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RESUMO 

 

O presente trabalho traz um estudo sobre a formação contínua dos professores dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental na instituição escolar e busca compreender as 

reflexões construídas pelo grupo de professores, coordenadores e gestores da 

escola, bem como as condições de vida e trabalho, em que esse processo de 

formação se desenvolve. Para isso, tomou por base uma experiência de formação 

em serviço de uma escola pública do município de Fortaleza, cujo trabalho já se 

desenvolvia desde 2006. Como fundamentação para o alcance dos objetivos o 

estudo encontrou apoio nas formulações de Nóvoa (1997), Lima (2001), Imbernón 

(2010; 2011) e Sacristán (2010) sobre o processo de formação continuada dos 

professores, formulado a partir da relação deste com o desenvolvimento profissional. 

Em Canário (1997) encontramos apoio para discutir a escola como espaço de 

formação para os professores, a luz do pensamento de Freire (1996) e García 

(1999) discutimos desenvolvimento profissional, entre outros autores que 

recorremos para construir esse trabalho. O corpus analisado é resultado de uma 

pesquisa de natureza qualitativa, oriunda de um estudo de caso do tipo etnográfico, 

constituído a partir de dois instrumentos metodológicos: as observações de campo 

realizadas no interstício de um ano e quatro meses, onde foram observados os 

momentos de formação e planejamento, as  entrevistas semiestruturadas, utilizadas 

com quatro professoras, a vice-diretora, uma coordenadora pedagógica  e a diretora 

da Escola Municipal Edith Braga, localizada em Fortaleza, sob a jurisdição da 

Secretaria Executiva Regional 6 – SER 6. Os dados revelaram que na escola, a 

formação ganha mais significado porque é protagonizada pelo grupo de professores 

em parceria com a coordenação e gestão, num processo de formação e auto 

formação permanente, onde as experiências individuais e coletivas se configuram 

em aprendizagens, em saberes diversos. No entanto, essa formação não se 

desenvolve em um ambiente tranquilo, com condições para sua realização, a escola 

vai encontrando alternativas para driblar os obstáculos que impedem que essa 

formação aconteça.  Concluiu-se que para que a escola se constitua espaço de 

formação para seus professores é necessário que haja uma maior descentralização 

das políticas de formação em favor da escola, que os professores reconhecem esse 

 



 

 

espaço e as atividades ali desenvolvidas como necessárias e significativas a seu 

desenvolvimento profissional. 

 

Palavras–Chave: Desenvolvimento profissional. Formação em serviço. Formação 

na escola. Saberes docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
This work presents a study about the training of teachers in the early years of 

Elementary School in the school institution and seeks to understand the reflections 

builted by the group of teachers, coordinators, and managers of the school, as well 

as the conditions of life and work, in which the process of training was developed. For 

this reason, it was based on an experience of in-service training in a public school in 

the city of Fortaleza, whose work was been developed since 2006. As reasoning for 

reaching the goals of this study, it was found support in the formulations of Nóvoa 

(1997), Lima (2001), Imbernón (2010; 2011) and Sacristán (2010) on the process of 

continuing education of teachers, formulated to break the relationship of this process 

with the professional development. In Canário (1997) it is found support to discuss 

the school as a space of training for teachers, with the light of the thought of Freire 

(1996) and Garcia (1999) who discussed professional development, among other 

authors that were used to build this work. The corpus analyzed is the result of a 

search of a qualitative nature, come from a case study of ethnographic type, formed 

from three methodological tools: the comments field in a period of one year and four 

months, where were observed moments of training and planning, the semi-structured 

interviews, used with four teachers, the vice-director, a pedagogical coordinator and 

the director of the Municipal School Edith Braga, located in Fortaleza, under the 

jurisdiction of Regional Executive Secretary VI - VI. The data revealed that  

the training gains in the school were more significant because there was the group of 

teachers in partnership with the coordination and management, in a process of 

training and self permanent formation, where the individual experiences and 

collective were set in learning, in various knowledge. However, this training is not 

developed in a peaceful environment, with conditions for its implementation, so, the 

school find alternatives to circumvent the obstacles that prevent the occurrence of 

this training. It was concluded that for the school become a training area for your 

teachers it is need a greater decentralization of training policies in favor of the school. 

The teachers will recognize that space and the activities developed as necessary and 

important for their professional development. 

 

Keywords: Professional development. In-service training. Training school. Docent 

learnings.  
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INTRODUÇÃO 

“Fazer da escola não apenas o lugar 

qualificação, do treinamento, mas o lugar 

formação. E restaurar em sua ação 

cotidiana a articulação entre a alegria 

dionisíaca e a sisudez do espírito 

apolíneo. Creio que isto significa fazer a 

escola retornar a seu futuro”. 

       (Neidson Rodrigues) 

  

A Escola como Espaço de Formação para os professores dos anos 

iniciais1 do ensino fundamental trata-se de um estudo de caso realizado entre os 

anos de 2011 e 2013, em uma unidade escolar da rede pública do município de 

Fortaleza, que buscou compreender o modo como essa instituição pública de ensino 

básico foi se constituindo enquanto espaço de formação para os professores dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, a partir de uma experiência de formação em 

serviço protagonizada pelo coletivo de professores, coordenação pedagógica e a 

gestão da referida unidade. O interesse pela pesquisa surgiu de algumas 

experiências oriundas de minha trajetória profissional, vivenciada na condição de 

professora, coordenadora pedagógica, técnica de ensino, formadora de professores 

alfabetizadores do Ensino Fundamental da rede pública municipal, mas também das 

discussões teóricas realizadas durante o curso de Especialização em Formação de 

Formador, oferecido pela Universidade Estadual do Ceará e do qual fui aluna. 

Enquanto que a motivação pelo tema nasceu do diálogo com a 

coordenadora pedagógica da Escola Municipal Edith Braga, quando por ocasião da 

implantação da sistemática de formação continuada para os professores de primeiro 

ano do Ensino Fundamental do município de Fortaleza, ela e mais cinco 

profissionais do grupo do magistério assumiram a formação continuada dos 

professores de primeiro ano.  

A partir daí passamos a nos reunir semanalmente para estudo, 

aprofundamento do referencial teórico e construção da pauta de formação. Durante 

                                                           
1
 Anos Iniciais aqui são compreendidos como os cinco primeiros anos de escolaridade do Ensino 

Fundamental, ou seja, do 1º ao 5º ano. 
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as reuniões, fui tomando conhecimento da experiência formativa desenvolvida pela 

escola, sob sua orientação. Foram momentos ricos, de muita discussão e partilha. A 

fala da coordenadora anunciava um modelo diferente de formação, segundo ela, os 

problemas de sala de aula eram sempre postos em discussão para o coletivo de 

professores, e essa discussão se desenvolvia a luz de uma teoria e/ou de uma 

experiência escolar. Esses relatos culminaram na primeira pergunta dessa pesquisa: 
Como a escola de educação básica se constitui em espaço de formação para os 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental? 

Além do diálogo sistemático com a coordenadora da escola, um fato foi 

determinante para o tema dessa pesquisa. Em dezembro de 2009, no penúltimo 

encontro de formação para os professores de primeiro ano, a formadora e também 

coordenadora da Escola Municipal Edith Braga não pode conduzir os trabalhos de 

formação continuada para a turma “F”, sendo necessária sua imediata substituição. 

No entanto, a decisão de substituí-la não foi acolhida pela maioria dos professores 

da turma, dentre eles, alguns pertencentes ao quadro de servidores da Escola 

Municipal Edith Braga, que logo passaram a reclamar das condições em que se 

desenvolvia o PAIC2, curso de formação em serviço oferecido pelo governo do 

estado em parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, assim como da pauta 

extensa e repetitiva, que, segundo eles, não “acrescentava muito” ao que já sabiam; 

a carga horária de oito horas em um sábado que devia servir para seu lazer e dos 

conteúdos e teorias que diziam já conhecer. 

A colega titular daquela turma nunca havia relatado ou mesmo comentado 

a existência desse sentimento de insatisfação que acabara de presenciar, uma vez 

que estava apenas substituindo uma colega que, assim como ela, também assumira 

a formação continuada dos professores do primeiro ano do ensino fundamental no 

município de Fortaleza, sobretudo daqueles lotados nas escolas sob a jurisdição da 

Secretaria Executiva Regional (SER)3 VI.  

                                                           
2
 Programa de Alfabetização na Idade Certa, criado a partir do trabalho desenvolvido pelo Comitê 

Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar, em 2004, pela Assembléia Legislativa do 
Estado do Ceará, através da iniciativa do deputado Ivo Gomes. O Comitê era constituído pela 
Assembléia Legislativa, UNICEF, APRECE, UNDIME/CE, INEP/MEC, e Universidades Cearenses 
como UECE, UFC, UVA, URCA e UNIFOR. Cujo principal objetivo é alfabetizar 100% dos alunos da 
rede pública de ensino até o final do segundo ano do ensino fundamental. É importante lembrar que o 
referido Programa de alfabetização de Crianças teve como base o trabalho da Secretaria de 
Educação de Sobral-Ce iniciado em 2001. (Fonte: www.idadecerta.seduc.ce.gov.br) 
3
 O município de Fortaleza é dividido em sete subprefeituras denominadas de Secretarias Executivas 

Regionais (SER 1, SER 2, SER 3, SER 4, SER 5, SER 6 e CENTRO) representadas pela sigla SERs, 
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Estava claro que a substituição não agradava, e o motivo de tanta 

rejeição se pautava no modo como a formação ali era conduzida, dentre as críticas 

apresentadas, a pauta da formação, que tinha como metodologia o estudo das 

teorias de alfabetização e sua aplicabilidade na prática de sala de aula, veio em 

primeiro lugar, seguida da rotina4 de sala de aula estabelecida pelo programa 

(também chamada de planilha de atividades), que tinha por objetivo orientar o fazer 

docente e assegurar que a metodologia de alfabetização trabalhada na formação 

fosse aplicada pelos professores e, por último, os momentos de planejamento 

determinados pela SME nas escolas municipais.   

À medida que a conversa avançava, mais ficava evidente que ali existia 

um trabalho de formação que se desenhava diferente do planejado pela equipe do 

PAIC no município de Fortaleza, as professoras falavam de uma atividade que não 

havia sido combinada pelo grupo de formadoras. A frustração no rosto de cada 

professor era acompanhada pelas críticas incisivas à SME, a maioria tinha em mãos 

uma pasta constando a relação nominal de seus alunos, algumas produções escritas 

e observações registradas ao lado do nome de cada criança. As professoras da 

Escola Municipal Edith Braga falavam de uma experiência de trabalho que não 

condizia com o que era observado pela equipe da Secretaria Municipal de 

Educação, por ocasião de visitas à maioria das unidades escolares da rede 

municipal de Fortaleza. Falavam de uma escola em que a prática de 

acompanhamento pedagógico da coordenação e da gestão era mais significativa 

para suas vidas e para a aprendizagem de seus alunos do que a pauta apresentada.  

Sem dúvida, aquela discussão evidenciava o profundo desconhecimento 

da SME em relação à caminhada daquele grupo, assim como os acordos que foram 

estabelecidos internamente. Existia ali uma (re) significação da pauta de trabalho? 

As professoras falavam de coisas que não haviam sido abordadas nas discussões 

realizadas pelo grupo de estudo; havia uma pauta que não era comum às demais 

                                                                                                                                                                                     
cada região/área é composta por um conjunto de bairros que são organizados por proximidades. 
Foram criadas com o intuito de auxiliar a Prefeitura no atendimento da população em suas áreas de 
abrangência, descentralizando assim os serviços prioritários como saúde, educação, serviço social e 
outros de similar importância. Ambas são organizadas em departamentos denominados de Distritos, 
assim temos os “Distritos de Saúde”, “Distrito de Educação”, “Distrito de Assistência Social” etc. No 
caso da educação, é o Distrito de Educação quem faz a ponte entre a SME e as Escolas de sua 
jurisdição. A SER 6 corresponde a 42% da área total do município, portanto a maior em 
territorialidade, até o ano de 2012 tinha também o maior parque escolar com 76 unidades escolares 
de Ensino Fundamental. 
4
 Na rotina eram apresentados os tempos didáticos com os quais os professores deveriam trabalhar 

com os alunos e o que deveria ser proposto aos alunos por dia da semana. Ver modelo no anexo A. 



17 
 

 

 

turmas.  A experiência formativa daquele grupo de professores se diferenciava das 

outras, restava saber qual era essa diferença? E, existindo a diferença, o que a 

qualificava como tal?  

Desse modo, as reclamações podiam ser entendidas pela Secretaria da 

Educação como mera insatisfação dos professores, como uma crise coletiva de 

rebeldia, indisposição para o estudo, aversão à substituição da formadora da turma. 

No entanto, o que se presenciava ali era uma insatisfação com o modelo de 

formação continuada praticado pela Secretaria de Educação de Fortaleza, e ainda, a 

postura do grupo revelava que naquela turma a formação caminhava de um jeito que 

lhes agradava, o modo de refletir as práticas docentes adotado pela Escola Edith 

Braga havia contagiado aquele grupo de professores. Mas, o que a escola fazia de 

diferente das demais? Qual era a intervenção da formadora/coordenadora naquela 

turma? Que tipo de discussão era estabelecida?  

Na busca por respostas mais consistentes para essas perguntas, 

tínhamos dois caminhos: o primeiro, perguntar à coordenadora o quê estava sendo 

feito com aquelas professoras para reagirem de tal forma; segundo, investigar, 

conhecer a própria escola e o trabalho por lá desenvolvido. A coordenadora revelou 

que procurou fazer naquela turma um trabalho parecido com o realizado por ela na 

escola. Ainda segundo a coordenadora, só procurou estimular nas professoras a 

explicitação dos saberes construídos por elas no exercício da prática; procurou dar 

um lugar diferente para suas aprendizagens, suas experiências. Para ela, a pauta 

dos momentos de formação do PAIC e de outros programas, muitas vezes, “sufocam 

e oprimem” esses saberes, assim tratados, não aparecem nem permitem o professor 

se perceber com eles. 

[...], falando da experiência daqui, é lógico! Não tenho como falar de outra, a 
formação dada aqui foi atrelada a questão da necessidade, pelo menos a 
que aconteceu aqui, que eu acompanhava de pertinho, se pautava 
rigorosamente nas necessidades que iam aparecendo no chão da sala de 
aula e aí agente levava isso para as discussões, para os estudos, aparecia 
uma situação aí falávamos, opa! Fulano tu pesquisa sobre isso? Ver se tu 
encontras algum autor que fala disso!  Quem é o teórico que fala sobre 
isso? Íamos buscar os teóricos que falavam disso ou daquilo, alguém 
sempre dizia: ah! Eu lembro de fulano que li em tal dia, aí pedia para trazer, 
depois discutíamos até esgotar as dúvidas, depois do estudo esgotado, 
sentia-se livre para criar, intervir, decidir, entendeu? Não era uma coisa 
fechada, tem que ser assim! O conhecimento novo que era gerado nos 
tirava da opressão dos modelos, das receitas... (Alice - entrevista realizada 
em 13/12/2013) 
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Desse modo, na presente investigação procuramos mostrar as reflexões 

construídas pelo grupo de professores, coordenadores e gestor da escola, bem 

como as condições de vida e trabalho, em que o processo em foco neste estudo se 

desenvolveu.  

Além disso, faz-se necessário perguntar: Como os professores estão se 

beneficiando do direito à formação contínua? E ainda, as iniciativas de formação 

oferecidas pela Prefeitura de Fortaleza propunham mudanças significativas em suas 

práticas? 

Para Nóvoa (1997, p. 25)  

[...]a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 
conhecimentos ou de técnicas), mas sim de um trabalho de reflexividade 
crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente de uma identidade 
pessoal.  

 
Desse modo, buscaremos compreender o modo como a escola de ensino 

fundamental conduz a formação contínua de seus professores: quais possibilidades 

de reflexão são ofertadas? Sobre o que os professores estão refletindo no âmbito da 

escola? Qual o papel da escola no atual contexto educacional? Consoante a esse 

pensamento, encontramos Pimenta que, ao analisar as ideias de Schön, sobre 

formação de professores, conclui que a escola como espaço de formação contínua 

para esses profissionais ganhou força por ser nele que “se explicitam as demandas 

da prática, as necessidades dos professores para fazerem frente aos conflitos e 

dilemas de sua atividade de ensinar” (2005, p.21). 

Para esses autores, a escola pode se configurar o lugar de troca de 

experiências e de saberes entre professores, um lugar onde os professores não 

sejam tomados como meros executores e cumpridores de determinações técnicas e 

burocráticas dos sistemas educacionais.   

No entanto, a organização das escolas desencoraja “um conhecimento 

profissional partilhado dos professores”, fato que colabora negativamente para a 

construção de significados “nos percursos de formação e a sua formulação teórica” 

(NÓVOA, 1997, p.26). Assim sendo, parece-nos pertinente investigar a prática em 

formação de professor na prática da escola, conhecendo o que a escola está 

fazendo para dar conta dessa atividade, que, a priori, parece “nova”. 

A escola apresenta-se como o lugar da formação contínua de seus 

professores, uma vez que organiza seu espaço e seu tempo para promover o 

diálogo e a reflexão sobre práticas de ensino e acompanhamento pedagógico entre 
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professores, coordenadores e gestor escolar. Acreditamos que esse lugar que por 

séculos foi se afirmando como o lugar da formação apenas dos alunos, pode se 

apresentar também como o campo da formação de seus professores.  

Todas essas nuances foram percebidas à medida em que a pesquisa foi 

avançando, e com ela a construção de um caminhar todo especial em torno do 

estudo acerca da formação contínua dos professores. Ali se vislumbrava outra 

possibilidade de formação, e numa relação dionisíaca e apolínea5, como nos diz 

Neidson Rodrigues na epígrafe desse texto, se revelava uma realidade antes 

impensada, com suas especificidades próprias, singulares. Antes se ouviu falar de 

uma experiência, agora era possível mergulhar nela e perceber suas sutilezas, o que 

era possível enxergar naquela realidade que se desenhava continuamente e nos 

permitia traçar outros olhares sobre os comportamentos e atitudes daquele grupo. 

Para isso precisávamos6 pensar outros objetivos que nos auxiliasse na 

compreensão do fenômeno, como: 

 Analisar as reflexões que os professores têm feito acerca do processo 

de formação contínua e em serviço no contexto da escola; 

 Descrever o modo como a escola organiza e coordena os processos de 

formação contínua de seus professores; 

 Compreender como as determinações oficiais da Secretaria Municipal 

de Educação influenciam o processo de formação e desenvolvimento 

profissional dos professores; 

 Analisar as condições em que o processo de formação contínua dos 

professores se desenvolve. 

Os últimos anos, principalmente a última década do século XX, têm sido 

marcados pela discussão acerca da qualidade da educação. A base dessa 

                                                           
5
 Por tratar-se de um texto construído a parti de um estudo de caso de cunho etnográfico, em alguns 

momentos tomarei a primeira pessoa do plural para expressar as tomadas de decisão ou ainda 
construções que envolva mais de uma pessoa, no entanto, haverá momentos onde narro algumas 
experiências de vida que serão expressas na primeira pessoa do singular. 
6
 Dionísio e Apolíneo são dois modos de expressão artística apresentados por Nietzsche (1844-1900) 

na obra denominada “O nascimento da tragédia”, onde Apolo é o deus dos poderes configuradores, é 
aquele que governa a forma, enquanto Dionísio é o deus da vida, da metamorfose, da dor, da alegria. 
No texto, essas figuras são tomadas para expressar o pensamento criativo manifestado pela Escola 
Municipal Edith Braga ao desenvolver um modo muito particular de organizar o trabalho docente, mas 
também para dizer o quão humildes e conscientes de suas fragilidades foram as professoras, as 
coordenadoras e a gestão da Escola ao tomar para si a condução do processo de formação contínua 
e em serviço de seus professores e coordenadores. 
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discussão tem sido a formação de professores, desencadeada pelo advento da nova 

legislação educacional do país, em particular a Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB7 (BRASIL, 1996). Este marco legal dá relevante destaque 

ao tema, incentivando a progressiva elevação dos níveis de formação do magistério 

e seu aperfeiçoamento permanente, ou seja, ordena tanto a formação inicial como a 

continuada. Com base nessa premissa, a formação do (a) professor (a) tem 

adquirido proporções cada vez maiores nos discursos que norteiam as políticas 

públicas brasileiras em Educação. 

No entanto, toda essa discussão tem acontecido fora do espaço da escola 

de Educação Básica, os professores não decidem, não pensam, não planejam, não 

são consultados, não participam, não ocupam lugar nas decisões que ordenam os 

projetos, programas e cursos de formação continuada que lhes são ofertados como 

fetiches em prateleiras. Para Sacristán (2005, p.85), os professores da Educação 

Básica trabalham enquanto os pesquisadores discursam sobre eles. “[...] Não 

falamos sobre a nossa própria prática, mas sobre a prática de outros que não podem 

falar, que não têm capacidade de fazer discurso”. Essa situação não se manifesta 

apenas no campo da pesquisa, nas práticas dos sistemas educacionais também é 

assim. 

Os professores tomam conhecimento dos programas quando estes já 

estão prontos para serem executados, quando suas agendas são divulgadas. Assim 

sendo, quem decide os conteúdos? Os objetivos? A metodologia? Com certeza não 

somos nós. E quem disse que esse ou aquele programa de formação continuado é o 

melhor? E pior ainda, melhor para todos! O professor dos anos iniciais é tratado pelo 

sistema educacional como débil, como incompetente para pensar sua prática, 

alguém que só é capaz de replicar modelos pensados por outros, claro! Na verdade, 

trabalham enquanto outros pensam sobre ele, sobre seu fazer, em especial quando 

falamos do professor do Ciclo de Alfabetização8. 

A esse professor não é comum que tenha em sua rotina de trabalho um 

tempo para refletir seu fazer, suas decisões, seus pressupostos de mundo, de vida, 

seus valores, suas crenças, suas opções teóricas e metodológicas, o contexto em 

que está inserido e onde seu trabalho se desenvolve. Contudo, isso não significa 

                                                           
7
 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.396 de 20 de dezembro de 1996. Os artigos 

62, 63 e 67 tratam especificamente da formação docente. 
8
 Entendemos por ciclo de alfabetização os três anos iniciais do Ensino Fundamental de nove anos, 

instituído pela lei 11.274 de 06 de fevereiro de 2006.  
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ausência de produção de conhecimento, há um conjunto de saberes que ali é 

produzido, seja na relação com o outro, na prática da sala de aula, seja no 

desenvolvimento das metodologias ou ainda nas experiências vivenciadas no 

contexto escolar. 

Esses saberes são definidos por Tardif (2008, p.38), como saberes 

experienciais, aqueles que se constituem no cotidiano da profissão, nas condições já 

citadas. “[...] esses saberes brotam da experiência e são por ela validados”. O não 

reconhecimento dessa produção que acontece na escola pelas agências 

formadoras, pelos programas e pelo sistema coaduna com as outras preocupações 

aqui elencadas em torno da formação contínua dos professores dos anos iniciais. 

Como professora/educadora dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

coordenadora pedagógica e ainda na condição de formadora de professores em 

alguns programas9 de formação docente, tenho assistido essa retórica há pelo 

menos dezoito anos, tempo que foi suficiente para entender que por trás do fazer da 

professora que não replica na sala de aula a técnica ensinada na formação, existe 

algo muito maior que a rebeldia isolada, que a indisposição, a falta de domínio 

teórico, existem aspectos de natureza política e profissional que precisam ser melhor 

investigados, explorados, compreendidos.  

A maioria desses professores tiveram sua vida profissional invadida por 

uma avalanche de cursos e programas de formação de curta e média duração, que 

de continuado só existia a oferta, pois a cada governo um novo programa é 

apresentado como a grande solução para os problemas que assola a educação de 

nosso País. Nesta perspectiva, a formação continuada está compreendida como o 

somatório de experiências formativas alcançadas ao longo da vida profissional e o 

ensino visto como um instrumento técnico a serviço dos objetivos políticos definidos 

pelos interesses do mercado. 

Além da percepção descrita acima, as experiências vividas por ocasião 

dos vários papéis que fui desempenhando na profissão, também me permitem dizer 

                                                           
9
 Programa de Aceleração de Aprendizagem e Formação do professor para Implantação dos Ciclos 

de Aprendizagem foram programas de iniciativa estadual (SEDUC-CE) que tiveram como referência 
as experiências dos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, adotado pelo 
governo do estado do Ceará no período em 1997, e disseminado para os municípios cearenses em 
parceria com o estado.  Programa de Formação para Professor Alfabetizador - PROFA, de iniciativa 
do governo Federal em parceria com estados e municípios. Programa de Alfabetização na Idade 
Certa (PAIC) teve origem no município de Sobral, sendo mais tarde transformado em programa 
estadual em parceria com os municípios. E tantos outros de mesmo teor e fundamento. 
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que muito do que sou aprendi vivendo com outros pares, que por vezes foram 

alunos, outras professoras e/ou na coordenação pedagógica em diálogos nem 

sempre harmoniosos, em alguns casos até estremecidos, contraditórios, mas que 

resultaram em saberes, em indagações, decisões importantes na minha vida 

profissional e que agora permeiam o corpo desse trabalho. 

Por isso, não nego a origem do meu caminhar, a escola é o lugar onde 

tenho meus pés fincados, o lugar onde fui me constituindo professora, considerando 

que o título, o diploma é o que nos legitima profissionalmente, é a prática que dá 

sentido a profissão, é nela que vamos construindo permanentemente nossa 

identidade profissional, seja na relação com os outros no espaço da escola, fazendo 

com eles, acreditando ou negando, na divergência do pensamento, na resistência 

aos ditames do sistema, no fazer cegamente o que o sistema nos impõe, na dúvida, 

no erro e nos acertos.  

A expressão, “não nego” no parágrafo anterior significa afirmar o que sou 

por essência na profissão, não quero entender a prática, a vida e o trabalho de 

outros professores, de outras modalidades da Educação Básica, o que me seduz 

nesse momento é compreender como se constrói o tecer da formação dos 

professores dos anos iniciais, no espaço da escola, na vida desses professores.  
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1 AS MOTIVAÇÕES PARA A PESQUISA 

 

“Para onde vai a minha vida, e quem a 

leva? Por que faço eu sempre o que não 

queria? Que destino contínuo se passa 

em mim na treva? Que parte de mim, que 

eu desconheço, é que me guia?”  

(Fernando Pessoa) 

 

Em primeiro lugar, não posso deixar de expressar o que venho dizendo 

desde o início desse trabalho: o fato de a questão que norteia esse estudo está 

intrinsecamente ligada a um contexto de vida e desenvolvimento profissional, cujo 

nascedouro é fortemente ancorado nas experiências com a escola de Educação 

Básica, de modo especial com aquela onde se desenvolvem os processos de ensino 

e de aprendizagem das crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, se deve a 

minha caminhada como professora, coordenadora, formadora de professores, 

supervisora escolar da rede pública de ensino. 

 

1.1 O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada... 

 

Iniciei a carreira docente no início dos anos 90, no município de Cascavel 

numa experiência marcada pela imaturidade, insegurança, descrédito no aluno e 

confiança apenas no domínio dos conteúdos. Tinha no professor, ou seja, em mim 

mesma o centro do conhecimento, do saber, e, na escola, cada professor ficava no 

seu lugar, cada um fazendo o que concebia como certo. Interação com os colegas 

só havia mesmo durante o intervalo/recreio... 

Naquela época parecia que cada um se bastava; na sala dos professores 

a conversa girava em torno de qualquer coisa que não evidenciasse nossas 

fragilidades, nossos medos, dificuldades. Ali parecia não haver diferença entre o 

professor iniciante e o experiente. 

Algumas dessas coisas me incomodavam, principalmente o fato da 

maioria dos alunos não conseguir aprender matemática, as notas eram “horríveis”; 

nos diários escolares, as notas pareciam ser escritas “com sangue” (na década de 
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noventa ainda usávamos caneta de tinta vermelha para registrar as notas abaixo da 

média), mas minha prepotência juvenil não me permitia olhar as arestas. Logo me 

afastei da sala de aula: fui aprovada em um concurso para supervisora escolar em 

outro município. Isso me permitiu viver outras práticas, construir outros saberes, 

olhar as coisas de outro jeito; foi lá que olhei pela primeira vez para dentro de mim e 

percebi que o errado não eram os alunos que não aprendiam, o que estava errado 

era o professor acreditar que estaria sempre certo. 

Foi nesse município que vivi a experiência de ser formadora de 

professores, de pensar sobre a minha prática e a dos outros, de alargar minha 

compreensão acerca do fazer docente, da sala de aula e da escola enquanto esse 

grande espaço de aprendizagem. Foi com outros professores que refleti minha 

prática, que me descobri limitada, dominada, ás vezes voz sufocada de quem na 

opressão se ver reproduzindo práticas, teorias e ideias que em vez de libertar, 

escraviza àquele que devia ser autônomo, pensante, reflexivo, crítico, o professor, 

produtor de seu trabalho. Foi refletindo com um grupo de professores de 1º ao 3º 

ano do ensino fundamental de Pindoretama-Ce, especialmente durante o período 

em que se desenvolveu o curso de Formação para Professor Alfabetizador-PROFA10 

que: 

 

1- mergulhei nas escolas daquele município buscando compreender o modo 

como as práticas docentes ali se desenvolviam, como as professoras se 

apropriavam do conhecimento refletido na formação. Por outro lado, ao 

visitar salas de aulas, percebia que as professoras desenvolviam modos de 

fazer determinadas coisas de uma forma muito particular, na relação com a 

colega da sala ao lado, no diálogo acalorado entre as teorias estudadas e 

as concepções desses professores, numa intimidade contextual impossível 

de ser reproduzida numa sala longe da escola e das preocupações reais em 

que se desenvolve a profissão; 

                                                           
10

 Programa de Formação Para Professores Alfabetizadores, ofertado pelo MEC em parceria com os 
municípios brasileiros que pretendia mediar o conhecimento didático sobre alfabetização construído 
até aquele momento (2001) com os professores alfabetizadores, enquanto por outro lado continuava 
a implantação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento profissional dos professores. 
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2-  percebi que existiam saberes que eram construídos longe dos 

espaços/laboratórios11 de formação continuada dos professores, saberes 

esses, pouco valorizados, não titulados, não vistos pelo plano de cargos e 

carreiras do município, que estes eram tão importantes quanto àqueles que 

se desenvolve nas universidades, nos programas de formação continuado e 

agraciados com certificados e diplomas. 

 

Imbuída por esses sentimentos que surgiram durante o curso para 

professores alfabetizadores em Pindoretama, busquei realizar reflexões de natureza 

mais profunda em uma especialização em Formação de Formador oferecida pela 

Universidade Estadual do Ceará (UECE) em 2005. Foi ali que iniciei também meus 

primeiros passos com a pesquisa e me encantei com a possibilidade de investigar os 

processos de formação continuada, de conhecer um pouco mais o modo como 

esses processos se organizam, de compreender o meu papel na formação dos 

professores dos anos iniciais. 

Para a pesquisa, elegi como tema a “gestão da formação continuada 

como uma competência para os professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental” (Assunção, 2007); nesse trabalho os achados da pesquisa revelaram 

que, no universo de oito professoras entrevistadas, era consenso compreender 

como atividades de formação, somente aquelas experiências passíveis de ser 

tituladas ou certificadas. Desse modo, os estudos realizados na escola por ocasião 

do planejamento ou das semanas pedagógicas, ou ainda as outras atividades 

desenvolvidas pela escola com interação dos professores em pequenos ou grandes 

grupos, não tinham caráter formativo para aqueles sujeitos. 

Essa inquietação apareceu no texto da monografia como sugestão para 

pesquisas posteriores. No entanto, só foi retomado no final de 2009 quando 

identifiquei que, para um determinado grupo de professoras do primeiro ano que, 

como já foi narrado anteriormente, participava da formação do Programa de 

Alfabetização na Idade Certa, o planejamento, os estudos desenvolvidos em uma 

dada escola do município de Fortaleza se configuravam diferentes. Ou seja, para 

esses professores essas atividades tinham um valor muito significativo em sua 

                                                           
11

 Os espaços/salas onde se concentram os eventos de formação continuada para os professores da 
educação básica, são as salas de aulas constituídas para esses fins, o modo como as formações em 
serviço são organizadas pelo sistema educacional. 
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formação; naquele momento, eles chegaram a dizer que: “[...] os estudos realizados 

na escola são muito melhores que esse que acontece aqui, [...] nós já sabemos 

disso, já fazemos o que vocês apresentam como sugestões...” (notas do caderno de 

registro, utilizado por ocasião da formação do PAIC em 2009). Esses professores 

trabalhavam exatamente na Escola Municipal Professora Edite Braga, cujo trabalho 

já caminhava há algum tempo.  

Em 2009, quando por ocasião da implantação do Programa de 

Alfabetização na Idade Certa (PAIC) no município de Fortaleza, a coordenadora 

pedagógica dessa escola foi convidada a fazer parte do grupo de formadores de 

professores do primeiro ano do ensino fundamental, do qual também participei. A 

formação do PAIC acontecia uma vez por mês durante os sábados, e, por ocasião 

desses momentos, nos reuníamos semanalmente para estudarmos, planejarmos e 

decidirmos pautas de trabalhos. Como se pode constatar, já existia certo grau de 

relacionamento entre pesquisador, escola e sujeitos da pesquisa. 

Assim, se para os professores sujeitos da pesquisa desenvolvida por 

ocasião da especialização, o planejamento, a semana pedagógica e outros 

momentos da escola não eram considerados momentos de formação, para os da 

EM Edith Braga, a interpretação parecia ser diferente. Desse modo, existiam duas 

interpretações, e essa segunda muito me interessava!  

