anteriores, é possível aproveitar os conhecimentos e as 
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experiências já acumulados neste campo, e as novas demandas que justifiquem a sua 

realização. Além disso, o programa de formação deve ser avaliado, permanentemente, em 

relação aos reflexos que produz na consolidação dos projetos da escola, na atuação dos 

professores e no desempenho dos alunos. Os resultados concretos são parâmetros para a 

continuidade e/ou reorientação do programa.  

Ao tratar das ações que desenham a formação continuada dos professores, algumas 

questões se destacaram em suas falas. É necessário destacar aqui que essas ações são 

pensadas, implementadas, executadas e avaliadas por outros sujeitos, no caso, os 

Coordenadores de Área e Técnicos das Secretarias de Educação. Esse primeiro dado indica 

que a participação dos professores é a de mero receptor do que vai acontecer no processo 

formativo, ficando a formação entre aquilo que se planeja e aquilo de que se necessita. 

Caminhos, aqui, diametralmente opostos, segundo a fala dos professores, que sentem carência 

de formação em assuntos relacionados à sua área específica e às suas necessidades de sala de 

aula. 

Outra questão a ser destacada aqui diz respeito às situações enfrentadas pelos 

professores. Independente do tempo de docência, os dilemas, dificuldades, dúvidas e tensões  

são muito parecidos. Essa realidade indica que não basta ter apenas uma formação matemática 

adequada e nenhuma didática. Não é suficiente deter os conteúdos matemáticos e não saber 

tratar pedagogicamente deles, junto aos alunos. É preciso mais. É imprescindível que haja a 

interlocução entre saberes acadêmicos e escolares. Os professores, que conhecem a realidade, 

têm um saber experiencial que é construído (bem ou mal) nas práticas, nas condições mais 

adversas, mas é um saber que nem os próprios professores  e nem mesmo os formadores 

valorizam. 

Assim, as ações formativas, identificadas nesta pesquisa que apontam eminentemente 

para a participação em cursos, seminários, palestras e encontros já pré-definidos e sem espaço 

para a discussão das práticas e das vivências do cotidiano, precisam ser repensadas e revistas. 

Destaca-se, ainda, que essas ações têm privilegiado a formação em grande escala e não 

têm incentivado a formação de pequenos grupos. Além disso, a formação em serviço dos 

docentes aconteceu através de ações diversas, independente de um programa sistemático e 

amplo, de modo a racionalizar esforços para atingir objetivos, quantitativos ou qualitativos, 

definidos a curto, médio e longo prazo. 

A esse respeito, destaca-se que as ações formativas carecem estar atentas: 

• À demanda dos professores, no que se refere às especificidades pedagógicas, entendendo 

essa especificidade, no trato do conteúdo (acadêmico para pedagógico), ou seja, que os 
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conteúdos abordados nos programas escolares sejam apresentados de forma que os alunos 

percebam a sua aplicabilidade e a vinculação com a realidade; 

•  Às dificuldades enfrentadas no cotidiano da prática docente, que podem servir de eixo 

formativo, através dos relatos e trocas de experiências; 

• Às necessidades da prática educativa em Matemática, no que se refere ao saber-fazer do 

professor, no seu dia-a-dia da escola, frente à realidade do ensino aprendizagem da 

Matemática: propor situações formativas onde o professor precise avaliar situações 

didáticas, problemas propostos, análises de situações reais sobre operações Matemáticas 

desenvolvidas pelos seus alunos, de modo que tenha a possibilidade de refletir sobre as 

ações, sobre os processos vivenciados e formas de intervenções que visem uma melhoria 

da aprendizagem e do ensino; 

• À compreensão que a Matemática necessita ser tanto discutida quanto aprendida, e 

nenhum lugar melhor para iniciar essa prática que nos espaços de formação de 

professores. Não se pode esperar formar professores com esta habilidade, se a formação 

inicial baseou-se inteiramente em atividades expositivas do conhecimento, sem espaço 

para uma reflexão sobre o próprio conhecimento: Como se dá o conhecimento? Quais são 

as suas limitações? O que é uma teoria matemática? 

• Às questões sobre como e qual Matemática deve ser ensinada e aprendida continuam. Esta 

questão continua sendo um desafio para todos os professores da área. Não são apenas 

habilidades Matemáticas que precisam ser desenvolvida nos alunos, mas muito mais do 

que isso. O aluno aprende Matemática significativamente, pensando, estabelecendo 

relações, investigando, criando, analisando, desenvolvendo um pensamento crítico, não 

somente relativamente a Matemática, mas, sobretudo, com relação ao mundo que o cerca. 

• Às necessidades que os professores têm de vivenciar atividades que oportunizem a 

construção de conceitos matemáticos e não fiquem apenas nas definições. Para isso é  

necessário que o formador desses professores também tenha uma formação diferenciada e 

possa contribuir para a formação de demais professores. Formação essa que perpassa pela 

sua atualização, pesquisa, formação pessoal como ser humano e desenvolvimento global, 

políticas educacionais, dentre outras. 

