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Aos professores que estão no início da caminhada.
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E que a formação continuada possa
levá-los sempre a busca do aperfeiçoamento.

“Educar é uma forma de intervir no mundo.”
São Luís Orione

RESUMO

A presente pesquisa teve por objetivo analisar como uma Escola de Aplicação Confessional
Católica desenvolve as práticas formativas para seus professores no cotidiano. A perspectiva
de encontrar pistas para as inquietações apresentadas levaram ao desenvolvimento do trabalho
de campo no Colégio Teresiano - Colégio de Aplicação da Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro (CAP PUC-RIO). Nesse sentido, a tematização do processo formação
continuada de professores, dentro da referida instituição, conduziu a reflexões sobre como a
escola pesquisada aplica as políticas públicas direcionadas à Formação Continuada de
Professores; quais as definições e regulamentações da própria Instituição quanto à Formação
Continuada de Professores; como são desenvolvidos os processos de formação continuada na
escola que consiste lócus da pesquisa; qual a visão (concepção, abordagens) e qual a
participação da equipe pedagógica no processo de formação continuada e como os professores
vivenciam ou se apropriam da Formação Continuada.A pesquisa está fundamentada na
abordagem qualitativa e foi desenvolvida por meio de estudo de caso. O trabalho incluiu
análise documental das legislações pertinentes ao campo da formação continuada oriundas do
Estado, bem como as regulamentações da escola e da instituição a qual a mesma é vinculada.
Também foi empreendida pesquisa de campo, incluindo observações e acompanhamento das
práticas de formação continuada da escola, especialmente das reuniões pedagógicas e
formações, bem como a realização de entrevistas com as diretoras da Instituição, as
coordenadoras que atuam nas atividades de formação e os professores que vivenciam as
práticas na escola. Os resultados indicam que as iniciativas do Colégio viabilizam a
implementação das políticas indicadas nos documentos governamentais, assim como aquelas
que estão presentes no debate acadêmico. As reuniões pedagógicas consistem lugar de
formação coletiva dos professores. A disposição em narrar as experiências vivenciadas pelos
professores revela que as oportunidades oferecidas nas reuniões de formação são experiências
efetivamente vividas pelos mesmos nas salas de aula.

Palavras-chave: Políticas Públicas Educacionais; Formação Continuada de Professores;
Práticas de Formação Continuada, Colégio de Aplicação Confessional.

Abstract

This research aims to analyze how a Catholic Denominational School Application develops
practical training for their teachers everyday. The prospect of finding clues to the problems
presented led to the development of fieldwork at Teresian College - School of Application at
the Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-RIO CAP). In this sense, the thematization of
the process of continuing education teachers within the same institution, led to reflections on
how the school implements the researched policies targeting Continuing Education Teacher,
what are the definitions and regulations of the institution itself as the Continuing Education of
Teachers , how processes are developed continuing education in school consisting locus of
research: what vision (design, approaches) and what the team's participation in the
educational process of continuing education, how teachers experience or appropriate the
Continuing Education since said College, for his perspective "application" presents significant
relationship between school and university, its faculty for providing a systematic process of
continuing education. The research is based on a qualitative approach and was developed
through a case study. The development work included documentary analysis of the laws
relevant to the field of continuing education coming from the state and the regulations of the
school and the institution to which it is linked. Was also undertaken field research, including
observations and monitoring practices continuing education school, especially the
pedagogical meetings and trainings, as well as interviews with the directors of the institution,
the coordinators who work in training activities and teachers who experience in school
practices. The results indicate that the initiatives of the College enable the implementation of
the policies set out in government documents, as well as those that are present in academic
debate. The meetings consist pedagogical collective training place for teachers. The
willingness to narrate the experiences of teachers reveals that the opportunities in the
meetings training experiences are actually lived in the same classrooms.
Keywords: Public Policy Education, Continuing Education of Teachers; Practices of
Continuing Education, College Application Confessional.
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1. INTRODUÇÃO

No desenvolvimento e na experiência cotidiana de trabalho como docente e gestor em
escola confessional fui levado, juntamente com a equipe pedagógica, a vislumbrar
proposições que indicassem possibilidades e alternativas para que a formação continuada dos
professores pudesse levá-los ao aperfeiçoamento e enriquecimento próprios.
Diante de tal contexto, colocamo-nos como interlocutores para procurar analisar as
situações apresentadas no ambiente de trabalho docente que a cada momento instiga a busca,
a solução e a superação, bem como de um constante movimento de aperfeiçoamento e
continuidade nos estudos.
Atitudes como estas levam os profissionais e, também, o Estado a apresentarem
propostas de formação continuada que vão além da formação inicial proporcionada pelas
escolas e pelas instituições de ensino superior. É necessário que os docentes no cotidiano de
suas jornadas de trabalho, que nem sempre se dão em um único turno, busquem em comunhão
com seu trabalho, momentos ou mesmo jornadas formativas para a continuidade do
desenvolvimento profissional. Cabe, também, às instituições proporcionar tais espaços e
adequar o que é proposto pelo Estado para que as políticas sejam aplicadas e resultem no que
é esperado. E questionamos: quais os indicativos das políticas públicas contemporâneas
dirigidas à formação continuada de professores? Essas políticas dialogam com a produção
acadêmica do campo educacional? Em que medida chegam à escola, contribuindo na
implementação de práticas que favoreçam a qualidade do processo ensino-aprendizagem?
A perspectiva de buscar respostas para essas inquietações levaram-me a situar o
Colégio Teresiano - Colégio de Aplicação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (CAP PUC-RIO) - comoo lócus da pesquisa,, visto que o referido Colégio, por sua
perspectiva de aplicação, apresenta significativa relação entre Universidade e escola, o que
potencializa processos sistemáticos de formação continuada.
Nas últimas décadas, especialmente a partir da abertura democrática da sociedade
brasileira nos anos 1980, observamos uma grande centralidade das políticas educacionais
dirigidas à formação docente, tanto inicial como continuada. Ao mesmo tempo, cresceu
também a produção acadêmica sobre formação de professores e, quanto à formação
continuada, cada vez mais observamos na literatura uma ênfase na escola como espaço
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privilegiado dessa formação, situando-se o pedagogo como um dos agentes mobilizadores
desse processo.
Do ponto de vista político, registramos, no contexto dos anos 1990, no Brasil, um
movimento de reforma do Estado, enfatizando a descentralização nas diversas dinâmicas de
atuação social. Neste processo, no campo educativo, afirma-se a necessidade de uma reforma
na estrutura e nas demais funções que envolvem os sistemas de ensino, currículos e na
formação dos profissionais da educação (MARTINS, 2001). Cabe ainda ressaltar que,
segundo Martins (2001), “os processos de descentralização e de outorga de autonomia às
escolas, porém, possuem características distintas em países desenvolvidos e periféricos, tendo
em vista suas diferentes culturas político-institucionais”. Deve ficar claro, no entanto que as
reformas no âmbito educacional não se fixam na privatização total dos sistemas de ensino, o
que representaria uma intervenção nas regras de mercado.
Os avanços possíveis de serem conquistados em uma política de descentralização
demandam mudanças radicais na esfera cultural e política, o que possibilitaria mais recursos
para que pais, professores e comunidade, articulassem discussões abertas e públicas voltadas
para a melhoria da qualidade dos processos de descentralização.
Na esfera educativa e pedagógica requer-se maior abertura à participação na
elaboração de programas educacionais e a implementação otimizada dos recursos financeiros
que sejam viabilizados com a agilidade e tenham futuro livre.
É necessária ainda a criação de condições de formação adequadas à realidade e que
respondam à demanda cada vez maior por parte dos professores. Sabemos que este processo
de descentralização que se faz necessário e quando participativo encontra na questão da
formação seu verdadeiro ponto de inflexão.
Assim, encontramos na LDB (1996) indicativos para a necessidade de garantir planos
de carreira, piso salarial nacional para os profissionais da educação, estabelecimento de
estatutos e planos de carreira do magistério público e obrigatoriedade de formação superior
para todos os docentes (SCHEIBE, 2010).
O PNE apresenta em suas definições um caminho para articulação e colaboração que
se fazem necessárias à consolidação de ações que têm por finalidade atender à demanda por
formação inicial e continuada dos professores das redes públicas. (SCHEIBE, 2010).
Em abril de 2010, foi realizada em Brasília-DF a Conferência Nacional da Educação
(Conae), um importante acontecimento no campo educacional, pois reuniu os mais variados
setores da sociedade civil e política na discussão de uma proposta para o PNE e para próxima
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década. Nas discussões desenvolvidas, a formação docente consistiu em um dos seis eixos
privilegiados de análise ao longo da Conferência e materializado no documento final.
A formação e o desenvolvimento da educação tão proclamados pelos debates da
política educacional não se tornam realidade na mesma velocidade com que os sonhos são
apresentados, visto que constantemente esbarram em grandes entraves legais ou mesmo
políticos.
Ao levarmos em consideração as propostas apresentadas, seja pelos governos ou pela
legislação, percebe-se que as instituições de ensino, bem como os sistemas, apoiados ou não
pelas secretarias, veem a necessidade de garantir um avanço na qualidade de ensino;
entretanto, para que isso ocorra é necessário que o profissional atuante no campo da educação
tenha em sua formação os investimentos adequados. Apresenta-se como fundamental,
sobretudo na Conae, que as políticas que visem qualificar este processo de formação sejam
institucionalizadas e tragam o cumprimento do aparato legal da educação e dos seus sistemas
e que essas se materializem no cotidiano das escolas.
Observamos, assim, que a formação continuada também foi contemplada nesta
proposta de plano. Segundo Cury (2011), o projeto de lei apresenta-se como um texto
genérico, parcial e fragmentado, retomando a questão da formação de professores em nível
superior, já prevista na LDB de 1996, porém apresentada, agora, como uma exigência a ser
cumprida pelos professores de todos os níveis e modalidades de ensino.
Se a formação continuada assume centralidade nas políticas educacionais,
observamos, da mesma forma, crescente preocupação com o tema na produção acadêmica do
campo educacional.
Segundo André (1999), em um trabalho de revisão de literatura, os conteúdos
focalizados nos textos sobre a formação inicial baseiam-se em eixos que visam articular teoria
e prática, além da busca de unidade no disperso processo de formação docente. Vislumbram
também a integração entre o Estado, as agências instituídas como formadoras e aquelas
instâncias contratantes de profissionais de educação para a articulação e a implementação de
políticas públicas com vistas à concretização de um projeto nacional de educação que tenha
na formação profissional um dos alicerces da valorização do magistério.
Destaca ainda, a busca pela construção da competência profissional que caminhe lado
a lado com o compromisso social do professor de modo que este seja visto pela sociedade
como um intelectual crítico e como agente da transformação social. Alerta para que não sejam
esquecidas a visão secundária e marginal que o curso de pedagogia encontra diante das
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demais licenciaturas, bem como o caráter contínuo do processo de formação docente e o papel
de interdisciplinaridade nesse processo.
Os conteúdos sobre formação continuada são desenvolvidos em torno de três aspectos:
concepção de formação continuada, propostas dirigidas ao processo de formação continuada e
papel dos professores e da pesquisa nesse processo. Assim, o conceito predominante de
formação continuada, nos periódicos analisados por André (1999), é o do processo crítico
reflexivo sobre o saber docente em suas múltiplas determinações. Em sua maioria, as
propostas são ricas e abrangentes, indo além da prática reflexiva, compreendendo também o
enfoque político-emancipatório ou crítico-dialético. Nos artigos dos periódicos pesquisados
pela autora, de modo amplo, o professor aparece como sendo o centro do processo de
formação continuada, é ele que atua como sujeito, seja coletivo ou individual, do saber
docente e como aquele que se faz participante da pesquisa sobre a própria prática.
A formação continuada pode ainda ser concebida como um processo que se dá em
serviço, assim o papel do professor deve ser enfatizado e estimulado a desenvolver meios e
trilhar caminhos para que o trabalho pedagógico seja a base para uma reflexão sobre a própria
prática. Infere-se, ainda, dessa forma, um processo de formação que se estende ao longo da
carreira, dentro da instituição escolar.
Gatti (2009) salienta o crescente interesse pela formação continuada por parte dos
políticos da área da educação, além de pesquisadores, educadores e grupos de associações.
Faz-se necessário dizer que a questão da formação continuada se abre diante de um universo
bastante amplo e heterogêneo de atividades, institucionalizadas ou não, que fornecem
certificados, ai se incluindo outras com propósitos apenas de contribuir para o
desenvolvimento profissional do professor, onde são oferecidos (grandes tempos) de trabalho
coletivo com o objetivo de troca de experiências e enriquecimento dentro do cotidiano
escolar.