Não quero dizer com isso que todo evento da escola, que envolve o 

professor, seja necessariamente uma atividade de formação. Na própria escola em 

que essa pesquisa se desenvolveu, durante as observações de campo identificou-se 

situações em que em nada se aproximava do conceito de formação defendido nesse 

trabalho.  

No entanto, era inegável que aquelas professoras traziam para discussão 

uma informação totalmente nova para mim e para a Secretaria da Educação; 

restava-nos procurar compreender o fenômeno revelado no calor da discussão 

ocorrida ali. O que motivava essas professoras a pensarem assim? Como a escola 

se organizava para dar conta desses momentos de estudo e formação? O que a 

escola fazia para que as professoras assim a defendessem? Essas foram algumas 

das perguntas que afloraram naquela conversa com o grupo, e que me fizeram 

estreitar as relações com a escola. Tinha consciência de que existia algo por trás 
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daquele desabafo, que precisava ser identificado, compreendido - e ainda, a pauta 

da formação naquela turma ganhava outro significado.  

Para esse grupo os encontros de formação ganhavam novo sentido, os 

saberes oriundos da experiência de trabalho da Escola Municipal Edith Braga 

haviam sido validados por eles, e nesse processo a formação ganhava outro 

significado, pois lhes servia para refletir aspectos de natureza prática que antes 

haviam sidos ignorados pelo modelo de formação proposto pela secretaria.  

O que a escola trabalhava que não havíamos identificado? Ou melhor, o 

que deixamos de perceber na escola? O que se conhecia além dos resultados das 

avaliações externas? De modo especial, os divulgados anualmente pelo SPAECE12. 

No caso da Escola Municipal Edith Braga o que chamava atenção era a melhoria 

significativa desses resultados no final do 2º e 5º ano do Ensino Fundamental ao 

longo de um período que já completava cinco anos.  

O Distrito de Educação da SER 6 até realizava reuniões para tentar 

socializar as experiências bem-sucedidas de algumas escolas, mas ficava apenas 

nisso: uma apresentação rápida e vaga sem maiores aprofundamentos, não 

procurava desmistificar os dados, nem compreender o processo vivenciado pela 

experiência das instituições escolares que se destacavam em resultados e modelos 

de gestão.  

Para compreender o comportamento daquele grupo, na semana seguinte, 

foi marcada uma conversa com a formadora da turma, que, também era 

coordenadora da escola; ela disse que como a maioria das professoras da turma 

pertencia ao quadro da escola, não viu problema em redimensionar o conteúdo e a 

forma de trabalhar a pauta pensando nas necessidades das escolas.  

A Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza tem analisado pouco o 

modo como as escolas se organizam e interpretam suas ações; vive-se muito em 

função de projetos e ações imediatistas. A própria Secretaria não dispunha de um 

plano de trabalho que pensasse o caminhar das escolas, no máximo cada unidade 

de ensino elaborava seu projeto pedagógico; no mais cada um ia fazendo do jeito 

que podia e que pensava. Não quero fazer agora uma discussão sobre a 

                                                           
12

 Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará, criado em 1992. O SPAECE, na 
vertente Avaliação de Desempenho Acadêmico, caracteriza-se como avaliação externa em larga 
escala que avalia as competências e habilidades dos alunos do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio, em Língua Portuguesa e Matemática. As informações coletadas a cada avaliação identificam 
o nível de proficiência e a evolução do desempenho dos alunos, (www.caedufjf.net)  
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organização da escola, pois, nos capítulos posteriores, essa reflexão deverá 

aparecer, sua menção aqui é apenas a título de justificativa ao que venho dizendo.  

Da mesma forma, apresento a tabela 1, abaixo, que foi construída a partir 

de dados publicados no site do Caed - UFJF13, e que tem por objetivo apresentar os 

resultados do desempenho de alfabetização dos alunos matriculados no segundo 

ano do Ensino Fundamental nos últimos três anos da Escola Municipal Edith Braga. 

 

Tabela 1 – Ano, Percentual de Alunos Não Alfabetizados, Alunos com Alfabetização 

Incompleta, Alunos com nível de compreensão alfabética Intermediária, Suficiente e 

Desejável segundo os padrões de proficiência14.  

 

Ano Não 

Alfabet. 

Alfabet. 

Incompleta 

Intermediário Suficiente Desejável Proficiência 

2012 2,6% 2,6% 13,1% 11,3% 70,4% 169,55 

2011 1,54% 1,54% 2,31% 6,92% 87,69% 203,45 

2010 4,43% 7,59% 18,35% 25,95% 43,67% 149,67 

Fonte: CEARÁ, 2013 

 

Com base nesses resultados, o Distrito educacional e a Secretaria da 

Educação tinham apenas uma visão da escola, ou seja, os dados eram analisados 

isolados do contexto, tinha-se uma idéia vaga do funcionamento dessas instituições. 

Não tenho intenção de me debruçar sobre esses dados, apresentá-los aqui é 

apenas para que se tenha uma idéia do ponto de partida para o planejamento das 

formações continuadas em nosso município.  

Como podemos pensar uma formação que tem como pressuposto a 

prática docente e a realidade das escolas, apenas do ponto de vista dos resultados 

apontados por uma avaliação externa? É importante pensarmos que no cotidiano de 

uma escola existem questões muito maiores, especificidades que precisam ser 

consideradas, a vida de uma escola não se resume em números, em resultados, 

                                                           
13

 Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, 
contratada para assessorar a SEDUC-Ce no desenvolvimento da política de avaliação adotada pelo 
Estado do Ceará.  
14

 A proficiência é estabelecida a partir de uma matriz de habilidades em Língua Portuguesa, 
calculada por uma ferramenta denominada de Teoria de Resposta ao item. 
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eles podem até revelar parte do que acontece lá, mas a parte não deve ser tomada 

pelo todo, jamais. 

Assim, os vários papéis que pude desempenhar no magistério estiveram 

sempre muito ligados à escola de educação básica, ao contexto e às experiências 

dos professores dos anos iniciais. Do mesmo modo, as indagações e inquietudes 

presentes nesse trabalho se justificam, segundo Minayo (1994, p.17) porque todo 

problema intelectual tem sua essência ancorada na vida prática, ou seja, “[...] nada 

pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro lugar um 

problema da vida prática.” 

Não criamos um problema para desenvolvermos uma pesquisa, a 

pesquisa deve existir para atender um problema que nasce muitas vezes das 

inquietações de nossa existência. Por isso, o problema da formação contínua para 

os professores dos anos iniciais é um fato, e como essa formação pode ser 

desenvolvida, compreendida no espaço da escola é o que impulsiona essa 

investigação que nasce das questões da vida prática, do diálogo com a escola, com 

a gestão, com os professores, com os resultados das avaliações externas. 

É verdade também que a reflexão apresentada nesse texto toma como 

ponto de partida o fazer e o saber de outros, mas não é um outro qualquer, é aquele 

com quem me confundo na tentativa de enxergá-lo em mim e ao mesmo diferente de 

mim me faz perceber que somos ao mesmo tempo iguais e diferentes. Somos iguais 

porque escolhemos a mesma profissão, temos a escola como espaço de trabalho, 

os anos iniciais do ensino fundamental como núcleo desse trabalho e, por vezes, 

vivemos as mesmas experiências. Ao mesmo tempo, os saberes decorrentes dessas 

convergências nos diferem, porque somos antes de tudo gente, cada qual com o 

olhar que sua lente permite enxergar. Desse modo, foram as diferenças e 

similaridades presentes na vida e no cotidiano das professoras da Escola Municipal 

Edith Braga que auxiliaram a tessitura desse trabalho realizado com a expectativa 

de contribuir com o desenvolvimento de nossa profissão, com o processo de 

formação contínua desses professores que são submetidas a um modelo de 

formação em que muitas vezes são apenas consumidores, tendo a técnica como o 

conteúdo mais importante do processo e a escola como lugar que se aplica o 

método. 
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Em segundo lugar, a escola ainda é o lugar privilegiado da formação 

contínua e em serviço. Digo isso porque é nesse espaço que se desenvolve a 

prática docente, é também o lugar onde residem as indagações mais complexas da 

relação ensino e aprendizagem, professor e aluno, da sala de aula e da gestão, do 

saber que é produzido no cerne do contexto. Essas relações não são possíveis de 

serem reproduzidas em um laboratório, nem tão pouco as questões que delas 

emergem são próprias da escola; por isso, entende-se que a formação contínua e 

em serviço do professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental deve ser pensada 

e desenvolvida também nesse espaço.  

Nosso caminho investigativo foi conhecer a escola e o trabalho de 

formação contínua por ela desenvolvido, para compreender o modo e as condições 

em que esses saberes eram construídos e interpretados pelo grupo de professores e 

coordenadores da Escola Municipal Edith Braga e, assim, verificar o modo como a 

escola se torna e se faz espaço de formação contínua para os professores dos anos 

iniciais do ensino fundamental, optou-se por desenvolver um estudo de caso 

orientado por alguns princípios da etnografia. Como base teórica, o estudo 

encontrou apoio nas formulações de Nóvoa (1997), Pimenta (2005), Imbernón 

(2010; 2011) e Sacristán (2010) sobre formação continuada, em Canário (1997) 

encontramos apoio para discutir a escola como espaço de formação para os 

professores, a luz do pensamento de Freire (1996) e García (1999) discutimos 

desenvolvimento profissional, entre outros autores que recorremos para construir o 

texto que compõe o presente trabalho. 

Em termos de estrutura, o texto está organizado em duas partes, sendo 

que a primeira é composta pela introdução, e a segunda está dividida em quatro 

capítulos. No primeiro capítulo serão apresentadas as principais motivações para a 

pesquisa, o percurso profissional da pesquisadora e algumas inquietações que 

foram surgindo na caminhada.  

O segundo, apresenta o percurso metodológico utilizado para alcançar os 

objetivos propostos, além disso, o leitor encontrará alguns detalhes sobre a 

ambiência em que nos inserimos para realizar a investigação, bem como o relato 

dos principais momentos que vivemos para a construção e a sistematização dos 

dados desse empreendimento acadêmico.  
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O terceiro, vem tratar do desenvolvimento profissional na perspectiva da 

formação docente, traz as discussões ocorridas na Escola Municipal Edith Braga 

sobre o processo de formação por eles vivenciados e apresenta alguns dilemas e 

dificuldades que a escola encontra para assegurar a formação em serviço. 

O quarto capitulo, descreve e discute o modo como a escola foi se 

constituindo em espaço de formação, também para seus professores. 

Por último são apresentadas as conclusões do trabalho. 
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2 O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

“[...]. Poderia me dizer, por favor, que 

caminho devo tomar para ir embora 

daqui? ” “Depende bastante de para onde 

quer ir”, respondeu o gato. “não me 

importa muito para onde”, disse Alice. 

“Então não importa que caminho tome”, 

disse o Gato. “Contanto que eu chegue a 

algum lugar”, Alice retrucou à guisa da 

explicação. “Oh, isso você certamente vai 

conseguir”, afirmou o Gato, “desde que 

ande o bastante.” 

(CARROLL, 2009, p.76-77T) 

 

O presente capítulo tem o objetivo de apresentar o caminho percorrido 

para construir os dados dessa pesquisa, recorro ao diálogo de “Alice e o Gato” para 

dizer que uma pesquisa, para existir, precisa nascer de uma pergunta, de modo que 

é ela que vai nortear o caminho da investigação, que vai guiar nosso esforço em 

busca dos melhores procedimentos metodológicos, das técnicas e teorias que 

devem orientar o caminhar de seus caminhantes. Assim, “Toda investigação se 

inicia por um problema com uma questão, com uma dúvida ou com uma pergunta, 

articuladas a conhecimentos anteriores, [...]” (MINAYO, 1994, p.18). A pergunta que 

gera a pesquisa deve permitir que se construa um caminho coerente com nossas 

intenções primeiras, mesmo que no caminhar outras questões se lancem, estas 

devem somar-se àquela que originou o processo investigativo para ajudar a explicar 

o fenômeno, a responder a pergunta macro e assim permitir que se chegue ao lugar 

onde se almejou chegar. Que lugar é esse? O lugar da pergunta. 

Nesse caso, o que ajudará na concretização da pesquisa é a 

metodologia, que deve ser definida com cuidado pelo mediador, por que: 

 
Diferentemente da arte e da poesia que se concebem na inspiração, a 
pesquisa é um labor artesanal, que se não prescinde da criatividade, se 
realiza fundamentalmente por uma linguagem fundada em conceitos, 
proposições, métodos e técnicas, linguagem esta que se constrói com um 
ritmo próprio e particular. (MINAYO, 1994, p. 25). 
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Para Alice, não importava o caminho, porque também não importava o 

lugar onde iria chegar, para nós o caminho é o que nos permite construir uma 

reflexão substanciosa em torno de nossa pergunta, do lugar aonde se quer chegar 

com essa investigação. Assim não nos serve qualquer método, o método que nos 

serve é aquele que nos permite construir uma melhor reflexão em torno da pergunta 

que fez nascer essa pesquisa e assim “[...], indica as opções e a leitura operacional 

que o pesquisador fez do quadro teórico” (MINAYO, 1994, p.43).  

Desse modo, teoria e método se complementam no percurso da 

investigação, são eles que nos auxiliam na tomada de decisão para conduzir o 

processo, nas reflexões que fazemos ao deparamos com a realidade investigada, é 

através deles que conseguimos estabelecer nexos na busca pelo conhecimento, é 

com eles que enxergamos as nuances imperceptíveis ao senso comum. Portanto, 

considerando a escola um espaço vivo e dinâmico, a formação docente um processo 

dialógico, contínuo e subjetivo, a presente investigação insere-se numa abordagem 

metodológica de natureza qualitativa. 

Esse tipo de pesquisa toma a compreensão como centro de suas 

preocupações, de modo que: “[...] busca a interpretação em lugar da mensuração, a 

descoberta em lugar da constatação, valoriza a indução e assume que fatos e 

valores estão intimamente relacionados, tornando-se inaceitável uma postura neutra 

do pesquisador” (ANDRÉ, 2009, p.17). Desse modo, privilegia-se a interpretação do 

fenômeno porque se reconhece que, na relação que se constrói entre os sujeitos de 

uma pesquisa e o contexto em que a experiência se desenvolve, existe uma 

dimensão que é ampla e subjetiva, e como tal, não pode ser quantificada, 

mensurada. “Os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque 

se preocupam com o contexto. Entendem que as ações podem ser melhor 

compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual de ocorrência” 

(BOGDAN E BIKLEN, 1994, p.48). 

Assim, o fato ou acontecimento, o contexto em que o fenômeno se 

desenvolve são elementos indissociáveis da trama epistemológica que ajuda a 

construir os significados do evento, no caso dessa pesquisa, o lócus da escola em 

seu acontecer natural foi o campo onde se buscou compreender as intenções, 

dúvidas, inquietações, opiniões dos sujeitos envolvidos na investigação e, 
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sobretudo, o modo pelo qual a escola foi conduzindo e orientando o processo de 

formação contínua e em serviço para seus professores. 

Entendo que tão importante quanto o produto final decorrente da 

investigação, é a explicitação do percurso em que se desenvolve o trabalho 

investigativo, considerando que na explicitação do processo também se constrói a 

compreensão da pesquisa que só foi concretizada porque as opções metodológicas 

assim a permitiram; foram elas que dirigiram o processo, que permitiram refazer o 

caminho quando assim se fez necessário, foi através delas que ao vasculharmos os 

lugares conhecidos encontramos elementos antes despercebidos, isso se justifica 

por que: 

Uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um relato de longa viagem 
empreendida por um sujeito cujo olhar vasculha lugares muitas vezes já 
visitados. Nada de absolutamente original, portanto, mas um modo diferente 
de olhar a realidade a partir de uma experiência e de uma apropriação do 
conhecimento que são, aí sim, bastante pessoais. (DUARTE, 2002, p.140). 

 

Assim, do mesmo modo em que se denomina de metodológico esse 

capítulo, também apresenta elementos que justificam o caminhar do pesquisador e a 

escolha do contexto onde a pesquisa foi desenvolvida, as decisões que permitiram 

que os caminhos fossem refeitos, as fragilidades do percurso, as escolhas, o medo, 

a incerteza que bateu tantas vezes no peito da pesquisadora, assim como os 

momentos de felicidade vivenciados no processo de construção dos dados.   

 

2.1 Opções teóricas e metodológicas da pesquisa 

Essa pesquisa também é concebida como um relato de uma longa 

viagem, que para ser escrito precisa que o investigador tenha claro o olhar sobre 

esse lugar. E como clareamos o olhar? Pela lente do método e pela matriz 

epistêmica que melhor se aproxime com as perspectivas teóricas que dialoga com o 

trabalho, com as crenças, as concepções de quem o desenha. Assim, o estudo de 

caso de cunho etnográfico mostrou-se coerente com as intenções dessa 

investigação porque nesse tipo de abordagem busca-se compreender o fenômeno 

em seu acontecer natural, na inserção do pesquisador no campo onde se 

desenvolve o fenômeno.  

Consoante a esse pensamento Yin (2010), afirma que adoção do estudo 

de caso como método de pesquisa se justifica quando se pretende analisar eventos 
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contemporâneos, sobretudo quando os comportamentos não podem ser 

manipulados, ou seja, quando os objetivos da pesquisa buscam compreender os 

significados das relações à luz da prática social, de forma ampla e no contexto onde 

estes se desenvolvem. 

Desse modo, esse método mostrou-se o melhor caminho para conduzir 

essa investigação, em primeiro lugar porque o estudo versa sobre a compreensão 

de um fenômeno em um determinado contexto social em que se desenvolvem as 

ações docentes, e sendo os protagonistas desse espaço também sujeitos históricos 

e sociais, é também um lugar carregado de significados que podem ser 

interpretados, discutidos, compreendidos no caminhar que se faz em busca dos 

sentidos que convergem para a existência do fenômeno ou de uma realidade.  

Para Bogdan e Biklen (1994) por se tratar de uma abordagem qualitativa, 

coloca o pesquisador em contato direto com o objeto a ser estudado, por entender 

que assim as ações possam ser melhor observadas e compreendidas no contexto 

em que se dão as relações, em que se faz uso da palavra, em que gesticulam, em 

que pessoas protagonizam suas vidas, o momento histórico vivenciado pelos 

sujeitos envolvidos no âmbito das instituições a que pertencem são elementos 

essenciais para o cerne da pesquisa. 

Nela o investigador se preocupa com o contexto investigado e na tentativa 

de compreendê-lo e o observa pelo lado de dentro das instituições em que ocorrem: 

“[...] esse tipo de pesquisa elege o ambiente natural como sua fonte direta de dados 

e o pesquisador como seu principal instrumento” (BODGAN e BIKLEN, 1994 p.47). 

Desse modo é o espaço, o lugar onde a dinâmica social acontece em sua forma 

mais natural, que oferece ao pesquisador os elementos substanciosos para seu 

estudo. Por outro lado, o investigador exerce papel fundamental nessa trama que se 

desenvolve no cotidiano onde o fenômeno se desenvolve e ganha sentido.    

Além disso, é a abordagem que mais se aproxima dos objetivos do estudo 

em questão, cujo principal esforço se faz na necessidade de compreender o 

contexto em que o processo de formação contínua dos professores se desenvolve, e 

assim o investigador frequenta o local do estudo porque se preocupa com o 

contexto, porque compreende o espaço real dos acontecimentos como o palco das 

relações subjetivas, o lugar da construção dos significados que se dão num 

determinado espaço-temporal. 
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Além das exposições anteriores, foi a abordagem que melhor dialogou 

com as opções teóricas adotadas nesse trabalho, com as convicções e crenças que 

entranhadas na alma do pesquisador cruzaram o percurso da investigação, fazendo-

se perceber a metamorfose que sofre o sujeito ao olhar o objeto que deseja 

conhecer pelo lado de dentro do contexto onde ele se desenvolve.  

Tomada por essas convicções, encontrei na abordagem qualitativa de 

investigação os meios que melhor justificam minha imersão no cotidiano escolar 

para realizar o estudo em questão, para responder as inquietações, dúvidas e 

incertezas que permeiam o objeto dessa investigação, além de ser 

consideravelmente pertinente ao referencial teórico definido para esse estudo, é 

também uma perspectiva que vem se tornando cada vez mais presente no âmbito 

das pesquisas sobre os processos formativos educacionais.  

Seu enfoque se concentra em nuances da etnografia porque em ambos 

os casos elegemos o ambiente natural como a fonte principal dos dados. Essa 

interlocução se deve ao fato de que tanto a pesquisa de caráter qualitativo como a 

etnografia se movimentam e se constituem numa relação intrínseca entre unidade e 

contexto, entre o singular e o plural, no esforço que se faz em compreender o modo 

como os processos se desenvolvem. 

Nesse movimento, o pesquisador se insere não mais como sujeito 

ingênuo, contemplador de uma realidade, mas como alguém inquieto e curioso que 

imbuído por um desejo de conhecer o mundo que até então era captado por uma 

visão turva e imprecisa de um mero observador, faz escolhas metodológicas que lhe 

possibilita alargar a visão e olhar os fatos por uma lente melhorada, capaz de captar 

a essência do fenômeno em estudo.  

Essa lente metodológica também permitiu que fosse feita reflexões acerca 

do papel do pesquisador nesse processo de investigação, o ser de antes, quando a 

pesquisa ainda era um desenho de contornos irregulares e o que vai se tornando o 

pesquisador no decorrer da pesquisa? O que é permitido enxergar no movimento 

que faz da escola um organismo vivo e dinâmico, onde o fazer dos professores 

aparece muito mais inteiro e concreto. 

Assim, para que a metodologia fosse coerente com os objetivos desse 

trabalho, procurou-se estabelecer particularidades entre o objeto de estudo e a linha 

investigativa que permitisse realizar a construção dos dados da pesquisa e o 
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conhecimento dela oriundo. Foi realizado um estudo de caso do tipo etnográfico, por 

acreditar que este tipo de estudo fosse o mais adequado meio para nos apropriar e 

compreender o ambiente que foi se constituindo no convívio daqueles que faziam da 

Escola Municipal Edith Braga, não apenas o espaço do ensino, mas também das 

aprendizagens que o exercício da prática docente lhes permitia que se construísse. 

As características do estudo do tipo etnográfico culminam com os 

desejos, com as crenças e a busca que faço nessa caminhada, a busca pela 

compreensão do processo de formação contínua que se desenvolve no espaço da 

escola de educação básica para os professores dos anos iniciais, pelo entendimento 

do modo como essa instituição secular se constitui em espaço de formação para 

esses profissionais, entender como são construídas as relações de vida e trabalho 

nesse ambiente que me parece tão familiar, mas também enigmático, que guarda 

em suas entranhas códigos, segredos, informações não reveladas, saberes e 

experiências singulares, porque singulares são as pessoas, o espaço, o momento, 

os sentimentos que ali aflora.  

Esse sentimento de singularidade que a escola deixou exalar como um 

aroma que fica no ar, não poderia ser desvelado se eu continuasse do lado de fora, 

se eu me contentasse em sentir o cheiro apenas como alguém que ao passar na 

calçada, sente que naquele lugar há um “perfume” diferente do que já sentira e 

percebe que esse cheiro lhe faz lembrar outros aromas, mas seu olfato ainda não 

lhe permite dizer exatamente o que é. Esse sentimento de curiosidade e de 

indefinição me instigou a caminhar para dentro da escola e procurar compreender 

seu dia-a-dia, as ações ali desenvolvidas, as representações de seus atores. Para 

André, o estudo do tipo etnográfico permite ao pesquisador conhecer a escola mais 

de perto, que por sua vez significa: 

[...] colocar uma lente de aumento na dinâmica das relações e interações 
que constituem o seu dia-a-dia, apreendendo as forças que a impulsionam 
ou que a retêm, identificando as estruturas de poder e os modos de 
organização do trabalho escolar e compreendendo o papel e a atuação de 
cada sujeito nesse complexo interacional onde ações, relações, conteúdos 
são construídos, negados, reconstruídos ou modificados. (2009, p.41) 

 

Não consigo pensar em compreender a escola como espaço de formação 

para os professores, sem mergulhar em seu âmago, sem procurar saber seus 

sonhos, seus desejos mais ínfimos, sem saber quem são seus atores, o que 

pensam, o que dizem, sem saber quais relações de poder ali se constitui. 
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O uso da etnografia nesse estudo ajudou a consubstanciar o objeto dessa 

pesquisa, assim como, possibilitou interpretar e (re)escrever a realidade não mais 

com a visão contemplativa, mas com a responsabilidade de quem olha o contexto e 

o interpreta na ótica de quem os protagoniza, e na medida que assim o faz vai 

refazendo o movimento, apontando suas contradições e recuperando a força viva 

que está presente no processo de desenvolvimento das relações pessoais e 

profissionais.  

 

2.2 A descrição do campo: o bairro e a escola 

 

Considerando que o problema nasce de uma realidade em movimento, 

elege-se como lócus para essa investigação a Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental Edith Braga que está localizada na Aerolândia15, bairro antigo da zona 

leste do município de Fortaleza, lugar cujo nome faz referência a Base Aérea Militar 

existente em suas proximidades, o lugar também já foi chamado de “Campo de 

Aviação” e fica entre as margens da BR 116 e da Avenida Raul Barbosa. Assim 

como o próprio bairro, recebeu um nome a partir da construção da base aérea, as 

ruas também foram agraciadas com nomes de oficiais da Aeronáutica como forma 

de homenagem a esses homens. Diz a história que alguns dos homenageados 

participaram da 2ª guerra mundial e como reconhecimento ao trabalho, seus nomes 

com suas respectivas patentes batizaram as ruas do bairro, tem aproximadamente 

doze mil habitantes distribuídos em sua área geográfica. 

Num rápido passeio pelo bairro, logo é possível identificar ruas que levam 

o nome de generais, capitães, tenentes e aspirantes, a escola fica na Rua Capitão 

Vasconcelos, paralela a ela fica a Rua Capitão Clóvis Maia, a seu lado fica a Rua 

Tenente Wilson; uma das obras mais antigas do bairro, o Mercado da Aerolândia, 

fica entre a BR 116 e a Rua Tenente Roma, a principal igreja do bairro fica na Rua 

Aspirante Mendes, e assim por diante... 

O conjunto arquitetônico do bairro é composto em sua maioria por casas 

residenciais, embora cercado por dois “cinturões comerciais” localizados na BR 116 

e na Avenida Raul Barbosa. As unidades habitacionais que ficam no centro do bairro 

são todas em alvenaria; a arquitetura é um misto que vai da mais simples às mais 

                                                           
15

 Etimologicamente, significa “cidade do Ar”. Disponível em <www.omb100.com/fortaleza-
aerolandia/história>  
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elaboradas, com dois pavimentos, com áreas externas generosas, muros altos, 

algumas ainda preservam árvores frutíferas no quintal. 

O bairro conta ainda com um posto de saúde, uma praça que abriga os 

praticantes de esporte e que fica logo ao lado da passarela utilizada para fazer a 

travessia da BR 116, uma agência bancária, um pequeno comércio local, algumas 

igrejas, dentre elas a Igreja Católica Nossa Senhora do Sagrado Coração construída 

em 1954, duas escolas públicas de Ensino Fundamental, sendo que uma localizada 

às margens da Avenida Murilo Borges atende os alunos de 6º ao 9º ano, enquanto a 

EMEIF Professora Edith Braga recebe os alunos da Educação Infantil e anos iniciais 

de 1º ao 5º ano.  

No coração do bairro, ainda às margens da BR 116 fica o antigo “Mercado 

da Aerolândia”, cujas marcas do tempo confundem-se com o abandono evidenciado 

na estrutura metálica tomada pela ferrugem, nas paredes esburacadas, no telhado 

danificado, no mato que teima em crescer no seu entorno, na calçada que não existe 

mais; mesmo assim, o prédio foi tombado como patrimônio histórico pela Prefeitura 

de Fortaleza em 2008. 

É verdade que ali ainda existe um traço da história de seus fundadores, 

do modo como tudo começou, ainda existe a magia de um tempo onde os vizinhos 

podiam colocar as cadeiras na calçada para conversar. Pude observar, nas vezes 

em que fiquei na escola no turno da tarde, que alguns moradores mantêm o hábito 

de sentar a calçada no comecinho da noite, como também compram água numa 

carroça que passa pela manhã: disseram-me que aquela água vem de poço 

artesanal e que é mais barata que as vendidas em garrafões pelos supermercados. 

Embora esses modos de vida se sobressaiam, não podemos negar que, 

na contramão desse clima bucólico que aparentemente parece existir, há uma onda 

de violência que assusta e impede que, como num rito de passagem, esses 

costumes sejam transmitidos às gerações futuras.  

Na escola esse desequilíbrio era muito marcante, parecia saltar aos 

nossos olhos, como também é o entorno do bairro, as casas em sua maioria são 

pequenas, próximas das ruas, quando construídas em dois pavimentos é porque 

abriga mais de uma família, praticamente não tem calçadas e suas características 

são bem diferentes das moradias existentes no coração do bairro. 
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Às vezes quando voltava das observações de campo, procurava andar 

por ruas diferentes para observar o lugar onde a maioria daquelas crianças morava; 

podia-se ver que muitas não eram das proximidades da escola, suas residências 

não ocupavam as ruas cujos nomes homenageavam os militares, vivia nas margens, 

onde a pobreza e a miséria soavam mais alto. Percebia também que o caminho da 

chegada me alegrava mais, me deixava mais confortável; à medida que fui 

convivendo com o campo, fui também tomando decisões que me permitissem 

conhecer melhor o lugar para onde me deslocava, então resolvi que sempre que 

fosse possível tomaria caminhos diferentes para chegar e para sair. 

Chegava sempre pelo lado onde ficava a praça, ali todas as manhãs tinha 

um grupo de pessoas praticando atividades físicas; em alguns dias havia uma 

música que saia alegre de uma caixa de som que eu não sabia onde era ligada, a 

maioria dos praticantes parecia já ter ultrapassado os cinqüenta anos de vida, havia 

aqueles que talvez tivessem vivido a metade desse tempo, mas não era a 

diversidade da faixa etária que me chamava atenção. Em princípio, a calma, a 

tranquilidade, a expressão de plenitude que aquele contexto transmitia, até me 

faziam esquecer os relatos de colegas e outros servidores sobre os furtos que 

aconteciam ali; depois eu começava a procurar nos rostos daquelas pessoas algum 

traço que me lembrasse as mães, as avós, os pais e avôs que estavam todos os 

dias na porta da escola, por mais que me esforçasse não conseguia e não era por 

problema de memória, parecia que a clientela da escola simplesmente não fazia 

parte daquele grupo. 

Quando saía da escola o contexto era outro, o caminho também, parecia 

que quanto mais próximo das avenidas Murilo Borges e Raul Barbosa se ia 

chegando, mas a sensação de medo e insegurança crescia, as casas pareciam 

úmidas, os becos estreitos, a impressão que se tinha era que ambas as casas 

haviam sido construídas sobre o manguezal do parque do Rio Cocó, havia crianças 

atravessando a Avenida Murilo Borges, casas em condições insalubres. 

Não estava pesquisando a comunidade local, mas também não queria, 

nem poderia isolar a escola desse contexto macrossocial; aquelas observações 

podiam ajudar a compreender questões de natureza política, social e cultural no 

âmbito da escola, podiam me trazer elementos esclarecedores para determinadas 

posições do grupo pesquisado, por que: 
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No estudo das questões do cotidiano da escola a dimensão 
sociopolítica/cultural de natureza macroestrutural da prática educativa [...] 
inclui uma reflexão sobre o momento histórico, sobre as forças políticas e 
sociais e sobre as concepções e valores presentes na sociedade. (ANDRÉ, 
2009, p.44) 

 
Isso implica pensar a escola na perspectiva da comunidade local: quais 

os significados da escola para aquela gente que vem de longe, inclusive de locais 

onde há escolas próximas, para ali matricular seus filhos? E a escola? O que faz, no 

sentido de contribuir com a melhoria daquela comunidade? As ações de um grupo e 

o modo de organização de uma instituição social, como é a escola, não acontecem 

no isolamento do contexto; pelo contrário, essas forças contraditórias de natureza 

política, social, cultural e histórica também influenciam seu cotidiano - nesse trabalho 

precisamos é saber onde e como essa influência aparece. 

A Escola de Ensino Infantil e Fundamental Professora Edith Braga foi 

fundada em 1951, mas só foi inaugurada quatro anos depois, em 30 janeiro de 1955 

com o nome de Grupo Escolar16 D. Edith Braga, ofertando as quatro primeiras séries 

do primeiro grau.  

Até 2012, fazia parte do conjunto de escolas pertencentes a 

coordenadoria de ensino da Secretaria Executiva Regional 6, a partir de 2013, por 

razões administrativas, passou a pertencer ao quadro de escolas da Secretaria 

Executiva Regional 2, embora geograficamente ainda faça parte da área de 

abrangência da SER 6. 

Com a reforma do ensino em 1972, a escola passou de grupo escolar à 

Escola de 1º grau Edith Braga, isso implicou a ampliação da oferta de ensino até a 

6ª série do antigo primeiro grau, inaugurou-se também nesse mesmo ano a oferta do 

ensino noturno. Mais tarde, no ano de 1975, como conseqüência de mais uma 

reforma no sistema educacional do Ceará, a escola é obrigada a adotar o sistema de 

telensino para as séries terminais do ensino fundamental. 

Desde 2007, a escola vem apresentando melhoria significativa nos 

Indicadores de resultados do ensino, sobretudo o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), que aponta os seguintes resultados para o 5º ano: 
                                                           
16

 De acordo com Dermeval Saviani (2010, p.171-177), os grupos escolares criados em meados de 
1892 tinham como objetivo principal substituir as escolas isoladas existentes naquele período, 
organizando o ensino público em séries homogeneizadas. “No fundo, era uma escola mais eficiente 
para o objetivo de seleção e formação das elites” (p.175). O que me remete trazer a questão da 
criação dos grupos escolares para esse texto é a necessidade de se pensar a influencia das 
necessidades socais no modo de se organizar a escola. 
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Tabela 2 – Ano de referência, nota do IDEB e as metas estabelecidas pelo INEP a 

cada biênio até 2021. 