 

A respeito das ações formativas, é importante considerar que os professores 

necessitam de serem vistos como co-responsáveis desse processo, por serem eles, em última 

instância, os que mediam aquilo que se ensina entre aquilo que se aprende. Assim, a co-
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responsabilidade possibilita uma outra visão sobre o processo de formação continuada, porque  

se têm um espaço adquirido e a garantia de ser ouvido, considerado em suas expectativas, 

demandas e contribuições. Dessa forma, quando se trata da visão que esses professores 

possuem sobre a formação continuada, proposta pelo município onde atuam, pode-se perceber 

que essa co-responsabilidade ainda não é uma realidade. Nas respostas obtidas com os 

questionários aplicados, observou-se que: 

• A maioria dos professores não é consultada sobre as ações de formação continuada e, em 

sendo assim, acham que a formação está muito distante da prática, sendo permeada pela 

teoria, sobretudo porque não tem referências das demandas/necessidades/sugestões dos 

professores; 

• Afirmam, também, em sua maioria, que os conteúdos estudados na formação não atendem 

ao que precisam o que indica igual distanciamento entre a política/programa de formação 

e o cotidiano vivenciado por eles, na escola; 

• Existe uma falta de clareza quanto ao conhecimento, por parte dos docentes, no que se 

referem ao ato de participar das formações, quais os objetivos que são propostos, enquanto 

política de Rede para a formação e o que se espera que essa formação produza na ação do 

professor; 

• Os professores compreendem que a formação continuada significa: ações voltadas para a 

melhoria profissional, momento para troca, encontro para aquisição de novos 

conhecimentos e melhoria para a prática docente. Essas definições indicam, mais uma vez 

que – apesar das ações apontarem para essas definições – não se coadunam, em seu todo, 

a compreensão dos professores com a compreensão a que se propõem os documentos. 

Esses  indicam a formação como um espaço de articulação de conhecimentos relativos às 

teorias e às práticas pedagógicas, que assuma o compromisso com o desenvolvimento das 

competências em pesquisa e promova uma reflexão/ação das novas tendências, o que 

constitui o embasamento teórico e através dele proporciona redirecionamento da prática 

pedagógica. 

Esses pontos merecem uma reflexão.  

A formação é um espaço onde se busca formar professores conscientes de suas 

possibilidades e limitações, uma vez que não pode se perder de vista que, o sistema 

educacional atual, possui um currículo que tem uma prática socialmente construída e 

politicamente determinada; com reformas e ações precárias e limitadas, na medida em que 

aumenta a carga de trabalho dos professores, que não favorece uma remuneração digna, que 
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controla suas práticas de ensino, que valoriza suas ações instrumentais e métodos que devem 

ser seguidos sem atender a realidade de seus alunos, que promove uma avaliação 

desvinculada do contexto e de experiências dos seus alunos, negando a arte e a dinâmica do 

ato educativo. 

Pensar sobre a formação de professores, nesse contexto, é pensar em uma afirmação 

desse profissional a partir de reflexões sobre as condições, sobre o modo como esse 

conhecimento é produzido nas Instituições de Ensino. Esses movimentos indicam princípios 

para que os professores transformem suas práticas cotidianas em objeto de investigação, 

reflexão e criação do novo, indicando pistas sobre sua prática estanque a partir da dúvida e da 

criticidade, favorecendo, assim, uma visão à contradição sobre o que se espera do ensino e o 

que esse ensino fornece, confrontando-se com a burocracia de todo sistema de ensino.  

Assim, a formação de professores deverá estar atenta para a necessidade desse professor ser 

incluído no processo formativo não como receptor do que está planejado, mas sim, como já 

assinalado, co-responsável por esse processo de construção, de saberes, de conhecimentos, de 

novas práticas, de trocas, de esclarecimentos, de apropriação de uma nova realidade.  

Significa negar o modelo de “racionalidade técnica” a partir de um outro olhar sobre o 

seu papel social,  olhando a sua ação cotidiana de forma crítica e reflexiva, extraindo dela 

subsídios para reorganizar e redirecionar o seu trabalho de forma inovadora, aberta, dinâmica 

e participativa, a fim de efetivar uma prática pedagógica consciente e responsável que 

transforme a si próprio (o professor) e aos alunos que estão à sua mercê, através da 

transformação da sua “prática” como aplicação de conhecimentos na prática utilitária, em 

“práxis” que é a reflexão do ato.  

Um outro aspecto a ser considerado nessa questão sobre como os professores vêem a 

formação, é o papel de quem forma o professor. 

Já se tratou anteriormente sobre o fato de que, nos municípios em questão, os 

formadores dos professores formam a si próprios, conforme narrativa das próprias técnicas e 

Coordenadores de Área. Esse dado aponta para uma questão que permeia a discussão sobre 

formação continuada, que é o papel do formador. 

Compreende-se que a formação de quadro próprio de formadores, também, deve ser 

um dos investimentos, sobretudo diante da realidade vivenciada nos municípios em questão, 

quando se lida com a realidade de que não existe um planejamento de formação para os 

formadores, o que significa não ter ações definidas de curto, médio e longo prazo. 

Investir nessa formação significa valorizar as experiências do profissional da Rede 

Pública, como produtor e divulgador do conhecimento das ações educativas, articular os 



 

 

173 

diferentes profissionais (professores e os especialistas), promovendo um trabalho coletivo e 

cooperativo nesse processo.  

Considerando essa ponderação sobre os formadores, destaca-se que: 

• Cabe ao formador analisar as práticas de formação, buscando constante revisão e 

desvelamento das crenças subjacentes às ações dos professores, de modo a intervir com 

sucesso, no desenvolvimento de capacidades profissionais.  

• Ele precisa conhecer e dominar a realidade da sala de aula e das escolas do ensino básico 

em que os professores atuam. Dessa forma, há necessidade de desenvolver-se a formação 

contínua dos profissionais que atuarem como formadores. Isso representa um aspecto 

importante para o sucesso das práticas de formação, portanto deve ser uma prioridade.  