Em geral, a formação continuada oferecida nas últimas décadas teve como
propósito a atualização e aprofundamento de conhecimentos como requisito
natural do trabalho em face do avanço nos conhecimentos, as mudanças no
campo das tecnologias, os rearranjos nos processos produtivos e suas
repercussões sociais (GATTI, 2009, p.200).

O conceito de formação continuada apresentado é bastante amplo, pois compreende
qualquer tipo de atividade que contribua para o desenvolvimento profissional, realizada após a
graduação ou mesmo no exercício do magistério. De acordo com Gatti (2008) a formação
continuada acontece por meio de cursos de extensão de natureza diversificada até mesmo em
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cursos de formação que concedam diplomas profissionais, sejam eles em nível médio ou
superior. Dessa maneira, vários programas de formação continuada foram implementados no
país. Alguns projetos interessantes foram considerados fora do alcance de muitos professores.
Essa questão, segundo afirma Gatti (2009), exigiu dos formadores um investimento muito
maior em processos de diagnóstico e de planejamento.
Um olhar atento à literatura referida indica uma gama de problemas nos cursos de
formação inicial de professores, o que leva a vislumbrar na formação continuada um
aprimoramento ou mesmo uma formação compensatória com o intuito de complementar as
lacunas existentes na formação inicial. A maior parte dos currículos dos cursos de formação
inicial tem se mostrado pouco atentos à necessidade de uma formação que forneça ao
professor instrumentos indispensáveis para seu trabalho; além disso, superficializam
atividades práticas voltadas para o cotidiano,que considerem as transformações no decorrer do
percurso.
Gatti (2009), por meio de suas pesquisas, afirma que as propostas de formação
continuada desenvolvidas desde 1980 para atualização, para ampliação dos conhecimentos ou
para transformar as políticas de formação por meio de uma reforma educativa não alcançaram
os frutos desejados. Apresenta, ainda, como elementos negativos no processo a não
participação dos professores na definição de políticas de formação docente, no fortalecimento
da categoria profissional e na formulação de projetos que giram entorno da escola.
Quando apresentamos o conceito de formação continuada aliado ao de
desenvolvimento profissional, estamos assumindo perspectivas defendidas pela literatura
educacional que apontam para a valorização de momentos de partilha entre os professores no
cotidiano da escola e uma postura de formação que fortaleça, também, o institucional. Para
Gatti (2009), as reflexões sobre o fortalecimento educacional da escola e da prática reflexiva,
perpassam transformações que vão além do envolvimento de professores e da formação
continuada propriamente dita, demandando condições institucionais e estruturas próprias.
Neste processo, Gatti (2009) destaca a criação, em 2005, pelo MEC, da Rede Nacional
de Formação Continuada de Professores da Educação Básica, que faz a integração entre
vários centros de pesquisas das universidades brasileiras. O propósito desta rede nasce da
constatação de que os processos de formação continuada vêm sendo integrados cada vez mais
às propostas dos governos e às perspectivas dos docentes, escolas e daqueles que (fazem) a
gestão educacional.
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Ainda no olhar dirigido à literatura com foco nesta temática, observamos que, na
mesma direção, para autores como Ferreira (2004), Abreu (2006) e Picetti (2008), as
transformações que envolvem as políticas e práticas educativas nos últimos anos apresentam
um impacto sobre os envolvidos na prática docente, o que implica necessidade de
ressignificação tanto da gestão da educação como da formação continuada dos professores.
Frente às novas configurações sociais, pode-se então vislumbrar que a humanização e
a formação dos professores e gestores apresentam-se como condições de existência dos
profissionais da educação. Parece-nos de suma importância uma ressignificação que permita
fazer frente aos desafios de uma sociedade envolta com a globalização e marcada pelo
individualismo (FERREIRA, 2004).
Para Abreu (2006), a discussões que se fazem em torno da formação inicial e
continuada dos docentes é uma preocupação constante em vários estudos e publicações.
Nestes estudos vem sendo enfocados com muita constância aspectos que se referem à
formação inicial na reformulação de currículos dos cursos. Isto muitas vezes se dá com base
na procura pela qualidade, porém é imprescindível que seja também analisada a prática e o
contexto escolar em que estão inseridos os professores. A autora propõe,emtão, que sejam
analisadas e repensadas a formação inicial e continuada do professor como ponto de partida
para a prática docente.
A formação continuada passa a assumir a responsabilidade de ensinar o que não se
aprendeu nos cursos de formação inicial e nesta direção, lhe cabe o propósito de estudar e
aprofundar os conhecimentos, teóricos ou práticos, que vão construindo o exercício
profissional de forma processual e contínua.
Conforme afirma Abreu (2006) o que mais vem sendo apresentado como proposta de
formação continuada são cursos aligeirados, que se propõem apenas a atualizar os conteúdos
apreendidos nos cursos iniciais. Assim, se tornam pouco eficientes para que a prática seja
alterada;a maioria deles não leva em conta a prática docente inserida em seu contexto escolar.
Já Picetti (2008), com base em diversos autores que tratam do tema em questão, e
constata que o saber de referência que o adulto retém está ligado à sua experiência e à sua
identidade, ou seja, a formação continuada vai além da perspectiva pedagógica, ela incorpora
também um quadro de saberes conceituais.
Para a autora o processo de construção de conhecimento deve ser permanente e
contínuo, onde o homem seja sujeito de sua própria educação e não objeto dela. O processo de
formação continuada docente deve estar intimamente ligado ao exercício da criticidade. Os
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programas de formação devem estar centrados nas necessidades da escola e, deste modo,
gerar processos com base na formação-ação, isto é, na formação que se faz na ação. Assim, é
necessário mobilizar conceitos, teorias e métodos que auxiliem no processo de reflexão da
prática. Percebe-se que uma formação continuada qualificada tem a ver com: processos de
partilha, diálogo profissional e reflexão teórica sobre as práticas escolares.
A partir das reflexões iniciais, procurei levantar estudos já realizados e que façam o
diálogo com a temática da formação continuada no cotidiano escolar. A revisão de literatura,
um componente de extrema importância para que a pesquisa tenha corpo e conteúdos que
tragam reflexões aprofundadas e contextualizadas, levou-me ao banco de teses da
Coordenação

de

Aperfeiçoamento

de

Pessoal

de

Nível

Superior

(CAPES)

e

noScientificElectronic Library Online (SciELO).
Usando as palavras-chave propostas (formação continuada de professores, políticas e
práticas), podemos encontrar um grande número de dissertações e artigos que fazem
referência a estas palavras e conceitos. Quando inserido o tema completo do projeto, no
Banco de teses CAPES, nos últimos dois anos, não surgem dissertações com esta expressão.
Com as palavras formação continuada de professores surgem 773 teses ou
dissertações. Deste conjunto, parece-nos que um montante bem menor faz referência
específica ao foco pretendido com o projeto, aproximadamente 50 trabalhos acadêmicos que
fazem referências a programas de formação continuada. No SciELO, a temática formação
continuada de professores apresenta-se em aproximadamente 180 produções, das quais um
número bem reduzido propõe-se especificamente a trabalhar esses programas de formação
continuada. São eles, em destaque, Gatti (2008), Santos (2002), Nóvoa (2007) e Pimenta
(2002).
Os autores que serão tomados como referência para a fundamentação teórica da
formação continuada de professores (PINEAU, 1988; NÓVOA, 2007; BRAGANÇA, 2009 e
TARDIF, 2000) apresentam, por um lado, a necessidade de mobilizar, no cotidiano da escola,
espaços-tempos de reflexão, construção de saberes e formação e, por outro, destacam as
necessárias condições de trabalho na vivência das práticas educativas instituintes. Entendendo
que a formação e o desenvolvimento são permanentes, o espaço de atuação profissional
assume centralidade na formação continuada de todos os envolvidos com a prática educativa
especialmente os docentes e a equipe pedagógica.
Entendemos, assim, que as questões enfocadas levaram em conta as políticas
educacionais, especialmente as que envolvem a formação continuada e o cotidiano escolar
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como espaço de micropolíticas onde os saberes científicos e pedagógicos são articulados e se
materializam na trajetória de vida dos educadores, na história e na identidade das instituições
escolares (ESCORSIN, 2009; BRAGANÇA, 2001).
O presente trabalho levanta a possibilidade de vislumbrar, em um Colégio de
Aplicação, processos de formação continuada que envolvam a participação de toda a equipe e
que essa participação coletiva implique, também, mobilização de saberes pelos docentes.
Para que se construam no cotidiano escolar, espaços de partilha entre todos os envolvidos na
prática pedagógica que incluam a análise das variáveis políticas, econômicas, sociais,
tecnológicas, educacionais e de administração, de modo a favorecer a obtenção dos melhores
resultados.
Constitui-se como lócus da pesquisa o Colégio Teresiano, que fora criado em 1956
como Colégio de Aplicação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
tendo por finalidade principal colaborar na formação de professores do Ensino Fundamental e
do Ensino Médio; atualmente é dirigido pela Instituição Teresiana1.
O conteúdo do site do Colégio apresenta o fim principal que é a humanização e
personalização do homem, visando assim favorecer o desenvolvimento de uma fé capaz de
levar a uma opção pessoal por Cristo e a um compromisso na construção de uma sociedade
mais justa e fraterna.

De acordo com esses princípios, o Colégio Teresiano visa promover: A
humanização e personalização dos elementos envolvidos na ação educativa
onde o homem, como um ser em processo, constrói a si mesmo interagindo
com os demais e atinge seu pleno desenvolvimento quando se abre à
dimensão da transferência; O desenvolvimento da função crítica da
educação, voltada para transformação social e para a criação de uma
sociedade verdadeiramente participativa e justa para todos; Uma educação
historicamente situada, já que processo educacional não pode ser atemporal;
Uma educação a serviço da grande comunidade, onde o desenvolvimento
pessoal é visto em íntima conexão com a dimensão comunitária.2

De acordo com o site, o Colégio é formado pelos seguintes setores: Setor
Administrativo; Setor Pedagógico; Setor Comunitário-Pastoral. Atende à educação básica,
1

A Instituição Teresiana é uma associação de profissionais católicos, fundada em 1911, na Espanha, por
Pedro Poveda, participa da missão salvadora da Igreja promovendo o diálogo fé-cultura e busca a realização da
pessoa humana segundo o Evangelho, especialmente onde a cultura se cria e se transmite. (TERESIANO, 2010)
2

Retirado
do
site
do
Colégio
Teresiano.
Disponível
http://www.teresiano.g12.br/teresiano/colegio/index.htm. Visita em 23 de agosto de 2011.

em:
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incluindo Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, contando com 1100 alunos, 130
docentes e 19 profissionais que atuam na direção e coordenação pedagógica. As reuniões
pedagógicas de planejamento e formação ocorrem semanalmente e os estudantes de
licenciatura da PUC têm presença significativa na instituição por meio de estágios
supervisionados.
Considerando o perfil da instituição escolar, especialmente o fato de ser um Colégio
de Aplicação, o trabalho de campo foi favorecido pelo acompanhamento das práticas de
formação continuada em seu cotidiano, bem como o diálogo entre Universidade e escola,
produção acadêmica e formação docente, políticas e práticas.
Após este caminhar onde apresentamos a introdução deste trabalho, passamos no
segundo capítulo a delinear indicativos históricos da Formação de Professores e as legislações
a partir dos anos 1990 aos nossos dias. Procuramos apresentar a centralidade das reflexões
educacionais com um olhar sobre as políticas de Formação Inicial e Continuada, dando
destaque à produção acadêmica e às políticas que o Estado propõe para que se realize esta
formação. No terceiro capítulo, desenvolvemos uma discussão sobre as políticas que
envolvem a formação continuada e suas práticas, partindo, de uma abordagem ampla sobre o
conceito de formação. Tais discussões contribuíram para fundamentar as análises e
interpretações dos dados coletados no Colégio Teresiano. A seguir, no capítulo quatro,
apresentamos o percurso metodológico da pesquisa, caminhando para a análise de dados, no
quinto e último capítulo. A Política de Formação Continuada do Colégio e os resultados da
pesquisa são discutidos nas considerações finais, onde desejamos apresentar os elementos
relevantes das ações apresentadas e estudadas no Colégio, bem como os desafios a serem
enfrentados.
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2. FORMAÇÃO

DE

PROFESSORES:

ALGUNS

INDICATIVOS

DA

LEGISLAÇÃO DE 1990 AOS DIAS ATUAIS

Como indicado na introdução, nas últimas décadas, especialmente a partir da abertura
democrática da sociedade brasileira nos anos 1980, observamos grande centralidade das
políticas educacionais sobre a formação docente tanto inicial como continuada. Ao mesmo
tempo cresceu, também, a produção acadêmica sobre formação de professores e, quanto à
formação continuada, cada vez mais observamos na literatura o indicativo da escola como
espaço privilegiado de formação continuada e o Pedagogo como um dos agentes
mobilizadores desse processo. Nesse sentido faremos aqui um panorama dos indicativos das
políticas educacionais.
A partir da redemocratização do país ocorrida no ano de 1985 e o processo de
elaboração da nova Constituição Federal, faz-se uma opção “por um federalismo cooperativo
sob a denominação de regime de colaboração recíproca, descentralizado, com funções
compartilhadas entre os entes federativos” (CURY, 2006, p. 121). A nova Carta Magna,
aprovada em 1988 colocou a Educação como um direito prioritário e contemplou essa questão
em vários tópicos3, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito tornou-se um direito subjetivo
(artigo 208, VII, § 1º), isto é, qualquer pessoa pode reclamar às autoridades públicas se não
conseguir usufruir desse direito a educação ou se a oferta a ele for irregular; com isso
prefeitos e governadores podem ser responsabilizados judicialmente pela inexistência do
ensino obrigatório e gratuito (CURY, 2006). A mesma Constituição de 1988 fala de uma
proposta de elaboração de um Plano Nacional de Educação (PNE) de duração plurianual
(artigo 214º).
Diante da necessidade de reformulação e reorganização das questões educacionais em
território brasileiro, após longa tramitação no Congresso, foi promulgada em 20 de Dezembro
de 1996 uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). A LDBEN foi
o resultado de dois projetos: um elaborado segundo os interesses de entidades da sociedade e
outro articulado pelo Senador Darcy Ribeiro. O texto veio atender aos preceitos
constitucionais e resultou de um longo processo de tramitação que se iniciou em 1988, ano em
que foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil (CURY, 1997).