 

Escola Municipal Edith Braga 

ANO IDEB OBSERVADO METAS 

2005 3.4 - 

2007 4.0 3.5 

2009 4.0 3.8 

2011 5.5 4.2 

2013 5.2 4.5 

2015 - 4.8 

2017 - 5.1 

2019 - 5.4 

2021 - 5.7 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, atualizado em 14/08/2012.  
 

De acordo com a tabela acima, as metas de 2019 já foram alcançadas, 

porém isso não oferece tranqüilidade à escola, esse sentimento ficou explícito 

durante uma reunião que aconteceu em abril de 2012, durante a semana 

pedagógica, na ocasião a diretora apresenta os resultados de 2011 e diz aos 

professores: 1 

Quando soube dos nossos resultados no SPAECE, fiquei uma semana 
muito envaidecida, mas depois a ficha caiu, esse resultado nos traz uma 
responsabilidade muito maior que antes, se chegamos até aqui, não 
podemos regredir! Agora é melhorar cada vez mais, e vamos conseguir! 
(JASMINE

17
, trecho do diário de campo realizado em 26 de abril de 2012) 

 

Essa situação dá credibilidade à escola, as salas estão sempre lotadas, 

embora, em 2012 tenha acontecido uma queda na matrícula. A direção disse que, 

por conta das inúmeras greves da categoria, as aulas no município de Fortaleza têm 

demorado a começar (o calendário escolar de 2012 estava iniciando no final de 

abril), esse fenômeno parece gerar desconfiança dos pais quanto ao sistema público 

de ensino, ocasionando o êxodo desses alunos para as escolinhas particulares do 

bairro: 

                                                           
17

 Jasmine é um nome fictício dado a uma das gestoras da Escola Municipal Edith Braga, cuja 
caracterização será apresentada no subitem deste capítulo denominado de “sujeitos da pesquisa”. 
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[...], eles matriculam os filhos nessas escolas porque já não acreditam que 
as aulas aqui vão retornar, essas inúmeras greves têm ocasionado essa 
descrença em nossas escolas, mas assim que o ano letivo começar eles 
voltam para cá, eles sabem que a nossa escola é muito melhor que essas 
escolinhas, no ano passado também foi assim, e quando foi em maio não 
tínhamos mais onde matricular alunos[...]. (JASMINE, trecho do diário de 
campo de 26 de abril de 2012) 

 
Sobre a evolução do quadro de matrícula da escola nos últimos dois anos, ver 

tabela abaixo: 

 
Tabela 3 – Número de alunos matriculados na escola por ano e série, a partir de 

2011. 

 
Escola Municipal Edith Braga 

 2011 2012 

1º 2º 3º 4º 5º 1º 2º 3º 4º 5º 

Nº de 

Alunos 

126 139 158 136 108 82 125 122 139 121 

Nº de 

Turmas 

06 06 06 04 04 04 06 06 05 04 

Fonte: Elaboração própria, com base nas informações colhidas de documentos da Secretaria 
Municipal da Educação de Fortaleza. 
 

À época da pesquisa, no interstício de 2011 a 2012 a escola contava com 

17 salas de aula; 01 laboratório de informática educativa; 01 sala de leitura; 01 sala 

de professores; 01 sala para reforço escolar; 01 sala para Atendimento Educacional 

Especializado (AEE); 01 secretaria; 01 sala para direção; 01 banheiro para 

funcionários; 02 almoxarifados; 01 cozinha; 01 despensa; 01 pátio coberto; 01 

quadra esportiva; 01 pequeno estacionamento; 02 áreas livres utilizadas para a 

locomoção e recreação das crianças, 06 banheiros para alunos, sendo 03 para o 

público feminino e 03 para os meninos. 

O conjunto arquitetônico do prédio era simples, sua estrutura evidenciava 

que ao longo do tempo também sofrera mudanças nem sempre harmoniosa. Ao 

entrar pelo portão principal, um segundo portão aparecia, e era por ele que se tinha 

acesso ás salas de aula e a sala da direção que ficava logo a direita de quem 

entrava; andando mais um pouco se tinha acesso a um pequeno pátio coberto que 

ligava a sala dos professores e a cozinha que ficava à esquerda. Em todos os blocos 

existiam salas de aula; para se ter acesso ao bloco em que ficava as salas da 

Educação Infantil e do 1º ano precisava passar por dentro da sala dos professores, 
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situação nem sempre agradável para quem utilizava aquela sala, principalmente 

para estudar. Mas também não era o único acesso existente, havia um portão que 

também dava acesso ao local, porém sua entrada estava sempre bloqueada por 

pilhas de materiais inservíveis. Parecia que ninguém se preocupava com aquela 

situação; às vezes, algum professor reclamava, mas logo se esquecia e tudo 

continuava do mesmo jeito. 

De qualquer maneira, ainda que os espaços não fossem exatamente 

como sugere a atual legislação sobre a construção de escolas, o prédio estava 

sempre limpo, com as paredes sempre pintadas, com os espaços bem organizados 

para receber os alunos. Durante o período em que se desenvolveu a pesquisa 

nunca se ouviu reclamação por falta de material pedagógico e de expediente. 

Mesmo modestamente o conjunto da obra servia bem, tanto a alunos como aos 

professores. 

Nos anos em que a pesquisa se desenvolveu a escola funcionava nos 

três períodos, sendo que, no turno diurno atendia alunos da Educação Infantil 

(quatro e cinco anos) ao Ensino fundamental (1º ao 5º ano). À noite funcionava com 

o primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos. 

Em 2012, ano em que encerrou-se as observações de campo, a escola 

dispunha em seu quadro de servidores, dos seguintes profissionais: 01 diretora; 01 

vice-diretora; 02 coordenadoras pedagógicas, 01 orientadora educacional; 01 

secretária escolar, 02 agentes administrativos, 25 professores de 1º ao 5º ano; 05 

professore de Educação Infantil; 03 professores de Educação de Jovens e Adultos; 

01 professora de AEE; 01 professora do Laboratório de Informática Educativa; 02 

professoras de apoio á gestão; 02 professores de educação física. 

No entanto, nessa investigação, por razões de tempo e recurso, optou-se 

por delimitar o período e a quantidade de sujeitos a ser observado, para isso elegeu-

se critérios de cunho teórico-metodológico na seleção. Sobre esse critério observou-

se em Bogdan e Biklen (1994, p.207), que ao sugerir sobre as decisões que o 

pesquisador deve tomar na análise de campo, ele nos lembra que: 

 
Dado que tudo é interessante e o universo que quer estudar parece não ter 
limites, as escolhas mostram-se difíceis. Tem de se disciplinar no sentido de 
não querer estudar tudo e precisa colocar alguns limites à sua mobilidade 
física, porque, se assim não for, obterá dados demasiado difusos e 
inapropriados para aquilo que se propôs fazer. 
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Assim, após os primeiros contatos com a escola optou-se em realizar as 

observações de campo, apenas no turno da manhã e como público elegeu-se os 

professores de 1º ao 5º ano. Em primeiro lugar porque ao eleger apenas um turno já 

se reduzia pela metade o número de sujeitos a serem investigados; em segundo 

lugar, porque as cobranças por melhores resultados têm-se concentrado sobre 

esses profissionais; em terceiro, as motivações para realizar a pesquisa nasceram 

na diversidade das experiências com os professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental, sobretudo com que lecionavam nas turmas de 1º e 2º anos. 

Ao longo das observações de campo percebeu-se que, dentre as treze 

professoras do turno da manhã, algumas se destacavam nas atividades que prefiro 

chamar de “atividades de formação”, que foram os planejamentos, os momentos de 

estudos e as grandes reuniões do grupo, sendo que as professoras de 2º ano eram 

as que mais se destacavam - ambas participavam de formações externas, mas por 

várias vezes evidenciaram que as atividades da escola contribuíam muito mais com 

seu aperfeiçoamento profissional e, assim, por mais que participassem da formação 

do PAIC, onde o professor fica preso a uma rotina, elas conseguiam ampliar esse 

campo de compreensão e romper com as amarras da metodologia do Programa. 

Além de três professoras do 2º ano, elegemos uma do 1º ano, uma do 3º 

ano e uma do 5º ano; desse grupo, apenas as professoras de 3º e 5º anos não 

participavam de formações externas, isso dava certa heterogeneidade nos modos de 

conceber a formação, e eu queria perceber onde estavam os pontos de divergência 

e convergência entre ambas.  

A escolha da escola se deu, em primeiro lugar, porque na condição de 

supervisora escolar da rede municipal desse município, fui tomando conhecimento 

de pistas que levavam a acreditar que, naquela unidade de ensino, existia um 

trabalho de formação que não existia nas demais. 

Tratava-se de um caso ou fenômeno com características muito próprias, e 

tudo indicava que aquela escola caminhava de um modo particular em relação à 

orientação do trabalho docente, ou pelo menos era o que as informações 

preliminares revelavam. Em segundo lugar, as conversas com a vice-diretora e o 

testemunho do relato do trabalho defendido pelas professoras da escola em 2009 

motivaram inclusive o tema da investigação, e as avaliações externas revelavam 

avanços que eram identificados apenas em duas unidades escolares da área de 
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abrangência da Secretaria Executiva Regional 6, sendo que na outra não se tinha 

registro ou notícia de algum tipo de formação em serviço por lá realizado. Dessa 

forma, tudo indicava que estávamos diante de um fenômeno que, a priori, só existia 

na Escola Municipal Edith Braga.  

 

2.3 A entrada no campo, negociações e acordos 

 

Após a aprovação na seleção do mestrado, em agosto de 2011, se dava 

início a uma nova etapa, obter da escola autorização, para que a pesquisa pudesse 

ser realizada. Compreendia-se que os contatos anteriores, realizados na tentativa de 

conhecer a escola e seus sujeitos, ajudaram a definir as formas de investigar o 

objeto de estudo. Assim delineava-se também o campo “[...] como uma 

possibilidade de conseguirmos não só uma aproximação com aquilo que desejamos 

conhecer e estudar, mas também de criar um conhecimento, partindo da realidade 

do campo” (CRUZ-NETO, 1994, p. 51). Desse modo, o campo corresponde ao 

contexto do encontro com o outro, que ajuda o pesquisador a se encontrar no 

empreendimento de busca com o qual se comprometeu ao estabelecer às questões 

que dão sentido a pesquisa. É concebido como o recorte que o pesquisador faz em 

termos de espaço, representando uma realidade empírica a ser estudada a partir de 

concepções teóricas que fundamentam o objeto da investigação (CRUZ-NETO, 

1994). Desse modo, ao ser definido o campo, também se define o modo de entrada, 

a lente com a qual se olha a experiência empírica em todas as suas possibilidades e 

obstáculos. 

Assim, uma vez decidido o campo de pesquisa, o próximo passo seria 

apresentar à escola as intenções da pesquisa. Conforme já foi dito anteriormente, já 

existia certo grau de relação entre pesquisadora e escola; essa condição não me 

colocava em privilégio com relação à entrada no campus, mas também não era de 

todo uma estranha. Isso facilitaria o primeiro contato - eu já havia expresso em 

conversas anteriores meu interesse pelo trabalho que a escola vinha 

desenvolvendo; por outro lado, sabia-se que algumas unidades escolares do 

município vinham resistindo à entrada de pesquisadores em seu interior, um diretor 

havia dito no próprio Distrito Educacional que a Universidade se apropriava do fazer 

da escola, de suas experiências, mas não dava retorno após o encerramento da 
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pesquisa; existia inclusive uma portaria expedida pela Secretaria de Educação do 

Município de Fortaleza, que dizia que as pesquisas só poderiam ser realizadas 

nessas instituições após autorização oficial assinada pelo Secretário da Educação.  

Para Bogdan e Biklen (1994, p.115), esse é “O primeiro problema com que o 

investigador se depara no trabalho de campo é a autorização para conduzir o estudo 

que planejou”. Era necessário sentir o que a escola pensava a respeito, apresentar 

nossas intenções da forma mais clara possível desde o início, era importante para 

que pudesse se estabelecer uma relação de confiança entre pesquisador e sujeitos 

da escola. 

O contato inicial se deu por telefone ainda em agosto de 2011; naquele 

momento falei com a vice-diretora, pessoa com a qual vinha mantendo certo diálogo, 

falei da aprovação no mestrado e pedi para agendar uma visita à escola. Não tinha 

nenhuma intimidade com a diretora, conhecia umas três professoras da época em 

que fui formadora do PAIC e sabia um pouco da rotina da escola pela própria vice-

diretora e por informações anteriores, obtidas no Distrito Educacional. A 

coordenadora recebeu com alegria a notícia e se colocou a disposição da 

investigação.  

Marcamos a visita inicial, e no final da primeira quinzena de agosto fui 

conversar com a equipe de gestão. Sabia que a autorização oficial para a pesquisa 

só aconteceria com anuência da Secretária da Educação, mas era muito importante 

obter o consentimento da escola, inclusive para depois solicitá-lo nos conformes da 

lei; entendia que caso não fosse do interesse da instituição a realização da 

pesquisa, de nada adiantaria a autorização da Secretaria de Educação. 

A vice-diretora havia me falado que melhor seria chegar após às nove e 

trinta da manhã ou depois das quinze e trinta da tarde, considerando que o primeiro 

momento, antes do intervalo, é sempre muito conturbado, é quando professores e 

alunos estão chegando, quando os pais aproveitam para resolver alguma questão 

pendente ou mesmo para solicitar um documento. Optei por chegar pela manhã, 

estava ansiosa, não sabia se seria aceita pela gestão e depois pelos professores. 

Foram realizadas as apresentações, eu lhes falei do projeto de pesquisa, minhas 

intenções, pois naquele momento a única certeza que tinha era que seria aquele o 

lugar onde aprofundaria meu olhar na tentativa de conhecer o modo como a escola 

se organizava em função da formação contínua dos professores, mas também não 
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queria surpresa que atrapalhasse o caminhar, era necessário ganhar a confiança do 

grupo e penso que o primeiro passo seria com uma conversa franca e transparente. 

Para Malinowski (1978, p.18), “[...] Os resultados da pesquisa científica, em qualquer 

ramo do conhecimento humano, devem ser apresentados de maneira clara e 

absolutamente honesta”.  

Nesse trabalho, entendido como o esforço em apresentar o detalhamento 

fiel das condições em que ocorreu a investigação, buscou-se apresentar não só o 

caminho, mas o caminhar que é próprio do caminhante, nesse sentido não se tem a 

intenção de provar nada, mas de apresentar os dados o mais próximo possível da 

complexidade do contexto em que se desenvolveram as ações do cotidiano da 

escola no fazer de seus sujeitos. Desse modo, para Bogdan e Biklen, “ao optarem 

por uma abordagem objetiva”, “[...] o investigador explicita os seus interesses e tenta 

que os sujeitos que vai estudar cooperem consigo, assim quando a investigação é 

negociada se obtém a vantagem de ficar livre para entrar e sair do campus quando 

quiser” (1994, p. 116). 

Foram apresentados o projeto de pesquisa, minhas motivações pelo tema 

e meu interesse pelo campo. A partir dali uma longa conversa se estabeleceu, pedi 

que falassem um pouco do trabalho desenvolvido ao longo dos anos, de suas 

inspirações..., e para minha surpresa, não houve resistência, a impressão que tive, é 

que havia ali uma necessidade latente de falar sobre aquilo, de dizer o quanto 

lutavam para manter o trabalho. As duas gestoras (diretora e vice-diretora) falaram 

de suas motivações iniciais, das dificuldades encontradas no meio do caminho e 

também da “desesperança” que no momento sentiam em decorrência da falta de 

apoio da Secretaria de Educação:  

 
Alice - [...] Tenho vontade de desistir, ás vezes a impressão que tenho é que 
a Regional não se preocupa de fato com a aprendizagem dos alunos, que o 
diretor bom, é aquele que vive lá para falar dos problemas da escola, aqui a 
gente discute soluções, é verdade que estamos muito distante de atingir o 
ideal, mas nossos resultados têm melhorado, temos procurado resolver 
nossos problemas aqui! Esse ano já fomos chamadas atenção duas vezes, 
uma porque não participamos de todas as reuniões e a outra porque não 
vamos a Regional, não adianta ir lá, qual é o trabalho que a Regional vem 
fazendo para melhorar os resultados das escolas? [...].  
Jasmine – O que adianta fazermos todo esse sacrifício?  Organizamos 
alunos em outros espaços, mobilizamos pais, professores do LIE, da sala 
de leitura para os alunos não ficarem sem aula e o professor poder planejar, 
nesse mesmo dia a SME não quer saber o que estamos fazendo, retira 
professor da escola, coordenador, é difícil! Mas, já estou acostumada. 
(trecho do diário de campo realizado em 08/08/2011). 
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Havia orientações oficiais que atrapalhavam o modo como a escola vinha 

se organizando, algumas formações externas tiravam os professores da escola no 

dia do estudo interno/planejamento. Naquele período, ainda havia aula nos sábados, 

e assim até esses dias, antes utilizado para estudo e planejamento eram 

comprometidos com atividades de interação com aluno. Essa condição parecia 

abalar o trabalho e os planos da escola, as palavras soavam carregadas de 

sentimentos que se misturavam entre a aceitação e a negação, ou seja, aceitar as 

orientações da secretaria e se limitar a executá-las ou transgredi-las e fazer o que 

acreditava, e continuar realizando os estudos, fazendo as intervenções com os 

professores, realizando as oficinas pedagógicas. 

De acordo com a vice-diretora, a Escola Municipal Edith Braga, ao 

perceber que parte significativa dos alunos, matriculados no segundo ano do Ensino 

Fundamental, concluíam o ano letivo sem consolidar o básico da leitura e escrita, 

aprendizagem que se entendia necessária ser desenvolvida naquela faixa etária, 

elas ficaram preocupadas com a situação que de certa forma as deixava 

paralisadas, diante da inércia da própria Secretaria da Educação. Os dados eram 

alarmantes:  

[...], olhe eu vou lhe dizer em números! A coisa que me assustava mais era 
que na passagem de 2006 para 2007 nós tivemos 59 reprovações no 
segundo ano num universo de seis turmas, significava dizer que duas 
turmas tinham ficado reprovadas, tínhamos em média vinte e poucos alunos 
por turma entendeu? (ALICE, trecho do diário de campo realizado em 
agosto de 2011) 

 
Acredita-se que naquele momento inicial o sujeito pesquisador ainda era 

vista como alguém da Secretaria de Educação, de modo que parte do que estava 

sendo dito oscilava entre desabafo, denúncia e solidão, pois a escola tem sido muito 

cobrada nas últimas décadas. Por outro lado, a Secretaria de Educação pouco tem 

contribuído com o assessoramento que se pressupõe necessário ao trabalho dessas 

instituições públicas, e assim elas caminham muito sozinhas, ora fazendo o que 

ditam as orientações, ora transgredindo e fazendo do jeito que sabem e acreditam. 

[...] ano passado fizemos a festa do folclore na escola, ficamos o dia todo 
com a escola aberta, os alunos dos dois turnos vieram, apresentaram 
trabalhos, participaram, foi um movimento muito intenso, teve barraca de 
comida típica, os pais participaram, estávamos exaustas, liberamos os 
alunos às quatro horas da tarde, justamente nesse momento chegou uma 
equipe da Regional, olharam os meninos saindo, fizeram algumas 
perguntas, mas no fundo sabemos que viram somente o horário da saída, a 
própria lei diz que os meninos têm direito a quatro horas de aula, naquele 
dia tiveram mais que isso, explicamos o acontecido, mas fica a dúvida, qual 
a visão da equipe ao se deparar com aquela situação? Não recebemos 
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nenhum elogio, o olhar é de desconfiança [...] (ALICE, trecho do diário de 
campo, agosto de 2011.) 

Sentia que, ao mesmo tempo em que era vista como alguém da 

Secretaria, também era tida como alguém em quem confiavam, pois do contrário, a 

escola não teria admitido que liberava os alunos para que os professores pudessem 

estudar e planejar: 

[...] tivemos um dia inteiro com os alunos, no dia seguinte, uma sexta-feira 
estávamos com os professores, planejando, estudando, sei que a lei não 
permite, que a Regional condenaria esse procedimento, mas não tínhamos 
outro jeito, ou fazíamos assim, ou cruzávamos os braços e deixava tudo 
como era[...] (ALICE – diário de campo realizado em 10/02/2012). 

 

Segundo a diretora, a escola tomou conhecimento de que outro município 

cearense já desenvolvia um projeto de formação em serviço para os professores dos 

anos iniciais do ensino fundamental; nesse mesmo período, por razões particulares, 

a coordenadora pedagógica passou a realizar visitas freqüentes a esse mesmo 

município e se deparou com o PAIC – Programa de Alfabetização na Idade Certa 

que tinha como uma de suas finalidades atuar na formação contínua dos 

professores. Em relato, a coordenadora explicitou um pouco da caminhada que 

tiveram que trilhar para fazer da escola um espaço de formação para os professores: 

 
Pegamos alguns recortes da pesquisa

18
 e fomos mostrando, falamos do 

trabalho de Sobral, o que dava resultado! A questão era trazer o programa 
para que os professores da escola o conhecesse e depois era uma questão 
até de convencimento, sei lá, de sensibilização, era que nosso verdadeiro 
papel era dá conta daquilo que a pesquisa apontava, que os meninos 
concluíssem o segundo ano com o processo de leitura e escrita já 
desenvolvido. (ALICE, trecho do diário de campo realizado em agosto de 
2011). 

A constatação dessa realidade levou a escola, por iniciativa da 

coordenadora pedagógica19 e da diretora, a propor uma nova organização para o 

momento do planejamento de ensino que, até aquele momento, se resumia na 

prescrição de conteúdos do livro didático, na sugestão de alguns procedimentos e 

                                                           
18

 A coordenadora faz referência à pesquisa coordenada pela Assembleia Legislativa do Estado do 
Ceará em 2004, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF), Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do Ministério da Educação 
(INEP/MEC), Secretaria de Educação do estado do Ceará (Seduc) e outros envolvidos. A pesquisa foi 
aplicada em 55 municípios cearenses, com crianças matriculadas na 2ª série do Ensino Fundamental. 
De acordo com a pesquisa 39% dos alunos não liam textos, 31% leram com dificuldades e apenas 
15% leram e compreenderam. A pesquisa encontra-se publicada no relatório final do Comitê 
Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar, pela Assembleia Legislativa do Ceará, 2006. 
19

 A coordenadora pedagógica que implantou os momentos de estudo e formação no espaço da 
Escola, tornou-se vice-diretora no ano de 2010; mesmo ocupando uma função mais voltada para as 
questões administrativas da escola, não abandonou o trabalho de orientação aos grupos de estudos 
junto aos professores, atividade assumida anteriormente no papel de coordenadora escolar. 



51 
 

 

 

na elaboração de objetivos que pouco refletiam a realidade da sala de aula. De 

acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Educação o planejamento 

deveria ser realizado uma vez por mês, em um sábado destinado para esse fim, de 

modo que alguns professores permaneciam por pouco mais de quatro horas para 

realizá-lo, além do que, era nesse dia também que a direção aproveitava para 

encaminhar questões gerais sobre o funcionamento da escola.  Na maioria das 

vezes o professor com duas turmas de uma mesma série elaborava um único plano, 

desse modo, deixava-se de lado as peculiaridades próprias de cada uma, ou seja, 

se o professor lecionasse em duas turmas de 2º ano, só planejava uma vez, de 

modo que um plano de aula passava a atender duas realidades. Mesmo em casos 

de haver dois professores para uma mesma série, um professor planejava enquanto 

o outro apenas copiava o que o colega já havia pensado em seu plano de aula. 

 
Visitei a escola que minha cunhada era coordenadora, uma, duas, três 
vezes... talvez mais, analisava os registros feitos por ela, escutava as 
professoras, os alunos. Foi um laboratório, eu tinha fome de aprender, de 
conhecer, aqui não existia nada disso! Quando eu chegava aqui na escola, 
o momento era outro, procurávamos fazer adaptações, mudanças, era outra 
realidade! Lá, a coordenadora entrava em sala de aula! Aqui havia uma 
espécie de proibição. (ALICE - texto extraído do diário de campo realizado 
em 08/08/2011) 

 
Para as gestoras da escola, esse conjunto de fatores implicava 

negativamente no resultado da aprendizagem das crianças ali matriculadas, 

“preocupadas com aquela situação, começamos a pensar uma proposta de estudo 

que envolvesse professores e coordenação em torno de um objetivo”, que naquele 

momento seria de melhorar os índices de aprendizagem de leitura e escrita dos 

alunos, para isso tomaram o planejamento como o ponto de partida, tornando-o 

também uma atividade de formação20. 

À medida que a conversa avançava, ia-se tomando consciência da 

importância de ser transparente e honesto com o grupo pesquisado, não no sentido 

do excesso da explicação, mas na condição do necessário, visto que o exercício de 

descobrir necessita das relações que se estabelece no campo entre pesquisador e 

pesquisados, por isso é recomendado que o percurso de uma investigação, desde o 

inicio, seja pautado em um diálogo franco entre os participantes da pesquisa. “Não 

minta, mas não seja demasiado especifico ou moroso nas suas explicações”. 

                                                           
20

 A palavra FORMAÇÃO está em itálico porque até o final de 2011 e meados de 2012 a escola não 
reconhecia os momentos de estudos e planejamento como atividades de formação docente.  
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Bogdan e Biklen (1994, p.118). Nessa pesquisa foi exatamente a explicação 

detalhada dos objetivos e a clareza das intenções investigativas em alguns 

momentos de convivência no campo que favoreceu a fluidez do trabalho. No 

primeiro encontro, a conversa demorou aproximadamente uma hora e meia, naquele 

momento foi dito que o trabalho desenvolvido ali era muito importante e poderia 

inclusive ajudar a traçar novas discussões em torno do processo de formação 

contínua dos professores, que a escola como espaço de formação ainda era pouco 

discutida entre nós e que no Distrito de Educação da Regional VI, não havia registro 

que evidenciasse o conhecimento de nenhum projeto daquela natureza, sobretudo 

para os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental que nos últimos anos 

tinham se tornado o público alvo das inúmeras formações continuada, em algumas 

vezes, também considerada em serviço. 

É verdade que não há necessidade de explicações extensas para 

qualquer pergunta, vai depender de como e por quem é feita, se a pergunta parte de 

um sujeito muito valioso para o trabalho, que exige detalhamento da pesquisa que 

se pretenda desenvolver no local, é interessante que o faça, o contrário pode trazer 

para a relação sentimentos como insegurança, rejeição, medo, desconfiança que 

venham a dificultar o processo investigativo. 

 Foi através de uma conversa longa e detalhada que se obteve da diretora 

e da vice-diretora autorização para realização da pesquisa, essa autorização era 

muito importante para o processo investigativo que pretendia-se iniciar, em primeiro 

lugar porque a pesquisa era de caráter etnográfico, por isso, havia uma certa 

urgência em adentrar o campo para começar a compreender o cotidiano das 

pessoas ali inseridas, em segundo,  por que a Secretaria Municipal de Educação 

determinava que a prática da pesquisa acadêmica em escolas da rede municipal só 

devia acontecer após autorização oficial, processo que poderia levar meses para ser 

aprovado. 

Ficou combinado que eu devia participar dos momentos de atividades 

daquele grupo, das conversas na sala dos professores, dos planejamentos, do 

próprio estudo de grupo, das reuniões de gestão. Para compreender o processo e 

suas implicações, era necessário participar de todas as atividades que os 

professores e coordenadores participassem; para isso, precisava ter liberdade para 

freqüentar todos os espaços, mas também precisava que os sujeitos cooperassem 
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para que a investigação pudesse acontecer. Esse empreendimento inicial em busca 

da autorização para entrar no campo “[...] envolve mais que uma bênção oficial. 

Passa por desbravar o caminho para uma relação sólida a estabelecer com aqueles 

com quem irá passar tempo, de modo a que aceitem a si e àquilo que pretende 

fazer” (BOGDAN E BIKLEN, 1994, p.117).  

Como já foi dito anteriormente, existia na Secretaria Municipal de 

Educação de Fortaleza uma determinação oficial regulamentando a realização de 

pesquisas acadêmicas nas unidades escolares. Essa portaria estabelecia que 

somente o(a) Secretário(a) da Educação poderia autorizar o procedimento. No 

entanto, de nada adiantaria o consentimento da autoridade superior, se os 

subordinados a essas determinações não concordassem com tal decisão, afinal de 

contas era com eles que iria conviver para realizar as observações de campo, as 

entrevistas, para consultar documentos, era sobre seu fazer, seu cotidiano, o modo 

como a escola se organizava para realizar as atividades de formação contínua dos 

professores, suas reflexões que o olhar investigativo iria se debruçar. 

Assim, se por um lado aquela conversa tinha a intenção de obter da 

gestão a aprovação para a realização da pesquisa, por outro era absolutamente 

necessário para que se estabelecesse uma relação de confiança mútua entre 

pesquisadora e sujeitos da pesquisa, até mesmo para se chegar até os professores, 

a principal via de acesso era a gestão, eram elas que podiam abrir o portão de 

entrada para que eu pudesse entrar, não só na secretaria da escola, mas também 

nos outros espaços, que eu pudesse conhecer as outras pessoas - e esse gesto 

podia ser expresso com o sim para àquele trabalho.  

Em Lima (2001, p.64, grifo nosso), a expressão popular “Pode entrar, a 

casa é sua” utilizada pelo povo simples do interior de nosso estado soa para nós 

como uma forma de acolhida, de dizer seja bem-vinda!  “Pode entrar a casa é sua 

tem ainda um sentido de estar junto para o desafio ou para a festa, para o trabalho 

ou para visita amistosa”. O sim que precisava, trazia o abraço de quem recebe um 

hóspede em sua casa, mesmo que esse seja um estranho; embora conhecesse um 

pouco da história, dos fazeres daquela escola, somente para uma pessoa do grupo 

eu era conhecida.  

A diretora me passou um cronograma das atividades da escola e, pelo 

documento o próximo planejamento deveria acontecer no dia trinta e um daquele 
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mês (quarta-feira). Combinei, então, que voltaria para participar dessa atividade, 

para que assim pudesse ser apresentada ao grupo de professoras. 

Durante os vinte e dois dias que antecederam o segundo contato com a 

escola e o primeiro com as professoras, busquei fundamentação em autores como 

Bogdan e Biklen, além das longas conversas com meu orientador, definimos que 

esse contato inicial com a escola deveria ser encarado como uma espécie de 

estudo-piloto, pois esses momentos são importantes para que os sujeitos da 

pesquisa tenham oportunidade de conhecer àquele que deseja investigar suas 

vidas, seu cotidiano (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p.119). Além disso, esse tempo 

também serviu para guiar a escolha das técnicas de pesquisa com mais precisão, foi 

durante esse período que definimos a observação participante como técnica; não 

bastava observar, o fato de estar ali, de precisar conviver, interagir, conversar para 

entender como várias situações iam se construindo ao longo das observações, me 

tornava também sujeito do contexto. 

O contato direto do pesquisador com o fenômeno observado para obter 

informações sobre o cotidiano dos atores sociais acontece com sua imersão intensa 

e profunda no espaço da unidade escolar, no contexto onde também se configura a 

prática da formação docente contínua e em serviço para esses profissionais, esse 

modo de compreender a realidade é possível porque “[...] Na medida em que o 

observador acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, pode tentar 

apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles atribuem à realidade 

que os cerca e às suas próprias ações” (LUDKE e ANDRÉ, 2012, p.26).  

Consoante a esse pensamento encontramos Minayo (1994, p.59), que 

considera que essa técnica também se consolida pelo contato direto do observador 

com os agentes sociais em seus próprios contextos de atuação e vivência. Desse 

modo, utilizamos a observação participante para compreender como a Escola 

Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Edith Braga se organizava como espaço 

de formação para professores e coordenadores. 

Nessa mesma direção, Cruz Neto (1994, p.55) destaca que essa 

aproximação inicial “[...] deve ser gradual, onde cada dia de trabalho seja refletido e 

avaliado, com base nos objetivos preestabelecidos”. Assim, procurei traçar a 

caminhada, respeitando as pessoas, refazendo o caminho, mas sem perder de vista 
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os objetivos da pesquisa, foram esses que me fizeram olhar pra frente e para trás, 

acertar e errar, mudar o percurso.  

Para Bogdan e Biklen, a observação participante é uma das estratégias 

que melhor representa a investigação de abordagem qualitativa, porque nela: 

 
O investigador introduz-se no mundo das pessoas que pretende estudar, 
tenta conhecê-las, dar-se a conhecer e ganhar a sua confiança, elaborando 
um registro escrito e sistemático de tudo aquilo que ouve e observa. (1994, 
p.16). 

 

Nesse sentido o observador, ao adentrar o mundo de seus interlocutores, 

procura conhecê-los, mas também se deixa conhecer; assim, nos primeiros contatos 

com a escola procurei conhecer melhor os professores, participando 

sistematicamente do cotidiano deles. 

Para o encontro com as professoras, cheguei por volta das oito horas; a 

diretora me encaminhou até a sala onde duas delas já se encontravam discutindo 

um documento curricular. A vice-diretora entrou e fez as devidas apresentações. 

Inicialmente fiquei preocupada, quase decepcionada: será que aquilo era o estudo? 