• É importante, além do conhecimento da realidade da sala de aula e das escolas, estar 

disponível para a aquisição de novos conhecimentos sobre o saber-fazer do professor, 

fruto, em muitos momentos, do saber da experiência que a sua prática (do professor) 

promove; 

• Estar atento à postura desse profissional enquanto alguém que media as orientações 

teóricas em confronto com a prática. Salienta-se esse aspecto porque existem, por um 

lado, rotinas que são socializadas e incorporadas às práticas. Mas, por outro lado, percebe-

se que os professores são capazes de produzir saberes originais, diante das solicitações da 

prática, tendo como referência o cabedal de conhecimentos profissionais adquiridos no 

processo de formação inicial e os diferentes saberes assimilados no transcurso da vida 

pessoal e profissional. Assim, o formador não deve perder de vista a importância no trato 

da articulação entre esses saberes. 

 

Os cursos de licenciatura em Matemática, segundo Passos (2003), ainda privilegiam os 

conhecimentos matemáticos da graduação, não levando em consideração os conhecimentos 

matemáticos a serem ensinados na educação básica. Dado esta realidade, caberia à formação 

continuada o suprimento dessa lacuna, aspecto a ser considerado pelos formadores enquanto 

proposta de formação. 

Ao se tratar das questões que envolvem as concepções que os professores possuem 

sobre a formação, atrelado ao papel do formador, se faz fundamental a reflexão que ambos, 

professores e técnicas (inclusive como formadores) fazem sobre a relação entre a concepção 

de formação continuada e as suas implicações para a prática docente. 
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Em princípio, é lícito dizer que, de uma forma geral, a formação continuada nas Redes 

estudadas é uma ação que tem uma representação significativa para os técnicos e em 

proporções diferenciadas, para os professores. Há o investimento nessa ação formativa e há, 

também, o interesse por parte da Secretaria que essa formação seja aprimorada, seja 

trabalhada, seja vivenciada e seja representativa para todos os docentes. 

O que se discute aqui são os caminhos pelos quais essa formação tem percorrido e as 

divergências observadas, na trajetória da pesquisa, já tratadas anteriormente. 

A abordagem a ser feita em relação aos professores, no que se refere às implicações da 

formação na prática docente, diz respeito à própria compreensão da prática representada nas 

ações dos professores. Isso significa dizer que, para a maioria dos docentes, embora as ações 

formativas tenham o seu significado e a sua representação para os aspectos da qualificação 

profissional, para troca e para estudo, elas não têm contribuído, efetivamente, para a mudança 

da prática.  

Vários são os pontos abordados: por não atender às necessidades da área de atuação, 

por estar distante da realidade, por não atender às demandas dos professores, dentre outros. 

Portanto essa realidade permite inferir que os professores, em termos efetivos da formação, 

ainda não possuem uma prática que seja “práxis”, uma prática onde exista uma ação diretiva 

para a reflexão, para a análise, para um refazer da ação didática. Entende-se que o 

fundamental neste processo, é a necessidade pela busca por parte do professor e do formador, 

do diálogo com as situações de ensino, com os outros e consigo mesmo num processo 

consciente de interpretação da realidade e de compreensão de que o 

crescimento/desenvolvimento profissional é fruto do partilhamento de saberes, de 

experiências. É fruto, enfim, do trabalho reflexivo, construído de forma crítica, sistemática e 

coletivamente. 

Para o grupo de professores que responderam que a formação tem contribuído com a 

mudança da sua prática, percebe-se que o foco está voltado para as questões que fogem à 

especificidade do ensinar Matemática e da prática envolvida na especificidade da área. O agir 

sobre o objeto do conhecimento, tratado nessa pesquisa, campo da Matemática, não tem sido 

o foco da mudança apontado por esse grupo de professores, ou seja, os dados coletados 

demonstram que formação tem inferido no agir do docente enquanto gestor do processo 

pedagógico, mas não na especificidade do conteúdo. 

Feitas essas considerações sobre a compreensão do professor a respeito da implicações 

da formação para a prática docente, ressalta-se: 
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• A necessidade de que a formação inicial docente tome como referência as situações de 

ensino que se constroem no cotidiano da escola; 

•  É importante que os processos formativos instaurem para além da formação meramente 

acadêmica, uma sólida formação profissional que faculte ao professor as condições para 

exercer a análise, a reflexão e a crítica.  

Compreende-se, entretanto, que nem toda prática docente é uma prática reflexiva em 

função de receber uma formação que proponha a isso. Entende-se que o processo de reflexão 

consolida-se lentamente e implica no redimensionamento da consciência profissional, do 

saber e do fazer. Implica, singularmente, no estabelecimento do professor como profissional 

que produz saberes peculiares ao seu ofício. Por fim, deve-se realçar que essa produção de 

saberes profissionais resulta da reflexão crítica, sistemática, individual e, principalmente, 

coletiva vivenciada pelo docente no transcurso de sua ação. 

No que se refere à abordagem com as técnicas, conforme se assinalou na análise das 

entrevistas realizadas, a formação tem trazido contribuições para a prática muito mais pelo 

lado das conquistas, da avaliação, do fazer, do que propriamente pelo lado dos avanços que 

podem ser provocados pela mudança da prática. Entretanto, é preciso trazer à tona a 

necessidade de se refletir sobre as práticas, entendendo-as, em seus pressupostos, as 

orientações determinantes desse ou daquele caminho na escola. 