3

No título sobre direitos e garantias fundamentais, a Educação foi colocada como um direito social (artigo 6º);
no capítulo sobre família, criança, adolescente e idoso, ela também foi incluída (artigo 227º).
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Trata-se de uma regra que possui caráter global, sua aplicação é geral, abstrata e de
caráter impositivo, que normatiza e dá a direção, o rumo fundamental que a Educação
Brasileira deve seguir. Como nos propõe o próprio nome, essa Lei contém, em suas linhas, as
indicações fundamentais que garantem a organização do sistema educacional brasileiro. Traça
os princípios educativos, especificou os níveis e modalidades de ensino, regulou e
regulamentou a estrutura e o funcionamento do sistema de ensino nacional. Ela envolve
muitos interesses, interferindo tanto nas instituições públicas quanto privadas, abrangendo
todos os aspectos da organização da Educação nacional.
O Congresso aprovou a Lei n.º 9.424/96 que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). O foco
apresentado por esta Lei no Ensino fundamental foi alvo de severas críticas posto que a
Educação Infantil, o Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ficaram
prejudicados, tendo grandes dificuldades para atender às demandas por não poderem contar
com recursos oriundos deste fundo (CURY, 2002). O FUNDEF vigorou no país de 1996 a
2006 quando fora substituído pelo FUNDEB, em vigor desde 2007 e que se estenderá até
2020, com proposta de atendimento a todas as etapas da Educação Básica e à EJA.
A partir de meados dos anos 1990, por meio da LDB (BRASIL, 1996), passam a
acontecer no campo educacional significativos debates que levam os envolvidos a perceber a
importância e também os desafios que a formação continuada oferece. Estas reflexões se
desenvolvem com o intuito de promover a valorização dos profissionais da educação,
proporcionando aos mesmos, por meio de estatutos e planos de carreira, um aperfeiçoamento
profissional processual e contínuo (GATTI, 2009).
A referida lei propõe, ainda, em seu artigo 80 que “o Poder Público incentivará o
desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância em todos os níveis e
modalidades de ensino e de educação continuada”. Dessa forma fica bem claro que também é
dever dos entes federados a realização de programas de capacitação para todos aqueles que se
encontram no exercício de suas funções docentes possam usufruir de recursos presenciais e
mesmo a educação a distância (Ibid., 2009).
A LDB (1996) aponta para a necessidade de que sejam garantidos planos de carreira,
piso salarial nacional para os profissionais da educação, estabelecimento de estatutos e planos
de carreira do magistério público e obrigatoriedade de formação superior para todos os
docentes (SCHEIBE, 2010).
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De acordo com Scheibe, a Constituição Federal reafirma a condição do país como uma
República Federativa e traz aqui o reconhecimento dos municípios, inclusive, como entes
federativos. Esse fato aqui apontado apresenta o princípio da descentralização e, com isso, “o
campo educacional e todas as ações que dizem respeito aos docentes da escolarização básica
passam a depender, cada vez mais, da organização dos diversos entes federativos em regime
de colaboração” (SCHEIBE, 2010, p.996).
Podemos, a partir da literatura já apresentada, perceber a reestruturação da
participação da União na área da educação explicitada a partir da aprovação e promulgação da
LDB/96 e das demais legislações que visam promover a manutenção e desenvolvimento da
educação e valorização dos profissionais (SCHEIBE, 2010).
O primeiro Plano Nacional de Educação (PNE), Lei n° 10.172/01 (BRASIL, 2001),
definiu as diretrizes e metas para a gestão e o financiamento da educação, para cada nível e
modalidade de ensino, para a formação e valorização do magistério e demais profissionais da
educação. Ainda de acordo com o PNE, a formação continuada desses profissionais deveria
ser garantida pelas secretarias estaduais e municipais de educação, favorecendo uma atenção
especial para os que detêm a função de cuidado com a coordenação, o financiamento e a
manutenção dos programas com ações permanentes e a busca de parcerias com universidades
e instituições de ensino superior.
O PNE apresenta em suas definições um caminho para articulação e colaboração que
se fazem necessárias à consolidação de ações que têm por finalidade atender à demanda por
formação inicial e continuada dos professores das redes públicas. Diante de tais questões,
podemos perceber que os entes federados ainda não estão articulados para executarem as
políticas públicas destinadas ao desenvolvimento e implementação das propostas apresentadas
para a formação dos educadores, necessárias à valorização docente, e que inclui uma
formação mais articulada e planejada dos quadros para o magistério (SCHEIBE, 2010).
O PNE é resultado das disposições legais apresentada pelo artigo 214 da Constituição
Federal e de uma série de disposições transitórias da LDB. O mesmo teve uma tramitação
muito particular, o que trouxe um embate entre dois projetos: a proposta da sociedade
brasileira4 e a do poder Executivo. Ambos apresentavam propostas e conceitos distintos no
âmbito educacional e na abrangência das políticas, bem como sua gestão, financiamento,
prioridades diretrizes e metas. Várias propostas apresentadas pela sociedade civil não foram
4

No projeto de PNE da sociedade civil, o SNE era concebido como expressão institucional do esforço
organizado, autônomo e permanente do Estado e da sociedade brasileira pela educação. (Dourado, 2011, p.
26)
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incorporados ao plano que fora aprovado dentre eles podemos destacar a criação e instituição
de um Sistema Nacional de Educação (DOURADO, 2011).
Segundo Dourado, o PNE apresenta diretrizes e metas sem garantia de organicidade
interna, porque uma parte das metas é reiterada ou mesmo superposta, além de paradoxos nas
concepções norteadoras, no financiamento e na gestão da educação (Ibid., 2011).
No entanto, o PNE aprovado não trouxe colaboração significativa para as bases e
diretrizes para as políticas, planejamento e gestão da educação em âmbito nacional. Parecenos que não houve um verdadeiro empenho por parte das entidades educacionais de efetivar
tais propostas, bem como a avaliação sistemática e global do plano como era proposto.
Também ficou de lado as propostas de reformulação do referido projeto.
As avaliações que são feitas do PNE em vigor apontam para uma configuração de
qualificar o mesmo como propositor, como uma política de Estado, porém o que se percebe na
prática não se traduziu como mecanismo de regulação de Estado. Também não apresenta a
capacidade de apontar caminhos, ou seja, ser o norteador das diretrizes de planejamento,
gestão e aplicação na prática das políticas educacionais (Ibid., 2011).
Como anteriormente referido, em abril de 2010, foi realizada, em Brasília-DF, a
Conferência Nacional da Educação (CONAE), um importante acontecimento no campo
educacional, pois reuniu os mais variados setores da sociedade civil e política na discussão de
uma proposta para o Plano Nacional de Educação para a próxima década. Nas discussões
desenvolvidas, a formação docente aparece como um dos seis eixos de análise privilegiados
ao longo da Conferência materializado no documento final.

No contexto de um sistema nacional de educação e no campo das políticas
educacionais, a formação, o desenvolvimento profissional e a valorização
dos/ das trabalhadores/as da educação sempre estiveram de alguma forma
presentes na agenda de discussão (CONAE5, 2010, p. 77).

A formação e o desenvolvimento da educação tão proclamados pelos debates da
política educacional não se tornam realidade na mesma velocidade com que os sonhos são
apresentados, visto que constantemente esbarram em grandes entraves legais ou mesmo
políticos. A temática da formação, tão abrangente quando tratamos dos profissionais da
5

A Conferência Nacional da Educação (Conae), realizada no período de 28 de março a 1º de abril de 2010, em
Brasília-DF, constituiu-se num acontecimento ímpar na história das políticas públicas do setor educacional no
Brasil e contou com intensa participação da sociedade civil, de agentes públicos, entidades de classe,
estudantes, profissionais da educação e pais/mães (ou responsáveis) de estudantes. Ao todo foram
credenciados/as 3.889 participantes, sendo 2.416 delegados/as e 1.473, entre observadores/as, palestrantes,
imprensa, equipe de coordenação, apoio e cultura (CONAE, 2010, p. 10).
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educação, não se apresenta, diante das discussões partidárias ou governamentais, com a
seriedade que é preciso ter diante do assunto.
Como já mencionado, ao levarmos em consideração as propostas apresentadas, seja
pelos governos ou pela legislação, percebe-se que as instituições de ensino bem como os
sistemas, apoiados ou não pelas secretarias veem a necessidade de ter garantido e a cada dia
avançar na qualidade do ensino, o que nos leva a perceber a necessidade da formação dos
profissionais que atuam no campo da educação. Apresenta-se como fundamental que as
políticas que visem qualificar este processo de formação sejam institucionalizadas e tragam o
cumprimento do aparato legal da educação e dos seus sistemas e que essas se materializem no
cotidiano das escolas (CONAE, 2010).
Fica claro que é na formação docente que encontramos hoje o foco central das
políticas nacionais ocorridas no cenário da educação brasileira desde a década de 1990. O
professor, apresentado aqui como agente de mudança pode ser considerado como o
responsável pela realização do ideário do século XXI. O processo de reestruturação da
participação da União nas condições de valorização e implemento da formação dos
profissionais docentes prevê a necessidade da existência um Sistema Nacional de Educação e
este deve ser regulamentado e articulado. Assim nas conferências realizadas nos últimos anos,
encontramos também a reivindicação por um Fórum Nacional de Educação e pela
sistematização das Conferências Nacionais como práticas do Estado (SCHEIBE, 2010).
Tomando como referência as discussões da Conae, o MEC encaminhou ao Congresso
Nacional a proposta de PNE para o decênio 2011-2020, que está à espera de votação. O texto
prevê a necessidade de universalização e ampliação do acesso e atendimento abrangendo
todos os níveis educacionais além do incentivo à formação inicial e continuada de professores
e profissionais da educação em geral, vislumbrando a avaliação e acompanhamento periódico
e individualizado de todos os envolvidos na educação do país.
O novo PNE está contextualizado dentro de uma história da educação marcada por
disputas de projetos com concepções distintas do papel do Estado e do planejamento, da
relação entre os entes federados a da lógica da gestão e de sua organização. Ao tratarmos das
mudanças vivenciadas pelo Estado brasileiro desde os anos 1930, encontramos uma gama de
processos que tratam de marcos regulatórios articulados no campo educacional. O plano
outrora elaborado pelo Conselho Nacional de Educação, não obteve a devida repercussão e
aceitação por parte do Governo (DOURADO, 2011).
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Ao aprofundarmos o que a Constituição Federal nos apresenta no artigo 214, por meio
de uma emenda Constitucional (59/2009), encontramos um avanço em relação as legislações
anteriores no campo educacional garantindo que:
A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal,
com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime
de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do
ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de
ações integradas de poderes públicos nas diferentes esferas federativas
que a conduzem. (Ibid., p. 18).