Fiquei ali sentada ao lado das duas a observar, até que o “sino” toca para indicar 

que é hora do intervalo, as duas professoras guardam o material e a mesa que antes 

abrigava livros, cadernos, lápis e canetas, agora recebe o café, um pote de 

biscoitos, e algumas louças e talheres; aos poucos, outras professoras vão 

chegando e juntando-se às primeiras. Logo a sala fica cheia, falta espaço na mesa, 

algumas sentam em um sofá ao lado, onde também preferi ficar. A vice-diretora me 

apresenta às demais, visto que quando cheguei as aulas já haviam começado e boa 

parte daquelas professoras já tinha se dirigido as suas respectivas salas. Digo-lhes a 

que vim, apresento-lhes a proposta de estudo e informo que deixei uma cópia com a 

direção. Para Cruz Neto (1994) esse procedimento é importante porque os sujeitos 

da pesquisa devem ser esclarecidos sobre aquilo que pretendemos investigar e as 

possíveis repercussões favoráveis advindas do processo investigativo.  

Algumas olham para mim sem demonstrar interesse por aquilo, outras se 

lembram de mim do período da formação do PAIC, duas delas me perguntaram mais 

detalhes sobre o trabalho, sobre o tema, o porquê de ser ali e não em outro lugar, 

quanto tempo iria permanecer na escola. Passado esse instante, todas se voltam 

para o café e a conversa corre normalmente, como se ninguém de fora do grupo 

estivesse ali até que o “sino” toque novamente, para indicar que o intervalo terminou. 
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Aos poucos a sala vai ficando vazia e duas professoras se juntam para 

planejar, a vice-diretora chega e se junta ao grupo, pergunta como estou e segue 

fazendo intervenções junto a essas duas professoras. Elas não parecem muito à 

vontade com minha presença que, naquele momento, só observava; percebo isso, 

mas continuo ali, no fundo também não me sentia tão à vontade, mas precisava 

ficar. Fiz algumas anotações, elas olhavam apreensivas para meu bloco de registro, 

eu procurava disfarçar a escrita, camuflar o material para diminuir a sensação de 

desconforto que nascera ali; mesmo assim, permaneci até às onze horas, horário 

em que se encerraram os trabalhos. Agradeci às professoras por me aceitarem ali e 

disse-lhes que voltava, uma delas perguntou: como fomos? Pela pergunta, parece 

que eu ainda era vista como alguém da Secretaria de Educação. Esse rompimento 

foi o mais difícil, tanto para mim, como para elas: saber onde terminava o papel da 

supervisora escolar e começava o da pesquisadora foi um dilema que nos perseguiu 

por aproximadamente três meses, nesse período viveu-se uma espécie de entre 

dois, com a convicção que esse era um problema que precisava ser superado. 

Resolvi ficar para o turno da tarde, também haveria planejamento, e se 

era nesses momentos que a formação acontecia, era preciso observá-los também. 

Fui apresentada aos professores logo na chegada, ali mesmo ao redor da mesa que 

ficava na sala denominada de “sala dos professores”. O ritual de apresentação 

realizado no turno da manhã se repetiu e parecia que todos (as) já sabiam qual era o 

meu papel naquele espaço. Fiquei a tarde inteira com três professoras e uma 

coordenadora; destas, uma delas também havia participado do planejamento pela 

manhã. Procurei registrar tudo. As professoras da tarde não se mostraram 

intimidadas com minha presença, fizeram perguntas sobre o curso, sobre meu 

trabalho ali, compartilharam algumas experiências em cursos de formação e uma 

delas disse ter muita vontade de fazer um mestrado. Assim, às dezesseis e trinta os 

trabalhos foram concluídos; novamente agradeci por me receberem, me despedi de 

ambas e fui embora. 

Quero abrir um parêntese para falar da impressão que me dava aquela 

mesa que ocupava quase toda extensão do espaço, ali no centro da sala. Era ao 

redor dela que todos convergiam antes de iniciar o dia de trabalho, fosse pela 

manhã ou pela tarde; na primeira hora do turno sentavam-se todas a conversar, 

assunto não lhes faltava nunca, às vezes falavam todas ao mesmo tempo. É 
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verdade também que a mesa, às vezes, se tornava pequena para o tanto de gente 

que ali se reunia, mas isso não parecia problema, existia um sofá ao lado que 

abrigava os que não conseguiam um lugar ao seu redor.  

Assim, a mesa e a sala pareciam o lugar da comunhão, era o ponto de 

chegada e de partida; ao seu redor, professores sentavam para conversar antes de 

seguirem para suas salas de aulas; depois, no intervalo voltavam para se servirem 

do banquete, sempre a partir das nove da manhã e das quinze horas à tarde. Sobre 

a mesa havia sempre uma garrafa com café, uma travessa funda com o mesmo 

alimento que havia sido servido para as crianças, na maioria das vezes um pote com 

biscoitos, além de frutas que iam saltando das bolsas para serem partilhadas no 

grupo.  

Na definição de Lévi-Strauss (1981, p. 41) "O homem é um ser biológico 

ao mesmo tempo que um indivíduo social". De modo que, responde ou 

essencialmente pela sua natureza, ou pela sua condição de ser social. Na situação 

acima, natureza e cultura estão tão imbricadas que se confundem. Aquilo também 

era um ritual de todos os dias, como numa família grande que senta à mesa para 

saciar a fome e partilhar não só a comida, mas a conversa, a companhia, o riso, a 

dor, a alegria; ali surgia assunto de toda espécie, do sapato comprado na liquidação 

ao noticiário político do dia.  

A observação participante me permite, como parte do contexto, sentar ao 

lado, naquela mesa e participar de conversas com os observados, como jamais se 

aconteceria em outros espaços da escola, porque ali era o lugar da informalidade, 

da liberdade plena de expressão. 

 
A importância dessa técnica reside no fato de podermos captar uma 
variedade de situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de 
perguntas, uma vez que, observados diretamente na própria realidade, 
transmitem o que há de mais imponderável e evasivo na vida real. 

(MINAYO, 1994, p. 59-60). 
 

Após horas de observação, chegava em casa e me debruçava sobre as 

anotações de campo, a fim de especular as informações que essas traziam, de 

localizar o exótico que existia ali, é importante que ao final de cada sessão de 

observação, “[...], o pesquisador tire o tempo necessário para contemplar a 

experiência desse dia, especular acerca do que ele ou ela estão a teorizar, escrever 

informações adicionais e planejar a próxima observação” (BOGDAN e BIKLEN,1994, 
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p.165). Esse procedimento é fundamental na condução do processo investigativo e 

nos ajuda a tomar decisões importantes. No caso dessa pesquisa, ao final dos cinco 

meses de acompanhamento aos momentos de estudo e planejamentos que 

aconteceram sempre na última semana de cada mês, percebemos que as 

observações de campo deviam acontecer em apenas um turno de trabalho da 

escola, considerando que, na condição de aluna do mestrado, precisava assistir 

aulas, de modo, que nos dois primeiros semestres do curso era preciso associar o 

trabalho de campo com as aulas, pois sempre ao final de uma sessão de 

observação precisaríamos de um tempo equivalente para ampliar as notas de 

campo. À medida que as observações iam acontecendo, aumentava-se também a 

quantidade e a qualidade dos registros nos diários de campo.   

Os meses que se seguiram, sempre na última semana, eu estava em 

campo: se tinha aula pela manhã, ia à tarde para a escola, e vice-versa. Por alguns 

dias resolvi ficar na escola nos dois expedientes na ilusão de captar todo o contexto, 

de modo que, se não estava na universidade, estaria na escola.  Esse foi o maior 

dos enganos! Acompanhei por aproximadamente quatro meses21 os trabalhos de 

estudo e planejamento nos dois turnos, chegava em casa exausta, e não conseguia 

fechar as informações obtidas em campo por completo. Alguns diários de campo se 

constituíam em textos de até quinze páginas de descrição densa; eram muitas 

informações, e tentar captá-las em sua totalidade estava acima de minhas 

possibilidades. “No primeiro dia, como não tinha uma ideia clara do que escrever nas 

minhas notas de campo, apenas olhei e tentei dar um sentido geral as coisas” 

(CORSARO, 2005, p.447).  O mediador da investigação precisa ter claro que, 

mesmo numa observação participante, onde se elege um tempo considerável de 

permanência no campus em interação com os sujeitos, nunca teremos condição de 

enxergarmos o todo, e algumas questões escapam de nosso olhar, de nossa 

compreensão; portanto nossos construtos serão sempre aproximados de uma 

realidade dada. 

Outra dificuldade encontrada foi o desvencilhamento do papel de 

supervisora escolar, acredito que tanto para mim, como para o grupo. Em meados 

de setembro de 2011, logo no início da pesquisa, estava sentada na sala dos 

professores, quando uma delas entrou esbravejando contra o Distrito Educacional 

                                                           
21

 Agosto, setembro, outubro e novembro de 2011. 
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VI, dizendo que os que lá estavam nada faziam, além de conversar e atender 

telefone, se dirigiu a mim e perguntou: “Os contracheques já chegaram? ” (trecho do 

diário de campo, de setembro de 2011). 

Tentei lhe explicar que estava afastada do trabalho para realizar a 

pesquisa e por isso não tinha como lhe responder, ao que ela retrucou: “É sempre 

assim, na Regional nunca se sabe de nada”. Desta feita, tentei dar uma explicação, 

mas quanto mais me esforçava, mais ela discordava e contra argumentava. Desisti 

de continuar a conversa, pois percebi que continuar naquela defesa podia me trazer 

problemas para a investigação, porque aquele comportamento fazia parte da 

natureza da supervisora escolar. Como pesquisadora eu precisava entender as 

razões que levava aquela professora acreditar que na Secretaria de Educação 

ninguém trabalhava. Logo percebi também que minha aceitação não seria fácil, 

precisava descobrir um modo de chegar até ela e entender as razões de suas 

críticas. Fui me dando conta que precisava construir uma relação de alteridade, 

precisava melhorar a lente de observação. O que significava aquela posição da 

professora? Seria apenas aversão ao papel desse órgão? O que significava não 

fazer nada, na visão dela? E porque a Secretaria era compreendida daquele jeito? 

Os comentários dos sujeitos, como os que foram referidos, não devem ser 

encarados como uma ofensa pessoal, mas também não deve ser de todo 

desprezada, pode vir a ser uma informação valiosa no decorrer da pesquisa. 

Chegamos ao universo da pesquisa, às vezes carregados de conceitos 

preconcebidos pelas experiências existenciais, sejam no campo pessoal, seja no 

profissional. Na mala trazemos sempre uma bagagem, mas ao chegar precisamos 

decidir o que vai ficar, o que descartar; fazemos escolhas desde o início, e às vezes 

é preciso voltar e buscar algo que ficou para trás; em outras vezes, é necessário 

acrescentar dados, informações, substituir acessórios, elementos, melhorar outros. 

O caminho da pesquisa é eclético, é dinâmico e contínuo e deve permitir que, no 

caminhar, se construa um diálogo inteligente com o contexto que se está 

investigando. 

Nesse processo de vai e vem, de busca e apreensão de uma dada 

realidade é necessário que tenhamos claro o caminho a seguir; se não fizermos 

isso, correremos o risco de não chegarmos a lugar nenhum. A metodologia ocupa 

esse papel fundamental na orientação do arcabouço teórico que dá fundamento ao 
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estudo; no entanto, tenho profunda clareza que a reflexão aqui apresentada é 

apenas um recorte flexível e provisório de uma realidade. 

E, sendo a escola o lugar da efetivação da prática docente, é também o 

lugar do movimento, da ação, da construção, da formação, é o lugar onde aflora 

sentimentos de inquietação, de prazer, desprazer, amor e raiva, de esperança e 

desencanto, de acolhimento e solidão e de tantos outros alentos que lhe alimentam 

e dão-lhe sentido, é o lugar das perguntas sem respostas, das grandes questões 

que, na maioria das vezes, nascem simples, porém carregadas de significados para 

o contexto e para os sujeitos que dela participam. 

É também o lugar para onde preciso me deslocar para compreender o 

modo como se dá o processo de formação docente para os professores dos anos 

iniciais, é em direção a esse lugar que (re) construo meu caminho e que me faço 

caminhante, em busca de elementos que me permitam construir um conhecimento 

novo em torno do objeto que me proponho a investigar. O “novo” que aqui não está 

no lugar da novidade, mas da descoberta, da curiosidade, do desvelamento, da 

possibilidade de tecer um olhar novo sobre os acontecimentos, sobre o lugar que 

não exatamente novo, pode estabelecer com o seu observador um diálogo diferente, 

dependendo sempre da lente de quem olha para se revelar. Para ilustrar esse modo 

de enxergar o descortinar de uma realidade trago um trecho do texto de Jandira 

Mansur (1991, p.2-9), que diz o seguinte: 

 

As coisas têm muitos jeitos de ser, depende do jeito que a gente vê. 
O comprido pode ser curto e o pouco pode ser muito. 
O manso pode ser bravo e o escuro pode ser claro. 
O fino pode ser redondo e o doce pode ser amargo. 
O quente pode ser frio e o que parece um mar também pode ser um rio. [...] 

 

Na pesquisa, dependemos muito do olhar de quem a desenvolve, 

dependemos dos instrumentos de análises, das teorias que a fundamentam para, a 

partir dessas escolhas, aprimorarmos a lente que orienta o olhar, lapidarmos o ouvir 

e tornarmos sensível o tato, antes endurecido e rude pelas experiências mal vividas 

no universo da pesquisa, pelas convicções, crenças e valores daquele que antecede 

a alma do pesquisador, daquele que olha os fatos e interpreta a realidade tomando 

como base apenas o senso comum. 
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2.4 O estudo de caso na perspectiva etnográfica  

 

Embora não seja um estudo puramente etnográfico, traz no bojo de suas 

considerações o cotidiano escolar como berço das práticas de formação docentes, 

numa relação que vai da pluralidade dos saberes e fazeres a singularidade da 

experiência do lugar, assim plural são as pessoas, singular é o resultado de suas 

subjetividades, ou o modo como interpretam suas ações. Dessa forma, ao tentar 

compreender os processos onde os fenômenos se desenvolveram, o que está em 

foco não é a instituição, nem as pessoas em si, “[...], mas o significado que a 

pessoas ou grupos estudados atribuem às ações, eventos e a realidade que as 

cercam” (ANDRÉ, 2008, p.28). 

O estudo de caso de bases etnográficas se mostrou desde o princípio o 

caminho mais relevante, considerando que esse tipo de abordagem se justifica pelo 

fato de que, ao optar por ele, nos será permitido desenvolver uma visão mais 

profunda dos processos educacionais, dentre eles, a formação docente no espaço 

da escola, que a meu ver, trata-se de um evento contemporâneo, pouco comum na 

prática de formação contínua adotada pelo município de Fortaleza. Para Yin (2010, 

p.24),  

 
[...], ao se realizar um estudo de caso os investigadores retêm as 
características holísticas e significativas dos eventos da vida real, porque o 
fenômeno é investigado dentro de um contexto natural, assim e ainda 
enfatiza que o estudo de caso deve ser utilizado sempre que a questão em 
torno do objeto for do tipo “como e “por que”. (YIN, 2010,, p.32). 

 

Para André (2008, p.15-16), o estudo de caso se configura na existência 

de uma instância em ação, portanto sua observação e análise se dão no 

desenvolvimento da ação, no movimento das práticas em um determinado contexto, 

de modo que os construtos originados desse tipo estudo sejam também reflexo dos 

significados a eles atribuídos pelos sujeitos envolvidos. Essa posição é consoante a 

Bogdan e Biklen (1994) para quem a palavra, o ato ou o gesto são elementos 

indissociáveis em um contexto quando se pretende compreender os significados 

construídos nessa relação. 

Desse modo, para que seja reconhecido “como um estudo de caso 

etnográfico, é fundamental dar ênfase ao conhecimento do singular e que 

adicionalmente preencha os requisitos da etnografia”, nos lembra André (2008, 



62 
 

 

 

p.24). Essa condição justificou não só a escolha da instituição escolar, em particular, 

como serviu para alinhar objeto de estudo e as características da metodologia 

adotada nessa pesquisa. 

Para compreender o modo como a escola se constitui em espaço de 

formação, também para seus professores, o estudo de caso de cunho etnográfico se 

mostrou pertinente porque escolheu-se apenas um objeto de pesquisa e tratando-se 

da escola e sua dinâmica, haverá sempre uma relação de cumplicidade entre 

pesquisador e universo pesquisado. É uma forma concreta de analisar um fenômeno 

em toda sua complexidade, além de ser um modo particular de estudá-lo, 

compreendo também que, como estratégia metodológica, permite ao pesquisador 

colher dados em um determinado contexto social, em seu acontecer natural, na 

interação com seus atores, porque: 

 
É uma investigação que se assume particularística, isto é, que se debruça 
deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou 
especial, pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir o que há 
nela de mais essencial e característico e, desse modo, contribuir para a 
compreensão global de um certo fenômeno de interesse (PONTE, 2006, 
p.2). 

 

Como já eludimos acima o estudo de caso do tipo etnográfico em 

educação deve ser usado quando se pretende conhecer um fenômeno em particular, 

de modo que, na busca por compreendê-lo, procure retratá-lo o mais próximo 

possível de seu acontecer natural e que sua análise seja ampla e profunda (ANDRÉ, 

2008). 

Desse modo, a unidade escolar na qual se desenvolveu essa pesquisa 

apresentou algumas singularidades que culminaram com a escolha do estudo de 

caso do tipo etnográfico como estratégia de pesquisa, em primeiro lugar porque era 

a única escola no contexto da Secretaria Executiva Regional 6 (SER 6) que 

demonstrava desenvolver um trabalho sistematizado de acompanhamento e estudo 

junto a seus professores, e que se configurava em formação em serviço, desse 

modo, o caso estudado foi a formação docente no contexto da escola, nossa 

preocupação foi, portanto, compreender o modo como a escola se constituía em 

espaço de formação para seus professores e porque assim o fazia.  

Entender como os professores se formavam no interior dessa instituição 

escolar foi também objetivo dessa pesquisa que encontrou ressonância em Yin 

(2010, p.24) para quem”[...] o estudo de caso como estratégia de pesquisa é viável 
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quando identificamos questões do tipo “como” e “porque” sobre um conjunto 

contemporâneo de acontecimentos em um determinado contexto natural, sobre o 

qual o pesquisador tem pouco ou nenhum controle.” 

Em segundo lugar, gostaria de ressaltar que o interesse em investigar a 

Escola Municipal Edith Braga nasceu de algumas observações que a função de 

supervisora escolar22 me permitiu realizar ao longo de três anos em contato com 

uma das coordenadoras pedagógica da escola. Percebia que ali começava outros 

processos formativos que se diferenciavam das propostas da Secretaria de 

Educação que precisavam ser melhor compreendidos, processos já identificados por 

alguns estudiosos como Nóvoa (1997), Pimenta(2005), (CANÁRIO, 1997, 2005 e 

2006), dentre outros que investigam e discutem a formação de professores no 

cenário educacional. 

Em terceiro lugar entendo que a complexidade presente na própria 

natureza da organização escolar e os objetivos desse trabalho fez do estudo de 

caso do tipo etnográfico a estratégia metodológica mais coerente com o referencial 

teórico escolhido para orientar o estudo do fenômeno da formação contínua dos 

professores no espaço da escola, que por sua vez exigiu do pesquisador um contato 

mais direto com o fenômeno, com os sujeitos protagonistas desta ação em seu 

contexto natural. Essa perspectiva encontra apoio em Ludke e André (2012) para 

quem as múltiplas dimensões presentes num determinado problema ou situação é 

revelado quando o pesquisador na tentativa de compreender a dinâmica da 

realidade estudada focaliza seu olhar no fenômeno como um todo, quando busca 

evidenciar o movimento do processo de suas especificidades.  

As observações foram realizadas no período de agosto de 2011 a 

setembro de 2012, sempre na última semana de cada mês, período em ocorriam os 

momentos de estudo e planejamento, e nas segundas-feiras pela manhã, 

considerando que nesses dias ocorria o planejamento dos estudos entre as 

coordenadoras e a vice-diretora da escola. Como já foi dito, nos primeiros meses 

procurei utilizar o tempo que dispunha fora da faculdade para estar na escola, esse 

tempo muitas vezes se desdobrou entre os turnos da manhã e tarde e somente a 

partir de janeiro do último ano (2012) esses encontros se deram preferencialmente 

no turno da manhã, por razões já explicitadas no início desse capítulo. 

                                                           
22

 O “Supervisor Escolar” na rede municipal de Fortaleza desempenha funções de acompanhamento 
e assessoramento pedagógico às escolas da rede. 
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A partir de junho de 2012, por conta de um processo de elaboração de 

Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental, coordenado pela Secretaria 

Municipal de Educação de Fortaleza, esses momentos passaram a acontecer na 

primeira e na quarta semana de cada mês, essa condição e o fato de estarmos 

realizando um “estudo de caso” de cunho etnográfico me fez permanecer na escola 

por mais tempo em 2012. 

Para o registro das observações foi utilizado o “diário de campo”, como 

recurso para expressar as reflexões oriundas da observação in loco, foi nele que 

foram colocadas as percepções, dúvidas, interrogações, as observações que, 

segundo Minayo (1994, p.63) não serão obtidas pelo uso de outras técnicas, pois 

para essa autora esse instrumento pode ser considerado “um amigo silencioso” que 

não pode ser subestimado quanto à sua importância.”  

Foi nele que imprimimos a observação dos eventos, que registramos o 

que uma foto por si só não captaria, como os gestos, as circunstancias em que as 

ações cotidianas se desenvolvem, o medo, a alegria, a insegurança, as certezas, os 

conceitos preconcebidos, valores e outros sentimentos que se desenvolvem no 

contexto das relações dos sujeitos sociais e que muitas vezes são desprezados ou 

simplesmente não são percebidos, ditos, mas que podem ser altamente sugestivos 

de concepções e até de outras questões ainda não pensadas na pesquisa. 

Para enxergar as nuances implícitas no cotidiano de um grupo social, o 

pesquisador precisa desenvolver uma certa sensibilidade, porque além de precisar 

decifrar as variáveis do ambiente físico e pessoal, as ocorrências do contexto que 

está sendo estudado, ele precisará “recorrer as suas intuições, percepções e 

emoções para explorar o máximo possível os dados que for obtendo[...]” (ANDRÉ, 

2009, p.60). 

Não podemos esquecer que o pesquisador também traz consigo, alguns 

valores, crenças, opiniões, concepções filosóficas, políticas que podem influenciar 

na construção desses dados. 

Foi nesse processo de vigilância pessoal, nem sempre harmonioso, que 

como pesquisadora refiz meu caminho e descobri que para vencer obstáculos 

precisava fazer contornos ainda não pensados, que era necessário me despir de 

crenças que podiam inclusive comprometer a compreensão de determinadas 

atitudes dos sujeitos naquele campo de pesquisa. Foi no campo que construí e 
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reconstruí conceitos, possibilidades, percebi e apreendi o conhecimento que foi se 

revelando no processo investigativo. 

E nesse movimento incessante de observação e reflexão do processo 

investigativo, o diário de campo foi meu companheiro inseparável, foi nele que 

busquei clarear a dúvida quando a memória me traiu, mas também foi a parti dele 

que duvidei das leituras que minha lente de observação, impregnada pelas crenças, 

valores, e princípios próprios da subjetividade humana me permitia realizar do 

cotidiano daquela instituição.  

 

2.5 As entrevistas 

Após o período das observações de campo e uma exaustiva leitura 

desses registros, a entrevista foi adotada nesse trabalho como complemento aos 

construtos oriundos da observação participante, pois é também uma forma de 

procurar saber a resposta de uma pergunta em diferentes sujeitos no mesmo 

espaço. 

Para a entrevista reduzimos o número de sujeitos para sete, considerando 

apenas as quatro professoras que participavam do grupo de estudo, dessas, três 

eram do 2º e uma do 1º ano do Ensino Fundamental, ambas com experiências 

formativas no próprio contexto escolar. Todas elas apresentavam uma característica 

em comum, participavam ou já haviam participado do grupo de estudo orientado 

pela vice-diretora no espaço escolar, além, de já ter vivenciado outras experiências 

formativas como as oferecidas pela SME. Essas duas condições nos permitiram 

realizar um comparativo entre os modelos de formação oferecidos. 

Dentre as professoras, uma delas, já havia participado do grupo de 

estudo orientado pela vice-diretora, em um período em que as formações se 

estendia até o 1º ano, hoje não participa mais, pois o grupo de estudo, só contempla 

os professores de 2º e 5º anos. Mas, embora não participe efetivamente desses 

estudos, contribui muito com as discussões coletivas, sugere, pergunta e é 

referência para os colegas quando o assunto é alfabetização. Além do já exposto, 

nos anos de 2011 e 2012 essa professora passou a ser coordenada/orientada por 

outra profissional, desse modo também podia nos descrever os sentimentos vividos 

entre um modelo e outro de acompanhamento. 
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Escolhemos também a diretora da escola, a vice-diretora (que tanto era 

coordenadora para os professores de 2º ano, como era uma espécie de articuladora 

entre as demais coordenadoras e os professores), duas coordenadoras 

pedagógicas, sendo que uma acompanhava as professoras de 3º e 4º ano e a outra 

as professoras de 1º ano.  

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), a entrevista se apresenta como 

um instrumento interessante e apropriado para os estudos qualitativos, visto que 

possibilita ao pesquisador conhecer a linguagem dos participantes e suas 

impressões sobre o mundo. No caso dessa pesquisa, além de complementar 

informações obtidas durante as observações de campo, permitiram alargar o olhar 

em torno das categorias de análise pré-estabelecidas a partir da interação com o 

cotidiano da Escola Municipal Edite Braga. 

As entrevistas foram realizadas no período de outubro de 2012 a janeiro 

do corrente ano, durante os momentos em que as professoras estavam foram da 

sala de aula. Utilizamos, junto aos sujeitos, a técnica da entrevista semi-estruturada. 

Essas entrevistas foram gravadas nos intervalos das reuniões de planejamento e 

sessão de estudos professoras. 

Embora o universo de pessoas com o qual me envolvi no período das 

observações de campo seja um número muito maior, para as entrevistas foi 

selecionado um número menor pelas razões já apresentadas anteriormente. 

Na tabela abaixo serão apresentadas algumas informações a respeito dos 

interlocutores da pesquisa, que julgamos importante para a compreensão de alguns 

aspectos que foram surgindo a medida que as análises foram sendo realizadas. 

 

Tabela 4 – Caracterização dos professores, coordenadores, diretora e vice-diretora, 

ambos selecionados para as entrevistas. 

 

Sujeitos da 

pesquisa 

Idade Função Formação Tempo no 

magistério 

Alice 44 anos Vice-diretora Pedagogia c/ 

mestrado 

22 anos 

Aurora 60 anos Coordenadora 

Pedagógica 

Pedagogia e 

Letras 

20 anos 
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Estela 42 anos Professora – 2º ano Pedagoga c/ 

especialização 

11 anos 

Fiona 35 anos Professora – 2º ano Pedagoga 20 anos 

Ingrid 43 anos Professora – 2º ano Pedagoga 09 anos 

Jasmine 57 anos Diretora Pedagoga c/ 

especialização 

18 anos 

Márjore 46 anos Professora – 1º ano Pedagoga c/ 

especialização 

16 anos 

Fonte: Elaboração própria a partir das informações obtidas no roteiro de identificação. 
 

Nesse trabalho a entrevista foi guiada por um roteiro previamente 

organizado (ver Apêndice C), que nasceu de algumas observações já realizadas no 

campo de investigação, nelas algumas reflexões acerca da formação contínua como 

processo de desenvolvimento profissional na escola, o papel da coordenação do 

processo de formação docente, as relações interpessoais e o processo de 

autonomia que se constitui no âmbito da escola, foram às grandes questões a serem 

esclarecidas com os interlocutores desse trabalho. 

2.6 Análise documental 

A análise do Projeto Político Pedagógico- PPP foi relevante para 

complementar as informações acerca das concepções sobre formação docente, dos 

processos de autonomias construídos ou não, das indicações do sistema, das 

orientações teóricas e metodológicas que permeiam o sistema educacional no 

município de Fortaleza. 

De acordo com Yin (2010) o uso dos documentos em estudo de caso não 

deve ser tomado como registros literais e precisos dos eventos ocorridos, sua 

utilização deve ser planejada para que possa corroborar, e até para validar e 

aumentar a evidência de outras fontes. No nosso caso, as outras fontes são as 

originárias das observações, dos registros e das entrevistas. Ainda segundo o autor, 

a análise de documento pode ser reveladora de indícios merecedores de atenção 

pelo investigador, pode nos indicar caminho, dúvidas, interrogações significativas 

para o resultado da pesquisa.  
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A pesquisa assim concebida, é um elo que ajuda a juntar toda essa 

espinha dorsal que está quebrada, é um trabalho que se desenvolve em espiral, 

começa com uma pergunta ou um problema e termina com um produto provisório, 

capaz de levantar mais interrogações no final, que o momento em que foi idealizada, 

projetada. 

A opção por esse conjunto de técnicas de coleta de dados se deu pela 

necessidade da complementaridade das informações que foram surgindo ao longo 

do caminho investigativo, caminho esse, que à medida que adentramos foi se 

evidenciando mais complexo e por isso exigindo do caminhante mais habilidade 

para apreender o dinamismo da caminhada. Nesse processo fomos vasculhando 

lugares, aprimorando o olhar para captar o essencial de nossa procura, que só foi 

possível porque as escolhas procedimentais foram coerentes com nossos desejos, 

nossas crenças opções teóricas e ideológicas. 

Nos próximos capítulos, o leitor encontrará alguns detalhes sobre a 

ambiência em que nos inserimos para realizar a investigação, bem como o relato 

dos principais momentos que vivemos para a construção e a sistematização dos 

dados desse empreendimento acadêmico. 
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3 A FORMAÇÃO CONTÍNUA COMO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL NA ESCOLA 

“[...] o desenvolvimento profissional reside 

no fato de pretender superar a concepção 

individualista e celular das práticas 

habituais de formação permanente[...] 

isso quer dizer que o desenvolvimento do 

professor não ocorre no vazio, mas 

inserido num contexto mais vasto de 

desenvolvimento organizacional”.  

(Dillon-Peterson,1981 apud García, 1999, 

p.139) 

 

Dado meu interesse em compreender o modo como a escola se constitui 

em espaço de formação para seus professores, neste capítulo buscou-se analisar as 

reflexões que os professores têm feito em torno de seu desenvolvimento 

profissional, incluindo as práticas de formação como aspecto desse 

desenvolvimento. 

Muito se tem escrito, falado acerca do processo de formação dos 

professores, sobretudo a formação contínua que, atrelada ao discurso da qualidade 

da educação, tem ganhado força considerável nas políticas públicas de educação 

em nosso país, isso tem desencadeado um movimento generalizado em busca do 

desenvolvimento da profissionalidade docente, aqui entendido como o “conjunto de 

habilidades, atitudes e saberes” construídos ao longo do exercício da prática 

docente (VEIGA, 2008, p.25). 

Esse movimento ganha força, sobretudo no final da década de 1990 com 

a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB- Lei 9.394/96), 

que, associada a um conjunto de reformas educacionais com vistas à elevação dos 

níveis da qualidade da educação escolar, tem provocado uma série de medidas no 

âmbito estadual e municipal que tomam como ponto de partida para a melhoria do 

ensino a formação do professor. Alguns documentos do Ministério da Educação, 

afirmam que apesar da qualidade da educação depender de vários fatores, há um 

que assume papel crucial nesse processo, “[...] aquele relativo à competência dos 
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profissionais do magistério. Educadores bem formados, atualizados e motivados 

constituem o elemento básico para a educação de qualidade” (BRASIL, 2001, 

p.186). 

Desse modo, a formação dos professores assume a principal via de 

acesso a uma educação de qualidade, ocupando lugar de destaque nas políticas 

públicas em educação, sobretudo para aquelas voltadas para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, cujos resultados expressos pelas avaliações externas, são 

dignos de preocupação, que, de acordo com os Referenciais para Formação de 

Professores: 

Não se trata de responsabilizar pessoalmente os professores pela 
insuficiência das aprendizagens dos alunos, mas de considerar que muitas 
evidências vêm revelando que a formação de que dispõem não tem sido 
suficiente para garantir o desenvolvimento das capacidades imprescindíveis 
para que crianças e jovens não só conquistem sucesso escolar, mas, 
principalmente, capacidade pessoal que lhes permita plena participação 
social num mundo cada vez mais exigente sob todos os aspectos (BRASIL, 
1999, p.26). 

 

Duas coisas são dignas de atenção nessa afirmação: a primeira, o que se 

questiona não são as instituições que formam os professores, mas sim o que se 

julga que os professores não sabem, e nesse caso, penso que se devia suspeitar ao 

menos que os responsáveis pelos programas de formação têm, no mínimo, algumas 

reflexões a fazer em torno do currículo que orienta essas formações, esse problema 

parece não ser necessariamente dos formados, mas de quem os forma. Em 

segundo, é contraditório dizer que os professores não educam seus alunos para a 

participação plena no mundo, eles próprios não são formados assim, cobrar deles 

essa postura é no mínimo contraditório.  

 
Ora, se esse professor foi formado precariamente, não teve sua autonomia 
estimulada e garantida, não se sente motivado pelas condições de trabalho, 
não consegue dar significado ao que aprendeu de modo a transformar sua 
prática, [...], então é “irônico” cobrar deste sujeito um desempenho exemplar 
(NUNES, 2007, p.139). 

 
Assim, muitos programas voltados para a formação dos professores foram 

disseminados país afora, sobretudo para os professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  

Não obstante a isso, os municípios foram orientados a criar seus Planos 

de Cargos, Carreiras e Salários e como tal, a progressão na carreira também veio 

atrelada à titulação,  
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isso fez com que os educadores ansiosos em elevar seus baixos salários, 
apressassem-se para obter os títulos que lhes assegurasse um percentual 
salarial melhor, com as formações acontecendo de forma aligeirada, 
obrigando o professor a realizá-la paralelamente, ao trabalho (ASSUNÇÃO, 
2007, p. 34). 