Refletindo sobre as orientações que determinam as práticas, é possível propiciar ao 

professor a reconstituição de seu lugar: o lugar de professor que ao promover educação 

também se educa. Quem sabe assim se chega àquele ideal de educação, a tanto tempo 

buscado. Educar para a autonomia, para lidar com o conhecimento e para saber resolver 

problemas hoje e para saber resolvê-los amanhã. 

Que tipo de prática irá propiciar essa formação? Quaisquer que sejam as formas ou 

modelos de formação do professor, há competências e saberes que são imprescindíveis e 

podem ser desenvolvidos nessa formação. Não descarta-se, no entanto, que a forma irá 

estabelecer direcionamentos para essa formação, pois cada modelo de formação traz, 

implícita, uma concepção de educação.  

A importância dessa mudança na prática implica a releitura da função do professor 

como profissional e da escola como organização promotora do desenvolvimento do processo 

educativo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

QUANDO O CAMINHO NÃO DIZ TUDO... 
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 O objetivo principal da pesquisa foi analisar as Políticas/Programas de formação 

continuada dos professores de Matemática, desenvolvida pela Secretaria de Educação de três 

municípios da Região Metropolitana do Recife, no período de 2000-2007, na perspectiva dos 

documentos norteadores das ações formativas e através da escuta de dois de seus 

protagonistas: professores e equipe técnico-pedagógica; 

Os resultados, como vimos, evidenciaram várias características sobre o formato e as 

ações formativas, quando se considera, prioritariamente, a composição dos documentos que 

definem a formação continuada. 

No que se refere à análise dos documentos propostos, poucos foram encontrados para 

que essa análise ocorresse. A ausência de uma sistematização das ações e de um planejamento 

a cerca das ações formativas demonstram a informalidade e a possível intencionalidade do 

não-registro presentes no período.  

Como já se assinalou, na análise realizada foi encontrada uma política de formação 

voltada ao corpo docente do município, com ações e metas gerais, mas sem um planejamento 

dessas ações e sem uma proposta formativa para as áreas. Embora tenham sido elaboradas 

com base nas vivências ocorridas e, sobretudo, nos resultados tidos como exitosos, os 

documentos registram apenas a existência das coordenadorias de área ou grupo de trabalho 

por área, sem atentar às suas especificidades e carências dessa formação. Atente-se, por 

exemplo, que a existência desse profissional, tem sua função garantida como proposta de 

acompanhamento sistemático dos profissionais  e exerce sua função por dois anos, podendo 

ser reeleito. De acordo com os documentos e as propostas das Secretarias de Educação, as 

coordenadorias de área são vistas como uma instância que prioriza a valorização e formação 

permanente dos profissionais da educação. 

Os documentos estabelecem linhas gerais de ação para as Coordenadorias de 

Área/Grupos de Trabalho, entretanto, não foi encontrado, nos municípios, na Coordenadoria 

de Área de Matemática nenhum documento que sistematizasse as ações específicas para a 

formação de professores na área. Complementando, em um dos Municípios pesquisados, até o 

término dessa pesquisa, existia a Coordenadoria de Matemática, mas sem um profissional da 

área que fizesse as ações relativas à mesma. 

Observa-se, portanto, que dentro de uma proposta macro, a tendência existente é 

garantir a formação em temas gerais com quase nenhum investimento voltado para as áreas 
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específicas. O trabalho realizado pelas Coordenadorias, embora exista enquanto proposta 

traçada igualmente em linhas gerais, não tem se efetivado, na prática, enquanto trabalho que 

vise atender não só a demanda existente, como também, a formação que parta da discussão 

das práticas, das vivências, das dificuldades encontradas no processo de vir a ser professor. 

Atente-se à fala apresentada pelos professores, através dos questionários, quando afirmam que 

as formações estão muito distantes daquilo que estes necessitam e da realidade de sala de aula 

que vive. 

Destaca-se aqui, que o foco da formação continuada, em todos os municípios 

pesquisados estava voltado para a formação de um profissional reflexivo, crítico, apto a lidar 

as demandas da sociedade e atuar em função de uma educação mais igualitária e de qualidade 

para todos. 

Uma questão que merece atenção refere-se à origem dos recursos humanos utilizados  

para a concretização das ações de capacitação. Nos municípios estudados, observou-se que 

estes, de forma geral, conviveram com duas lógicas: consolidou um quadro interno de 

profissionais de carreira (um grupo de técnicos especialistas e um grupo de professores, 

chamados Coordenadores de Área); e também se apoiou em profissionais externos à rede, os 

Assessores e Consultores, como a Universidade Federal de Pernambuco, no Município de 

Olinda, o IATEC, no Município do Cabo de Santo Agostinho e os próprios profissionais da 

Rede, no Município de Paulista. 

A primeira alternativa, constituição de um conjunto de professores da própria rede 

como formador, exercendo a função de Coordenadores de Área, existiu durante todo o 

período analisado e teve grande repercussão. Foram desenvolvidas ações de formação dos 

profissionais responsáveis pelo processo de formação docente, principalmente, para os 

especialistas, pois os horários destinados à formação estavam garantidos na jornada de 

trabalho do profissional, o que possibilitou a organização de ações de formação contínua 

dentro de sua carga horária de trabalho. É importante destacar que também essa formação dos 

formadores, como assinalado na análise dos dados, não possuía um planejamento definido do 

que estudar e das ações a serem implementadas. Elas ocorriam em função da demanda do 

agora, do imediato. 