O projeto apresentado está carregado do desejo de reestruturação e de participação da
União no planejamento da educação nos próximos anos. Percebemos assim, que esta
construção tem como ponto de partida vários problemas e avanços conquistados. Isso nos dá
certeza de que mesmo com os avanços identificados a dinamicidade das intervenções dos
processos de construção pode ainda encontrar novos desafios. De tal modo podemos, assim,
identificar que os processos que envolvem a elaboração das propostas de construção do novo
PNE está repleto de desejos e daquilo que a sociedade quer dizer (SCHEIBE, 2010).
Para Dourado, as diretrizes do plano sinalizam políticas educacionais de visão ampla
que articulam a universalização do atendimento escolar à melhoria da qualidade, a formação
para o trabalho e, também, a uma concepção abrangente de formação, respeito à diversidade e
valorização dos profissionais da educação.
Observamos, assim, que a formação continuada também foi contemplada nesta
proposta de plano. Percebe-se que é necessário resgatar o valor do professor na sociedade, de
modo que a carreira do magistério possa ser objeto de desejo para os jovens.
Assim, o novo PNE apresenta três metas importantes para enfrentar o desafio da
formação docente. Dentre elas a meta 15, propõe a necessidade de garantir a todos os
professores da educação básica, uma formação específica de nível superior em curso de
licenciatura na área de conhecimento em que atuam.

Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que todos os professores
da educação básica possuam formação específica de nível superior,
obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que
atuam (BRASIL, PNE 2011-2020).
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Fica evidente, para que a formação do professor seja de boa qualidade, seja ela inicial
ou continuada, que a educação básica seja prioridade tanto para o Governo como para as
universidades brasileiras. O que podemos perceber é que os currículos oferecidos na formação
inicial e nas licenciaturas ainda não se fazem presentes na realidade da escola pública, ou se
estão presentes, não foram compreendidos (DOURADO, 2011).
Na prática do cotidiano, fica evidente que, para que os jovens que assumem a condição
de professorpossam trilhar seu caminho na educação, é preciso assegurar salário inicial
atraente, bem como condições dignas para a execução do seu trabalho. Na meta 17 do novo
PNE encontramos uma proposta de enfrentar o desafio da valorização salarial, pois expressa
de maneira clara a necessidade de se aproximar o rendimento médio do profissional do
magistério, com mais de 11 anos de escolaridade, ao rendimento médio dos demais
profissionais com escolaridade equivalente.

Meta 17: Valorizar o magistério público da educação básica, a fim de
aproximar o rendimento médio do profissional do magistério com
mais de onze anos de escolaridade do rendimento médio dos demais
profissionais com escolaridade equivalente (BRASIL, PNE 20112020).

Para que bons profissionais permaneçam atuando no magistério, além do salário, é
preciso oferecer uma visão de carreira pautada no desempenho do professor. Essa visão
também é apresentada pelo novo PNE que traz na sua meta 18 tal questão. Entende-se aqui a
necessidade de que sejam implantados planos de carreira para os profissionais do magistério
em todos os sistemas de ensino, realidade que se manifesta como um desejo para aqueles que
dedicam suas vidas em busca de transformar a realidade por meio da educação.

Meta 18: Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de
carreira para os profissionais do magistério em todos os sistemas de
ensino (BRASIL, PNE 2011-2020).

Fica claro que as propostas cima apresentadas custam dinheiro e grande empenho por
parte dos governantes e também dos profissionais do magistério. Nesse sentido, a meta 20 do
PNE apresenta a necessidade de que sejam ampliados progressivamente os investimentos
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públicos em educação até atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto do
país6.

Meta20: Ampliar progressivamente o investimento público em
educação até atingir, no mínimo, o patamar de sete por cento do
produto interno bruto do País (BRASIL, PNE 2011-2020).

Percebe-se que o novo PNE é um plano que conta com as necessárias metas e
estratégias para a valorização da carreira do magistério. Portanto, agora, precisa receber
prioridade do Congresso Nacional na sua apreciação e votação, para que entre o mais rápido
possível em vigor.
Identificamos assim que é uma das atribuições do novo PNE fazer a intermediação
entre as ações integrantes do trabalho docente sua aplicabilidade (CONAE, 2010). Fica clara a
necessidade de que políticas contínuas de formação inicial e continuada de professores
propostas pelas conferências e pelos planos sejam coerentes e que tragam melhorias às
condições de trabalho dos docentes.
As ações e propostas apresentadas pelo novo PNE parecem estar cheias de uma
perspectiva social e de competências técnicas para o mercado de trabalho. Isso caminha para a
realização da constituição do trabalho docente, relacionando-se ao crescente movimento pela
democratização da sociedade, questões apresentadas nos discursos políticos no início da
década de 1980.

Os princípios apontados são encontrados nas reivindicações que os
educadores fazem nas conferências nacionais já referenciadas e que
encontramos, também, no documento apresentado em 2009 pelo Conselho
Nacional de Educação, anexo à Portaria CNE/CP n. 10/2009, denominado
“Indicações para subsidiar a construção do Plano Nacional de Educação
2011-2020” (SCHEIBE, 2010, p.998).

Percebemos assim, que o PNE tem como tarefas primordiais tratar de
aprofundamentos e da articulação entre formação inicial e formação continuada. Isso envolve
dar relevo a busca constante da relação entre os locais de formação, sistemas de ensino e
escolas básicas.

6

Esta citação é feita a partir do Projeto que se encontra no Site do MEC. Porém tramita no Senado uma
proposta que prevê o crescimento de investimentos de 5% a 10% do PIB, o Produto Interno Bruto, até 2023. O
projeto original previa a elevação de 5% para 7% do PIB.
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Assim a formação continuada assume centralidade nas políticas educacionais, da
mesma forma, crescente preocupação com o tema na produção acadêmica do campo
educacional. Pelo que vimos anteriormente, fica perceptível que as legislações sempre
levaram a tensões na questão da formação docente no país. Por vezes houve grande
centralização e outras por descentralizar na tentativa de apaziguar os interesses dos
envolvidos (escola pública, privada, confessional, sindicatos, entidades, etc.).
Pode-se observar que as mudanças em relação à institucionalização da formação de
professores, foram muito poucas. As instituições que tem o dever de formar os professores
fundamentam seu trabalho em dois eixos ou vertentes: formação em área disciplinar e
formação pedagógica. Temos ainda outras questões, a diferença do valor acadêmico entre a
formação do docente dos anos iniciais, que pode ser feita até hoje em nível Médio, e a dos
professores dos anos finais, formados em nível superior, em áreas específicas de
conhecimento (GATTI, 2011).
O Governo tem se esforçado no sentido de elevar o nível da formação docente.Para
isso, tem proposto várias ações no sentido de viabilizar a formação em serviço para aqueles
que atuam no magistério da Educação Básica nas Redes Públicas de ensino e no Sistema
Educacional como um todo.
Aqui cabe uma descrição do que é o Sistema Educacional:

Assim como o sistema é um produto da atividade sistematizadora, o
sistema educacional é resultado da educação sistematizada. Isso
implica, então, que não pode haver sistema educacional sem educação
sistematizada, embora seja possível esta sem aquele (SAVIANI, 2008,
p. 84).

Percebe-se que o sistema ultrapassa o indivíduo. Todavia os indivíduos podem agir de
modo intencional com vistas a objetivos diferentes e mesmos opostos. As ações diferenciadas
ou divergentes levarão a um resultado comum, podendo não ter caráter de sistema, mas de
estrutura (Ibid., p. 84).
Entende-se a partir de Saviani, que, para se ter um sistema educacional, que preencha
os requisitos como intencionalidade, conjunto e coerência, é preciso acrescentar as condições
impostas a atividade sistematizadora a formulação de uma teoria educacional.
Saviani apresenta ainda que “ao se formular uma Lei de Diretrizes e Bases, se está
visando ao sistema educacional, então esta Lei deverá preencher as condições necessárias à
construção do sistema educacional” (Ibid., p. 96). O título V da LDB trata especificamente
“Dos Sistemas de Ensino”, portanto, não fica claro para o leitor o que se pretende com o
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referido termo sistema. É apresentada uma proposta de organização entre União, Estados e
Distrito Federal, para que seus sistemas de ensino possam observar a mesma referida Lei.

Conclui-se que o emprego do termo sistema na Lei se orientou pelo
critério administrativo, aplicado, porém, apenas a um aspecto da
educação: o ensino. Dessa forma, haverá, no Brasil, somente dois
tipos de sistema de ensino: um administrado pela União (o sistema
federal); o outro administrado pelas Unidades Federativas (os sistemas
estaduais e o do Distrito Federal). Com efeito, o ensino particular se
vincularia a um ou a outro desses dois tipos de sistemas (Ibid., p. 97).

A partir da leitura de Saviani, percebe-se que até a atual LDB, havia no Brasil apenas
duas modalidades de sistemas de ensino: o sistema federal, que abrangia os territórios federais
e possuía um caráter supletivo em relação aos estados; e os sistemas estaduais e do distrito
federal. Assim, percebe-se que neste contexto as escolas de educação básica, públicas e
particulares, integram os respectivos sistemas estaduais. Já as escolas superiores, públicas e
particulares, integram o sistema federal subordinando-se, pois, às normas fixadas pela União
(Ibid., p.97).
Observa-se que as dificuldades em relação a esse tema decorrem do próprio texto
constitucional. Isso faz crer que, ao se elaborar a proposta da LDB e em seus debates no
Congresso, levaram-se em conta os pressupostos do significado de sistema, o que parece não
ter sido compreendido claramente.
Cabe aqui uma inserção sobre a realidade da escola lócus da pesquisa. O fato de que é
particular não a exclui do sistema de ensino público, muito pelo contrário, pertence ao sistema
público. O intuito da pesquisa é verificar e analisar como o Colégio vem desenvolvendo as
políticas da formação continuada de seus professores.
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3. REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE FORMAÇÃO DOCENTE

Para a execução desta pesquisa tomamos como referencial, nas análises desenvolvidas,
as concepções presentes no que concerne ao campo da formação de professores, incluindo as
políticas que envolvem a formação continuada e suas práticas.
Partimos, inicialmente, de uma discussão ampla sobre o conceito de formação.

A formação torna-se, então, função da evolução humana (HONORÉ, 1977,
p.57). Mas a função de síntese, de regulação, de organização dos elementos
múltiplos e heterogêneos (físicos, fisiológicos, psíquicos, sociais...) que
constituem o ser vivo, numa unidade viva. Função sempre em ação [...] uma
pluralidade sincrônica de trocas incessantes dos seus múltiplos componentes
internos e externos e uma pluralidade diacrônica dos diferentes momentos,
das diferentes fases da transformação do ser (PINEAU, 1988, p. 101).

Na abordagem biocognitiva de Pineau (Ibid., p. 101), percebemos a formação como
um movimento vital de transformação que atinge cada ser, as reflexões que envolvem esta
ação transformadora fazem com que nos reconstruamos a cada instante na busca do
aperfeiçoamento. O processo de formação torna-se função inerente da evolução humana. Este
mesmo autor desenvolve uma reflexão sobre organização de elementos nos processos
formativos nos aspectos constitutivos do ser humano sejam eles físicos, fisiológicos,
psíquicos e sociais. Todo este processo parece-nos estar sempre em ação, sempre em
movimento, onde os elementos internos e externos possam interagir nas diferentes fases de
transformação pelos quais passam o ser humano (Ibid., p. 101).
O referido autor apresenta uma teoria tríplice em relação à formação humana: auto,
hetero e ecoformação. A autoformação como dimensão pessoal e reflexiva; a heteroformação
voltada para a ação dos outros em nossa história de vida; a ecoformação no relacionamento
com o mundo, o trabalho e a cultura. Percebe-se que entre a ação dos outros (heteroformação)
e a do meio ambiente (ecoformação), intimamente ligada, porém, encontra-se a formação do
eu (autoformação). Este terceiro elemento nesta teoria tríplice apresenta-se como uma força
que torna o caminho a ser percorrido mais complexo, criando um campo dialético de tensões.
Pineau (1988) propõe que as possíveis limitações apresentadas diante da reflexão
educativa que, muitas vezes, volta seu olhar sobre a ação das gerações adultas sobre as
gerações jovens, relacionam-se a concepções fixas que os tornam incapazes de compreender
essa relação em seu decurso cheio de contradições. A emergência da discussão sobre
autoformação como aponta Pineau (1988) foi contestada por muitos estudiosos em função das
referidas concepções fixistas ou evolutivas do decurso da vida. Para o autor é devido a estes
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aspectos que os estudos a respeito de tal questão vão se desenvolvendo muito lentamente.
Assim, a força da autoformação poderá se fortalecer num processo reação-reflexo, depois em
reflexão-ação.
A autoformação nas suas fases últimas corresponde a uma dupla apropriação
do poder de formação; é tomar em mãos este poder - tornar-se sujeito -. Mas
é também aplicá-lo a si mesmo: tornar-se objeto de formação para si mesmo.
Esta dupla operação desdobra o indivíduo num sujeito e num objeto de um
tipo muito particular, que podemos denominar de auto-referencial (Ibid., p.
103).