 

Nesse tipo de formação, o componente da prática se sobrepunha ao 

componente da teoria; sob a justificativa de que os professores já tinham o 

conhecimento da prática por já vivenciarem a sala de aula há algum tempo, estes 

eram liberados das aulas práticas dos cursos de formação. Na verdade, os 

professores já gozavam de certa experiência pedagógica, já tinham intimidade com 

a profissão, mas isso não legitima as práticas exercidas por estes profissionais como 

satisfatórias a ponto de serem isentos de acompanhamento e supervisão por parte 

de quem os forma. 

É o que orienta o Parecer nº 21/2001 do CNE/CP, para o que as 

dimensões teóricas e práticas na formação dos professores se unam de forma 

consistente e organizada em torno de um projeto pedagógico. 

 
Não resta dúvida de que estes pontos não devem e não podem ser 
entendidos como atividades estanques ou como blocos mecânicos 
separados entre si. Estes pontos devem e podem formar um todo em que 
todas as atividades teóricas - praticas devem ser articuladas em torno de 
um projeto pedagógico elaborado de modo orgânico e consistente (BRASIL, 
2001, p.6). 

 

Com efeito, a referido parecer faz outras recomendações no mínimo 

contraditórias, visto que suas bases se fundam numa concepção sistêmica onde há 

um divórcio claro entre os que pensam e os que executam o processo. Não quero 

trazer uma discussão longa acerca das políticas educativas das últimas décadas, 

nem tão pouco relembrar os contextos em que foram geradas, mas penso ser 

importante trazê-las para situar os princípios que orientam os programas de 

formação docente, sejam eles iniciais ou contínuos e/ou em serviço. 

Não obstante a isso, as condições de trabalho não foram melhoradas em 

função da titulação recebida e, por pior que possa parecer, os rumos da educação 

também não foram modificados, tal como era de se esperar. Com efeito, o maior 

problema em torno desse assunto está relacionado ao fato de que o conteúdo dos 

cursos de formação oferecidos, de modo aligeirado aos professores, também tratou 

a realidade de maneira distante daquilo que eles discutiam.  
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Os programas de formação contínua pensados para preencherem as 

lacunas deixadas pela formação inicial seguiram os mesmos princípios de 

orientação teórico e metodológico do primeiro, desse modo, mesmo acontecendo 

com os professores no exercício da sala de aula, e assim paralelamente ao 

desenvolvimento da profissão, o que deveria ser uma política de formação articulada 

à formação inicial e ao próprio desenvolvimento profissional, assume uma postura 

técnico - racional, onde o professor é visto como um instrumento de transmissão de 

saberes e técnicas, tendo que solucionar problemas instrumentais mediante a 

seleção dos meios técnicos (SCHÖN, 2000). Além disso, as discussões produzidas 

nesses contextos se dão separadas do lócus onde a prática se desenvolve. 

Entende-se que a formação contínua, como processo de desenvolvimento 

profissional, deve, sem sombra de dúvida, permear toda a prática docente, 

considerando, sobretudo, como ponto de partida. Por ponto de partida considero o 

ingresso na profissão, o momento em que de fato, se assume a sala de aula, mas 

também as paradas provocadas pela complexidade da profissão: ninguém se faz 

professor simplesmente porque concluiu o curso de licenciatura; nele nos 

projetamos para o exercício e ao concluí-lo nos tornamos aptos do ponto de vista da 

ciência e do direito. Não lembro de nenhum diploma que seja conferido ao 

concludente o título de professor, somos licenciados em pedagogia, geografia, 

história... Apenas obtemos uma licença para ensinar, o que nos faz professor é a 

prática, é o movimento contínuo que ela me permite realizar para continuar sendo, 

porque “[...] é no efetivo exercício de sua profissão que o professor recebe a 

denominação de docente, particípio presente ― aquele que está desenvolvendo um 

processo de ensinar” (RIOS, 2006, p.53). 

E o ato de ensinar não se dá no vazio, nem tão pouco no isolamento, 

quem ensina, ensina algo a alguém, é uma ação dialética, social, de construção e 

reconstrução de significados permanentes que se desenvolve em um determinado 

espaço temporal, em um lócus, na práxis com o outro.  

Com efeito, é na prática que reside a essência da profissão inclusive no 

sentido de modificar hábitos e estimular uma cultura de formação permanente entre 

os educadores. Nesse sentido, o conceito de formação contínua que defendemos 

tem suas bases em Lima, para quem a “formação contínua é a articulação entre o 

trabalho docente, o conhecimento e o desenvolvimento profissional do professor, 
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como possibilidade de postura reflexiva dinamizada pela práxis” (2001, p. 30). Sendo 

assim, a competência profissional é a efetivação dessa articulação, a síntese 

harmoniosa desse conjunto refletido na práxis. 

Já há consenso de que a profissão docente desenvolve-se de várias 

maneiras, mas nesse trabalho a formação ocupará o centro das reflexões desse 

processo tão importante para o desenvolvimento da profissão. A priori serão 

analisados os relatos das interlocutoras da pesquisa, ou seja, tanto as professoras, 

como as coordenadoras pedagógicas da Escola Municipal Edith Braga relatam o 

modo como têm administrado e vivido sua formação e como isso contribui em seu 

desenvolvimento profissional. 

Aos poucos os professores vão percebendo que o modelo de formação 

adotado por estes programas não dá conta de suas necessidades, reclamam sua 

ineficácia, mas mesmo assim continuam a submeter-se a eles. A melhoria das 

condições salariais depende disso, o próprio desenvolvimento da carreira é atrelado 

a certificação, por outro lado a escola não têm autonomia para decidir se participam 

ou não das formações propostas pela SME. 

As professoras entrevistadas reconheceram no processo de formação 

contínua por elas vivenciado, dois contextos distintos, a escola e os espaços 

externos a ela. Faz uma comparação entre formar-se no lugar onde se desenvolve a 

prática e fora dele, ressaltaram que a formação externa lhes permitiu trocar 

experiências com outros colegas, mas foi na formação realizada pela escola que 

encontraram um sentido para sua prática. 

 
A formação externa é boa porque nos permite trocar experiências com 
outras colegas, outras realidades institucionais, a formação externa de vez 
em quando traz uma novidade, mas nós já tínhamos formação aqui na 
escola, porém a “Editora APRENDER

23
” trouxe um material mais prático 

para se trabalhar esse ano, não estou dizendo que é melhor ou pior! É mais 
prático. Mas os momentos de estudo que aconteciam aqui eram muito bons, 
discutíamos a nossa realidade, de modo que todo mundo participava, se 
empenhava em encontrar as respostas para as indagações que iam 
surgindo no processo [...]. (FIONA, entrevista 17/12/2012) 
 
Os momentos de estudo que houve aqui foram muito ricos, aprendemos 
muito com esses estudos, tínhamos uma dúvida! Logo se procurava tirar, 
discutíamos propostas, planejávamos quantas vezes fosse necessária uma 
intervenção pedagógica, aprendíamos umas com as outras, não 

                                                           
23

 Editora Cearense que nasce a partir de uma assessoria prestada ao município de Sobral por 
ocasião da criação do PAIC em 2001. Desde 2008 atua na formação de professores alfabetizadores 
(2º ano do Ensino Fundamental), através do projeto “Lendo Você Fica Sabendo” que consiste em um 
conjunto de material estruturado entre livros didáticos e alguns paradidáticos. 
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precisávamos esperar um mês para tomar uma decisão ou para tirar uma 
dúvida, aqui na escola as coisas acontecem em tempo real [...]. As 
formações externas são boas, mas tirar dúvida mesmo, a gente faz é aqui, 
na interação, na convivência com nossa realidade. (MÁRJORE, diário de 
campo realizado em 25/04/2012) 
 
Eu aprendi muita coisa nos estudos que aconteceram aqui, eu acho que é 
por isso minha exigência por algo mais interessante, já estudamos sobre 
resiliência, sobre zona de desenvolvimento proximal, de certa forma eu 
aprendo mais aqui do que lá. Eu sempre achei o estudo que fazemos aqui 
na escola, muito além do que é feito na rede municipal [...]. (ESTELA, 
entrevista realizada em 18/12/2012) 

 
Para essas professoras, tanto a formação externa, como a que ocorre no 

espaço da escola trazem sentido para a profissão, no entanto, é a formação 

realizada na escola que (re) significa sua práxis. Essa maneira de pensar traduz 

uma sobrevalorização da escola como lócus da formação docente, mas não ignora 

os espaços externos a ela. 

Sabemos que não será um programa específico de formação que dará 

conta do desenvolvimento profissional de nossos educadores, mas um conjunto de 

ações bem elaboradas e complementares entre si, onde o profissional da educação 

seja visto como um todo, que o caminho percorrido por eles seja tomado como ponto 

de partida, que a escola em seu conjunto seja o espaço a ser tomado como 

referência no processo de construção da formação de seus educadores. 

Consoante a essa reflexão, encontrou-se fundamentação também em 

Imbernón) para quem o desenvolvimento profissional, além da formação, é o 

reconhecimento do:  

[...], caráter específico profissional e a existência de um espaço onde este 
possa ser exercido. Igualmente implica reconhecer que os professores 
podem ser verdadeiros agentes sociais, planejadores e gestores do ensino-
aprendizagem, geradores de conhecimento pedagógico e, por isso, 
promover a mudança e podem, além disso, intervir nos complexos sistemas 
que conformam a estrutura social e laboral (2001, p.71). 

 

De modo que só podemos resolver ou mudar o sentido que dou a 

profissão, se eu mudar a pessoa, o professor e a escola, a mudança não é 

unilateral, individual, ao contrário, ela se dá a partir da troca e da reflexão contínua 

em torno de um projeto que valorize a pessoa e a profissão em suas várias 

dimensões. 

A formação não se faz antes da mudança, faz-se durante, produz-se 

nesse esforço de inovação e de procura dos melhores percursos para a 

transformação da escola (NÓVOA, 1997) É na perspectiva da mudança dos 



75 
 

 

 

profissionais e dos contextos em que atuam que reside o significado das práticas de 

formação; é preciso compreender que um processo de formação que se diga 

contínuo, reflexivo, dialógico, colaborativo deve ser alimentado por situações que o 

permitam se desenvolver com essas características. Portanto, não deve ser 

confundido com busca desenfreada por titulação, por acúmulo de conhecimentos e 

técnicas, nem tão pouco permeado por atividades estanques com fim em si 

mesmas, mas de um trabalho que se permita reflexivo, consciente de suas 

limitações várias, onde a prática seja o ponto de partida e de chegada. 

Para Farias (2007, p.161) “uma mudança dessa natureza não acontece 

por ‘osmose’, por imposição administrativa ou motivada simplesmente por uma 

vontade pessoal determinada.” Implica, primeiramente, em assumir essa “mudança 

como uma oportunidade” de desenvolvimento profissional e pessoal, visto a 

“aquisição de um repertório novo de habilidades, conhecimentos e práticas”. Ainda, 

segundo a autora, é necessário que seja criada as devidas condições para que essa 

atitude se desenvolva entre os educadores e no seio da escola. 

Com efeito, o professor, precisa conhecer os dilemas de sua profissão, 

seus afazeres, enfim, seu objeto de trabalho. Alarcão (2010, p.49) ao defender a 

ideia de formar professores reflexivos para e numa escola igualmente reflexiva, 

ressalta que: 

Nestes contextos formativos com base na experiência, a expressão e o 
diálogo assume um papel de enorme relevância. Um triplo diálogo, poderei 
afirmar. Um diálogo consigo próprio, um diálogo com os outros incluindo os 
que antes de nós construíram conhecimentos que são referências e o 
diálogo com a própria situação que nos fala, [...]. 

 
As professoras reconheceram que na formação ocorrida na escola 

também se construía um diálogo permanente com seus pares, que se apoiavam, 

que as respostas e as perguntas tinham um significado real para suas vidas, faziam 

isso com base em um pressuposto teórico quando afirmaram que ali se desenvolvia 

um estudo, que voltava-se para si no movimento da práxis.  

 

É na prática do professor que o seu fazer tende a ser visto na totalidade, 
considerando os processos pelos quais ele se apropria do conhecimento. 
‘[...] ao agir, o professor é forçado a tomar decisões, a fazer escolhas, etc., 
resultantes de julgamentos profissionais que não se limitam a fatos, isto é, a 
um saber empírico. Na realidade, o professor se baseia em vários tipos de 
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juízo para estruturar e orientar sua atividade profissional’ (TARDIF, 2011, p. 
210 - 211).     

Além disso, pode-se perceber suas características pessoais, seus valores 

e o conhecimento adquirido pela experiência no exercício da profissão. Esse 

conhecimento deve ser valorizado e tomado como ponto de partida para o 

desenvolvimento dos projetos de formação contínua para a categoria, sejam, as 

realizadas no contexto da escola ou fora dele. 

3.1 Formação Contínua: O dilema entre o prescrito e o vivido  

Como já foi dito ao longo desse trabalho a formação contínua é um direito 

dos professores e profissionais da educação, no entanto não vem sendo respeitada 

como deveria, vivemos um dilema entre o que prescreve a lei e o modo como esse 

direito vem sendo exercido de fato. 

O artigo 62 da LDB faz referência, sobretudo a formação inicial, quando 

trata da formação continuada é para dizer que: A União, o Distrito Federal, os 

Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação 

inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério (BRASIL, 1996). 

Assim, determina apenas os responsáveis pelo cumprimento da lei, fazendo menção 

também da utilização dos recursos da educação a distância, como meio para 

garantir essa formação.  

Porém é no artigo 67 que a valorização do professor deve ser assegurada 

em Planos de Cargos Carreira e Salários (PCCS). Esse artigo destaca, dentre outras 

formas, que o aperfeiçoamento profissional continuado deve ser realizado, [...] 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim, que deve existir 

um período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 

trabalho, assim como devem ser criadas as condições adequada de trabalho. 

Dos seis incisos do artigo 67 da atual LDB, quatro deles mencionam a 

titulação como aspecto importante de valorização profissional, sendo que em dois 

desses incisos o desenvolvimento profissional do professor está intrinsecamente 

ligado à formação contínua. Isto implica, em outros termos, que a própria legislação 

educacional pressiona os professores a buscarem alguma forma de realizarem suas 

formações em instituições específicas para esse fim. Com efeito, o que é um direito, 
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transforma-se em serviço, o qual o professor se vê obrigado a realizar para além das 

obrigações já assumidas. 

Não quero dizer que as titulações não sejam importantes, mas é preciso 

pensar sobre os seus processos e o das que lhes dão origem, pois esse modo de 

conceber a formação e, sobretudo, o desenvolvimento profissional, pode se 

transformar em uma espécie de caça ao tesouro, a fim de se continuar sobrevivendo 

ao sistema.  

Desde 2011, na rede municipal de Fortaleza, os profissionais do 

magistério só podem solicitar licenciamento periódico para estudo, se for para pós-

graduação stricto sensu. Mesmo assim, esse profissional só será liberado(a) de suas 

atividades docentes, após solicitação devidamente autorizada pelo Secretário de 

Educação; além disso seu afastamento nunca será integral, apenas metade de sua 

carga horária será disponibilizada, por um ano se mestrado ou por dois anos se for 

doutorado. Desse modo, o servidor que detiver uma carga horária mensal de 200 

horas terá 100 horas para estudo e nas outras 100 continuará desenvolvendo suas 

atividades profissionais. 

Penso que seja importante ressaltar que no Município de Fortaleza esse 

inciso da Lei 9.394/96 havia sido regulamentado pela Lei municipal nº 9.757 de 

novembro de 2011, sendo revogada mais tarde pela Portaria nº 46 de fevereiro de 

2013, sob alegação de ausência de parâmetros disciplinares para os referidos 

afastamentos. Naquele momento foram penalizados todos os profissionais da rede 

municipal que haviam ingressado nos cursos de pós-graduação stricto sensu, 

inclusive os que já se encontravam com suas liberações publicadas em diário oficial.  

Pelo princípio da irretroatividade constitucional uma lei não pode prejudicar um 

direito adquirido, mas mesmo assim todos tiveram seus afastamentos interrompidos 

e o direito negado. 

Tudo não passou de um sonho, o que antes era um ganho para a 

categoria dos profissionais da educação, se transformara em pesadelo sem data 

para terminar. Depois de meses de luta junto à Secretaria de Educação, todos, sob 

pena de perder o emprego, retornaram ao trabalho. Não havia mais tempo para a 

luta, fomos vencidos pela arrogância dos decisores, e agora a pós-graduação, 

mesmo stricto sensu, seria realizada nos moldes que determinam a formação em 
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serviço, ou seja, concomitante às atividades profissionais, sem tempo para estudar e 

se dedicar a pesquisa. 

Também é controversa a maneira como vem sendo conduzida a formação 

em serviço dos profissionais da educação (professores, coordenadores, 

supervisores, orientadores, gestores), visto que o processo de construção pelo qual 

se desenvolve a formação contínua não fica restrita a um determinado espaço de 

sala de aula, nem tampouco a um curso em específico: “No caso dos docentes, 

estes deveriam se desenvolver principalmente nos contextos de seu trabalho, 

exercido na instituição escolar, [...]” (ALVARADO-PRADA, FREITAS e FREITAS, 

2010, p.370). 

Novamente, toma-se o artigo 67 da LDB para dizer que o período 

reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de 

trabalho também não é respeitado. Na prefeitura de Fortaleza esse direito foi se 

tornando realidade, ainda que timidamente, somente em julho de 2012, depois que 

os municípios foram obrigados a aplicar os ditames da lei 11.738(Lei do Piso)24 de 

julho de 2008. Por que timidamente? Em primeiro, porque para os professores da 

rede municipal de Fortaleza, sua implantação se deu quatro anos depois da 

publicação; em segundo, porque quando chega aos professores, cumpre apenas o 

que diz respeito ao salário, mas não em relação ao tempo necessário para realizar o 

que orienta o inciso V do artigo 67 da LDB, pois reduz esse tempo a um quinto da 

carga horária de trabalho. 

As professoras participantes da pesquisa comemoraram e reconheceram 

que a publicação da portaria municipal que lhes assegura um quinto da carga 

horária fora de sala de aula é um ganho significativo da categoria, que deve trazer 

melhoria para sua prática e para a aprendizagem dos alunos. “[...], ainda não é o 

tempo que a lei determina, mas acho que é um grande passo na história da escola, 

na vida dos professores e acima de tudo na condução do trabalho com os alunos”. 

(MÁRJORE – diário de campo realizado em 07/08/2012). 

                                                           

24
 É importante lembrar que o governo do Ceará juntamente com os governadores do Mato Grosso do 

Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do sul, entraram com uma ação (Med. Liminar) no 
Supremo Tribunal Federal solicitando a anulação da lei, sob alegação que os referidos estados não 
teriam fundos suficientes para arcar com as despesas que a mesma determina.  
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A vice-diretora da escola, afirma em entrevista individual, que além do 

ganho para a categoria, a aprovação da lei, tira a escola da ilegalidade, visto os 

inúmeros arranjos que faziam para estudar: 

 
Estamos vivendo um momento histórico, é uma conquista da categoria, não 
vamos mais precisar fazer as coisas com medo, nem vamos mais precisar 
desses arranjos que estamos cansadas de fazer, portanto deve ser tomado 
por todos com muito compromisso e consciência do que este representa no 
fazer do professor, é parte de uma conquista que somada a valorização 
salarial dá um outro sentido a carreira docente. (ALICE, diário de campo 
realizado em 07/08/2012). 

 

O comentário de Márjore é em relação à portaria municipal que determina 

um quinto da carga horária para planejamento. Para Alice significava certo alívio, ela 

“vibrou” ao dar a notícia às professoras naquela manhã, não era fácil, nem tão pouco 

confortável agir fora da lei; fazia isso, para poder garantir uma melhor qualidade nas 

práticas de ensino, mas essa condição lhe incomodava, deixando-lhe numa posição 

desconfortável, já que para cumprir com as exigências impostas pelo sistema 

educacional, as condições que lhes eram oferecidas pela própria secretaria não 

contribuíam com a mudança esperada no seio da escola, na vida dos alunos e muito 

menos na dos professores. Trabalhar assim era também uma forma de sobreviver as 

incertezas do momento, assim o cotidiano em que as determinações ganhavam 

corpo foram revelando que havia uma distância considerável entre o que diz a lei e o 

modo pelo qual ela se legitimava na realidade da escola. 

 
Até hoje, não fiz uma especialização, quero fazer porque vai trazer novos 
conhecimentos, mas não posso deixar de dizer que a questão do salário 
pesa muito, vai melhorar, agora tenho uma motivação a mais para enfrentar 
as dificuldades de estudar quando se têm uma carga horária de 200 horas, 
que não acaba quando eu deixo a escola, são os textos da formação do 
PAIC que preciso estudar, são avaliações, na escola não dar tempo fazer 
tudo isso! Hoje levo bem menos trabalho, mais ainda levo. (FIONA - 
entrevista realizada em 17/12/2012). 

 

Para Fiona, a especialização vai trazer um ganho salarial que vai fazer 

valer o sacrifício de estudar aos sábados ou no turno noturno, acredita que vai lhe 

trazer conhecimentos novos, mas a expressão de seu rosto e tom de sua voz 

denunciam que a questão salarial tem um peso maior nessa decisão. Deixa escapar 

que o tempo na escola é pequeno em relação ao tempo que é destinado à formação 

do PAIC, pois mesmo depois da implantação da lei que assegurou inicialmente um 

quinto da carga horária fora de sala de aula, ainda leva trabalho para casa. 
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Mesmo depois de aprovada a lei em favor desse tempo os professores 

não se sentem donos desse espaço em suas vidas, tornando cada vez mais difícil a 

tarefa de formar-se na prática, na convivência com os pares. Para Ingrid, o tempo 

ganho fora de sala de aula é um tempo vigiado, determinado, com poucas 

possibilidades de autonomia. 

 

Tenho a impressão que esse tempo surgiu em nossa vida para nos 
tornarmos mais escravas das determinações da SME. No dia que é para 
estarmos aqui na escola, estamos onde? Na formação do PAIC! E quando 
retornamos para cá temos sempre um texto, um material para estudar [...] 
(PROFESSORA INGRID – diário de campo realizado em 13 de agosto de 
2012). 

 

Desse modo, qual é o espaço de autonomia que o professor encontra 

para decidir sobre sua formação? Como ele administra essa formação? A lei institui 

um direito que logo é tomado, é como se fosse um direito emprestado, o professor 

não consegue tomá-lo para si, porque o sistema já determina como esse direito deve 

ser utilizado, o que lhes sobra é muito pouco para criar, para superar e mudar a 

realidade que se constrói diante de si. 

Antes da Lei que instituiu o piso e o tempo para planejamento, a escola ia 

fazendo ajustes, algumas vezes burlando o calendário escolar para realizar os 

estudos, mas não existia a cobrança da Secretaria por esses momentos, 

simplesmente, porque não existia o tempo legal, os professores não eram 

convidados ou convocados a participar de programas de formação dentro de sua 

carga-horária de trabalho, as quarenta ou vinte horas semanais era de interação 

com os alunos, de modo que o planejamento ou as formações ocorriam aos 

sábados. 

Na Escola Municipal Edith Braga, o que ocorria, era que outros espaços 

como: Laboratório de Informática Educativa – LIE, as salas de Leitura, a quadra 

esportiva e a sala de vídeo eram ocupadas pelos alunos enquanto os professores 

estudavam. 

É importante frisar que esses alunos não ficavam sozinhos, todos esses 

espaços eram conduzidos por professores que não estavam efetivamente m sala de 

aula. 

Os estudos e planejamentos eram quinzenais e existia um plano de 

trabalho para cada espaço. 
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O que a Lei 11.738 propõe é uma espécie de pacto social que 

desrespeita, inclusive, o direito a formação contínua e em serviço, instaurando assim 

um dilema que se estende entre o que prescreve a lei e o que vive os professores. 

A parti da instituição de um quinto da carga horária para estudo e 

planejamento, vieram também outros professores denominados pela SME de P225, 

tinham a missão de substituir os professores titulares em dias de planejamento. 

 
O fato de todo dia ter planejamento, ficamos muito atarefada, tenho 
planejamento quarta-feira à tarde, terça-feira pela manhã, quinta-feira pela 
manhã e tarde, não ficamos o tempo todo com o professor porque temos 
muita coisa pra fazer, pra mim piorou. Eles lá dizem o que o professor tem 
que fazer(orientações da SME), no dia do estudo daqui, pode ser estudo ou 
simplesmente realizar uma atividade como diário escolar, correção de tarefa 
e é claro que eles não vão querer que a gente estude com eles, essa 
semana não conseguimos estudar, nem acompanhei os planejamentos. 
(COORDENADORA AURORA – entrevista realizada em 30/11/2012) 

 

Para Aurora a instituição do “quinto tempo26” fora de sala de aula, gerou 

uma sobrecarga de trabalho para a coordenação, visto que, nem todos os 

professores se reuniam ao mesmo tempo, esses encontros foram se fragmentando, 

tinha dia que não era possível agrupar nem os professores de uma mesma série, 

imagine todo o contingente da escola, por outro lado reconhece que a SME também 

determina o modelo de formação a ser praticado na rede municipal. 

 
Nós nunca tivemos muito problema para estudar e planejar no 2º ano, até 
porque na semana pedagógica nós fazemos o planejamento geral, já 
elencamos os descritores, estabelecemos nossa meta, com planejamento 
mesmo é só as adequações, mudamos atividades, elaboramos as 
intervenções, estudamos conteúdos ou temas que vão surgindo como 
necessário, o planejamento em si é muito tranquilo. Significou mais tempo 
para fazermos as coisas, toda semana eu tenho um dia sem interação com 
os alunos que é muito importante para planejar, estudar, preencher os 
diários, etc. Mais dois dias são para a formação externa, uma pela SME e 
outra pela Editora APRENDER, só sobram dois dias no mês para a escola. 
(PROFESSORA ESTELA – Entrevista realizada em 18/12/2012) 

 

Diferente da coordenadora Aurora, para a professora Estela a 

implantação do quinto tempo não atrapalhou a formação, ou estudo que já vinha se 

desenvolvendo na escola, significou mais tempo para melhorar o que já vinham 

                                                           
25

 P2 fazia referência ao segundo professor que substituía o P1(Professor titular da turma) em dias de 
estudo e planejamento. 
26

 Chamou-se “quinto tempo” o período que o professor ficava sem interação com os alunos, de 
acordo com Lei 11.738(Lei do Piso) o professor tem direito a 1/3 de sua carga horária forra de sala de 
aula. Em 2012, a Prefeitura de Fortaleza determinava apenas 1/5 da carga horária de trabalho 
docente fora de sala, por isso o referido termo. 
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fazendo. Essas concepções divergentes se dão entre duas pessoas que vivem no 

mesmo espaço experiências diferentes. Estela faz parte do grupo de estudo mais 

intenso e sistemático, coordenado pela vice-diretora Alice, enquanto, Aurora estuda 

quando é possível, durante a pesquisa foi observado que nos momentos de 

planejamento, que sempre que combinavam estudar um tema, por exemplo, essa 

atividade se resumia em leitura compartilhada de um texto, onde os integrantes do 

grupo liam e depois planejavam sem fazer interlocução com o que havia lido, isso se 

deve a compreensão do significado de estudar, formar, coordenar que  a 

coordenadora foi construindo ao longo de sua vida profissional, tem a ver com as 

oportunidades e modelos de formação a que teve direito. 

 

3.2 As condições em que se desenvolvia a formação contínua dos professores 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Escola Municipal Edith Braga 

 

Com uma rede de ensino castigada por consecutivos períodos de greves, 

o máximo que se conseguia era cumprir precariamente os duzentos dias letivos que 

eram direito do aluno. Por outro lado, o professor tem direito de dar continuidade a 

sua formação no próprio espaço onde desenvolve suas práticas: por que não 

acontece assim? E mais, sendo a escola o lugar do estudo, do planejamento, sob 

quais condições essas atividades se materializam na vida dos professores?  Penso 

que seja importante situar o leitor em relação ao modo como a Secretaria de 

Educação de Fortaleza vem organizando o tempo de planejamento e estudos 

destinados aos professores e consequentemente as escolas. 

Desde 2008, concomitante ao tempo reserva ao planejamento, acontece 

também a “formação contínua e em serviço” oferecida pela Secretaria de Educação, 

tirando da escola todo e qualquer controle dessas atividades. 

 Até o ano de 2010, em cada mês era destinado um sábado para o 

professor realizar o planejamento na escola, desse modo, quem tivesse 240 horas 

mensais na carga horária de trabalho deveria destinar oito horas para planejar na 

escola e quem tivesse 120 horas cumpriria com a metade dessa carga horária.  

 
Quando a Prefeitura de Fortaleza veio falar de PAIC, já não era novidade 
para nós, estávamos estudando a proposta desde 2007, na verdade, em 
2006 começamos a pensar no assunto, a Alice viajou para Sobral para 
conhecer a proposta de lá, quando chegou aqui foi feita adaptações para 
que pudesse atender a nossa realidade [...], a formação que fazíamos pela 
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SME aos sábados, não acrescentava muita coisa, por isso a gente 
reclamava tanto! Além disso, perdemos nosso espaço na escola, a gente 
não conseguia sentar para discutir os nossos problemas! [...]. (MÁRJORE- 
entrevista realizada em 13/12/2012). 

 

Para Márjore, a escola já havia se antecipado em relação ao município. 

Ao fazer isso, teve o cuidado de estudar com os professores o que era ou não 

possível de se realizar na escola, discutiu com o coletivo de profissionais o que a 

proposta trazia de interessante que pudesse se adaptar ao contexto da escola, por 

isso a conheciam tão bem, retirando pontos, acrescentando outros.  Assim, ao 

mesmo tempo em que discutem os problemas da prática, vão construindo um 

modelo de formação para si, vão tomando decisões que cabem somente a eles 

tomar, decisões que não podem ser delegadas a terceiros, porque como dizem Alice 

e Márjore, 

[...], nessa época Fortaleza nem falava em PAIC, mas o programa já estava 
acontecendo lá em Sobral, em 2006 eu já trazia algumas coisas, o que era 
possível eu adaptar, eu ia adaptando, vendo o que era possível fazer aqui, 
mesmo sendo restrita apenas a Escola Edite Braga, e nem a própria 
Regional tomava conhecimento, trabalhávamos nessa perspectiva de 
pensar sobre o modo como os alunos aprendem e consequentemente como 
o professor ensina. Em 2006 começamos a pensar numa perspectiva de 
formação nos moldes do Paic – Sobral. Fomos lendo com os professores, 
discutindo, analisando o que era viável ou não, só em 2007 começamos a 
estruturar o próprio material da gente, a escola teve que gastar um 
dinheirinho a mais, começamos somente com os segundos anos, no 
primeiro momento escolhemos o segundo ano porque ele era avaliado 
externamente, aí focamos no segundo e no quinto ano porque eram 
avaliadas pelo SPAECE. (ALICE – entrevista realizada em 13/12/2013) 
 
Já tivemos momentos, de 2008 á 2010 que liberávamos os alunos para 
ficarmos estudando, a diretora assinava os bilhetes destinados aos pais! 
[...], a escola já transgrediu mais, a direção batia de frente e não fazia o que 
eles queriam. (Professora MÁRJORE/1º ano – trecho do diário de campo 
realizado em 03/10/2011) 

 

Pensar sobre a formação na perspectiva da escola significou diálogo, 

reflexão, conflitos, acordos internos que o próprio município desconheceu, ou seja, 

não se deu de uma hora para outra, houve certo amadurecimento e convencimento 

de que aquele seria o caminho a seguir em busca da superação dos resultados que 

tanto incomodava à gestão e que já foi apresentado no início desse trabalho. 

 

A escola, nesse sentido, apresenta-se como algo vivo, compreendendo 
tanto uma dimensão racional, ordenada conforme as deliberações do poder 
público, quanto uma dimensão interativa, expressa nas relações profundas 
e espontâneas resultantes da integração de seus membros. (FARIAS, 2007, 
p.152). 



84 
 

 

 

Márjore diz que a formação fora do contexto escolar não lhe acrescentava 

sentido, provavelmente não trazia significado a sua prática, além do mais a 

divorciava de seu contexto de trabalho, ao mesmo tempo em que a desapropriava 

de um direito, o de estar na escola, o de planejar, o de estudar. Essa sensação é de 

quem tem o direito, mas é impedido de vivê-lo com autonomia: pode-se dizer que 

nesse caso estamos diante de um direito velado.  

A própria escola já havia realizado modificações ao modelo de formação 

que lhes serviu de inspiração, modelo esse que agora era apresentado aos 

professores da rede municipal sem nenhuma restrição. Sem considerar o contexto 

social, político e cultural em que as escolas estão inseridas, sem considerar as 

pessoas, os professores, não houve espaço para discussão, porque no modelo de 

formação adotado pelo município os professores não opinam sobre o planejamento 

de sua formação, não há diálogo ou reflexão com os envolvidos no processo. Como 

já foi dito anteriormente, os professores na verdade foram convocados a participar 

da formação, inclusive substituindo o planejamento que devia ser realizado na 

escola. 

Nesse formato, eles recebiam uma formação que se desenvolvia em dois 

encontros de quatro horas, de modo, que no decorrer de um mês somavam oito 

horas de formação, onde eram realizadas leituras de alguns textos de cunho teórico 

voltados para a alfabetização, além das orientações para utilização de um material 

estruturado composto por um livro do professor e um caderno de atividades para os 

alunos. 

Sobre o modelo de formação adotado pela Secretaria de Educação, 

Giroux (1992) ao refletir a escola e o processo de divisão técnica e social que o 

trabalho docente vem sofrendo ao longo dos anos, afirma que uma lógica de 

pensamento como essa adotada pela Secretaria de Educação de Fortaleza “não 

considera a escola como espaço de luta quanto a diferentes ordens de 

representação, ou como espaço que incorpora configurações particulares de poder, 

que formam e estruturam as atividades de sala de aula” (GIROUX,1992, p. 15). 