Apesar da prática de se ter o Coordenador de Área como formador ser considerada 

positiva, não se podem esquecer um aspecto importante: o Coordenador, como um dos 

formadores, leva para o trabalho mais amplo uma visão restrita, condicionada pela sua área 

específica de atuação (Português, Matemática etc), encontrando, em conseqüência, 

dificuldades para coordenar o trabalho dirigido a uma rede de ensino.  
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A ênfase dada ao papel desenvolvido pelo técnico da Secretaria no processo de 

formação, aliada à inexistência de um planejamento das ações, levou a que as ações de 

capacitação perdessem seu caráter intencional de formação em serviço, de acompanhamento 

pedagógico e passassem a ser identificadas em indivíduos ou grupo de profissionais. É 

possível supor que esse aspecto tenha contribuído para que algumas práticas formativas 

tivessem continuidade entre as diferentes gestões, como no caso do Município do Cabo e de 

Paulista. Aparentemente, também graças ao movimento dos profissionais, que criaram 

estratégias de negociação e de sobrevivência frente às mudanças político-partidárias, 

ocorridas a cada mudança de governo ou de Secretário, as formações permaneceram 

sistemáticas. 

Um outro eixo comum, durante todo o período, foi a valoração dos professores através 

da remuneração e do certificado para a participação nas ações de formação. Acrescenta-se, 

nesse eixo, o Estatuto do Magistério com as especificações destinadas à formação em serviço 

dos profissionais e nele, a garantia da carga horária destinada para a formação.  

No âmbito do trabalho do professor, como atividade cognoscitiva, observa-se pouca 

escuta da sua fala e reforça-se que a ênfase deve caminhar para promover a formação 

contínua, através de um processo participativo em que se valorize o saber da experiência e em 

que a "praxis" seja vista como "locus" da produção do saber. A troca de experiências entre os 

professores conduz não só reflexão sobre a prática, mas também ao questionamento sobre a 

mesma e a socialização dos saberes, fazendo com que o professor assuma tanto o papel de 

formador, como de investigador. 

Sabe-se que a formação continuada é um processo que requer grandes investimentos 

de todos os envolvidos nesse cenário formativo. Sabe-se, também, que a busca por uma 

formação que venha a atender às demandas do docente se constrói no cotidiano, nas relações 

que se estabelecem e na reflexão sobre a prática que se desenvolve no interior da escola. 

Assim, a análise realizada aqui, com essa pesquisa, buscou trazer como reflexão os possíveis 

encaminhamentos a serem realizados com os dados obtidos que demonstraram várias questões 

que carecem ser revistas e repensadas enquanto proposta, enquanto ação formativa e enquanto 

diálogo entre professores e formadores. 

O significado de uma pesquisa consiste na possibilidade de se abrir novos caminhos 

para se investigar questões que foram tratadas nesse e em outros trabalhos. Assim, sugerem-se 

investigações sobre: os saberes construídos pelos professores de Matemática em sua prática 

educativa (tomando como referência a prática reflexiva), as concepções da prática docente 

que permeiam a formação de professores em áreas específicas do conhecimento e o papel do 
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formador de professores no processo da formação continuada. Compreende-se que várias são 

as pesquisas que vem sendo desenvolvidas sobre formação continuada de professores e 

prática docente, entretanto, há uma necessidade de se investigar não apenas as questões 

gerais, mas as especificidades que compreendem o agir do professor no seu cotidiano. 

Como avanços registra-se a identificação das necessidades prementes de uma área 

específica do conhecimento, no caso a Matemática, enquanto componente do processo 

formativo dentro das Redes e a compreensão da fala dos professores no tocante a atores 

efetivos dentro desse processo. Outro fator apontado nesse trabalho, é a necessidade de um 

planejamento real dentro das Políticas e Programas de formação, que contemple não só o 

todo, mas que atenda também às questões dos conteúdos das áreas, bem como das práticas 

existentes. 

Encontrou-se, como dificuldades ao longo da trajetória, a falta de mais registros 

documentais que pudessem melhor detalhar a política de formação, a efetiva proposta 

formativa para os formadores, a ausência de dados avaliativos que pudessem retratar os 

processos formativos vividos sob o ponto de vista dos seus participantes, e a ausência de um 

planejamento a curto, médio e longo prazo das ações formativas. 

Entretanto, sabe-se que toda construção é feita, também, pelo inacabamento, embora 

com as questões iniciais já, de certa forma, respondidas. Isso significa dizer que muitas outras 

questões, como já colocadas anteriormente, poderão vir a constituir-se em novas pesquisas, 

em novos dados, novas leituras, que contribuirão com a área da formação continuada de 

professores. Freire (2001) diz que “onde há vida, há inacabamento” (p. 57) e, como fazer 

pesquisa é um processo vivenciado em toda a sua essência, o inacabamento se constitui em 

novos processos de mudança e compreensão crítica da realidade vivida. 
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Formação Continuada de Professores de Matemática: 

 Implicações para a Prática Docente   
Procedimentos metodológicos 

 
Introdução 
 

A formação continuada de professores é mecanismo primordial e essencial no desencadeamento de 
mudanças em sua práxis. Tais mudanças não ocorrem somente pela incorporação de novos paradigmas de 
comportamentos da sociedade. O professor, por sua própria condição profissional, frente às muitas demandas de 
trabalho, não tem encontrado possibilidades para ampliar seu conhecimento e, portanto, superar a as lacunas 
existentes em relação à sua formação inicial. 