Esta forma de visualizar o desdobramento da autoformação vem abrir horizontes e
clarificar as relações entre a hetero e a ecoformação, mediada pelo indivíduo em seu contexto.
Para Pineau (1998, p. 103) “cria-se um meio, um espaço próprio, que oferece ao sujeito uma
distância mínima que lhe permite tornar-se e ver-se como objeto específico entre outros
objetos, diferenciar-se deles, refletir-se, emancipar-se e autonomizar-se: autoformar-se”. A
diferença que é feita de si próprio em relação aos outros é fundamental para a promoção da
reflexão, emancipação e da formação contínua num processo autoformativo.
Percebe-se que o estudo e, portanto, o conhecimento da autoformação estão pouco
desenvolvidos, o que nos leva a pensar que isso se deve ao fato de se centrar quase que
exclusivamente no paradigma pedagógico da heteroformação. Este processo centralizador
parece-nos sempre acompanhado de uma concepção estática do decurso da vida, onde as
mudanças que julgamos mais importantes encontram seu lugar na infância e na adolescência,
encontrando na vida adulta um ponto estabilizador para tais mudanças, sem contribuir com
outras igualmente decisivas. Diante de tais questões, podemos dizer que estas teorias
procuram recuar o mais longe possível nos anos iniciais, para encontrar o que vai determinar
o resto do decurso da vida (Ibid., p. 104).
Ao analisar de forma profunda o conceito de formação, tende-se a busca de
compreensão das relações humanas, os comportamentos inerentes ao sujeito no seu modo de
relacionar-se. Tal análise pode nos levar a compreender suas interferências no processo
formativo de cada pessoa. Diante de tais forças que nos transformam, atingindo em cada ser,
as reflexões que desta ação transformadora nos vem, fazem com que nos reconstruamos a
cada instante na busca do aperfeiçoamento.
Quando analisamos o processo formativo como um processo que parte do interior, este
deve levar o sujeito a se transformar, tendo experiências de formação significativas, o que
apresenta sujeitos que se expressam e tem lugar significativo na sociedade. Segundo Bragança
(2011, p. 160), a intensidade destas experiências que se apresentam significativas e também
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formativas passam por um processo coletivo. Um investimento social se faz necessário,
sobretudo nos processos escolares, onde se dão os encontros e desencontros conosco mesmo e
com os outros no decorrer de nossas existências.
Pode-se afirmar que somos sujeitos inseridos em uma história, que nos construímos
por meio de relações, sejam elas com o meio, conosco ou com os demais seres humanos. Criase assim um processo cíclico, uma rede interligada que nos ajuda a viver em constante
formação, na busca de novos conhecimentos, em sua produção e partilha. Assim, as relações
apresentadas com os outros homens e mulheres, fazem com que a educação seja um processo
contínuo, perpassando toda a vida (Ibid., p. 158). Nessa perspectiva, assumem centralidade as
dinâmicas que entrelaçam auto, hetero e ecoformação, em que o sujeito vive a formação ao
longo da vida (PINEAU 1988).
Constantemente nos deparamos com textos que nos apresentam as instituições
educativas como sendo espaços dentro da sociedade em que o movimento formativo parece
ocorrer de forma organizada e de certa forma sistematizada. É preciso perceber que os
processos educativos não se restringem, contudo, a essa dimensão, ao contrário, perpassam
toda vida humana. Há aqui uma sistematização dos processos educativos que encontram nas
instituições e não apenas nelas como também em toda a vida de cada professor uma forma de
realização desta autoformação que leva a ampliação de visão de mundo, bem como mostra
que os professores são capazes de transformar a realidade ao seu redor.

Por meio da educação, o sujeito amplia sua visão de mundo e se organiza
para atuar de forma crítica, propositiva e humana. O conhecimento é, assim,
uma possibilidade de libertação. A educação coloca-se, dessa forma, como
prática social, tanto em sua vertente institucionalizada como em sua vertente
informal. Já a formação é um processo interior; ela liga-se à experiência
pessoal do sujeito que se permite transformar pelo conhecimento. Assim,
podemos afirmar que, potencialmente, todos os espaços e tempos da vida são
espaços e tempos de formação, de transformação humana (BRAGANÇA,
2011, p. 158).

Segundo a autora citada, a formação se apresenta como um processo interior, onde a
pessoa deve abrir-se à transformação oriunda dos conhecimentos. Essas reflexões apontam,
assim, para a grande importância que assume aqui a autoformação (PINEAU, 1988).
Observando, entretanto, a realidade do social e as constantes mudanças e desafios que a
realidade impõe, observamos uma grande cobrança dirigida aos professores traduzida na
busca pela qualificação e, muitas vezes, com enfoque em programas e cursos, ou seja, na
heteroformação. Tomando a discussão teórica proposta cabe questionar em que medida esses
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programas tem contribuído para a efetiva autoformação docente, trazendo implicações para
teorias e práticas.
A possibilidade de cada ser humano adentrar num contexto de formação advém da
constante imposição que a sociedade faz em busca de profissionais melhores capacitados.
Consideramos que a formação continuada de professores, nesse sentido, não pode deixar que
um sentimento de desvalorização adentre no seio das práticas desenvolvidas, mas, ao
contrário, precisa potencializar os saberes do cotidiano.
Não podemos descuidar da maneira como nos apropriamos do conceito autoformação.
Se no decorrer de nossa caminhada profissional entendemos a formação como um processo
interior, repleto de possibilidades, onde o sujeito se deixa tocar pelos movimentos educativos
da vida, transformando-os em experiências significativas, tal processo irá proporcionar ao
sujeito o lugar central.
Para Bragança, (2011, p.160) a intensidade das experiências que se tornam
significativas e formativas são necessariamente coletivas. De tal modo, a formação a qual nos
referimos, fala da experiência pessoal de cada sujeito, em uma profunda articulação com os
contextos sociais e culturais amplamente apresentados.
A literatura em questão leva-nos a perceber a importância de um olhar atento para as
trajetórias e histórias de vida, indicando sinalizações e concepções que possam dialogar e
entrelaçar, apontando para diversos desdobramentos teórico-metodológicos no campo
educativo como também na formação de professores. “A formação apresentada como um
processo global, que vai sendo constituída ao longo da trajetória de vida, envolve-se de uma
complexidade de dimensões, tais aprendizagens articuladas, produzem formação” (Ibid., 161)

Segundo Josso (2002), uma aprendizagem ancorada na experiência articula
saber-fazer e conhecimento, teorias e práticas, funcionalidade e significação,
técnicas e valores. Nesse sentido, podemos, inclusive, retomar o conceito de
práxis, enquanto ação refletida e propositiva sobre o mundo. A
aprendizagem experiencial, proposta pela abordagem (auto) biográfica,
implica três dimensões existenciais: o conhecimento sobre si, o
conhecimento sobre seu fazer, sua prática, e a reflexão crítica sobre suas
próprias concepções, traduzindo-se em uma atitude filosófica frente à vida.
A formação, em sua dimensão pessoal e interior, leva-nos ao encontro das
mediações entre esse conceito e os processos identitários (Ibid., 161).

A formação que se fundamenta por meio de processos de aprendizagem leva o sujeito
ao acumulo de conhecimento, o que o leva à transformação própria e da forma como
apreende, e o leva a assumir novas formas de ser e de estar no mundo e, juntamente com essas
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novas formas, a ressignificação das imagens de si próprios e dos outros. “[...] formação e
processo identitário se encontram e constituem um campo de interseção na transformação do
sujeito, mas se distinguem, sendo a primeira processo de conhecimento vital em movimento e
o segundo o reflexo provisório desse processo”(Ibid., p. 162).
Nóvoa (2002, p. 9 apud BRAGANÇA, 2011, p.160) vem contextualizar e
problematizar o conceito de autoformação:

A expressão lifelonglearning servia melhor aos propósitos de uma ideologia
da formação “colada” às questões do emprego. A partir de meados dos anos
90, a “Educação e Formação ao Longo da Vida” aparece como tema
obrigatório da agenda política, nomeadamente na União Europeia. A sua
definição, em paralelo com o novo objectivo da empregabilidade, permitia
transferir para o plano individual a resolução da crise do chamado “modelo
social europeu”. A partir de então, Bruxelas escreve em todos os seus
documentos que “deve ser concedida prioridade à educação e formação ao
longo da vida” e que os cidadãos “devem ser responsáveis por actualizar
constantemente os seus conhecimentos e melhorar a sua empregabilidade”.

Não se pode minimizar a importância da participação e envolvimento do sujeito no seu
processo de formação permanente. Cabe, aqui, frisar, entretanto, um olhar crítico quando nos
reportamos à responsabilização do sujeito por esse processo, este olhar tende a esvaziar os
significados como também tende a esvaziar a importância que as políticas públicas que
precisam garantir acesso e qualidade em todo o processo educativo formal.
Nóvoa (1991, p. 72) intensifica ainda mais esse conceito, para ele “os momentos de
balanço retrospectivo sobre os percursos pessoais e profissionais são, também, momentos de
formação e investigação que estimulam o desenvolvimento pessoal e a socialização
profissional dos professores”.
É importante recordar que estes momentos não podem ser considerados lineares, eles
nem sempre são vividos na mesma ordem ou na totalidade, são na verdade um processo, o
desenvolvimento de várias etapas que está vinculado ao modo de vida dos docentes, as
condições de trabalho e a outros fatores (HUBERMAN, 1989, apud NÓVOA, 1992). Nóvoa
(2007) propõe uma auto-hetero-ecoformação, quando apresenta a possibilidade dos
professores recém inseridos no mercado de trabalho poderem trabalhar com aqueles mais
experientes . Nessa ação faz reconhecer que, no momento da entrada no campo profissional,
os novos docentes sentem-se pressionados e desarmados ao constatarem a distância entre o
aprendido na formação inicial e a realidade da sala de aula e do cotidiano na escola.
Os médicos, os engenheiros ou os arquitetos têm um papel dominante na
formação dos seus futuros colegas. O mesmo não se passa com os
professores. (...) Um momento particularmente sensível na formação de
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professores é a fase de indução profissional, isto é, os primeiros anos de
exercício docente. Grande parte da nossa vida profissional joga-se nestes
anos iniciais e na forma como nos integramos na escola e no professorado.
(...) Nestes anos em que transitamos de aluno para professor é fundamental
consolidar as bases de uma formação que tenha como referência lógicas de
acompanhamento, de formação em situação de análise da prática e de
integração na cultura profissional docente (NÓVOA, 2009b, p. 5-6).

O que vemos muitas vezes na prática é que os professores novatos são destinados às
turmas mais problemáticas em termo de aprendizagem, disciplina e quantidade.
[...]encontra-se a afirmação da necessidade dos professores terem um lugar
predominante na formação dos seus pares. Uma terceira vertente reivindica
essa atribuição aos especialistas das universidades e dos órgãos oficiais
responsáveis pelas políticas educativas. O MEC é um exemplo dessa prática
que enfrenta a resistência de muitos professores que atuam no chão da escola
porque o conhecimento teórico e metodológico daqueles desconsidera o
conhecimento prático destes (NÓVOA, 2009b). Em relação a essa excessiva
valorização dos especialistas, Nóvoa (2009a, p. 3), em provocação a Bernard
Shaw, criou duas máximas que foram polêmicas e ainda são: “Quem não
sabe ensinar, formar os professores. Quem não sabe formar professores, faz
investigação educacional” (DIAS, 2012).

Tardif (2000) propõe a necessidade de conhecimentos especializados que os
professores devem adquirir por meio de uma longa formação de alto nível, por meio das
universidades ou cursos e atividades semelhantes. Esses conhecimentos aos quais os
professores procuram não podem fazer com que os mesmos se acomodem, pelo contrário,
exigem autonomia e discernimento por parte dos profissionais, ou seja, não se trata somente
de conhecimentos técnicos padronizados onde as formas de operacionalidade dos mesmos não
promovem a busca contínua e a saída da rotina. O que percebemos e o que desejamos dos
professores na busca de conhecimentos profissionais e na prática cotidiana é a inserção de
uma parcela de improvisação e de adaptação a situações novas e únicas que exijam do
profissional reflexão e discernimento para que possa não só compreender um problema, como
também, organizar e esclarecer os objetivos almejados e os meios a serem usados para atingilos.
Assim percebemos que os profissionais devem buscar autoformar-se e renovar-se
através de diferentes meios, após seus estudos universitários iniciais, na busca de sempre mais
enriquecer seus conhecimentos e suas práticas. “Tanto em suas bases teóricas quanto em suas
conseqüências práticas, os conhecimentos profissionais são evolutivos e progressivos e
necessitam, por conseguinte, uma formação contínua e continuada” (TARDIF, 2000, p. 7).
Percebe-se, portanto, que a aprendizagem, assim como a formação é um processo que se
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estende por toda vida. Assim, a docência implica aprendizagem permanente, renovação
deconhecimentos, momentos de estruturação de saberes e construção de alicerce de carreira.