Assim, a formação dos professores se dá cada vez mais afastada do lócus onde se 

desenvolve a prática docente e todos os meandros que lhes são próprios.  

 

Tirá-las de seu espaço de trabalho fragmentava um trabalho já iniciado, 

rompia o sentimento de coletividade que já havia se instaurado no grupo. A ideia de 
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pertencimento à escola se evidenciava nas reuniões da equipe de forma muito clara, 

como afirmou Alice em um desses momentos “Precisamos deixar de ser grupo para 

ser equipe, foi esse o nosso trato e meta no início desse ano, talvez seja esse 

sentimento que estamos perdendo, ou não estamos procurando, o sentimento de 

equipe!” (Diário de campo realizado em 03 de janeiro de 2012). Essa frase foi 

proferida após uma professora novata expressar que se sentia rejeitada pelo grupo 

“Eu não me sinto parte do grupo”. Se a dinâmica da escola por si só já provoca esse 

sentimento dual, pois afasta e junta seus interlocutores numa relação nem sempre 

amistosa, imagine quando o próprio sistema induz um único sentimento, a 

separação; é como se a escola retornasse a sua originalidade arcaica, tornando-se 

novamente o lugar onde os professores ensinam e os alunos aprendem.  

Em 2009, por ocasião da formação do PAIC oferecida pela SME em 

parceria com a SEDUC-CE, o Distrito de Educação da SER 6 decidiu agrupar os 

professores por escolas, assim em uma mesma turma havia sempre um grupo de 

professores de uma mesma unidade de ensino, no entanto, isso não ajudou a 

alargar os laços de cumplicidade que existiam na escola, porque mesmo que 

juntasse todos os professores de primeiro ano em uma sala, os de segundo ano em 

outra e assim por diante, havia separação, tinha-se uma representação dos 

professores de uma determinada série de uma escola e nunca da própria escola.  

Para Giroux (1992) a capacidade de pensar é inerente ao ser humano e 

isso acontece de forma integrada, ou seja, pensamento e prática são ações 

simultâneas. Nesse sentido, os intelectuais são aqueles que fazem e pensam no que 

fazem, questionam sobre o que ensinam e lutam contra as imposições ideológicas e 

pedagógicas e por isso, são necessárias condições de trabalho para que eles como 

seres humanos críticos, reflexivos e criativos, possam desenvolver-se como 

profissional e como pessoa. 

Desse modo, o que ocorre é que o sistema, ao mesmo tempo em que 

oferece o direito ao professor, tira-lhe também em função de outros fatores, como: 

cumprimento dos dias letivos, necessidade de controlar o currículo de formação 

contínua, massificação de informações, padronização dos métodos e estratégias de 

ensino, dentre outros. Além disso, Nóvoa (1997, p.26) acrescenta que: 

 
Práticas de formação contínua organizadas em torno dos professores 
individuais podem ser úteis para a aquisição de conhecimentos e de 
técnicas, mas favorecem o isolamento e reforçam uma imagem dos 
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professores como transmissores de um saber produzido no interior da 
profissão. Práticas de formação que tomem como referência as dimensões 
coletivas contribuem para a emancipação profissional e para a consolidação 
de uma profissão que é autônoma na produção dos seus saberes e dos 
seus valores. 

 

Então, a escola para continuar estudando e planejando com seus 

professores, subtrai da carga horária do aluno quatro horas mensais em cada turno, 

e assim os professores ganhavam oito horas para estudar e planejar conforme as 

orientações da escola e não mais do sistema municipal, é uma espécie de “toma lá 

dá cá”: a rede municipal subtrai dos professores o direito de escolher como conduzir 

seu processo de formação contínua; de volta, a escola, para tomar esse direito de 

volta, subtrai dos alunos horas de estudos a que eles tem direito. 

A negação do direito por parte do Estado, aqui entendido como entidade 

de natureza política, com poder, leva a transgressão de direitos por parte da escola, 

que diferente do Estado se sente constrangida, de certa forma humilhada porque 

nega um direito para garantir outro, que no seu entendimento é muito mais complexo 

e interessante que seja assegurado aos alunos, o direito de aprender!  

Assim, a transgressão não ocorre simplesmente como uma subversão, 

mas como um ato de criação e superação. Em primeiro lugar, porque ao liberar os 

alunos, a escola o faz com uma intenção refletida, pensa seu papel perante a 

sociedade, e tenta (re) significá-lo através da prática docente. Para isso cria uma 

estratégia de superação, a criação do grupo de estudo que residia em novamente 

pensar o fazer pedagógico, agora na realidade de cada sala de aula, no fazer de 

cada professor. Penso que aí reside o ato criativo que lhe permite avançar da 

condição subversiva que o próprio ato lhe traz. 

Em segundo lugar, porque sua atitude criativa gera uma superação, 

modifica uma realidade posta, além de inaugurar, na escola, um espaço de 

formação em serviço para os professores. O dever da escola em assegurar o direito 

de aprender do aluno, perpassa o tempo, as horas a que esse tem direito para 

aprender. No entendimento da escola, de nada adianta cumprir os duzentos dias 

letivos se o aluno não aprender aquilo que se faz necessário que ele aprenda. 

No início de 2011, impulsionados por um acordo com o sindicato dos 

professores, a SME reduz a carga horária de trabalho de 240 para 200 horas. Assim, 

os professores deixam de trabalhar aos sábados, a própria secretaria de educação 

do município determina que os planejamentos sejam realizados de segunda a sexta-
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feira, sempre entre a última semana ou a primeira semana de cada mês, avisa que 

os alunos não poderão ser liberados e reforça a fiscalização nas escolas. Nesse 

período, a Escola Municipal Edite Braga já não liberava os alunos para que os 

professores planejassem ou estudassem, já haviam encontrado alternativas para 

assegurar a organização do espaço de trabalho sem prejuízo para professores e 

alunos. 

Como já foi dito anteriormente, os professores não se reúnem todos de 

uma só vez (1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano). Os profissionais de espaços como Laboratório 

de Informática Educativa (LIE), salas de leitura, professores de apoio à gestão27, 

professor de educação física, coordenador do Programa Mais Educação28, 

professora da Sala de Atendimento Especializado (AEE), são orientados a 

assumirem as turmas enquanto os professores estudam ou planejam. Mas, essa 

determinação também não era fácil de ser cumprida, por mais que realizassem 

reunião segunda semana para orientar o trabalho que cada profissional ia realizar 

com os alunos, dificilmente esse fazer acontecia de forma tranquila, até para os 

alunos era confuso, aquela estratégia que a priori já havia sendo implementada pela 

escola, agora ganhava proporções maiores, antes só os professores de segundo e 

quintos anos eram beneficiados, de modo, que aquela situação só ocorriam duas 

dias por semana, com cinco turmas. 

Na semana em que eram realizadas as atividades de estudo e 

planejamento em conformidade com as orientações da Secretaria de Educação do 

Município de Fortaleza (última semana de cada mês), os professores ficavam 

agrupados da seguinte forma: 

 

 

 

                                                           
27

 O professor de apoio a gestão é àquele que completou 60 anos de idade, porém não tem tempo de 
contribuição previdenciária para requerer aposentadoria, assim fica afastado da sala de aula, 
realizando atividades relacionadas à gestão da escola, como tomar conta do almoxarifado, receber 
pais e alunos, fica responsável pelo horário de início e término das atividades escolares, fazer 
acolhida das crianças, no entanto isso variava muito de escola para escola. Não havia uma 
determinação ou orientação da Secretaria Municipal de Educação que tornasse clara a figura dessa 
função no espaço escolar. 
28

 Programa Mais Educação, criado pelo governo federal através da Portaria Interministerial nº 
17/2007, aumenta a oferta educativa nas escolas públicas por meio de atividades optativas que foram 
agrupadas em macrocampos como acompanhamento pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer, 
direitos humanos, cultura e artes, cultura digital, prevenção e promoção da saúde, educomunicação, 
educação científica e educação econômica. 
 Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=12372&option=com_content  
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Quadro 1- Semana de planejamento e os professores por série em cada dia da semana 

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

Professores da 
Educação 
Infantil e 1º ano.  

Professores de 
2º ano. 

Professores de 
3º e 4º ano. 

Professores de 
5º ano. 

Os demais 
profissionais. 

Fonte: Elaboração própria, quadro utilizado para mostrar a organização do planejamento na Escola 
Municipal Edith Braga em 2012. 

 

Os professores e coordenadores não iniciavam seus estudos às sete ou 

às treze horas, levavam praticamente uma hora para encaminhar as crianças para 

os outros espaços (LIE, sala de Leitura, quadra esportiva etc): 

 
[...], é sempre assim! Para que o planejamento aconteça precisamos cuidar 
primeiro de assegurar a distribuição dos alunos nos outros espaços da 
escola, é muito trabalhoso, já são 7:30 horas e ainda não iniciamos o 
planejamento, a Secretaria Municipal de Educação precisa garantir uma 
forma mais adequada para planejarmos, coloque isso em sua pesquisa! 
(Alice, trecho extraído do diário de campo realizado em 03/01/2012) 

 

Alice fazia alusão ao fato de até aquele momento ainda está organizando 

os alunos, mas também porque sabia que as quatro horas destinadas ao 

planejamento não seriam respeitadas. Com essa nova organização, perdem os 

alunos e perdem também os professores, considerando que nem as aulas, nem tão 

pouco o planejamento começava no tempo determinado pela legislação. 

Duas são, provavelmente as considerações fundamentais que se extraem 

do dilema entre o prescrito e o vivido no processo de formação contínua dos 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Em primeiro lugar, o modo 

como as escolas estão organizadas pouco colabora para o desenvolvimento de uma 

cultura de formação contínua e em serviço para os professores, e assim, “parece 

desencorajar um conhecimento profissional partilhado dos professores, dificultando 

o investimento das experiências significativas nos percursos de formação e a sua 

formulação teórica” (NÓVOA, 1997, p.26).  

Em segundo, ao analisar o desenvolvimento profissional e a valorização 

da atividade docente à luz da legislação educacional, verifica-se que há um 

movimento contraditório entre o direito que lhe é dado e o espaço em que ele se 

desenvolve, ao passo que a escola que rompe essa barreira faz porque 

individualmente em seu espaço construiu um nível de compreensão e 

responsabilidade muito próprio, com toda carga de subjetividade que a permeia 

como espaço coletivo. 
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Os dias em que se realizavam os planejamentos eram também os 

momentos onde os professores, sobretudo os do segundo e quinto ano, realizavam 

os estudos, analisavam material pedagógico, se apropriavam de estratégias de 

intervenção e discutiam os problemas da sala de aula.  

Apesar das dificuldades em reorganizar os alunos nos outros espaços de 

aula, esse momento se consolidava com certa tranqüilidade.  Os professores que 

recebiam esses alunos para que os colegas pudessem se reunir e planejar, não 

recebiam essa condição como um fardo pesado, a interação entre os professores 

era amistosa, sem grandes conflitos.  

 

3.3 As reflexões das professoras acerca de seu desenvolvimento profissional 

 

Nem todas as professoras pensam seu desenvolvimento profissional da 

mesma forma, algumas ressaltam a certificação como um elemento necessário à 

melhoria do trabalho e ao próprio desenvolvimento da carreira. Havia quem o 

considerasse como importante na melhoria salarial e havia quem mencionasse a 

formação no espaço da escola como elemento significativo para esse 

desenvolvimento.  

Fiz Pedagogia, me botaram numa sala de aula, depois vi que não estava 
dando conta da turma, resolvi fazer uma especialização na UECE em 
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, aprendi algumas coisas, mas 
ainda não era o suficiente, logo em seguida fiz outra licenciatura em Letras 
pela UVA [...]. Como professora já tenho quase vinte anos na profissão, até 
no Pará já trabalhei, fiquei sete anos como professora de Língua 
Portuguesa, nesse período nunca fiz um curso de nada... (trecho da 
entrevista da coordenadora Aurora- realizada em 30/11/2012)  
 
 Aurora se reporta a essa experiência do início de sua carreira com muito 
orgulho, sua voz parece carregada de emoção, aos poucos vai deixando 
transparecer que sua vida profissional, assim como a pessoal foi construída 
com muita dificuldade, mas parece que isso a faz sentir-se realizada. 
Segundo seu relato, apesar do sacrifício, sempre conseguiu atingir seus 
objetivos: “[...], eu sou assim, quando eu quero vou atrás, custo a começar 
uma coisa, mas quando começo, gosto de terminar. Minha monografia foi 
sobre leitura” (entrevista realizada em 30/11/2012). 

 

Antes de tudo, é preciso entender o que a professora denomina “não dar 

conta da sala de aula”: na maioria das vezes os cursos de licenciatura não preparam 

o professor para a realidade da sala de aula; por outras vezes, existem saberes que 

vão se construindo na reflexão contínua sobre a prática, no coletivo de profissionais, 

na correlação entre formação formal e informal na escola. O problema é que nem 
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sempre o professor tem oportunidade para refletir nesse contexto, principalmente 

quando os conteúdos da formação são divorciados das questões práticas da escola, 

da sala de aula, além disso, existem as experiências de vida, os valores, as crenças 

que vão alimentando e contribuindo com a construção dessa identidade profissional, 

existe as questões subjetivas que não podemos ignorar nesse processo de 

formação docente, assim sendo, qual o papel que a escola cumpriu nessa etapa de 

sua vida profissional? Essa professora, credenciada para exercer a função de 

coordenadora, provavelmente não teve essa oportunidade no curso de graduação, 

fez uma especialização com o intuito de suprir a lacuna deixada pela formação 

inicial, que também não resolveu, e por último resolve fazer uma Licenciatura em 

Letras, na tentativa de buscar uma solução para a dificuldade de ensinar os alunos a 

ler, escrever, produzir textos. 

Se considerarmos que uma especialização leva em média um ano e meio 

para se efetivar, quando a professora concluiu o curso, provavelmente já havia 

terminado o ano letivo para os alunos daquela turma, ou seja, os saberes 

construídos nessa formação pouco contribuíram para responder suas questões mais 

imediatas. Por outro lado, há uma crença que os cursos de especialização darão 

conta de uma formação capaz de resolver as peculiaridades da sala aula, aquelas 

que nascem ali timidamente, às vezes tão singulares, que só se voltando para ela e 

com ela podemos enxergar sua dimensão. 

Enquanto narra as experiências do início da carreira, Aurora diz: 

“[...]sempre busquei uma forma de superar minhas dificuldades”, no entanto essa 

busca parece ser feita num ato solitário29, pautada na crença de que o professor em 

sua individualidade é o responsável pelo sucesso ou o fracasso de seu trabalho, 

acredita que o acúmulo de certificados, pode resolver seus problemas em sala de 

aula, não questiona os cursos, acredita que quanto mais curso fizer, mais preparada 

vai estar para assumir os dilemas da profissão: 

 

Todos os cursos que tem e posso fazer eu faço, na minha casa eu tenho 
uma pilha de certificados, trabalhava numa escola como professora que a 
diretora quando chegava oferecendo os cursos e perguntava quem gostaria 

                                                           
29

 Sobre solidão e individualismo profissional, CORREIA E MATOS (2001, p. 91), dizem que a crise 
dos mecanismos de delegação do poder nos professores tem desenvolvido um novo individualismo 
profissional, visto que o desenvolvimento de sistemas de formação profissional tem se pautado numa 
definição sombria da profissão, que vem se sustentando numa ideologia das necessidades da 
formação, atribuindo aos docentes a responsabilidade pelos déficits da formação e a Crise da 
escolarização. 
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de participar, ninguém levantava a mão, só eu! Quando o sindicato disse: 
Ah! Os professores não têm curso de formação! Eu discordo. Se não tem é 
porque não quer, a Prefeitura oferece!  Na minha escola anterior os 
professores nunca queriam! (AURORA – trecho da entrevista realizada em 
30/11/2012) 

 

“A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade 

sobre as práticas [...]” (NÓVOA, 1997, p.25). Essa formação deve ser desenvolvida 

por toda a carreira docente, concebendo o professor como sujeito de sua história, 

como alguém que traz consigo suas singularidades, mas convivendo com outros, 

mobiliza saberes e reconstrói sua prática num movimento que vai do individual ao 

coletivo, que avança e recua na busca pela transformação da prática e dos 

processos por ele vividos. 

A coordenadora Aurora considera, que a rede municipal de Fortaleza 

oferece formação, mas são os(as) professores(as) que  não querem se formar. Esse 

modo de pensar formação sempre atrelada à certificação, também está presente nos 

Planos de Cargos, Careira e Salários(PCCS)30, nesses documentos o 

desenvolvimento da carreira se dá quase que exclusivamente pela lógica da 

certificação, assim a formação é vista, apenas como uma forma de alcançar a 

melhoraria das questões salariais, ficando de fora as práticas que culminam para a 

mudança no âmbito das instituições, onde professores possam formar e formar-se e 

serem valorizados porque assim o fazem.   

A ausência de um espaço de reflexão, onde a formação seja discutida 

como aspecto do próprio desenvolvimento profissional, reduz as probabilidades de 

mudança no cerne da profissão. “A formação deve estimular uma perspectiva crítico-

reflexiva, que forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo e que 

facilite as dinâmicas de auto formação participada” (NÓVOA, 1997, p.25). 

Apesar de ressaltar com muita ênfase os cursos dos quais tem 

participado como forma de melhorar o exercício da profissão, Aurora admite que a 

prática também tem ajudado em sua formação contínua. Perguntada sobre a 

compreensão que tem a respeito desse processo, responde: 

                                                           
30

 No caso do município de Fortaleza, fica criado pela Lei 9.249 de 10 de julho de 2007 o Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para o Ambiente da Especialidade em Educação, nele o 
desenvolvimento na carreira se dar exclusivamente por: I- Progressão por tempo de serviço; II- 
Progressão por qualificação; III- Promoção por titulação. 
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É tudo isso que a gente aprende no exercício da profissão, todos os dias 
aprendemos alguma coisa, ás vezes eu fico pensando lá em casa: eu fiz 
aquilo, mas podia ter feito melhor, mas não tenho feito nenhum curso por 
minha conta, só tenho lido muitos artigos pela internet. (AURORA – diário 
de campo realizado em 16/12/2012) 

 

Durante as observações de campo realizadas no período de agosto de 

2011 a setembro de 2012, procurei acompanhar com bastante atenção os 

momentos de planejamento realizado pela escola, em primeiro lugar porque eram 

momentos que se destinavam a estudos sistemáticos dos professores e 

coordenadores, isso presumia a existência de um modelo de formação em 

desenvolvimento, em segundo porque queria entender as nuances dessa prática 

naquele cotidiano, e em terceiro porque compreendendo a formação como um 

aspecto do desenvolvimento profissional queria conhecer as intervenções 

educativas ali propostas para desencadear o processo. 

Evidenciou-se nas observações de campo, que o planejamento para o 

grupo de professoras coordenado por Aurora, não pressupunha exatamente uma 

formação, nem um estudo, visto que suas intervenções no grupo se resumiam em 

apresentar sugestões de atividades e textos, quase sempre copiadas de sites ou 

revistas como “Nova Escola” e outros similares. A coordenadora costumava levar 

esse material para que as professoras o incluíssem no plano de aula da semana ou 

do mês, simplesmente entregava, não estabelecia nenhum diálogo que justificasse a 

entrega e uso do material. 

Em outubro de 2011 havia sido combinado na reunião de coordenadores 

que para o encontro de planejamento desse mês, todos deveriam trabalhar com a 

questão da “Indisciplina em sala de aula” como proposta de estudo. Para isso, cada 

coordenador deveria se responsabilizar por reproduzir o texto: “Como agir quando 

os pais dos alunos considerados difíceis, mesmo sendo chamados pela escola, 

ficam indiferentes?”. O texto havia sido sugerido pela vice-diretora como ponto de 

partida para uma discussão que deveria se iniciar naquele mês com os professores, 

após a leitura, todos concordaram em reproduzi-lo e leva-lo para o encontro de 

planejamento.  Era consenso que todas as professoras tinham alunos com 

problemas de indisciplina e como não dispunham de orientadora com carga horária 

suficiente para realizar atendimento a todos os alunos, a sugestão era cada 

professor levar a discussão para a própria sala de aula. Para subsidiar a discussão, 

deveria ser utilizado esse texto de Telma Vinha publicado em janeiro de 2011 pela 
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Revista Escola, o material trazia uma reflexão sobre indisciplina e comportamento de 

crianças.  

Naquela manhã de quarta-feira as três professoras do 4º ano demoraram 

um pouco a chegar até a sala onde deveria acontecer o planejamento, uma vez que 

antes se fez necessário encaminhar os alunos para o laboratório de informática e 

para a sala de leitura, visto que outros colegas assumiram a responsabilidade pelas 

suas aulas naquele dia. Às oito horas, consegue-se sentar para planejar, logo depois 

chega a coordenadora Aurora que entra na sala sem os textos ou outro material que 

evidenciasse que ali haveria estudo ou mesmo uma discussão sobre qualquer que 

fosse o assunto, e uma professora lhes pergunta: Não temos nenhuma leitura para 

fazer hoje? Ela responde: Esqueci a chave do meu armário em casa e ontem a noite 

foi que percebi que minha impressora estava sem tinta... (Aurora - trecho do diário 

de campo realizado em 05/10/2011). Passado esse momento, as três professoras 

abriram os livros didáticos e cada uma a seu modo começa a desenvolver seu plano, 

depois de aproximadamente uma hora ali sentadas, chega a vice-diretora e pergunta 

como está a discussão. A coordenadora explica que a máquina de xerox estava 

trancada quando ela chegou: “[...], não tive tempo de fazer em casa e quando 

cheguei aqui hoje pela manhã foi que me dei conta que havia esquecido a chave do 

armário, á tarde eu faço!” (Trecho do diário de campo realizado em 05/10/2011). 

Diante dessa postura, a vice-diretora sai e volta uns vinte minutos depois com os 

textos nas mãos, entrega para a coordenadora, senta ali próximo à mesa onde 

estavam as professoras e pergunta: Meninas! Enviei o texto para o e-mail de vocês, 

alguém leu? Sexta-feira lembramos as reclamações do encontro passado, não foi 

Aurora? Encontrei esse texto, ele é maravilhoso... (ALICE – trecho do diário de 

campo realizado em 05/10/2011). Uma professora diz que começou a leitura, mas 

não concluiu, a coordenadora não demonstra preocupação com aquela situação. 

Alice pede para que ela comece a leitura que deve ser compartilhada e segue 

fazendo as intervenções. 

Sem mostrar qualquer constrangimento por não ter cumprido o 

combinado, Aurora realiza a leitura e deixa que a vice-diretora coordene o estudo, 

mas antes de concluir a discussão levanta-se e deixa o grupo, voltando apenas 

quando as reflexões já haviam terminado. 
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Como essa coordenadora planeja ou se prepara para conduzir um 

momento que a princípio devia ser de formação? Como pensa um trabalho que 

pressupõe também desenvolvimento profissional? Sendo a formação na escola, o 

coordenador não assumiria o papel de formador ou condutor desse diálogo? Por 

outro lado, como a escola percebe essa atuação? Há um trabalho de intenção 

formativa? 

O primeiro aspecto que gostaria de trazer é sobre o “aperfeiçoamento 

profissional continuado”, no contexto da Prefeitura de Fortaleza, o que significa essa 

orientação? Como a Secretaria da Educação têm coordenado esse aspecto da vida 

profissional do professor? Quais as implicações disso para o desenvolvimento da 

profissão? Como tem se desenvolvido esse processo na vida do professor? 

Assim, o desenvolvimento da profissão ganha novas configurações no 

cenário educacional, os professores são cada vez mais forçados a buscarem o 

aperfeiçoamento profissional, os planos de cargos, carreira e salários (PCCS) abrem 

um espaço na vida profissional que pode ser preenchido com os títulos e certificados 

decorridos da busca pela formação. Cabe lembrar que nesses casos a formação que 

é valorizada é somente aquela que pode ser certificada...  

Imbernón (2010) nos alerta para o perigo de se conceituar formação 

contínua e desenvolvimento profissional como se ambas fossem análogas; essa 

concepção restringiria o sentido amplo que pressupões o termo, por que: 

 
A nosso ver, a profissão docente desenvolve-se por diversos fatores: o 
salário, a demanda do mercado de trabalho, as estruturas hierárquicas, o 
clima de trabalho nas escolas em que é exercida, a promoção na profissão, 
a carreira docente [...], etc. e, é claro, pela formação permanente que essa 

pessoa realiza ao longo de sua vida profissional. (p.46). 

 

Consoante a esse pensamento Garcia adverte que o conceito de 

desenvolvimento profissional de professores “pressupõe uma abordagem na 

formação de professores que valorize o seu caráter contextual, organizacional e 

orientado para a mudança” (1999, p.136). No entanto, essa abordagem só se 

justifica se pensarmos a formação contínua no espaço da instituição onde ela se 

desenvolve, ou seja, com o coletivo de professores como membros de um grupo, em 

torno de um problema, em busca de uma resposta ou de uma mudança que lhes der 

significados.  
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O desenvolvimento profissional assume duas posições em torno da 

formação contínua: a primeira se aglutina no momento em que ambas são sugestas 

do princípio de continuidade, de processo, mas se distancia quando uma é parte de 

um todo, na escola a formação contínua é também desenvolvimento profissional, 

porque o conjunto de experiências individuais e coletivas desenvolvidos no cotidiano 

de trabalho também se configura em aprendizagens, em saberes diversos, porque 

são as experiências e a prática docente que permitem que a profissão se 

desenvolva no âmbito da escola. 

Quem define os salários dos professores? No caso da escola pública, 

com certeza não será ela quem determina as demandas do mercado? Quem 

promove os professores? Esses fatores influenciam a escola, mas não se 

desenvolvem lá. Assim, a continuidade da formação é um fator importante para o 

desenvolvimento da profissão, mas não é o único, existem outros elementos tão 

importantes quanto esse que contribuem significativamente para o processo em que 

se desenvolve a profissão docente.  

No entanto, toda essa discussão tem acontecido fora do espaço da escola 

de educação básica, os professores não decidem, não planejam, não são 

consultados, não participam, não ocupam lugar nas decisões que ordenam os 

projetos, programas e cursos de formação continuada que lhes são ofertados: “O 

processo formativo é gerado em um espaço excludente e impregnado de 

preconceitos, valores éticos e interesses econômicos que promovem o 

fortalecimento da degradação educacional e social” (VEIGA, 2010, p.18). 

Os professores só tomam conhecimento dos programas quando já estão 

prontos para serem executados, quando suas agendas são divulgadas. Quem 

decide os conteúdos? Os objetivos? A metodologia? Com certeza não são eles. 

E quem disse que esse ou aquele programa de formação continuado é o 

melhor? E, pior ainda, melhor para todos! O professor dos anos iniciais é tratado 

como incapaz de pensar sua prática, como alguém que só é capaz de replicar 

modelos pensados por outros!  

Consoante a esse pensamento, Sacristán (2005) ao abordar a crise do 

pensamento sobre as grandes organizações e concepções dos sistemas educativos 

como unidades coerentes e racionais, afirma que os professores não existem em 

sua essência, o que existe são as comunidades educativas, o regime de 
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colaboração entre si, como membro de uma comunidade em parte profissional, em 

parte mística, em parte política. 

Na verdade, os professores trabalham enquanto outros pensam sobre ele, 

sobre seu fazer - em especial quando falamos do professor dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, aquele que trabalha com o processo de alfabetização das 

crianças. 

A esse mesmo professor não é comum que tenha em sua rotina de 

trabalho um tempo para refletir seu fazer, suas decisões, seus pressupostos de 

mundo, de vida, seus valores, suas crenças, suas opções teóricas e metodológicas, 

o contexto em que está inserido e onde seu trabalho se desenvolve. No entanto isso 

não significa ausência de produção de conhecimento, há um saber que ali é 

produzido, seja na relação com o outro, na prática da sala de aula, seja no 

desenvolvimento das metodologias ou ainda nas experiências vivenciadas no 

contexto escolar. 

Aliado a esse pensamento, Tardif (2008, p.64) ao identificar os saberes 

dos professores, afirma que: 

 
De fato, os professores utilizam constantemente seus conhecimentos 
pessoais e um saber-fazer personalizado, trabalham com os programas e 
livros didáticos, baseiam-se em saberes escolares relativos às matérias 
ensinadas, fiam-se em sua experiência e retêm certos elementos de sua 
formação profissional. 

 

 O não reconhecimento, dessa produção que acontece na escola, pelas 

agências formadoras, pelos programas e pelo sistema, coaduna com as outras 

preocupações aqui elencadas em torno da formação contínua dos professores dos 

anos iniciais. 

O desenvolvimento profissional propagado pelo discurso oficial não tem 

se legitimado entre os educadores. Enquanto isso, as ações e políticas 

desenvolvidas não contribuem de forma competente para que a escola e seus 

profissionais construam uma cultura de formação sistêmica. Dessa maneira, o 

desenvolvimento profissional é atingido em suas bases de modo profundo e 

questionável, afetando inclusive os conhecimentos já construídos e concebidos pela 

categoria. 

A formação que temos agora, contribui muito pouco, a única coisa que vale 
a pena é a troca de experiência entre os professores, mas nada do que é 
dito lá acrescenta ao que já sabemos, de vez em quando eles (formadores) 
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trazem alguma coisa escrita que eu acho bom que tenhamos, é também 
uma forma de registro, [...]. Eu estou sentindo falta dos estudos internos da 
escola, esses momentos preenchiam uma lacuna que estou sentindo se 
abrir com o PAIC, além do mais é tudo fragmentado, começam uma coisa 
hoje, amanhã já nem lembram mais [...] (INGRID, entrevista realizada em 
18/12/2013) 

 

Sem constrangimento algum, a professora Ingrid confirma o que outras 

colegas já disseram a respeito do PAIC, que não tem contribuído com seu 

desenvolvimento profissional. Mais ainda: diz que são fragmentados e que está 

distante da prática e da vivência escolar, e novamente o estudo ou a formação que 

vinha se desenvolvendo na escola é citada como significativa na vida das 

professoras. 

No caso das políticas de formação docente, temos, na maioria das vezes, 

os programas interrompidos também por mudanças no governo, ou seja, muda o 

governo, muda o programa. Assim sendo, podemos verificar a existência 

desordenada de vários programas criados pelo Ministério da Educação, nas últimas 

décadas. Por isso, perguntamos: Qual é o conceito de formação contínua defendido 

pelo MEC, tendo em vista a descontinuidade de suas políticas? Ao se dizer 

contínua, continua o quê? Como? E se a formação é vista como um processo 

contínuo, porque as políticas que tratam do assunto são descontínuas? 

Sabemos da singularidade do tempo, do espaço e da história da qual 

somos sujeitos. No entanto, para Pimenta (2005), existem algumas condições que a 

priori assumem papéis determinantes no fazer pedagógico do professor. O professor 

dos anos iniciais, por exemplo, precisa ter claro como se desenvolve o processo de 

aquisição da leitura e da escrita para poder alfabetizar seus alunos com respeito e, 

até mesmo, para optar pela teoria que deverá orientar sua prática ou não. Essa 

condição parece primordial, e deveria permear o currículo de sua formação inicial, 

para, posteriormente, tornar-se objeto de discussão e reflexão no exercício da 

profissão. Nesse sentido, a formação poderia ser sequenciada, contínua e 

permanente quando considera o ponto de partida no processo de construção do 

conhecimento. 

A partir desse ponto de vista, a largada para uma experiência de 

formação bem sucedida é a própria formação inicial, em consonância com a 

experiência profissional, com os saberes e com os afazeres da prática docente. E se 

hoje a formação é conceituada como um processo contínuo de desenvolvimento 
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profissional, ou seja, que tem início definido, mas não tem fim, há bem pouco tempo, 

era vista como uma reciclagem do professor. Essa concepção denotava ainda uma 

forma de por em “fôrma”, de “enformar” o sujeito docente, adequando a escola às 

exigências do capital. Por isso, precisamos estar em alerta às reais intenções das 

políticas educacionais. Sobre essa questão, Collares (1999) afirma que, 

 

No presente, calculam-se horizontes de possibilidades, e é o cálculo desses 
horizontes que define o que do passado será parte do conjunto de 
informações a serem transmitidas no presente, as quais desenharão a 
forma/fôrma do sujeito do futuro que estamos a formar no processo 
educacional presente, processo que ultrapassa os limites da escola, mas no 
qual a escola funciona emblematicamente (p. 205). 
 

Por essa assertiva, podemos dizer que precisamos reconhecer os 

diferentes interesses da sociedade do tempo presente, para que o futuro não seja a 

repetição do passado. O modo como os documentos oficiais têm proclamado a 

valorização do magistério nos remete à reflexão constante sobre as bases que 

sustentam os projetos de formação profissional, que deve ser objeto de discussão 

também nos cursos e programas voltados para esse fim. 

É óbvio que não estamos invalidando a necessidade da existência de 

cursos que visem o aprimoramento profissional, que permitam avanços significativos 

em suas práticas, mas pensando em outras possibilidades de organização da 

formação da profissionalidade docente. De acordo com Nóvoa (1997): 

 

O diálogo entre os professores é fundamental para consolidar saberes 
emergentes da prática profissional. Mas a criação de redes coletivas de 
trabalho constitui, também, um fator decisivo de socialização profissional e 
de afirmação de valores próprios da profissão docente. O desenvolvimento 
de uma nova cultura profissional dos professores passa pela produção de 
saberes e de valores que dêem corpo a um exercício autônomo da 
profissão docente (p.26). 
 