A formação não se faz antes da mudança de postura do docente, mas durante o processo: o professor 
deve estar preparado para admitir que não domina todas as informações. Esta postura, por si só, já é 
suficientemente instigadora para alavancar a formação continuada do professor. 

A Formação Continuada tem, entre outros objetivos, o de propor novas metodologias e colocar os 
profissionais a par das discussões teóricas atuais, com a intenção de contribuir para as mudanças que se fazem 
necessárias para a melhoria da ação pedagógica na escola e, consequentemente, da educação. É certo que 
conhecer novas teorias, faz parte do processo de construção profissional, mas não bastam, se estas não 
possibilitam ao professor relacioná-las com seu conhecimento prático construído no seu dia-a-dia (Nóvoa, 
1995a; Perrenoud, 2000).  

A legislação vigente, hoje, no Brasil é bastante significativa no que se refere ao reconhecimento e à 
obrigatoriedade de se criar e desenvolver programas de formação inicial e continuada para os docentes. Há por 
parte de especialistas e, por parte do próprio MEC, o consenso de que uma boa formação profissional, aliada a 
um contexto institucional que favoreça o espírito de equipe, o trabalho em colaboração, a construção coletiva, o 
exercício responsável de autonomia profissional e adequadas condições de trabalho constituem peças 
fundamentais para se alcançar a qualidade das aprendizagens de crianças e jovens. 

As práticas de formação continuada de professores – por vezes chamada de treinamento, reciclagem, 
aperfeiçoamento profissional ou capacitação, têm uma história recente no Brasil. Acentuaram-se nos anos 80 e 
foram assumindo formatos diferenciados em relação aos objetivos, conteúdos, tempo de duração – desde cursos 
rápidos, até programas que se estendem por alguns anos e modalidades (presencial ou a distância) diretas ou por 
meio de multiplicadores.  

No entanto, apesar de haver um reconhecimento da necessidade de se manter essas práticas, observa-se 
que elas não têm surtido os resultados esperados. Há por outro lado, um conjunto de circunstâncias e escolhas 
político-administrativas, organizativas e metodológicas que, quando ocorrem, gera dificuldades no campo da 
formação continuada, onde quer que ela aconteça. O que se constata é uma falta de articulação entre as várias 
instâncias de gestão do sistema, a descontinuidade dos projetos e programas de um governo para outro, a pressa 
com que as ações são planejadas e realizadas para atender às limitações do tempo político das administrações, a 
falta de incentivos salariais ou instrucionais para que os professores participem de programas de formação e a 
inexistência de tempo previsto na jornada de trabalho e no calendário escolar para a formação em serviço.  

Considerando os aspectos abordados, entende-se que os métodos qualitativos de pesquisa aqui apresentados 
podem efetivamente, alicerçar estudos direcionados a este contexto. 

Este trabalho trata dos procedimentos metodológicos a serem desenvolvidos na pesquisa de dissertação 
de mestrado intitulada: “Formação Continuada de Professores de Matemática: Implicações para a Prática 
Docente”, que tem como objetivos: 

Geral 
 • Analisar as Políticas/Programas de formação continuada de professores  de Matemática, 

desenvolvida pela Secretaria de Educação de três municípios da Região Metropolitana do Recife, no período de 
2000-2007, na perspectiva dos documentos norteadores das ações formativas e através da escuta de dois  dos 
seus protagonistas: professores e equipe técnico-pedagógica; 

Para alcançar tal objetivo, de modo mais específico, buscou-se:  

• Conhecer os documentos nos quais se definem as Políticas e Programas de formação continuada 
proposta pela Secretaria de Educação; 

• Identificar as características estruturais (ações, participação, contribuições, entre outros) da 
Política/Programa de formação continuada analisada, enfocando as características voltadas para a área de 
Matemática, destacando a opinião dos professores e técnicas sobre o tema, tendo como suporte as diretrizes 
documentais; 

• Entender a concepção dos professores de Matemática a respeito da formação continuada proposta pela 
Secretaria de Educação, suas necessidades, preocupações, motivações e aprendizagens; 
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• Compreender como os professores e técnicos concebem a relação entre as propostas apresentadas e 
vivenciadas pela Secretaria de Educação a respeito da formação continuada vivenciada e as suas implicações 
para a prática docente; 

 

Tipo de Estudo 

Entendendo como fundamental o conhecimento do fenômeno a ser estudado, o processo histórico vivenciado 
para formulação da proposta, optou-se, entre os diversos tipos de abordagens qualitativas de investigação, 
pela análise documental, o que possibilita focalizar a pesquisa em situações específicas. E a situação 
específica aqui caracterizada é a busca de entendimento sobre as propostas de formação de professores, 
desenvolvidas em três municípios da Região Metropolitana do Recife, encontrando, ainda, através da fala dos 
professores, como essa política é vista dentro da prática docente. 

 Para Lüdke e André (1986), as principais características da análise documental são as seguintes:  
– Destacam o fato de que os documentos constituem uma fonte estável e rica, podendo ser consultados 

em momentos diferentes, podem servir de base a diferentes estudos, “o que  dá mais estabilidade aos 
resultados obtidos” (p.39); 

– São uma poderosa fonte “de onde podem ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e 
declarações do pesquisador” (p. 39); 

– Representam uma fonte natural de informação; 
– “Surgem num determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto” (p. 39). 
 