3.1.Considerações sobre a Formação Continuada

Em Gatti (2009) encontramos grande interesse no âmbito da Formação continuada,
sobretudo nos últimos anos, interesse que envolveu políticos, pesquisadores, acadêmicos,
educadores. Grande número de docentes participam destes processos, sejam atividades ou
cursos, objetivando corresponder com as propostas políticas de formação.
Dentre as instituições provedoras de capacitação, comparecem com um
número superior de profissionais alcançados as secretarias municipais de
Educação quando comparadas às secretarias de Estado e a órgãos federais, as
instituições privadas de ensino superior em relação às públicas e as regiões
Nordeste e Sudeste, quando confrontadas com as demais regiões do país
(GATTI, 2009, p. 199).

Scheibe (2010) também apresenta em suas reflexões proposições que se aproximam
daquelas apresentadas anteriormente. Prevê que na formação docente se encontra hoje o foco
central das políticas nacionais, apresenta a necessidade de o professor ser visto como agente
de mudança.
A análise da autora nos leva a perceber que a grande maioria das atividades de
capacitação e formação das quais participaram os professores é de cursos presenciais, mesmo
que exista uma tendência que parece cada vez mais crescente na busca de que se faça uma
inserção cada vez maior de docentes por meio de projetos e cursos de modo semipresenciais e
mesmo a distância, estes devem ter um aporte de materiais impressos e o uso das tecnologias.
Não pode ficar de lado a questão presencial da formação continuada, que deve abranger uma
diversificação de atividades institucionalizadas. A recepção de certificados se faz por meio de
trabalhos coletivos ou trocas entre pares, grupos, que possam representar para o professor a
realidade mais próxima a sua sala de aula (GATTI 2009).

Em geral, a formação continuada oferecida nas últimas décadas teve como
propósito a atualização e aprofundamento de conhecimentos como requisito
natural do trabalho em face do avanço nos conhecimentos, as mudanças no
campo das tecnologias, os rearranjos nos processos produtivos e suas
repercussões sociais (Ibid., p. 200).
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A percepção de Gatti (2009) nos leva a compreender que os projetos formativos
apresentavam-se por demais interessantes e por vezes complexos. Tal complexidade nem
sempre encontrava nos professores, fácil compreensão e assimilação, levando seus
formadores a demandarem um maior tempo de diagnóstico com consequente planejamento
para a aplicabilidade dos projetos, o que ocasionava maiores gastos. A percepção e
constatação de problemas nos cursos de formação inicial, ou seja, um modo de pensar a
formação continuada como apenas de aprimoramento, levou os articulares dos projetos e dos
cursos, bem como as reflexões a uma “concepção de formação compensatória destinada a
preencher lacunas da formação inicial” (Ibid., p. 200).
Nossa percepção a partir da leitura de Gatti (2009) é a de que os currículos dos cursos
de formação não dão o devido valor à própria formação. Nos anos 80, tais projetos, sejam eles
para atualização ou complementação dos conhecimentos ou pela busca de uma reforma no
sistema educacional, não surtiram os efeitos desejados. Cabe apresentar ainda constatação de
pouca participação dos professores nos processos de definição das políticas de formação o que
levou a tal desinteresse. “[...] eles não se envolvem, não se apropriam dos princípios, não se
sentem estimulados a alterar sua prática, mediante a construção de alternativas de ação, ao
mesmo tempo em que se recusam a agir como meros executores de propostas externas”
(Ibid.,p. 202).
Podemos encontrar no PNE como uma de suas tarefas principais o aprofundamento
das relações entre a Formação Inicial e a Continuada. É fundamental que seja destacada a
busca de relacionar os locais onde essa formação acontece dentro dos sistemas de ensino e das
escolas. Para Saviani (2009, apud SCHEIB, 2010)

configuram-se dois grandes modelos de formação de professores: o modelo
dos conteúdos culturais cognitivos, no qual a formação dos professores
situa-se e se esgota na cultura geral e no domínio específico dos conteúdos
da área de conhecimento para a qual o docente é preparado, e o modelo
pedagógico didático, que considera que a formação só se completa com o
preparo pedagógico-didático do professor.

Num processo de reconceitualização da educação continuada, Gatti (2009) apresenta
um crescente movimento de elaboração de pesquisas que se destinam a investigar e trazer a
luz uma série de questões que são relativas à identidade do professor.

As propostas inspiradas no conceito de capacitação cedem lugar a um novo
paradigma, mais centrado no potencial de auto crescimento do professor, no
reconhecimento de uma base de conhecimentos já existente no seu cabedal
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de recursos profissionais, como suporte sobre o qual trabalhar novos
conceitos e opções. As representações, atitudes, motivação dos professores
passam a ser vistas como fatores de capital importância a se considerar na
implementação de mudanças e na produção de inovações na prática
educativa. O protagonismo do professor passa a ser valorizado e a ocupar o
centro das atenções e intenções nos projetos de formação continuada. Novos
modelos procuram superar a lógica de processos formativos que ignoram a
trajetória percorrida pelo professor em seu exercício profissional (Ibid., p.
202).

Há aqui uma imagem na qual o professor surge como protagonista dos seus processos
formativos, voltando a ser o centro das atenções desde o momento da elaboração das políticas
até sua execução no cotidiano. O processo formativo pensado ao longo da vida profissional
apresentado por Gatti (2009), está envolto do desejo de que os professores posam se
desenvolver profissionalmente.

O processo de formação é definido como um movimento orientado a
responder aos diversos desafios que se sucedem no que se poderia identificar
como diferentes fases da vida profissional: o início da carreira, o processo de
desenvolvimento e os tempos mais avançados em que o professor consolida
sua experiência profissional. A ideia de formação continuada como
desenvolvimento profissional é a base de dois modelos amplamente aceitos e
defendidos na literatura educacional mais recente: as oficinas de reflexão
sobre a prática e a formação centrada no fortalecimento institucional (Ibid.,
p. 203).

Rego e Mello (2002, apud GATTI, 2009) conduzem suas reflexões para a forma como
a prática formativa que se realiza em pequenos grupos pode ser uma estratégia de grande
valor, pelo fato de despertar e levar os professores a se expressarem mais claramente, retendo
maior atenção do grupo, levando a uma maior partilha de suas práticas e culturas,
conduzindo-os ao enriquecimento mútuo.

Por outro lado, a introdução de processos formativos que utilizam a reflexão
crítica sobre as práticas no contexto de um compromisso com o
fortalecimento da escola, enquanto instituição com responsabilidade social
relevante e desafiadora no mundo atual, implica ambientes propícios a
trabalho coletivo, gestão participativa e disponibilidade de recursos
pedagógicos e materiais apropriados. (Ibid., 2009, p. 203)

Os modelos acima apresentados por Gatti (2009), seja o de fortalecimento institucional
da escola ou a prática reflexiva, devem provocar transformações que vão além do
envolvimento dos professores na elaboração de políticas, bem como a colocação das mesmas
em prática como formação continuada. Percebemos, desta forma, a necessidade de que sejam
levadas em conta as condições institucionais, estruturais propícias e mesmo de pessoal.
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Somos levados a concordar com Gatti (2009, p. 224), ao afirmar que para que haja
continuidade dos processos de formação continuada no cotidiano do trabalho docente é
preciso que as políticas também tenham continuidade e não sejam interrompidas como
aconteceu até então. Gatti assim se expressa:

(...) há uma diversidade de iniciativas em torno da formação continuada no
país, expressa nos sucessivos programas desta natureza promovidos na
esfera pública, para atender a crescente demanda de melhor qualificação e de
maiores oportunidades de desenvolvimento profissional dos professores.
Seus efeitos sobre as práticas docentes cotidianas, identificados nos
processos de avaliação que as acompanham, são diversos. Essa situação,
amplamente analisada nos debates educacionais, e nos estudos e pesquisas
sobre o assunto, tem alertado os educadores, os políticos e administradores
da área para a necessidade de uma ação concertada no âmbito nacional,
como estratégia de qualificação da formação de professores, incluindo aí a
formação continuada (Ibid., p. 224).

Possivelmente para responder a tais questões, o poder público – federal, estadual e
municipal, possibilitou, nos últimos anos, um crescimento e mesmo a proliferação de ações e
programas que se voltam para a formação do professor. Podemos destacar as iniciativas, que
tiveram como objetivo, conceder títulos de nível superior para os docentes.

Gatti (2009,

p.181), num trabalho intitulado “Professores do Brasil: impasses e desafios”, num estudo
realizado para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO) nos leva a citar algumas iniciativas no sentido de formação continuada.

O Proformação (MEC); o Projeto Veredas (SEE-MG); o Projeto Formação
Universitária (SEESP – PEC Formação Universitária); PEC-Municípios
(USP; PUC-SP); o Pedagogia Cidadã (Unesp); o Projeto Licenciaturas
Plenas Parceladas da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat); o
Projeto Licenciatura Plena em Educação Básica: 1º anos, parceria da SEEMT/UFMT/Unemat/prefeituras; o Projeto Angra dos Reis da Universidade
Federal Fluminense em parceria com a prefeitura desse município; o
programa de Graduação de Professores Municipais, da Universidade
Estadual do Amazonas (Ibid., 2009, p. 181).

O que acabamos de apresentar, num movimento de valorização da formação
continuada do professor, seja por meio do que é apresentado na LDB ou nas Políticas Públicas
para a Educação, são considerados como elementos fundamentais num processo de
aprimoramento contínuo, numa sociedade que nos convoca a cada vez mais responder as
demandas impostas pela informatização e desenvolvimento financeiro, que nem sempre
corresponde nos processos de formação com tal realidade.
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Nesse desejo de que a Formação continuada possa alcançar os objetivos de qualidade,
Scheib (2010) afirma que “é importante buscar a superação da formação continuada com base
em cursos rápidos e sem conexão com o projeto político-pedagógico da escola, para promover
a reflexão permanente do professor” (SCHEIB, p.996). A partir dessa reflexão encontramos
na escola e no cotidiano de seus professores, em parceria com as instituições formadoras de
professores o ambiente ideal de formação, onde possam ser implementados e sistematizados
os programas de formação. Recordamos que o documento da Conae ressalta claramente e de
maneira especial, “a necessidade de articular ações formativas que superem soluções apenas
emergenciais.”
Na busca de refletir sobre as questões formativas e suas políticas na prática do
cotidiano, descrevo a seguir dois programas que Gatti (2009) propõe como de ampla
cobertura: o Procap7 e o PEC8. Ambos utilizaram o que a autora chamou de “dinâmicas de
formação em serviço”. Estas quase sempre inovadoras levaram os interlocutores dos projetos
a identificar uma série de elementos favoráveis e também de limitações.
O Procap teve como supervisor e gerenciador o Governo Estadual, responsável pela
definição dos conteúdos curriculares, confecção de materiais didáticos e de toda a logística
inerente a realização do curso, seja nas atividades presenciais como nas não presenciais.
“Criou-se um Sistema de Apoio à Aprendizagem que possibilitou a articulação das atividades
no nível local, regional e estadual” (Ibid., p. 205).
O PEC, por sua vez, fora criado e desenvolvido pelo Estado de São Paulo apenas para
os profissionais do ensino fundamental, “tendo como foco as necessidades das escolas e de
seus professores, privilegiou uma forma descentralizada de capacitação no sistema presencial”
(Ibid., p. 205).
Este programa tinha como atribuição a preparação de professores para o diagnóstico
de possíveis problemas com seus alunos e a elaboração de ações de intervenção e uma
posterior avaliação de todo o trabalho realizado. Dada a característica descentralizada do
programa, as iniciativas implementadas apresentaram grande diversidade. Demonstrou grande
dificuldade por parte dos professores no acompanhamento dos conteúdos apresentados para a
capacitação, bem como não conseguia por meio da mesma solucionar os problemas
7

O Procap, Programa de Capacitação de Professores, implementado pela Secretaria de Educação de Minas
Gerais em parceria com as suas superintendências regionais, universidades e prefeituras municipais, teve como
público-alvo professores das séries iniciais das redes estadual e municipal e assumiu um perfil mais
centralizado.
8
O Programa de Educação Continuada (PEC), desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo
para os profissionais de todo o ensino fundamental, tendo como foco as necessidades das escolas e de seus
professores, privilegiou uma forma descentralizada de capacitação no sistema presencial.
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diagnosticados. Conseguiam como efeitos positivos a sensibilização dos professores, sua
abertura para os desafios educativos apresentados, e cooperação coletiva com os demais
docentes (Ibid., p. 205).
Como o projeto mineiro era mais homogêneo, levou a menores questionamentos. A
maior homogeneidade do programa de Minas Gerais provocou menores questionamentos dos
professores do que o programa descentralizado de São Paulo. Percebemos que o processo
formativo centrado na escola, com a adoção de incentivos externos levou a uma maior
aceitação do programa.
Chegamos à conclusão de que os dois programas tiveram suas contribuições para a
percepção dos aspectos primordiais do ensino, pois aprimoraram nos professores a capacidade
de lidar e de aceitar melhor as especificidades de cada aluno, criando uma consciência da
necessidade da utilização de materiais diversificados, além da valorização do trabalho
coletivo. (Ibid., p.205)
Com a criação da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação
Básica em 2005, pelo MEC, houve a integração de centros de pesquisa de várias
universidades.