O modelo de formação contínua e/ou em serviço praticado nos últimos 

anos, tem se limitado a ensinar técnicas de ensino e metodologias que vem 

embutidos em “pacotes de formação” pensados por sujeitos que muitas vezes nunca 

passaram por uma sala de aula da educação básica, que desconhecem o 

funcionamento e as implicações de uma escola, mas domina conteúdos, teorias do 

conhecimento e detém, de certa forma, um “status técnico” que lhe confere 

“poderes” para pensar o que os professores e a escola precisam aprender, estudar e 

“reproduzir”. É assim que a formação docente vem se atrofiando no contexto das 
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políticas públicas em educação, os professores estão cada vez mais dependentes 

de determinações pedagógicas e cada vez menos condutores de seus processos 

formativos. 

A profissão docente é por natureza marcada pela subjetividade de seus 

atores, por isso não deveria ser tomada como algo possível de ser pensado distante 

do lócus, onde os processos de ensino e de aprendizagem acontecem e a práxis se 

desenvolve, nem tão pouco, distante dos sujeitos construtores e inventores dessa 

prática. Tardif (2008) considera que: 

 

[...], um professor de profissão não é somente alguém que aplica 
conhecimentos produzidos por outros, não é somente um agente 
determinado por mecanismos sociais: é um ator no sentido forte do termo, 
isto é, um sujeito que assume sua prática a partir dos significados que ele 
mesmo lhe dá, um sujeito que possui conhecimentos e um saber-fazer 
provenientes de sua própria atividade e a partir dos quais ele a estrutura e 
orienta (p.230). 

 

Por isso o professor precisa ser respeitado como sujeito de sua prática, 

com toda sua singularidade e saber. O modelo de formação praticado atualmente 

pelos sistemas de ensino nega essa competência toda vez que apresenta ao 

professor um conjunto de teorias, técnicas e metodologias como modelos infalíveis 

da condução de sua prática, esquecendo-se que este é um ser humano que pensa e 

faz o que sabe conforme os significados por ele construído.   

Com efeito, o exercício da docência não pode ser visto sempre como um 

esvaziamento de conhecimentos, nem os programas de formação pensados de 

forma vertical como vem acontecendo. Em outros termos, ocorre que os professores 

não são consultados acerca de seus objetivos, ou ainda sequer são consideradas 

em suas reais condições de trabalho. Nesse sentido, a formação continuada, que é 

um direito, precisa ter as condições necessárias para que ela seja desenvolvida, e 

isso é um fato a ser priorizado pelas atuais políticas em Educação.  

No capítulo seguinte iremos analisar o modo como a Escola Municipal 

Edith Braga vai se constituindo em espaço de formação para seus professores, 

trazendo os significados dessa atividade na vida de professores e coordenadores 

pedagógicos. 
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4 A ESCOLA COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFESSORES 

 

“[...]. Não quero, pois, uma escola 

burocratizada que seja uma mera 

delegação ministerial. Desejo assim uma 

escola que conceba, projete, atue e reflita 

em vez de uma escola que apenas 

executa o que os outros pensaram pra 

ela. Uma escola que tenha uma ambição 

estratégica por oposição a uma escola 

que não tem visão e não sabe olhar-se no 

futuro. Não quero uma escola que se 

lamente do insucesso como um pesado e 

frustrante fardo a carregar, mas uma 

escola que questione o insucesso nas 

suas causas para, relativamente a elas, 

traçar planos de ação. [...]”.  

(ALARCÃO, 2010, p.89) 

 
No decorrer desse capítulo buscarei explicitar o modo como a Escola 

Municipal Edith Braga se constituiu espaço de formação contínua para os 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Para isso, o primeiro item 

discute a formação docente no espaço da escola como uma estratégia de mudança 

as práticas de formação contínua desenvolvida pelo atual sistema educacional. A 

formação contínua dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental, a 

escola como o lócus do desenvolvimento dessa formação, o papel que o 

coordenador pedagógico exerce nesse trabalho e as condições em que esse 

processo se constrói e se afirma também são elementos fundamentais na 

construção dessa reflexão.  
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4.1 Formação contínua na escola: um pensamento em construção 

 

A formação dos professores, sobretudo a contínua não pode ficar à mercê 

apenas das assessorias pedagógicas espalhadas por esse Brasil, nem tão pouco 

nas mãos das Secretarias de Educação, dos Institutos, dos escritórios de assessoria 

pedagógica criados para esse fim, porque “[...] é uma ação contínua e progressiva 

que envolve várias instâncias, e atribui uma valorização significativa para a prática 

pedagógica, para a experiência, como componente constitutivo da formação” 

(VEIGA, 2009, p. 27). Não pode continuar sendo vista apartada do contexto onde a 

prática se desenvolve, porque na escola, os professores aprendem a profissão, 

constroem saberes e dão sentido a própria formação.  

As professoras das professoras Ingrid e Estela, ressaltaram a importância 

da formação na escola, e reconheceram que mesmo participando da formação 

oferecida pela SME, sentem falta desses momentos: 

Eu estou sentindo falta dos estudos internos, a Alice é muito estudiosa, 
curiosa, ela estuda e traz pra gente, ela é antenada. Eu queria ter a força de 
vontade dela para estudar. Porque mesmo com um quinto da carga horária 
fora da sala de aula, as formações externas têm atrapalhado esses 
momentos, eu diria que tem suspendido, mesmo. (PROFESSORA INGRID, 
2º ANO). 

[...] eu tenho sentido falta dos estudos que foram realizados aqui, depois da 
instauração do quinto tempo fora de sala de aula, ficamos meio perdidas, 
temos mais tempo, mais não temos tempo de estudar aqui como antes, 
sempre que a Alice senta para estudar conosco, ela está contribuindo com 
minha formação, eu saio do estudo como uma profissional melhor, o estudo 
interfere diretamente na minha formação profissional. (PROFESSORA 
ESTELA, 2º ANO). 

 

Os estudos realizados na escola têm, na visão das professoras, um 

caráter mais prático do ponto de vista de sua formação, isso se dá, porque a 

formação que ocorre nesse espaço leva em consideração a instituição pessoal, as 

experiências vividas, as opiniões dos colegas, o trabalho colaborativo, a cultura ali 

construída. Sobre o trabalho colaborativo que se desenvolve na escola, a vice-

diretora declarou, que “[...]desde junho de 2012 eu me afastei do acompanhamento 

em sala de aula, eu quero voltar para acompanhar, não é para fiscalizar, é para 

fazer junto, é ir até a sala e se for preciso eu mesma fazer a representação da rotina 

proposta[...]” 
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Nesse sentido, a escola como uma instancia social e cultural que é, 

produz e reproduz significados e comportamentos que lhes são próprios, porque a 

cultura que deriva desses significados e comportamentos lhe é extremamente 

singular. Pode-se dizer que”[...] a cultura interna da escola varia conforme os 

acordos e as negociações que ocorrem no seu interior, [...]” (FARIAS, 2007, p. 152). 

Para que a vice-diretora diga que sua entrada na sala de aula, se dá em caráter de 

colaboração, é porque acordos já foram firmados entre os sujeitos, não seria fácil 

para um coordenador entrar na sala do professor para observá-lo, e se fosse o caso, 

realizar intervenções, sem que antes se estabelecesse acordos, sem que o 

conhecimento desse outro, em relação ao objeto de observação, no caso, a sala de 

aula e o fazer docente não tivesse sido validado pelo sujeito observado. Nas escolas 

da rede municipal de Fortaleza, esse feito só ocorre, em ambientes, onde a relação 

é de muita confiança e cumplicidade. 

Há uma resistência dos professores em acolher observadores em suas 

salas de aula, isso ocorre porque o acompanhamento em lócus, a visita em sala de 

aula, não faz parte da cultura escolar dessa rede, essa afirmação se ancora na fala 

da professora Márjore: 

 

Em 2008, quando a Alice trouxe o PAIC para discutir aqui na escola, 
algumas colegas, perguntavam: O que vamos ganhar com isso? Vamos 
trabalhar muito! Eu não senti nada disso, desde o início eu abracei a 
formação, e todas as minhas turmas apresentaram bons resultados[...]. 
Naquele momento acordamos que a coordenadora iria entrar em sala de 
aula, todo mundo tomou um susto, mas a medida que as coisas foram 
acontecendo, fomos vendo que a visita em sala de aula era boa para nós, 
ajudava nas intervenções com os alunos, era outro olhar! (Professora 
MÁRJORE – 1º ANO) 

 
Essas aprendizagens têm a ver com a caminhada de cada um, com os 

valores que norteiam sua vida pessoal, com as experiências individuais e 

organizacionais, mas também com as interlocuções que a vida e a profissão lhes 

vão possibilitando realizar. Os programas de formação contínua, desenvolvidos pelo 

atual sistema educacional, têm ignorado a escola como uma comunidade de 

aprendizagem, como organismo vivo e dinâmico que é. 

A escola é o lugar onde os professores mais aprendem a sua profissão, é 

lá com seus pares, com seus alunos que esses profissionais vão construindo sua 

identidade profissional, vão dando sentido à profissão, (re) fazendo o caminho com 

os caminhantes na organização da escola. A esse respeito, Canário (1997, p.16) diz 
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que: “afirmar que os professores aprendem a sua profissão nas escolas não deve 

ser confundido com a ideia segundo a qual os professores só aprenderiam a sua 

profissão nas escolas”. A ideia de tornar a escola espaço de formação também para 

seus professores não invalida, nem nega a importância de outros espaços, 

instâncias, formas, também a realizarem. A preocupação é que negando essa 

função à escola, estamos afirmando de certa forma que só os outros espaços 

(universidades, agências formadoras, institutos, assessorias, etc.), os especialistas, 

os técnicos de secretarias, podem conduzir e orientar o percurso da formação 

contínua desses profissionais. 

Compreender a formação contínua apenas pela ótica do controle, da 

certificação, onde a forma escolar31, contratual se sobrepõe a qualquer outra forma 

de organização que fuja esses princípios, tem uma razão de ser, traz implícito a 

crença de que os professores e a escola não são capazes de conduzir seus 

processos formativos, que necessitarão sempre de “formadores iluminados” para 

realizar essa condução ou talvez seja uma forma equivocada de ter o controle do 

processo educativo.  

Por isso, ao nos referirmos à formação contínua neste texto, estamos 

tratando de um processo cuja essência é o aprofundamento das questões da 

profissão docente, que não deveria sofrer interrupções de nenhuma ordem e sob 

nenhum pretexto. 

O próprio Referencial para Formação de Professores propõe que a 

formação continuada seja pensada e articulada a projetos educativos ligados às 

escolas de educação básica, e que esses possam se desenvolver tanto no espaço 

escolar como fora dele, sendo que ao optar por esse último, suas atividades devem 

pautar-se no cotidiano onde se desenvolve as práticas de ensino: “A formação 

continuada feita na própria escola acontece na reflexão compartilhada com toda a 

equipe, nas tomadas de decisão, na criação de grupos de estudo, na supervisão e 

orientação pedagógica, na assessoria de profissionais especialmente contratados 

etc.” (BRASIL, 1999, p.71). 

                                                           
31

 Segundo Demailly (1997), “Uma parte significativa da formação contínua funciona, de facto, 
segundo a forma escolar: programa pouco negociável, definido por uma instancia de legitimidade 
superior aos formadores e formandos, que uns e outros devem seguir, e que serve para aferir ou 
julgar os resultados obtidos (p.146). In: Os Professores e sua Formação. Lisboa: Dom Quixote, 
1997. 
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Porém, na condição de professora, coordenadora ou mesmo como 

formadora de professores não consigo perceber o momento em que as escolas 

tomaram para si esse papel, ou quando de fato tornaram-se ponto de partida para a 

organização dos programas de formação para professores, na realidade, o que 

percebe-se é que temos dificuldades em romper com o modelo de formação 

contínua por vezes chamado de formação em serviço, de reciclagem, de 

aperfeiçoamento, outras de formação continuada (penso que a nomenclatura nesse 

momento não seja o mais relevante na discussão, mas a essência e o significado 

dessas formações na vida desses professores). 

Na opinião de NÓVOA (1997, p.28), ‘”a formação passa pela 

experimentação, pela inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho 

pedagógico e por uma reflexão crítica sobre sua utilização [...]”, se faz necessário 

dar voz e vez a escola de educação básica, ouvir os envolvidos com o projeto 

escolar, o contrário continuaremos a viver essa ilusão de que o problema da 

educação pode ser resolvido com programas e projetos de formação em larga 

escala, sobretudo aqueles que nascem nos gabinetes do Ministério da Educação 

baseados em pesquisas generalizadas da realidade educacional, onde na maioria 

das vezes apontam o fracasso escolar como consequência da má formação de seus 

profissionais. Esse pode ser um dos motivos, mas simplesmente transformar os 

professores em meros consumidores de métodos e técnicas de ensino não os farão 

melhores profissionais, no máximo os tornarão bons “técnicos de ensino”. 

Esses modelos ignoram as peculiaridades de cada unidade de ensino, 

generalizam realidades específicas. Como podemos dizer que todas as escolas 

públicas do Nordeste, do Ceará, de Fortaleza têm as mesmas necessidades? Que 

todos os professores dos anos iniciais têm as mesmas dificuldades, os mesmos 

anseios e desejos? Vivem as mesmas experiências? Que todos precisam aprender 

e ensinar da mesma maneira? Para Canário (2006, p.75), essa lógica de 

compreensão, “[...] tem-se traduzido em ignorar o professor como pessoa e, ao 

mesmo tempo, ignorar o estabelecimento de ensino como organização social”  

Fazer da escola de educação básica o espaço da formação é uma 

necessidade real e legítima do professor que lá estiver; não basta dizer que essa 

instituição precisa se adequar à evolução dos tempos, é necessário permitir que alce 

vôos, que possa se transformar num espaço de construção para alunos e 
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professores e que assim possa cumprir sua função na sociedade, isso implica 

repensar seus múltiplos espaços e sujeitos, sua responsabilidade política e social, 

sua história, sua essência. Isso não se faz se não mudarmos a escola, a convicção 

de que a formação contínua dos professores pode e deve se desenvolver no espaço 

escolar, não pode ser confundida com a ideia de que a escola já esteja cumprindo 

tal função. 

Canário (2006, p.19), ao refletir sobre a crise em que vive a escola nos 

últimos tempos, chama atenção para a necessidade de superarmos a forma escolar 

vigente, dizendo que: 

 

[...], as escolas deverão desejavelmente, evoluir no sentido de um 
funcionamento como comunidades de aprendizagem nas quais o trabalho 
colaborativo dos professores se possa contrapor à atual situação insular 
(cada professor, na sua sala de aula, com a sua disciplina e a sua turma). 

 

Como organismo vivo que é, está continuamente em movimento, 

intervindo, modificando e se modificando, portanto, deve encontrar meios para 

sobreviver as dificuldades que lhes são impostas, encontrar alternativas de mudança 

que só será possível se encontrar um sentido no potencial coletivo de seus 

interlocutores (professores, alunos, funcionários, pais, gestores, etc.), deixando de 

ser unidade para tornar-se comunidade de aprendizagem colaborativa.  

Ao considerar a escola um organismo vivo, Alarcão (2001, p.27) realiza a 

seguinte reflexão: 

A minha convicção é de que, se quisermos mudar a escola, devemos 
assumi-la como organismo vivo, dinâmico, capaz de atuar em situação de 
interagir e desenvolver-se ecologicamente e de aprender a construir 
conhecimento sobre si própria nesse processo [...], tenho pensado a escola 
como uma organização em desenvolvimento e em aprendizagem que, à 
semelhança dos seres humanos, aprende e desenvolve-se em interação. 

 

A escola é o lugar onde os professores protagonizam seu trabalho, onde 

expressam sua resistência aos modelos de racionalidade técnica32 que orienta os 

programas de formação contínua dos professores da educação básica. É lá que o 

professor inventa e (re)inventa sua prática, é lá que ele articula os saberes da 

ciência com os saberes da prática, é lá que ele dá vida aos conteúdos frios e 
                                                           
32

 É uma epistemologia da prática derivada da filosofia positivista, nela os profissionais são aqueles 
que solucionam problemas instrumentais, selecionando os meios técnicos mais apropriados para 
propósitos específicos. In: Educando o Profissional Reflexivo: um novo design para o ensino e a 
aprendizagem (SHÖN, 2000 p.15) 
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fragmentados do currículo. Desse modo, porque também não ser o lugar de sua 

formação? Insiste-se em dizer que os programas de formação ofertados nos últimos 

anos nascem da escola, tem base em dados reais, em pesquisas, mas o que são 

dados, longe de um contexto real? Isolados da vida e da essência de quem faz a 

escola? Como posso dizer que os motivos do fracasso da escola A, são os mesmos 

da escola B? Como posso elaborar um projeto que elege como ponto de partida a 

massificação das necessidades de um grupo de profissionais para atender as 

especificidades de uma rede? Como vou dizer que as vinte, trinta ou mais crianças 

que não aprenderam a ler ou escrever na escola A, foram motivadas pelas mesmas 

razões da escola B? 

A escola é também o lugar legítimo da formação de seus educadores, 

onde a prática seja também um ato de criação e não de reprodução e treino como 

vem acontecendo nos últimos anos. É preciso fazer com que a escola seja de fato o 

lugar da formação, não apenas dos alunos, mas também de seus professores, que a 

esses seja permitido que aprendam a sua profissão no exercício da prática, porque a 

formação contínua acontece no dia-a-dia, nas descobertas, nos erros cometidos em 

busca de uma resposta nem sempre encontrada, na urgência das decisões, no 

caminho que se constrói ao caminhar com os outros, na pergunta inesperada de um 

aluno, na provocação de um colega de profissão, no aluno que demora a descobrir 

os enigmas da aprendizagem, no coletivo de profissionais com quem se dialogue, 

discuta, partilhe, reflita sobre o fazer diário no cotidiano escolar ou mesmo nas 

situações que implicam busca e construção de saberes que a formação Inicial não é 

capaz de consolidar - não pela incapacidade de fazê-la, mas pela limitação de seu 

campo de atuação. Nesse sentido a relação entre a formação inicial e a formação 

contínua no espaço da escola não é necessariamente de embate, mas de encontro, 

de caminhos e perspectivas. 

Na Escola Municipal Edith Braga, cujo cotidiano foi inspiração e conteúdo 

desse trabalho, os professores já realizavam estudos desde 2007, faziam seus 

planejamentos e discutiam as avaliações dos alunos no próprio espaço de trabalho. 

No entanto, para que isso acontecesse a respectiva unidade escolar se organizava 

com muito custo:  

[...], em 2008, 2009 e 2010, liberávamos os alunos um dia por mês para o 
estudo acontecer, isso feria o direito deles, mas não tínhamos outro jeito! 
Para ensinar melhor era necessário fazer aquilo, o sábado não dava conta, 
precisávamos planejar e estudar para planejar, para ensinar melhor. Eu 
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assinava os recados liberando os alunos e a Regional nem tomava 
conhecimento! Veja a loucura! Mas o estudo acontecia e acho que deu 
resultado, as avaliações externas apontam isso! Não era fácil, eu sabia que 
precisava fazer alguma coisa para mudar os resultados que tínhamos, mas 
fazer as coisas escondida dar uma sensação muito ruim, pesa, sabe? Estou 
cansada, não quero mais fazer isso [...] (JASMINE – entrevista realizada 
em: 18/11/12). 

 
Os estudos consistiam na discussão sobre o modo como os alunos 

aprendiam a ler e escrever, no primeiro momento a vice-diretora precisou estudar 

muito, tomar a prática de outro município como modelo:  

 
[...] eu passava uma semana inteira dentro das escolas de Sobral, ia da sala 
de aula a direção da escola, conversava com as professoras, observava, 
pedia ajuda na Secretaria de Educação, trazia material, estudava, fazia as 
adequações e sentava com nossas professoras, quando chegava nesse 
ponto muitas noites de sono já tinha passado em claro, mas ainda não era o 
fim, precisava da aprovação dos professores, as orientações precisavam ter 
a nossa cara[...] muitas vezes o trabalho era refeito. (Alice – diário de 
campo de 09 de novembro de 2011). 

 
Como é que se padroniza a prática docente? Como podemos atender a 

diversidade das escolas, das salas de aulas, tomando como ponto de partida a 

unidade do que é essencialmente plural? Por trás de cada prática há um sujeito que 

pensa e age conforme suas crenças, valores, suas experiências profissionais, 

conforme o contexto em que está inserido. Até que ponto a escola é um espaço livre 

e encorajador de novas possibilidades? Como os professores e alunos têm 

sobrevivido às imposições do sistema? Às limitações do currículo? Aos “pacotes” de 

projetos e programas de formação que lhes são impostos? 

A formação contínua dos professores no município de Fortaleza, 

conforme venho discorrendo ao longo desse trabalho, vem se desenvolvendo sob 

dois aspectos merecedores de atenção. O primeiro diz respeito aos aspectos 

teóricos e metodológicos norteadores do processo de formação contínua, fortemente 

influenciado pelo princípio da racionalidade técnica. Nele, a técnica de ensino se 

sobrepõe a reflexão sobre outros aspectos da relação ensino-aprendizagem que são 

tão ou mais importantes que a própria técnica de ensinar, prevalecendo a crença de 

que a prática docente pode ser entendida “[...] como um campo de aplicação de 

teorias e do exercício de utilização de instrumentos técnicos” (SERRÃO, 2005, 

p.151). Ainda, sobre esse aspecto, Gómez (1997, p.96) ressalta que no “[...] modelo 

da racionalidade técnica, a atividade do profissional é, sobretudo instrumental, 
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dirigida para a solução de problemas mediante a aplicação rigorosa de teorias e 

técnicas cientificas”. 

O segundo aspecto, diz respeito a estrutura organizacional em que ocorre 

a formação, ainda no rol das inquietações quero destacar a pouca relevância que a 

temática da formação em serviço tem ocupado na pauta das discussões dos 

sistemas educacionais. Aqui, me refiro a pensar e discutir a escola como espaço 

de formação também para seus professores, situação bem diferente do modelo de 

formação praticado atualmente, cuja dinâmica consiste em convocar os professores 

a sair do ambiente onde se desenvolve sua práxis, ou seja, a escola, para dá 

continuidade a seu processo de formação em um outro ambiente, que por sua vez 

se difere daquele onde a prática docente se desenvolve, dessa forma podemos 

pensar que a instituição de ensino é para os sistemas educacionais, como bem 

disse Canário(1997) o lugar onde os professores ensinam e os alunos aprendem, 

essa é uma percepção que vem perdurado ao longo dos anos e tem resistido no 

campo das reformas, dado que todos ou a maioria dos projetos de “formação 

continuada” implementados pelas Secretarias de Educação, de modo especial, a do 

município de Fortaleza traz(em) no bojo de suas orientações a retirada do professor 

de seu ambiente de trabalho e partem do princípio de que as especificidades se 

dividem em séries, de que a escola pode ser traduzida em números e indicadores de 

resultados de aprendizagem, desse modo, basta juntar os professores de primeiro 

ano em uma sala, os professores de segundo ano em outra e já resolvemos o 

problema da heterogeneidade! É necessário romper a lógica de que todos precisam 

aprender as mesmas coisas, de modo que, o espaço dessas formações seja mais 

colaborativo, mais próximo da escola, se faz necessário tomar o professor como 

sujeito de sua própria formação, considerar a universidade como parceira dessa 

caminhada, voltar para o começo, (re) aprender a pensar.  

A formação daqueles que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental 

pouco tem contribuído com a emancipação das práticas de ensino, com o 

desenvolvimento profissional e menos ainda com a protagonismo do professor em 

torno de um projeto de formação coletivo, ao contrário disso, o que vemos, são 

professores cada vez mais dependentes de seus formadores e das técnicas por eles 

prescritas. 

[...], em relação a formação externa é válida para meu trabalho com o PAIC, 
com a proposta do Programa, mas isso pra mim ainda não é o que eu quero 
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como proposta de desenvolvimento profissional, eu queria alguma coisa 
mais inovadora, mais diferente. Mês passado as formadoras disseram que 
iam trazer uma novidade, quando apresentaram! Ih! Foi a mesma coisa que 
já estamos trabalhando aqui há anos. Essas formações não acrescentam 
nada a nossa vida profissional, eu queria uma formação mais instigante, 
mais viva, que agregasse mais significado a nossa vida profissional. 
(ESTELA – entrevista realizada em 18/12/2012) 

 
A formação a que a professora Estela faz referência serve para lhe 

ensinar técnicas de ensino, de alfabetização, mas não lhe ensina a refletir sobre seu 

fazer de forma mais global, mais crítica, é tanto que ela espera dessa formação uma 

novidade, porque as formações são oferecidas como promessas inovadoras, 

milagrosas,  capazes de superar todas as dificuldades que são próprias da escola e 

da sala de aula, e quando esgota o repertório fica o vazio, a desilusão, a 

dependência de modelos começa a surgir, por outro lado, a professora deseja uma 

formação capaz de (re) significar sua profissão. 

Com efeito, o maior problema em torno desse modelo de formação, está 

relacionado ao fato de que os conteúdos desses cursos e programas oferecidos pelo 

sistema de ensino, se desenvolve de modo aligeirado, a realidade escolar é tratada 

distante das discussões realizadas nas formações. Mesmo assim se diz em serviço 

uma formação que de longe vivencia a troca de experiências e partilha dos saberes 

construídos em função da práxis dos professores, se diz em serviço uma formação 

que se quer, os professores se conhecem na ocasião da formação, e que muito 

pouco de suas experiências sabe seus formadores. 

Mas, a sociedade da informação tem urgência de formar uma nova 

demanda para o mercado, e a escola apresenta-se como uma aliada, portanto com 

um novo papel a desempenhar.  

Esse novo papel pressupõe mudanças significativas na natureza do 

trabalho docente, significa o desaparecimento de uma forma de trabalho intelectual 

de importância central para o próprio desenvolvimento profissional do professor, 

visto que o fenômeno da racionalização33 do trabalho afeta diretamente o processo 

de desenvolvimento profissional da carreira docente, onde há uma clara divisão do 

trabalho escolar, entre os que planejam a formação em serviço e os que são 

                                                           
33

 “Os processos de racionalização se referem àqueles pelos quais a ação se submete ao 
planejamento prévio, segundo o qual se determina regras e procedimentos lógicos de decisão, bem 
como as metas que devem ser alcançadas. A ênfase se dá na lógica das formas e procedimentos de 
organização e decisão, mas do que no conteúdo das mesmas”. (CONTRERAS, 2002, p.34-35). 
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formados, entre os que decidem o currículo e os que o executam (GIROUX, 1992, 

p.22). 

Ainda para Giroux (1992, p.21) a capacidade de pensar é inerente ao ser 

humano e isso acontece de forma integrada, ou seja, pensamento e prática são 

ações simultâneas. Nesse sentido, os intelectuais são aqueles que fazem e pensam 

no que fazem, questionam sobre o que ensinam e lutam contra as imposições 

ideológicas e pedagógicas e por isso, se faz necessárias condições de trabalho para 

que eles como seres humanos críticos, reflexivos e criativos, possam desenvolver-se 

como profissional e como pessoa. 

De acordo com Nóvoa (2002), a formação contínua dos professores se 

coloca entre dois eixos: o da pessoa do professor e o da organização - escola e seu 

projeto educativo. No primeiro caso porque está em formação supõe um 

investimento em si mesmo através de um trabalho realizado com autonomia que 

visa a identidade profissional; no segundo, porque a mudança dos professores se 

faz no espaço das instituições, por meio de projetos articulados às suas 

necessidades. Diante dessa condição, nos perguntamos: como os professores estão 

se beneficiando do direito à formação? As iniciativas de formação propõem 

mudanças significativas em suas práticas? Como a escola está se constituindo em 

espaço de formação para seus professores?  

Esses questionamentos permitem a escola sair de seu casulo à procura 

de mudanças, inclusive no cerne da formação de seus professores são os 

resultados negativos que as avaliações externas lhes revelam, embora isso fortaleça 

a lógica defendida pelo sistema educacional brasileiro de que o fracasso escolar é 

consequência da não formação ou da inadequação da formação dos professores, 

sendo assim, analisaremos as motivações da escola em relação a formação 

contínua dos professores. 

A tomada de decisão acerca do planejamento – de que poderia ser (re) 

significado, organizado para modificar as condições de ensino e conseqüentemente 

da aprendizagem das crianças ali matriculadas - encontra apoio em Canário (1997, 

p.19) ao afirmar que: “a produção de mudanças qualitativas em um sistema, como é 

o caso de um estabelecimento de ensino, corresponde fundamentalmente à 

capacidade de organizar os recursos existentes de modo diferente”. No caso da 

Escola Municipal Edite Braga, os recursos existentes eram os sujeitos envolvidos 
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com o ensino e com a aprendizagem, o espaço físico e temporal, a não 

aprendizagem de parte das crianças   e a vontade de fazer diferente. Isso se 

confirma nas palavras da coordenadora Alice, ao tentar justificar a criação do grupo 

de estudo: 

[...], começamos a olhar pra essas crianças de um jeito diferente, na 
verdade desde 2007, quando passamos a acreditar que como no exemplo 
de Sobral, os meninos de fato aprendiam se tivesse um ensino sério, se 
tivesse um compromisso, uma responsabilidade em relação ao ensino, de 
querer que eles aprendessem, eles aprenderiam. (ALICE, diário de campo 
realizado em 12/092012) 

 

Assegurar o acolhimento aos alunos, de seu direito às aulas, para que os 

professores se organizasse em grupos, fosse para estudar ou simplesmente para 

planejar suas aulas, era um dos objetivos dos professores e gestores, ainda que por 

vezes essa acolhida se desse no laboratório de informática, na sala de leitura, no 

pátio da escola sob a coordenação de um outro professor. Para Canário, 2006: 

 

[...] as escolas deverão, desejavelmente, evoluir no sentido de um 
funcionamento como comunidades de aprendizagem nas quais o trabalho 
colaborativo dos professores se possa contrapor à atual situação insular 
(cada professor na sua sala de aula, com a sua disciplina e a sua turma). 
p.19 

 

No entanto, ainda muito pouco se tem feito para valorizar a escola como o 

lócus da formação contínua, considerando que o direito de pensar os processos de 

formação tem sido negado a professores, coordenadores e gestores da escola de 

educação básica. Essa atribuição tem sido relegada a especialistas, doutores, 

atrelados a assessorias educacionais, institutos e secretarias que pouco conhecem 

a realidade desse espaço de trabalho e do modo como esses profissionais pensam 

e realizam sua práxis. 

E agora? O que significa a escola pensar a prática docente dentro do 

espaço da sala de aula? Quais os desafios que a escola enfrenta a partir dessas 

orientações? Como as redes de ensino percebem essas determinações? Que 

implicações têm essas orientações para a vida do professor? E o professor? Como 

se percebe no centro dessas discussões? Essas são algumas das indagações que 

fazemos, face ao cenário desenhado por força das determinações oriundas da 

legislação educacional nos últimos anos.  
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Nos acostumamos, ao longo dos séculos, a olhar o trabalho do professor 

da educação básica pelo lado de fora da sala de aula, a considerar a prática docente 

apenas pela vertente do ensino, fora dele, apenas o momento destinado ao 

planejamento lhes permitia vivenciar outra experiência. Nem a legislação desde a 

LDBEN (9.394/96) foi capaz de provocar uma mudança significativa nesse modo de 

enxergar os professores e a escola. Para Canário (1998), a escola foi historicamente 

pensada como o lugar onde os professores ensinam e os alunos aprendem, por isso 

tem sido tão difícil instaurar outra cultura no seio da escola, a cultura de que os 

professores também aprendem sua profissão no lugar onde ensinam e desenvolvem 

a profissão. 

Nesse sentido compreendemos que a escola deve constituir-se em 

espaço de formação em serviço para seus professores, lugar que mais colabora com 

a aprendizagem docente (CANÁRIO, 1998). Embora essa situação esteja 

inicialmente legitimada pela LDBEN/96 e mais recentemente pela lei do piso 

11.738/2008, trata-se de uma atividade pouco observada no cotidiano das escolas 

municipais de Fortaleza, já que o planejamento, as reuniões de professores, os 

encontros pedagógicos, entre outros eventos desenvolvidos pela escola não são na 

maioria das vezes considerados momentos de formação para o professor. Desse 

modo, gostaria de ressaltar quatro fatores que levo em consideração para dar 

legitimidade à prática de formação em serviço na unidade escolar. Entre outras, 

gostaria mencionar:  

A falta de tempo destinado para essa ação que até então se limitava ao 

momento do planejamento para a maioria das escolas públicas do município de 

Fortaleza. Essa situação ainda não estava resolvida até o final dessa investigação, 

mesmo quatro anos após a Lei 11.738/2008 que estabelece tempo mínimo para 

estudo e planejamento.  

 

É verdade que tudo que é novo, a princípio agente precisa de um tempo 
para se adaptar, eu lhe digo que apesar de ter sido já pra agosto de 2012 e 
nós já estamos em dezembro, eu não estou me sentindo bem situada nesse 
tempo não! Esse tempo eu ainda considero que na Escola Edite Braga, ele 
não está sendo muito bem utilizado, ainda não conseguimos [...] (ALICE – 
entrevista realizada em13/12/2012) 

 

 Visto dessa forma, parece que resolvemos a priori a questão do tempo 

para “formação em serviço”, aqui entendida como toda àquela que acontece dentro 
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da carga horária de trabalho do professor, portanto quando a lei destina 1/3(um 

terço) ou 1/5(um quinto) da carga horária para a realização de atividades fora do 

espaço da sala de aula, está na verdade sinalizando pela primeira vez que a 

responsabilidade pelo processo de formação contínua dos professores possa ser 

compartilhada entre docentes e sistemas de educação. O debate agora é de outra 

natureza. Agora necessitamos construir uma cultura que precisa ser diferente da que 

foi e ainda é praticada. Mas permanecem as perguntas: como a escola vai se 

organizar? O que vamos fazer com o tempo que não se destina a sala de aula? 