Princípios éticos norteadores da pesquisa 

Tomamos como referência a resolução n° 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde, 
que trata sobre pesquisa envolvendo seres humanos as normas éticas norteadoras para a realização dessa 
pesquisa, quais sejam: 

• Obtenção de consentimento livre e esclarecido dos sujeitos do estudo; 
• Orientação aos sujeitos sobre a pesquisa, para que esta se processasse em linguagem acessível e 

que incluísse a garantia de esclarecimentos, antes e durante o curso de pesquisa, sobre a 
metodologia do estudo e a liberdade de o sujeito se recusar a participar ou retirar seu 
consentimento, em qualquer fase; 

• Garantia de sigilo que assegurasse a privacidade de dados confidenciais; 
• Garantia de que os seres humanos envolvidos fossem sempre tratados com dignidade, 

respeitando sua autonomia; 
• Garantia de que danos previsíveis fossem evitados e de que a pesquisa tivesse relevância social, 

com vantagens significativas para os sujeitos e minimização do ônus para os mesmos, 
garantindo igual significação dos interesses envolvidos; 

• Obediência ao processo metodológico específico ao estudo, prevendo procedimentos que 
assegurassem a privacidade e proteção da imagem dos sujeitos; 

• Respeito aos valores culturais e sentimentos expressados pelos sujeitos; 
• Garantia da inexistência de conflitos de interesses entre pesquisador e sujeitos. 

 
Os princípios éticos serão apresentados aos técnicos no momento da entrevista e aos professores quando 

da aplicação do questionário. Esses princípios servirão para transmitir segurança e tranqüilidade aos sujeitos 
sobre os rumos e as finalidades do estudo.  

 

A escolha dos Municípios e dos Sujeitos 

Os critérios estipulados para delimitação e escolha dos municípios e dos professores (sujeitos) foram: 

– Municípios: 
– Pertencer à Região Metropolitana do Recife; 
– Oferecer o ensino de 5ª  a 8ª sériepela Rede Municipal de Ensino; 
– Ter uma política ou um programa de Formação continuada (pelo próprio município, ou por uma 

parceria pública ou por uma parceria privada);  
 

De acordo com os critérios supracitados, foram escolhidos três municípios para compor o universo as ser 
investigado nessa  pesquisa, considerando que: 
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• 1 Município tem sua política/programa de formação continuada através de um  programa de 
formação vinculado à Universidade; 

• 1 Município tem sua política/programa de formação continuada através de convênio com 
consultoria privada; 

• 1 Município desenvolve tem sua política/programa de formação continuada através da sua 
própria equipe formadora. 

 

- Sujeitos: 

– Ter licenciatura em Matemática; 
– Ser professor de 5ª a 8ª série; 
– Ter sua maior carga horária na disciplina de Matemática, na Rede Municipal onde a pesquisa será 

realizada. 
A posteriori análise documental, entraremos em contato com os sujeitos (professores), funcionários públicos 
dos Municípios em questão, para aprofundamento das questões levantadas na análise realizada ou para 
compreender como essa política de formação se “apresenta” na sua prática docente. 

É importante esclarecer que a aplicação de questionários com os professores, que constarão de perguntas 
abertas e fechadas, objetiva, também, a escuta de um outro discurso que não o oficial, como contraponto para 
as questões encontradas e aspectos demarcados quando da análise dos documentos. 

Técnicas de Coleta de Dados 

As técnicas a serem utilizadas para a coleta de dados serão o questionário e a entrevista semi-
estruturada.  

 O questionário envolverá os professores dos Municípios, e a entrevista semi-estruturada, 
pretendemos aplicar com os técnicos das Secretarias dos três Municípios.   
 

Entrevistas 

 Por entrevista semi-estruturada entende-se aqui a realização de entrevistas individuais e/ou coletivas, 
guiadas por um instrumento de coleta de dados intitulado “Formulário de Entrevistas”. Esse formulário é 
composto por questões abertas e semi-estruturadas, ou seja, serve para obter as percepções do sujeito com 
relação ao fenômeno em questão. O instrumento inicia-se pela pergunta de pesquisa, correspondendo ao objetivo 
geral da investigação, e é seguido por questionamentos mais direcionados que vão ao encontro dos objetivos 
específicos do estudo. Isso evita induzir a resposta do entrevistado, fato comum nos questionários de perguntas 
fechadas. 
 De acordo com o Instrumento de Coleta de Dados elaborado para esta técnica de coleta, a questão que 
norteará as entrevistas poderá ser a seguinte: “Qual a política de formação aplicada junto aos professores, que se 
caracteriza como programa de formação continuada?”. E como questões de apoio, para compreender o fenômeno 
estudado, poderemos realizar os seguintes questionamentos: 

– Na sua concepção, o que é formação continuada?; 
– Com base em quais pressupostos o programa de formação continuada do Município é elaborado? 
– Qual a importância dessa formação para a profissionalização docente? 
– Qual o formato em que essa formação é oferecida? 
– Qual o impacto que a descontinuidade dessa formação provoca na prática docente? 

As entrevistas somente serão gravadas com o consentimento dos sujeitos e, como precaução, as 
informações mais importantes, serão registradas manualmente no Caderno de Anotações da pesquisadora. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO DOS PROFESSORES 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
ALUNA: SIMONE OLIVEIRA MENEZES COSTA 
ORIENTADORA: PROFª  DRA. MARIA DA CONCEIÇÃO CARRILHO DE AGUIAR 
 
Caro(a) Professor(a), 
 

Estamos iniciando um trabalho de pesquisa a respeito da compreensão da proposta de formação continuadas 
dos professores de matemática, presente na política de educação do Município. Gostaríamos de contar com a sua 
colaboração no preenchimento deste questionário, sobretudo como forma de conhecê-lo(a) um pouco mais.  