A Rede nasceu em função da constatação de que a formação continuada vem
se integrando cada vez mais às perspectivas dos docentes, das escolas e dos
gestores educacionais em diferentes níveis, e também das análises sobre
formações continuadas que mostravam a dispersão excessiva das iniciativas,
sua superposição e, muitas vezes, superficialidade. Com a institucionalização
da Rede, houve o credenciamento de vários centros de formação, ligados a
universidades, especializados em várias áreas do conhecimento(Ibid., p.
207).

Atualmente são desenvolvidos pelo governo Federal os seguintes programas de
formação continuada: Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de Educação
Básica, Pró-Letramento, Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública,
Gestar I e II, Programa de Incentivo à Formação Continuada de Professores do Ensino Médio.
Os programas que acabamos de citar apresentam o claro objetivo de fazer com que os estados
e municípios deem cumprimento a tal legislação. Os resultados dessas formações nos levam a
perceber que “há avanços a considerar, mas eles ainda são modestos quando confrontados
com as expectativas de elevar o nível de desempenho dos alunos dos sistemas educacionais”
(GATTI, p. 208).
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Após as considerações feitas acima sobre o tema da formação, suas práticas e como
alguns projetos são desenvolvidos nas escolas do país, para nós fica evidente como a
formação tem obtido destaque e mesmo como também são questionados os programas de
formação continuada dos professores. A seguir veremos como o colégio lócus da pesquisa
acolhe e desenvolve estas políticas em sua prática.
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4. UM CAMINHO PERCORRIDO

A presente pesquisa concretiza uma abordagem qualitativa das pesquisas em
educação, tendo por proposta investigar como um Colégio de Aplicação Confessional
Católico desenvolve as práticas formativas para seus professores em seu cotidiano.A pesquisa
foi elaborada por meio de estudo de caso. Considerando a importância de ampliar uma
reflexão conceitual sobre: teoria crítica, pesquisa qualitativa e estudo de caso, os parágrafos
seguintes foram desenvolvidos.
Sobre essa abordagem de pesquisa, Alves-Mazzotti - G. (2000, p. 148) destaca que
“nos estudos qualitativos, a coleta sistemática de dados deve ser precedida por uma imersão
do pesquisador no contexto estudado”. Em educação, a pesquisa qualitativa assume várias
formas e pode ser conduzida em múltiplos contextos: observação do processo de integração
de alunos de diferentes escolas; entrevistas a grupos de alunos para investigar o raciocínio das
crianças. Todas essas experiências educacionais, em contexto escolar ou exterior à escola,
podem constituir um objeto de estudo, pois os dados coletados em forma de palavras ou
imagens são chamados qualitativos por serem “ricos em pormenores descritivos relativamente
a pessoas, locais e conversas” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16); a compreensão dos
comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos pesquisados é a questão essencial para a
pesquisa, por isso nos resultados são inseridos, citações feitas com base nos dados recolhidos
para substanciar a apresentação (Idem).Assim, tomamos como perspectiva, além do
aprofundamento teórico-metodológico e da revisão de literatura, o mergulho no campo
pesquisado.
Segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000), o processo de produção do
conhecimento científico, que muitas vezes é encarado como uma simples conversa ou um
diálogo de interlocução entre os pesquisadores de uma determinada área, torna-se essencial ao
pesquisador, pois é por meio dele que a avaliação e a crítica feitas

pela comunidade

acadêmica, convergem para a produção de novos conhecimentos e para sua validação (ou
não). De acordo com os autores, a validação do conhecimento proporcionado pela pesquisa,
aprovação da confiabilidade e a relevância por parte da comunidade acadêmica, mostram o
quanto é exigido do pesquisador diante de um estudo de caso. Exige-se ainda que ele se
mostre familiarizado não apenas com o seu estudo, mas atualizado com o que a produção
acadêmica na área vem apresentando.
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Esta pesquisa adotou o estudo de caso por ser voltada apenas para uma unidade e pelo
fato específico de ser um CAP vinculado a PUC.

Os estudos de caso mais comuns são os que focalizam apenas uma unidade:
um indivíduo (como os “casos clínicos” descritos por Freud), um pequeno
grupo (como o estudo de Paul Willis sobre um grupo de rapazes da classe
trabalhadora inglesa), uma instituição (como uma escola, um hospital), um
programa (como o Bolsa Família), ou um evento (a eleição do diretor de
uma escola) (ALVES- MAZZOTTI, 2006, p. 640).

Segundo Yin (2010), entendemos que o estudo de caso é um dos vários modelos de se
realizar uma pesquisa consistente. Encontramos modelos que incluem experiências de vida, de
histórias, a análise de informações e a documental. Desta forma, vislumbramos que cada
estratégia tem suas vantagens e desvantagens. Dependem, a nosso ver de algumas condições
como o tipo de foco da pesquisa, o modo como o investigador controla os eventos ligados ao
comportamento dos entrevistados bem como a sua descrição junto ao campo da pesquisa e a
maneira como aspectos da contemporaneidade podem interferir nos resultados, ao contrário
de focalizar apenas acontecimentos históricos.
Bogdan (1994), afirma que no estudo de caso “a melhor técnica de recolha de dados
consiste na observação participante” (BOGDAN, p. 89).

Nesta pesquisa terá especial

relevância na permanência do pesquisador no CAP, além dos registros no caderno de campo.
Serão ainda utilizados os seguintes instrumentos para coleta de dados: documentos e
entrevistas para responder às questões propostas.
O desenvolvimento do trabalho incluiu análise documental das legislações pertinentes
ao campo da formação continuada oriundas do Estado, bem como as regulamentações da
Escola e da Instituição à qual a mesma é vinculada. Também foi empreendida uma pesquisa
de campo, onde foi feito um acompanhamento das práticas da formação continuada da escola,
especialmente das reuniões pedagógicas e formações e a realização de entrevistas.
O referido trabalho de campo foi realizado no Colégio Teresiano, no acompanhamento
dos momentos formativos que acontecem a cada semana. Os sujeitos da pesquisa foram as
diretoras da Instituição, os coordenadores que atuam nas atividades de formação e os
professores que vivenciam as práticas na escola (amostra) que constituirá lócus da pesquisa.
Desenvolver um estudo de caso pressupõe o encaminhamento de algumas etapas:
delimitação da unidade-caso, coleta de dados, seleção, análise e interpretação dos dados,
elaboração do relatório. O diário de campo foi escrito utilizando a técnica do diário de
pesquisa, instrumento usual entre os pesquisadores. Para Barbier (2002, p. 133), o diário de
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pesquisa é um “bloco de apontamentos no qual cada um anota o que sente, o que pensa, o que
medita, o que poetiza, o que retém de uma teoria, de uma conversa, o que constrói para dar
sentido à sua vida”. O diário de pesquisa pode assumir várias denominações: diário de campo,
diário de intinerância, diário institucional (Ibid.,p. 133).
A dimensão documental foi realizada através de leitura e análise da Proposta Sócioeducativa da Instituição Teresiana na América Latina, do Marco Filosófico intitulado
“Colégio Teresiano, uma tomada de posição”, do Marco Pedagógico e da Revista
comemorativa do cinquentenário do Colégio. As observações realizadas no Colégio, lócus da
pesquisa, foram livres e/ou semiestruturadas, realizadas mediante roteiro.
Algumas entrevistas foram estruturadas, desenvolvidas através de roteiro, e outras
foram feitas por meio de conversas informais, mas todas gravadas em áudio e transcritas
posteriormente e se encontram integralmente no CD em anexo. Foram entrevistados 15
profissionais9 do Colégio sendo 2 diretoras, 1 coordenadora e 12 professores: Prof.ª Glória,
Diretora Geral, Prof.ª Ângela Correa, Diretora Administrativa, Prof.ª Marília Dias,
Coordenadora Pedagógica, Prof.ª Alzira, Prof.º Carlos M., Prof.ª Eleonora, Prof.ª Luciana,
Prof.ª Márcia, Prof.ª Nádia, Prof.ª Natália, Prof.º Ney, Prof.ª Paula, Prof.º Ronaldo, Prof.ª
Rosangela e Prof.ª Vanessa.
Por meio da análise das informações obtidas nas observações e entrevistas realizadas
durante o processo foi possível comparar as informações da análise documental com a prática
desenvolvida pelo Colégio. As análises das transcrições das entrevistas foram organizadas em
tabelas que tomamos como referenciais, permitindo a interpretação do conteúdo à luz das
questões de estudo que em confronto com as demais informações analisadas desencadearam
possíveis reflexões para as questões levantadas nesta pesquisa. O lócus de pesquisa e os
resultados desse trabalho estão descritos no capítulo seguinte e mostram alguns fios que tecem
a profissão docente, potencialmente revelados na fala dos professores entrevistados, trazendo
à tona as tensões nossas do dia a dia no magistério.

9

Os profissionais entrevistados não se opuseram em ter o nome verdadeiro inserido na pesquisa.
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4.1.A PESQUISA E AS REALIDADES ENVOLVIDAS

Para chegar ao Colégio Teresiano como lócus desta pesquisa, sinto a importância de
retornar ao primeiro semestre letivo deste curso, quando após uma série de reflexões com a
professora orientadora chegamos a conclusão que o projeto inicial como havia apresentado
tinha se tornado inviável, impossibilitando desenvolver a contento a pesquisa, devido a
estrutura de trabalho onde o mesmo seria desenvolvido. Assim, o projeto foi reformulado,
mantendo-se a questão da formação em outro contexto agora o da “Formação Continuada”,
em outra unidade escolar, o Colégio Teresiano, Colégio Confessional Católico, CAP – PUCRIO, dirigido pela Instituição Teresiana, composta por leigas que se dedicam inteiramente a
este trabalho.
O Colégio Teresiano foi criado em 1956, com o objetivo de colaborar, como Colégio
de Aplicação da PUC / RJ, na formação de professores de 1.°e 2.° Graus. Sua direção está a
cargo da Instituição Teresiana, fundada em 1911 por PEDRO POVEDA (1874-1936),
sacerdote e educador católico espanhol, que procurou articular os esforços de educadores
preocupados em promover os valores da pessoa humana segundo o Evangelho. O Colégio
Teresiano, apoiando-se no pensamento pedagógico e no impulso evangelizador de Pedro
Poveda, assume com a fé e a cultura um compromisso que pede expressões sempre
atualizadas face às exigências de cada momento histórico10 (COLÉGIO TERESIANO, 2010).
Este documento quer ser um passo a mais nesta caminhada, unindo toda a comunidade
educativa nesta tarefa que devemos empreender com entusiasmo e esperança.
O Colégio Teresiano tem como fim principal: “Humanizar e personalizar o homem,
favorecendo o desenvolvimento de uma fé capaz de levar a uma opção pessoal por Cristo e a
um compromisso na construção de uma sociedade mais justa e fraterna, segundo o estilo de
Pedro Poveda” (COLÉGIO TERESIANO, 2010).

10

Depois do Concílio Vaticano II, a Igreja latino-americana vem aprofundando sua reflexão sobre a realidade do
nosso continente. Os documentos de Medellín (1968) e Puebla (1979) levantam para os cristãos
questionamentos e desafios tanto mais urgentes quanto mais graves são as situações que denunciam. O
Colégio Teresiano, como colégio católico, está chamado a dar também sua contribuição no esforço comum
para a construção da justiça. Impõe-se, assim, rever nossa prática educativa, orientando-a segundo as
exigências do homem, do mundo e da Igreja de hoje.
Este documento quer ser um passo a mais nesta caminhada, unindo toda a comunidade educativa nesta tarefa
que devemos empreender com entusiasmo e esperança. (COLÉGIO TERESIANO, 1982)
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Segundo Marília, Coordenadora Pedagógica, as diversas características da pratica
pedagógica do colégio são marcadas por um caráter reflexivo, com estudos, discussões e
prudência nas mudanças. “Os professores têm um protagonismo intenso, suas opiniões,
experiências são muito consideradas e geralmente apresentam uma visão muito crítica.”
(DIAS s/d, p., 22)
O colégio tem como um princípio pedagógico a crença no professor, acreditar na sua
pessoa, investir na formação. Isso conduz o professor a autonomia em gerir o seu processo,
pensando criticamente e desenvolvendo as discussões propostas como processo formativo.
Após a apresentação histórica do Colégio Teresiano, a Instituição Teresiana e seu
Fundador, bem como seu fim principal e algumas características do trabalho com o professor,
passamos agora a relatar a minha inserção no Colégio.
Minha primeira visita ao Colégio aconteceu no dia 10 de maio de 2012 quando ao
chegar fui recebido pelo porteiro que me enviou para uma sala de espera, onde tive a
oportunidade de ter em mãos uma revista interna do Colégio com uma série de informações e
atividades realizadas, incluindo atividades de Formação Continuada para os professores.
Tracei como objetivos para este primeiro encontro o que segue:


Apresentação a proposta de trabalho para o mestrado;



Conseguir as devidas autorizações para visualizar documentos;



Visita de reconhecimento do lócus, professores e funcionários.