Como a formação vai acontecer? Quem serão os formadores? Quais serão as 

temáticas? Os assuntos? Os conteúdos? 

A escola analisada nesse trabalho, decidiu realizar a formação em 

serviço, com base nos baixos desempenhos em leitura e escrita, que as crianças de 

segundo e quinto ano do Ensino Fundamental apresentaram, nos exames realizados 

pelas avaliações externas em 2006. Mas esse fator não motiva as demais a 

tomarem essa decisão, a formação em serviço foi uma estratégia de superação que 

a escola encontrou para resolver o problema da aprendizagem de leitura e escrita de 

seus alunos. 

O que não se esperava, era que essa ação tomasse proporções tão 

importantes na vida e formação desses professores, no cotidiano da escola e da 

comunidade escolar. 

Além do exposto, observou-se que um coordenador consciente de seu 

papel e disposto a estudar com o grupo faz muita diferença na condução de um 

trabalho que se diga de formação. 

No entanto, desde sua instituição em 2008, a função do coordenador 

pedagógico nas escolas municipais de Fortaleza, vem passando por mudanças de 

ordem estrutural, porém, pouco se tem observado de diferente na prática desse 

profissional, com exceção de um ou outro que por vontade própria consegue 

desenvolver um trabalho efetivo junto ás escolas e a comunidade escolar.  

Nesse período, o aspecto mais discutido era em relação a natureza do 

cargo, se seria função gratificada ou não, após longas discussões ficou acordado 

que a função não se caracterizava em cargo comissionado, no entanto deveriam 

receber um incentivo financeiro pelo cargo ocupado. 
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A portaria 174, de 11 de julho de 2008 também tratava das atribuições, mas 

o que deveria ter servido de norte para o desenvolvimento da função, não passou de 

mais um documento da Secretaria Municipal de Educação-SME, ou seja, de pouco 

impacto na prática desses profissionais, que assim como os “supervisores escolares” 

entraram na escola para assumir uma função muitas vezes estranha as suas 

experiências.  

A maioria dos profissionais selecionados para a função naquele momento, 

trazia na bagagem a experiência da sala de aula, que nem sempre era uma experiência 

de sucesso, e mesmo que fosse, isso não assegurava um trabalho de referência junto 

a escola. 

Não nega-se a importância da experiência de sala de aula para o 

desempenho da função, como bem diz a lei 9.394/9634, essa é uma condição para o 

desenvolvimento de outras funções pedagógicas na escola, por outro lado, não 

podemos afirmar que essa condição por si só seja suficiente, não é! É essencial, mas 

não qualifica o trabalho do coordenador, não o constitui como tal.  

Quando se diz ao professor que faça de sua sala de aula um grande espaço 

de leitura, que provoque seus alunos a descobrir as asas que a leitura pode lhes dar, 

por exemplo, antes, precisamos pensar como iremos ajudá-los a construir esse espaço, 

como chegar junto ao(s) professor(es), aos alunos é de suma importância para o 

sucesso do trabalho escolar, é nesse momento que a experiência de sala de aula 

trazida para a função, pode contribuir de forma significativa nessa ação, ou não! Vai 

depender do tipo de experiência que o coordenador traz no currículo. 

Para auxiliar os professores a desenvolverem um plano de aula em 

conformidade com as expectativas e direitos de aprendizagem, e, ainda atender as 

necessidades especificas dos alunos, ele precisa conhecer o conjunto de orientações 

pedagógicas emanados da Secretaria Municipal da Educação, precisa ter 

conhecimento e apresentar experiência com agrupamentos produtivos em sala de aula, 

ter clareza da proposta do PAIC/PNAIC, conhecer as rotinas didáticas de cada série, 

dentre outros saberes que são necessários a prática docente. 

Segundo Zen (2012), o coordenador pedagógico é corresponsável pela sala 

de aula, pelo trabalho do professor e pela aprendizagem dos alunos, assim sendo ele 

                                                           
34

 Art.67 
Parágrafo único: A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer 
outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. 
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precisa construir uma identidade que o diferencie da função docente, ele não é um 

professor de professores, sua função principal se divide entre a formação de 

professores e a gestão do projeto político pedagógico. 

Para organizar e desenvolver uma pauta de estudo e/ou formação em 

serviço, ele (a) precisa dominar o assunto, saber trabalhar em grupo, estabelecer 

parceria, ter capacidade de relação e comunicação, se apropriar da realidade que o 

cerca, ter convicção de suas limitações, são alguns atributos necessários para o 

exercício da função, que nem sempre são desenvolvidos no exercício da docência.  

Verifica-se, portanto, que a necessidade de um debate mais amplo em torno 

da revisão das concepções de escola, da formação contínua e do papel do 

coordenador na condução desse processo, é urgente e necessária. 

Os estudos de Nóvoa (2002, p. 66) sobre o futuro da profissão docente, 
aponta que: 

 
[...] o debate está aí. Uma vez mais (...) num desses momentos raros na 
vida das profissões em que sentimos que vários frutos são possíveis: o 
modo como a concebermos, mas sobretudo o modo como a praticarmos, 
vai ajudar a construir um desses futuros. Porque qualquer projecto de 
formação transporta uma “utopia”, que não é a imagem do impossível, mas 
a introdução no presente de uma outra maneira de pensar e de viver a 
educação.  

 

Acredito que estamos próximos a experimentar um tempo novo na cultura 

da formação docente. Como bem disse o autor, um tempo de debate está nascendo, 

e como educadores, professores que somos, precisamos entrar nessa conversa e 

construir um novo caminho como caminhante dessa estrada, precisamos refletir 

outras possibilidades, outros espaços de formação, outras escolhas precisarão ser 

feitas e que sejam feitas em favor de uma educação mais emancipatória, mais crítica 

e dialógica. Que essas decisões sejam tomadas, também, no espaço da escola de 

educação básica com os sujeitos ensinantes e aprendentes, e que lá seja construída 

outra cultura organizacional.  

A formação dos professores não pode continuar sendo tratada como um 

conjunto de cursos a serem ofertados, distantes da prática, do espaço e da 

compreensão daqueles que fazem a escola. Nóvoa (1997), ao falar sobre a 

formação de professor como um processo interativo, afirma que “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.” 
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De maneira semelhante, os RFP (BRASIL, 1999) sugerem que a 

formação deve ser entendida como um processo contínuo e permanente de 

desenvolvimento e não como uma atividade eventual. Outro equívoco seria 

compreendê-la como uma ação que objetivasse suprir as deficiências de uma 

formação inicial mal feita ou de baixa qualidade. Além dessas observações, o citado 

documento propõe que esse processo formativo deve ser assegurado a todos os 

profissionais que atuam nos espaços educativos escolares. 

Ao tomarmos essa premissa como base, podemos dizer que a instituição 

escolar ainda é o principal local a ser tomado como espaço de formação, também 

para seus professores, é o chão dos educadores. Se lhes tiramos o “chão” fica o 

abismo e no abismo não é possível caminhar.  

Não quero dizer com isso que a escola deva constituir-se em espaço 

único para a formação contínua do professor, mas que também seja considerada 

como tal, é lá onde as práticas se desenvolvem, onde o ensino e a aprendizagem 

acontecem, é no contexto da escola que o professor inventa e reinventa sua prática, 

constrói e reconstrói saberes, mobiliza conhecimentos e assim como o artesão vai 

criando em cada aula, em cada atividade com os alunos uma dinâmica singular, 

porque singular é o momento, são as situações, os problemas, as dificuldades, o 

fenômeno em si. 

4.2 Como a escola foi se tornando espaço de formação para seus professores 

Nessa segunda opção de formação, a mais comum até os dias de hoje, a 

maioria dos professores não conseguia se encontrar, não se enxergava naquele 

espaço que trazia na sua organização a reprodução da sala de aula convencional 

que eles tão bem conheciam. A diferença era que agora, em vez de crianças, eram 

os próprios professores que ocupavam aquelas cadeiras rígidas que, durante a 

semana, serviam de assentos para seus alunos; ali na sua frente, um(a) formador(a) 

fazia, às vezes, o papel do professor dos professores.  

Nesse cenário, o grupo de professoras da escola onde essa pesquisa se 

desenvolveu, decidiu falar que os estudos e os planejamentos que aconteciam na 

escola eram muito mais produtivos que aquele arsenal de conteúdos despejados 

sobre eles mensalmente. Mas como? A escola estudava? Qual escola? Como era 

isso? A secretaria de Educação nunca havia tomado conhecimento de tal 
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experiência? Tínhamos uma formadora que também era coordenadora da escola e, 

em conversas informais, já havia comentado sobre alguns estudos que lá se 

realizavam, mas como técnicas da Secretaria, nunca visitávamos a escola para 

conhecer seu trabalho. Parecíamos tão inebriadas com o modelo de formação em 

serviço que praticávamos, que não se conseguia enxergar a dimensão do trabalho 

de formação contínua e em serviço que aquela instituição desenvolvia, e como isso 

era importante para as professoras que ali estavam. Ouvi-las parece ter sido a coisa 

mais sensata daquele dia: para elas, não é que aqueles conteúdos trabalhados não 

fossem importantes, mas o sentido que foi dado a eles não traduzia os desejos, as 

experiências vividas na escola. As diretrizes de rede em que alguns pensam e 

outros executam o fazer da sala de aula, parecia cair por terra, mas o princípio da 

racionalidade em favor da(s) técnica(s) de alfabetização ainda era presente na fala e 

no fazer docente. 

Às vezes, alguns textos utilizados permitiam que se estudasse algumas 

concepções de ensino e aprendizagem, instituíam-se rotinas de sala de sala de aula, 

concepções de leitura e escrita, metodologia de alfabetização de crianças e outros 

conteúdos voltados para a questão da alfabetização. Partia-se do pressuposto de 

que todos tinham os mesmos saberes, os mesmos desafios, as mesmas 

necessidades; além de não trazermos exatamente a novidade prometida, tínhamos 

uma pauta comum para trabalhar em todas as turmas, geralmente organizadas em 

grupos de aproximadamente vinte e cinco professores, oriundos de diversas escolas 

da rede municipal. Nesse modelo, contávamos com uma heterogeneidade 

epistemológica bastante complexa para ser discutida a partir de um olhar, se 

multiplicarmos esse contexto pelo número de turmas iguais a essa, torna-se 

infinitamente mais complexo.  

A priori, o que a escola desejava era encontrar uma alternativa de 

superação para os problemas de alfabetização apontados pelos sistemas de 

avaliação externa, tanto em nível nacional como estadual. Para isso precisava 

envolver os professores em torno de um projeto de formação que, embora, pequeno 

e localizado provocasse uma reflexão mais substancial em torno das práticas de 

ensino ali desenvolvidas; precisaria reinventar o espaço temporal que dispunha, no 

caso, o tempo do planejamento! Como dizer que o dia do planejamento de ensino, 

seria o dia das discussões mais profundas em torno do ensino e da aprendizagem? 
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Como ficaria a prescrição de conteúdos, objetivos? Certamente que a Secretaria 

Municipal de Educação de Fortaleza não concordaria com tal atitude, havia 

orientações claras sobre o que deveria ser feito no sábado do planejamento. Muito 

embora esses houvesse a menção para incluir momentos de formação, sabia-se que 

isso não passava de um recurso ilustrativo constante nesses documentos, pois a 

escola nunca havia recebido orientações mais claras sobre como organizar essas 

formações no âmago de suas responsabilidades. Nos poucos documentos35 

expedidos pela Secretaria de Educação não existia uma diretriz clara sobre a 

concepção de formação docente adotada pelo município que pudesse inspirar a 

escola a seguir um caminho em direção ao assunto. 

Desse modo, a formação parece ser concebida apenas como uma 

estratégia de superação para os resultados mostrados pelas avaliações externas. 

Porém o baixo índice de aprendizagem era apenas uma das condições para que se 

instaurasse ali uma mudança no modo de planejar dos professores, na orientação 

do trabalho docente e na própria organização da escola que até então só cumpria as 

determinações da Secretaria de Educação.  

É uma espécie de comprometimento consigo mesma, é como se a partir 

dali a escola tomasse para si a responsabilidade de seu destino, de seu fazer. 

Analisando apenas o material pedagógico adotado pela escola, parece que a escola 

só estava tentando reproduzir uma experiência, mas não era exatamente essa a 

proposta, no relato da coordenadora fica explicito que houve de fato uma 

adequação, um estudo sobre a proposta de Sobral: 

 
Passamos o ano de 2006 juntando material de Sobral, tirava cópias. O 
primeiro passo dessa adequação foi tornar o programa pelo menos 
conhecido, em dizer existe um programa chamado PAIC, foi mostrando 
como esse PAIC nasceu, mostramos a pesquisa da assembleia que 
mostrava que 47% dos meninos concluíam o segundo ano sem saber ler e 
escrever, ou seja, parte dos meninos matriculados nos anos iniciais das 
escolas públicas do Ceará, concluíam essa etapa sem ler e escrever, 
mostramos a pesquisa, falamos do trabalho de Sobral, o que dava 
resultado, e fomos estudar! Passamos um ano fazendo estudo e adequação 
da proposta.  (Vice Diretora ALICE) 

 
 

Pressupõe-se, com base nesse relato, que não era tudo que dava 

resultado, havia um filtro, uma seleção, uma análise que foi sendo feita à medida 

                                                           
35

 Portaria nº 220 de 2012. Aprova as Diretrizes para a Organização do Trabalho Pedagógico e do 
tempo destinado ao planejamento e à Formação Continuada. 
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que a coordenadora se aprofundava e se apropriava da proposta vivenciada pelo 

município de Sobral36. Essa capacidade de análise e reflexão permitiu que escola 

saísse da condição de reprodutora para assumir uma posição mais desafiadora no 

processo de (re) organização do tempo pedagógico.  

A coordenadora dizia isso muito entusiasmada, como se tivesse 

encontrado algo de muito valioso, seus olhos brilhavam como de uma criança 

quando ganha um presente desejado. Mas, se por um lado percebia-se a felicidade 

pelo trabalho desenvolvido, por outro, sentia-se a cobrança em cada palavra, em 

cada decisão tomada, no trabalho diário com professores e alunos.  

Houveram dias em que, para os agrupamentos de estudo acontecerem, a 

escola levava mais de uma hora para organizar os alunos em espaços alternativas 

de aprendizagem, e quem fazia isso eram as coordenadoras e algumas professoras.  

O distanciamento que a Secretaria mantinha com as escolas se tornava 

cada vez mais visível naquele espaço, a presença da secretaria se dava através de 

documentos frios e sem voz. Por que a Secretaria não apoiava as escolas no seu 

dia-a-dia? Por que as escolas estavam sempre sendo cobradas por melhores 

resultados? Onde estava o diálogo apregoado e pouco praticado? Por que eram 

obrigadas a seguir receitas, cujo resultado era sempre amargo, os ingredientes 

sempre tão estranhos?  

Essas interrogações ficam título de reflexão, visto que algumas dessas 

perguntas permearam a discussão nesse trabalho que não têm a intenção de se 

apresentar como uma verdade pronta e acabada, trata-se do recorte de uma 

realidade que merece que dediquemos um tempo para refleti-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 A pesquisa não se propõe a analisar a experiência de Sobral, o que se buscou nesse trabalho foi 
compreender o esforço que uma Escola Pública de Ensino Fundamental fez para tornar-se espaço de 
formação para seus professores. 



120 
 

 

 

5 CONCLUSÕES 

“[...] Que as palavras que eu falo não 

sejam ouvidas como prece e nem 

repetidas com fervor  

Apenas respeitadas. Como a única coisa 

que resta a um homem inundado de 

sentimentos 

Porque metade de mim é o que ouço, 

mas a outra metade é o que calo. 

Que o espelho reflita em meu rosto um 

doce sorriso Que eu me lembro ter dado 

na infância  

Por que metade de mim é a lembrança do 

que fui  

A outra metade eu não sei”. 

(Osvaldo Montenegro) 

 

Neste último capítulo da dissertação, procuraremos levantar os pontos 

mais importantes que foram discutidos na tecedura desse trabalho, acima de tudo 

deve-se procurar responder à pergunta que foi gerada no início da discussão: Como 

a escola se constitui em espaço de formação contínua para os professores dos anos 

iniciais? Para responder percorreu-se um caminho investigativo pautado em alguns 

aspectos de natureza etnográfica, sobretudo ao tentar compreender o cotidiano da 

escola no fazer dos sujeitos que ali desenvolviam sua profissão. 

O estudo revelou as dificuldades encontradas pela escola, nesse 

processo de busca por uma formação docente que fosse capaz de responder 

algumas de suas demandas, como a de alfabetizar as crianças nos três primeiros 

anos do ensino fundamental, mas também evidenciou um movimento colaborativo 

dos professores, coordenadores, gestores e comunidade escolar na busca da 

efetivação da proposta de formação ali iniciada. 

Dentre as dificuldades, pode-se considerar o esforço da gestão escolar 

para levar o projeto adiante; a falta de apoio da Secretaria de Educação do 

Município; as contradições existentes entre a prática da escola e a política de 

formação docente adotada pelo governo municipal; a luta travada em favor da 
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criação do tempo para estudar, refletir e planejar no espaço, onde costumeiramente 

se treina métodos e técnicas ensinadas em cursos de curta duração; o modo como 

as relações interpessoais vão se construindo ao longo dos anos letivos; o estado de 

perplexidade instaurado no contexto de trabalho daqueles professores e 

coordenadores com a lei37 que institui o piso salarial do professor da educação 

básica; e o tempo máximo de interação com os alunos. 

Para tornar-se espaço de formação, a escola toma como modelo a 

experiência de um município, vai em busca de um conjunto de procedimentos, que 

embora, pautado numa concepção de técnica e estratégias de ensino, ganha outros 

significados, e após adequações, ainda provoca reflexões interessantes em torno do 

fazer docente, a escola não replica simplesmente o modelo, ela filtra, discute com os 

professores e concebe o que melhor lhe atende. 

Entende-se, porém, que o esforço para adequar um projeto criado por 

uma rede, ou município, onde todas as condições são dadas para que ele se 

desenvolva, à uma unidade escolar, exige dos envolvidos um esforço maior para 

concretizá-lo, visto que, cada município tem autonomia para legislar sobre suas 

instituições de ensino, sobra muito pouco dessa autonomia à escola.  

Além disso, toda essa discussão se dá apartada da Secretaria de 

Educação do Município que não discute com as escolas os modelos de formação 

por eles adotados, a escola transgride a legislação, mas não o faz no acaso, faz 

numa ação refletida com base no compromisso com seus educandos. 

Os construtos da pesquisa também evidenciaram um forte apelo a 

mudança no modelo de formação adotado pela Secretaria Municipal de Educação, 

reconhece o significado do saber ou saberes construídos no espaço da escola, que 

se faz na relação com seus pares, na reflexão, nos momentos de estudos e 

planejamentos, nas reuniões, na semana pedagógica, os professores concebem a 

formação como uma necessidade inerente e imprescindível à profissão. No entanto, 

a forma como está representada para o grupo não é consensual, visto que a escola 

é espaço de formação para uma parte dos professores, não é para todos. 

Essa situação ocorre, porque em virtude das avaliações externas, só os 

professores de segundo e quinto ano participam das formações, a segunda 

                                                           
37

 Lei nº 11.738 de julho de 2008, popularmente conhecida como a “Lei do Piso”, implementada no 
município de Fortaleza em junho de 2012 com a ressalva de que apenas 1/5 da hora atividade do 
professor deveria ser destinada a planejamento, estudos e avaliação.  
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constatação, é que, apenas a vice-diretora que assume também o papel de 

formadora no espaço escolar e algumas professoras têm propriedade das questões 

inerentes as teorias de alfabetização e ao processo de formação docente, 

considerando as outras atividades que esses sujeitos assumem na instituição 

escolar, não conseguem estender as estratégias de formação a todos os 

professores. 

Diante dessa constatação, procurou-se centrar o olhar e as observações 

sobre a formação enquanto processo contínuo de desenvolvimento profissional, 

como ficou marcado nas falas da maioria dos professores. Ficou evidente ainda que 

as expectativas dos professores em relação a sua formação giram em torno de um 

melhor aproveitamento do horário para estudo dentro da própria carga horária de 

trabalho, de preferência na própria escola.  

A pesquisa nos revelou que a intensidade dos cursos, por exemplo, não 

satisfaz aos anseios dos professores. Isso implica dizer que, a partir dessas 

afirmações os cursos a serem desenvolvidos pelas instituições formadoras, sejam 

elas prefeituras ou não, deveriam tomar a prática docente e sua profissionalidade 

como fontes inspiradoras de suas propostas. Em adendo, que as universidades, de 

modo especial as públicas, tomem a escola como parceira e possam contribuir com 

a reflexão dos professores acerca de sua formação. 

E ainda, a escola de Educação Básica precisa tomar as experiências, os 

saberes, as necessidades dos professores como elementos de expressão no 

currículo escolar, deixá-los de fora seria negar suas funções no âmbito da 

instituição, trazer essa discussão para o currículo é uma forma de concretização das 

ações e intenções pensadas pela escola acerca do processo de formação de seus 

educadores. 

Portanto, o que defendo é que outra(s) possibilidade(s) possam ser 

pensadas e implementadas, isso supõe caminhar em direção a uma possível 

combinação de formas diversificadas de se construir aprendizagem, de respeitar os 

professores e os saberes por eles construídos, respeitar também a organização das 

escolas, reconhecer direitos conquistados que precisam se consolidar no contexto 

das relações e trabalho educativo, supõe mudança de postura e de concepção por 

parte das secretarias e dos sistemas educativos.  
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Nesse sentido, a ausência de orientações por parte das secretarias de 

educação e dos sistemas de ensino em favor de uma mudança significativa na forma 

de conceber a formação e o desenvolvimento profissional docente, pode impedir ou 

retardar as mudanças no espaço da escola, no sentido de construir uma cultura de 

formação para seus professores, diferente do que vêm se constituindo ao longo dos 

anos.  

A falta de assento dessa temática na pauta de discussão dos sistemas 

educacionais é preocupante, muitas escolas aguardam determinações dessas 

instituições para realizarem certas atividades, principalmente àquelas que seguem 

apenas o que as secretarias determinam no limite de sua autonomia. É sabido que 

algumas instituições de ensino com base em sua autonomia já caminham em 

direção a essa mudança, estão procurando construir uma cultura organizacional 

diferente, no entanto, ainda é uma atitude muita tímida se considerarmos o número 

de escolas que compõem o quadro do sistema educativo.  

Dada essa situação, o fato de uma ou outra escola procurar desenvolver 

uma sistemática de formação em serviço para seus servidores/professores é motivo 

muitas vezes de alvos interpretativos negativos por partes dos sistemas de ensino, 

essas atitudes são muitas vezes consideradas transgressoras de uma ordem posta 

e determinada, o modo como os sistemas educativos acompanham suas instituições 

escolares, muitas vezes é numa posição fiscalizadora, pouco observa-se a parceria, 

o entendimento dos motivos que levam a escola A ou B “transgredir” uma ordem. 

Vale ressaltar que agindo assim, sobra poucas alternativas para a escola realizar o 

que venho defendendo nesse texto, além do que, a própria Lei 9.394/96 determina 

que os sistemas de ensino assegurem progressivos graus de autonomia pedagógica 

e administrativas38 às escolas públicas de educação básica, isso implica na 

construção de um diálogo permanente entre sistemas/secretarias e unidades 

escolares para que assim, essa autonomia tome corpo e forma   no contexto escolar.  

Penso que a tarefa da escola nesse contexto que começa a se desenhar 

a partir da Lei do Piso39 (Lei nº 11.738/2008) é de reflexão sobre o que vem fazendo 

                                                           
38

 Art. 15º. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica 
que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, 
observadas as normas gerais de direito financeiro público. 
39

 Art. 2º. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação 
básica será de R$ 950,00(Novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, 
na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
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com e para a construção do desenvolvimento profissional de seus professores, é de 

pensar seu projeto político pedagógico, é rever sua proposta curricular e acima de 

tudo se perguntar: qual o papel que a escola passa a desempenhar nesse momento 

de legitimação de uma outra função formativa por ela adquirida? Agora não é só 

formar alunos, é se organizar para dá continuidade ao processo de formação, 

também de seus educadores, e ainda, romper com modelos de formação que 

impede a criatividade e propaga a dependência, procurar se libertar do processo de 

formação que tem suas bases no conceito de racionalidade técnica implica fazer 

escolhas e tomada de decisões que antes era confiada a instâncias externas ao 

ambiente escolar. 

Por outro lado, a ausência de indicativo(s) nas propostas curriculares e 

nos projetos políticos pedagógicos para tratar da formação dos professores das 

escolas públicas do município de Fortaleza, também é fator de preocupação nesse 

momento de redefinição do trabalho docente, se antes o professor tinha apenas oito 

horas (4% de uma carga horária de 200 horas mês) mensais para realizar atividades 

extras sala de aula, agora ele terá esse tempo multiplicado por cinco, ou seja, vinte 

por cento de sua carga horária será destinado a estudos, planejamento, avaliação e 

outras atividades inerentes a profissão, o que antes era sonho, se materializou no 

campo das ações.  

A escola não pode deixar para amanhã uma discussão que já devia ter 

acontecido desde a Lei 9.394/96, portanto, se faz urgente e necessária que tome 

para si esse compromisso, essa responsabilidade que se consolida com a efetivação 

do tempo para o desenvolvimento da profissionalidade docente, como igualmente se 

faz necessário a redefinição do espaço da escola e de suas funções. 

Os resultados das avaliações externas revelaram uma parte do iceberg, o 

problema com a formação docente, de modo especial, a formação permanente, os 

professores até participavam de cursos de curta duração oferecidos pela Secretaria 

de Educação do município de Fortaleza, mas isso parecia influenciar pouco nos 

resultados de sala de aula, na vida dos professores e na prática da escola, era 

preciso aprofundar as perguntas, observar quem já experimentou, e na ausência de 

orientações, fosse por parte da Secretaria da Educação do Município, fosse por 

parte da própria escola, havia a situação de não aprendizagem das crianças que 

                                                                                                                                                                                     
§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3(dois terços) da 
carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. 
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empurravam a escola em busca de uma solução, por outro a “solidão” que a escola 

pública vem experimentando nos últimos anos, com essa não é diferente, a ausência 

de um suporte de assessoria por parte da própria Secretaria de Educação, faz com 

que a escola saia do seu casulo em busca de um apoio, de um norte que os permita 

redefinir seu caminho, sua história.  

Mesmo consciente das limitações e do recorte que um trabalho como 

esse se inscreve, esperamos que o mesmo possa contribuir com três dimensões do 

conhecimento, que considero imprescindível para a discussão da formação contínua 

no espaço da escola: 

A primeira delas, diz respeito a dimensão política de formação em serviço 

para professores e escola, respeitando o tempo para estudo e o planejamento já 

assegurado legalmente; 

A segunda, procura compreender as relações estabelecidas, os 

mecanismos de dominação e resistência, as atitudes que permeiam o cotidiano 

escolar; 

A terceira e última, é a cientifica, nela espera-se poder ampliar os 

conhecimentos acerca da formação de professores, compreendendo a escola como 

espaço de construção de saberes e desenvolvimento profissional. 

Diante de tudo aqui já exposto, tomo a epígrafe dessa conclusão para 

dizer que nada do que foi dito tem a intenção de se cristalizar nos livros, que as 

palavras aqui proferidas não sejam ouvidas como prece, nem como denúncia, nem 

profecia, que sejam simplesmente respeitadas, como a única coisa que resta a uma 

pesquisadora convicta das limitações e da provisoriedade que esse trabalho lhe traz. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE IDENTIFICAÇÂO 

Universidade Federal do Ceará — UFC 

Faculdade de Educação — FACED 

Programa de Pós-Graduação — Mestrado 

Linha de Pesquisa — Educação, Currículo e Ensino 

EIXO — Formação de Professores 

Orientadora — Professora Pós-Doutora Ana Iório Dias 

Aluna — Ozélia Horácio Gonçalves Assunção 

1- Dados sobre os(as) professores(as) 

 Identificação; situação sócio-econômica; idade; sexo 

 Formação inicial (curso, ano, instituição...) 

 Tempo de magistério 

 Formação continuada (pós-graduação; seminários; cursos de curta duração, 

simpósios, oficinas, outros, período em que ocorre essa formação...) 

 Formação em serviço( como e onde tem acontecido, quem tem conduzido 

esse processo, assuntos/conteúdos tratados) 

 Entrada na escola (como se deu) 

2- Dados da escola 

 Nome; endereço; tempo de fundação; clientela; turno(s) 

 Número de: alunos, professores, coordenadores, pessoal de apoio, agentes 

administrativos... 

 Infra-estrutura da escola (salas, cozinha, banheiros, espaços abertos, 

biblioteca; sala de informática, sala do AEE...) 

 Material disponível para o professor 

 Atividades desenvolvidas 

 Projeto Político Pedagógica(contempla quais atividades, objetivos, ações 

voltadas para o corpo docente) 

 

3- Dados sobre a gestão 
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 Nome; idade; formação inicial; tempo de atuação no magistério e na escola; 

como e quando ingressou na função de diretor ou vice-diretor; 

 Atividades desenvolvidas 

 Formação contínua (como e quando tem acontecido) 

 Percepções sobre a escola e sua organização 

 

4- Dados sobre a coordenação pedagógica 

 Nome; idade; formação inicial; tempo de atuação no magistério e na escola; 

como e quando ingressou na função de coordenador (a) pedagógica; 

 Formação continuada (pós-graduação; especialização; cursos de longa ou 

curta duração, seminários...) 

 Atividades desenvolvidas 

 Atuação (suas proposições junto aos professores) 

 Perspectivas da função 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

Universidade Federal do Ceará — UFC 

Faculdade de Educação — FACED 

Programa de Pós-Graduação — Mestrado 

Linha de Pesquisa — Educação, Currículo e Ensino 

EIXO — Formação de Professores 

Orientadora — Professora Pós-Doutora Ana Iório Dias 

Aluna — Ozélia Horácio Gonçalves Assunção 

 

Escola como espaço de formação 

 Os momentos que se configuram formação 

 Modo como se organiza o espaço e o tempo da escola 

 Quem participa 

 O papel que cada um desempenha  

 A valorização da escola 

 O projeto político pedagógico 

 

Os momentos de formação 

 As atividades que caracterizam-se como formação e  porquê  

 Quais as reflexões feitas nesses momentos 

 Os conteúdos/assuntos 

 Como se dão as relações nesses momentos 

 As fragilidades 

 Os papéis desempenhados pelos interlocutores 

 O desenvolvimento profissional na escola, como se consolida 

 Quem são os professores 

O coordenador pedagógico no processo de formação contínua 

 O papel desse profissional na formação dos professores 
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 Como pensa a formação, a escola, o ensino e a aprendizagem dos 

interlocutores  

 Como desenvolve essa função no espaço da escola 

 As relações inter-pessoais como se desenvolvem 

 Como desenvolve sua auto-formação 

 Tipo de poder que exerce no espaço escolar 

 Quais intervenções são feitas no sentido de articular os vários saberes 

produzidos na escola com o conhecimento oriundo das teorias que norteiam 

as práticas docentes. 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

Universidade Federal do Ceará — UFC 

Faculdade de Educação — FACED 

Programa de Pós-Graduação — Mestrado 

Linha de Pesquisa — Educação, Currículo e Ensino 

EIXO — Formação de Professores 

Orientadora — Professora Pós-Doutora Ana Iório Dias 

Aluna — Ozélia Horácio Gonçalves Assunção 

  

 Caro(a) professor(a):optamos por realizar uma entrevista semi-estruturada, 

com um roteiro temático que poderá ser complementados com perguntas que 

venham a surgir ao longo de nossa conversa, pois é no tom de uma boa conversa 

sobre seu processo de desenvolvimento profissional, a escola como espaço de 

formação docente e a figura do coordenador como articulador da formação contínua 

no âmbito da escola que pretende-se realizar a entrevista. 

Escola como espaço de formação: 

 Como têm sido feito/conduzido, orientado o trabalho do professor? 

 As reflexões que a escola lhe têm possibilitado fazer acerca de sua prática, de 

sua profissão, de suas opções teóricas ... 

 Iniciativas que a escola têm tomado no sentido de conduzir a sua formação  e 

o seu trabalho... 

 Como a escola organiza o trabalho de formação para o professor? 

 Momentos em que estão reunidos para refletir, discutir sobre sua práxis e a 

dos colegas 

 Como as determinações oficiais são cumpridas pela escola? Se possível com 

exemplos 

 Relações interpessoais 
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 O que representa o tempo fora de sala de aula assegurado pela lei 11.738(Lei 

do piso)? Mudanças, impactos na carreira, na formação... 

 Autonomia dessa instituição 

Formação contínua/ desenvolvimento profissional 

 Sua compreensão por formação contínua, como você entende esse 

processo? 

 As experiências de formação contínua que você tem vivenciado ao longo de 

sua carreira docente, o modo como os programas de formação contínua da 

SME, influenciam a sua prática, suas críticas e elogios as iniciativas de 

formação que acontecem fora no interior do ambiente escolar  

 

 Você se considera autônoma no que faz? E a escola?  

 Experiências, atividades que contribuem com a formação contínua 

 Dificuldades da formação, da profissão e da carreira docente 

Coordenação pedagógica 

 O papel que esse profissional desenvolve na escola, onde ele interfere em 

sua profissão 

 Como ele(a) organiza os momentos fora de sala de aula, os estudos, o 

planejamento 

 Articulação entre os conteúdos das formações externas com as necessidades 

da escola, dos professores e suas salas de aula 

 As intervenções da coordenação pedagógica, impactos na sua prática, na sua 

formação, como se desenvolve na Escola Edith Braga 

 Percepções acerca da formação desse profissional  

 A escola sem essa função, como seria? 