Salientamos que o conteúdo aqui apresentado será tratado de forma reservada. 
Atenciosamente,  

Simone Oliveira Menezes Costa 
 

1 -IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome___________________________________________________________________ 
Idade __________  
E-mail :_________________________________________________________________ 

 

2- SOBRE A FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

Ensino Superior _______________________________________________ 
Instituição:             pública (  )                           privada (  ) 

 
Pós-Graduação _______________________________________________ 
Instituição:             pública (  )                           privada (  ) 

 
Tempo de Formado: 

a) 1 ano – 5 anos     b)5 anos – 10 anos c)10 anos - 15 anos  d)Acima de 15 anos 
 
Especialização: 

a) Sim b)Não 
Em caso afirmativo, identificar a área: _________________________________________ 
Tempo de Conclusão: __________________________________________________ 

 
Mestrado: 

a) Sim b)Não 
Em caso afirmativo, identificar a área: _________________________________________ 
Tempo de Conclusão: ______________________________________________________ 
 

Doutorado: 
a) Sim b)Não 
Em caso afirmativo, identificar a área: _________________________________________ 
Tempo de Conclusão: ______________________________________________________ 

3 - EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
 
Município da RMR: ____________________________________ 
Tempo de docência: ___________________________________ 
Tempo de docência nesse Município: ______________________ 
Tempo de docência nessa Escola: ________________________ 
 
Leciona somente matemática? 

a) Sim 
b) Não. Especifique _____________________________________________________ 
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Tem outro vínculo empregatício? 
a) Sim. Especifique ______________________________________________________ 
b) Não 

 
Ensina em quantas escolas? 

a) 1 b)2 c)3 d)Mais de 3 
 
Turno que leciona: 

a) Manhã  b)Tarde c)Noite 
 
- Qual a sua concepção de Formação Continuada? 
 
- Como você concebe a Formação Continuada oferecida pela SEM? 
 
- Quais são as ações que compõem a Formação Continuada do município? 
 
- Você é consultado(a) sobre quais conteúdos/assuntos/temas gostaria que fossem estudados no processo de 
formação continuada? 
a) Sim  b) Não 
 
- Os conteúdos estudados na formação continuada atendem  às necessidades de sala de aula? 
a) Sim  b) Não 
Justifique 
 
- Como se dá a sua participação no processo de formação continuada? É obrigatória? 
a) Sim  b) Não 
Justifique 
 
- A participação nos processos de formação continuada tem contribuído para a transformação de sua prática 
docente? 
a) Sim  b) Não 
Justifique 
 
- Como seria a formação continuada ideal? 
 
- Qual impacto que a descontinuidade dessa formação provoca na prática docente? 
 
- Apresente sugestões para o processo de formação continuada da sua escola/Município. 
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ANEXO 2 – ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
ALUNA: SIMONE OLIVEIRA MENEZES COSTA 
ORIENTADORA: PROFª  DRA. MARIA DA CONCEIÇÃO CARRILHO DE AGUIAR 
 
Caro(a) Técnico(a), 
 

Estamos iniciando um trabalho de pesquisa a respeito da compreensão da proposta de formação continuadas 
dos professores de matemática, presente na política de educação do Município. Gostaríamos de contar com a sua 
colaboração no preenchimento deste questionário, sobretudo como forma de conhecê-lo(a) um pouco mais.  

Salientamos que o conteúdo aqui apresentado será tratado de forma reservada. 
Atenciosamente,  

Simone Oliveira Menezes Costa 
 

1 -IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome___________________________________________________________________ 
Idade __________  
E-mail:__________________________________________________________________ 

 

2- SOBRE A FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

Ensino Superior _______________________________________________ 
Instituição:             pública (  )                           privada (  ) 

 
Pós-Graduação _______________________________________________ 
Instituição:             pública (  )                           privada (  ) 

 
Tempo de Formado: 

a) 1 ano – 5 anos 
b) 5 anos – 10 anos 
c) 10 anos - 15 anos 
d) Acima de 15 anos 

Especialização: 
a) Sim 
b) Não 

Em caso afirmativo, identificar a área: __________________________________________________ 
Tempo de Conclusão: __________________________________________________ 

 
Mestrado: 

a) Sim 
b) Não 

Em caso afirmativo, identificar a área: _________________________________________ 
Tempo de Conclusão: __________________________________________________ 

Doutorado: 
a) Sim 
b) Não 

Em caso afirmativo, identificar a área: _________________________________________ 
Tempo de Conclusão: __________________________________________________ 
 

3 - EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
 
Município da RMR: ____________________________________ 
Cargo que ocupa: ____________________________________________ 
Tempo nesse  cargo: ___________________________________ 
Tempo exercendo esse cargo nesse Município: ______________________ 
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Questões sobre a Formação Continuada 

 
- Conhece o programa ou política de Formação Continuada da SEM? 
a) Sim   b) Não 
 
- Qual a política de formação aplicada junto aos professores, que se caracteriza como programa de formação 
continuada?”. 
 
– Na sua concepção, o que é formação continuada? 

– Com base em quais pressupostos o programa de formação continuada do Município é elaborado? 

– Qual a importância dessa formação para a profissionalização docente? 

– Qual o formato em que essa formação é oferecida? 

-  Qual o impacto que a descontinuidade dessa formação provoca na prática docente?  

 

 

 