Neste mesmo dia a professora Marília Dias, Coordenadora Pedagógica, providenciou
os seguintes documentos: Proposta Socio-educativa, Proposta de Formação e calendário com
as reuniões de formação a serem realizadas ainda no primeiro semestre, que acontecem
semanalmente (toda segunda-feira).
Minha segunda visita aconteceu no dia 14 de maio. Neste dia pude participar de um
agradável café com todo o corpo docente do Colégio aproximadamente 130 professores.
Ainda neste dia a direção apresentou-me como mestrando e que a partir daquele momento
teria a oportunidade de também colaborar com as reuniões. A temática estudada fora sobre o
ENEM e as questões que o envolvem. Pude perceber o interesse despertado nos professores
que muito questionavam e também expunham suas ideias.
Paralelo às visitas foram acontecendo os encontros com a orientadora, o que muito ia
enriquecendo o trabalho, pois tínhamos a oportunidade de debater algumas questões, bem
como trabalhar em conjunto na elaboração do roteiro das entrevistas e rever tudo o que estava
sendo lido e analisado.
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A partir do segundo semestre de 2012, foram acontecendo as entrevistas com os
professores. Ainda na disciplina Seminário de Pesquisa cursada no 2º. semestre de 2011, onde
o projeto fora qualificado, delimitou-se o número de pessoas a serem entrevistadas em
número de 15 num total de 45 professores do segundo segmento do Ensino Fundamental.
Deste total de 15 são 12 professores e 3 diretoras.
No dia 27 de agosto foram realizadas as primeiras entrevistas. Fui acolhido pela
Coordenadora Marília que me encaminhou para a sala reservada para as entrevistas.
Dentre os diversos temas apresentados para as reuniões de formação, a que aconteceu
no dia 29 de setembro teve uma conotação especial, onde a Diretora Administrativa, além de
motivar os seus professores, fez uma sutil chamada de atenção para alguns aspectos que já
haviam sido trabalhados e que ainda não tinha alcançado o seu objetivo. Sempre as reuniões
eram iniciadas por um café muito agradável, onde os professores tinham a oportunidade de se
confraternizar. Era possível sempre ver pequenos grupos que discutiam um ou outro aspecto
referente ao trabalho, projetos ou mesmo as reuniões de formação. No dia 22 de outubro de
2012, fizeram um trabalho sobre a escolha dos livros didáticos, uma verdadeira formação,
onde foram apresentados as exigências do MEC a respeito desta escolha. Na oportunidade
algumas editoras expuseram seus materiais. Percebi certa inquietação e desconforto por parte
de alguns professores, pois a fala da direção era bastante assertiva.
No dia 12 de novembro, trabalharam-se questões referentes à prova do ENEM. Creio
que esta tenha sido a melhor das reuniões que tive a oportunidade de participar. A partir das
questões da prova do ENEM os professores foram divididos por áreas temáticas para um
estudo dirigido a respeito das mesmas. Como o conteúdo de estudo era bastante denso, teve
prosseguimento no dia 26 de novembro a discussão. Passo a relatar as discussões apresentadas
em cada grupo onde tive a oportunidade de fazer observação.
O Grupo de Ciências Humanas apresentava uma discussão bastante organizada e
sistematizada que levava ao aprofundamento das áreas temáticas propostas pelo ENEM em
sua prova. Tal discussão se apresenta como estruturante para uma formação que se faz cada
vez mais urgente no campo educacional. Fora destacado por um membro do grupo que
“aquela atividade proposta de forma simples, proporcionava uma discussão interdisciplinar,
remetem há um processo de aprofundamento, revisão constante de nossos conhecimentos.”
Foi possível perceber um grupo responsável pela busca de novos conhecimentos, na busca de
se autoformar. Fato interessante de se perceber é como os professores sentem-se seguros
quanto à proposta metodológica do colégio e conhecedores da matriz curricular.
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Creio que esta questão seja um aspecto da formação continuada que vai além
da mera formação em sua respectiva áreas de conhecimento, mas insere o
professor numa realidade interdisciplinar (Diário, 2012).

Neste dia pude perceber a importância de elementos de políticas públicas sendo bem
valorizadas no processo de formação continuada destes professores e como o colégio os
aplica, tendo horário destinado à formação remunerado, trabalho interdisciplinar e entre
seguimentos, subsídios fornecidos pela escola e participação dos professores nas indicações
de tais subsídios.
Nas visitas por diversas maneiras, percebi comoo processo de formação se realiza:
palestras, estudos dirigidos, estudos de casos, teatros, apresentações, discussões. Conteúdos
novos e outros já bastante debatidos tornam-se fatos vivenciados que merecem uma atenção
toda especial.
A partir do relato do diário, é necessário apresentar o histórico do colégio, ou seja, sua
origem, finalidades, transformações e realidade atual como veremos a seguir.

4.2.COLÉGIO TERESIANO: UMA HISTÓRIA EM CONSTRUÇÃO

Na revista comemorativa do cinquentenário do Colégio encontramos uma síntese bem
construída do processo histórico vivenciado pela instituição. O título apresentado “Como
medir o tempo?” reflete a busca de avaliar esta história de modo que possa continuar sempre
se transformando.

O Calendário dá uma resposta precisa: 50 anos! (1956) Mas há outras
maneiras de registrar a passagem do tempo! O tempo traz movimentos,
transformações, os passos da caminhada... Enquanto as folhas do calendário
vão passando, mudam as circunstâncias, as necessidades, os desafios. E cada
momento pede sua resposta, seu posicionamento (COLÉGIO TERESIANO,
s/d).

A partir da leitura da revista do cinquentenário, percebe-se que a luta dos profissionais
do Colégio por se manterem fieis a si mesmos e aos princípios de Poveda pede muitas
mudanças, além de orientar o nosso olhar sobre o Colégio Teresiano de ontem e de hoje.
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Percebemos que algumas mudanças marcaram momentos importantes dessa longa caminhada.
Trago, a seguir, uma síntese dos diferentes itens desenvolvidos no referido texto.
“De feminino a misto”

Ao nascer, o colégio (Ginásio Teresiano) se situava num contexto de escolas
particulares católicas femininas ou masculinas e oferecia suas vagas só para meninas. “A
transformação em misto foi uma exigência dos tempos, no desejo de trabalhar os objetivos
educacionais, atuando também nesta rica convivência entre os jovens dos dois sexos.” (Ibid.,
s/d)
Como relatado, esta passagem foi objeto de um estudo que incluiu trocas com colégios
que já tinham feito esta experiência e consulta às famílias, professores, funcionários e alunas.
É possível perceber por meio do texto que a mobilização foi grande e mesmo as alunas mais
novas quiseram opinar e participar do processo de decisão (Ibid., s/d)).

A implantação do sistema misto ocorreu de forma gradual, começando pelo
Pré-Escolar e 1ª série de uma só vez no ano letivo de 1978. Nos anos
seguintes, as séries mistas foram se ampliando em uma série por ano, até
chegar à 5ª série, quando abriu-se também o 1° ano do então chamado 2°
grau. Em nove anos, o colégio já estava todo misto. Esta gradualidade
permitiu um acompanhamento cuidadoso da experiência, podendo ser feitos
os ajustes de todo tipo que se viam necessários (Ibid., s/d).

Por meio dos relatos das diretoras na revista comemorativa do cinquentenário,
percebe-se que os meninos deixaram sua marca no clima geral do colégio, como deixam até
hoje. Mesmo quando eram minoria numérica, eles imprimiram uma tonalidade nova ao
conjunto dos alunos, recreios, salas de aula, o que enriqueceu a vida escolar em inúmeros
aspectos (Ibid., s/d).
“Uma organização que se flexibiliza”

O Teresiano começou com uma organização simples e com uma diretora que
respondia pelas questões gerais do colégio. Em 1980 inicia uma experiência de Direção
Colegiada, composta por quatro pessoas que desempenhavam esta função. Houve todo um
período de adaptação para que a comunidade assimilasse o modelo de uma única direção
assumida por quatro pessoas(Ibid., s/d).
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Percebe-se que a experiência foi válida, dava estabilidade à condução do Colégio
(mesmo quando havia mudança na composição do grupo) e era uma instância de
discernimento e responsabilidades compartilhadas. O trabalho apresentado desta forma durou
muitos anos até que se viu necessária a definição de um modelo mais complexo que
contemplasse vários níveis e instâncias de participação nas decisões - conselho diretor, equipe
técnica, coordenações de setores e segmentos, equipes dos diferentes segmentos, etc.- com
uma clara referência unipessoal da direção geral do colégio. Essa modalidade é a que está
vigente até hoje (Ibid., s/d).
“De “ginásio” a colégio”

O Teresiano começou suas atividades como Ginásio Teresiano, com uma turma de
Admissão (hoje equivalente à 5ª série). Foi ampliando uma série a cada ano e iniciou a oferta
do “Colegial”, com cursos Clássico e Científico. Posteriormente abriu turmas de 1ª à 4ª série,
o antigo Curso Primário, e só mais tarde passou a oferecer vagas para crianças de Pré-Escolar,
a partir dos quatro anos de idade. Hoje suas atividades se desenvolvem da educação infantil à
terceira série do ensino médio (Ibid., s/d).
“As mudanças com a Lei 5692/1971”

A entrada em vigor da reforma de ensino nacional, a partir da vigência desta lei em
1972, trouxe novidades. A divulgação de seu teor no ano anterior já havia provocado estudos
e buscas de respostas às suas propostas e desafios. A introdução obrigatória do ensino
profissionalizante para o 2° grau pediu criatividade e muitas horas de reuniões. A escolha das
opções a serem oferecidas, a estruturação das respectivas grades curriculares e a reformulação
do Regimento Escolar foram tarefas que exigiram grande empenho e que pediram decisões
em diferentes níveis (Ibid., s/d).
Os quatro cursos profissionalizantes escolhidos tinham em conta a
necessidade de estágios, as possibilidades do bairro e as tendências a
carreiras das áreas Humana e Tecnológica. Nessa hora, foi introduzido o
Curso de Formação para o Magistério de 1ª à 4ª série, ideia acarinhada por se
tratar da formação do professorado, meta tão própria do carisma da
Instituição Teresiana; Computação, Análise Química e Publicidade foram os
outros três (Ibid., s/d).
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A profissionalização obrigatória no 2° grau durou mais de uma década e, como toda
reforma, trouxe alguns ganhos e algumas perdas. A introdução de um núcleo comum de
disciplinas obrigatórias em todo o país aumentava a grade curricular e dava aos estudantes
uma visão mais ampla das áreas de conhecimento; por outro lado, fazia diminuir o número de
aulas semanais das disciplinas, o que poderia ser uma porta para um estudo menos
aprofundado (Ibid., s/d).
A profissionalização e a atividade escolar eram exigentes, com aulas do núcleo
comum pela manhã e específicas de cada habilitação profissional à tarde. Foram tempos de
renovação, muitos desafios e de trocas enriquecedoras de aprendizado e crescimento. (idem)
“A educação personalizada: uma experiência de renovação pedagógica bem
sucedida”

Percebemos que ao longo dos 50 anos, o Teresiano tem procurado uma constante
atualização pedagógica, que atenda a realidade dos seus alunos e às necessidades dos tempos.

Na década de 60 e, portanto, pouco tempo após a criação do Colégio,
começou a ser divulgada no Brasil a metodologia montessoriana que, de São
Paulo, chegou logo ao Rio de Janeiro, onde teve ampla difusão. No início,
várias professoras do Colégio foram a São Paulo para conhecer o trabalho
inspirado em Maria Montessori, educadora italiana que viu a necessidade de
se adequar a escola à realidade das crianças e jovens do seu tempo. A
metodologia por ela proposta foi ampliada com a contribuição da educadora
suíça HélèneLubienska de Lenval, que lhe acrescentou a dimensão de
educação da fé (Ibid., s/d).

A divulgação do trabalho destas educadoras foi feita no Brasil e em vários países da
América Latina e da Europa pelo padre Pierre Faure, S. J., fundador e diretor do “Centro de
Estudos Pedagógicos” de Paris, que formava educadoras à luz das contribuições destas
educadoras, associando-as a outras experiências realizadas em diferentes partes do mundo.
Entre estas a proposta do Plano Dalton, nos Estados Unidos, e o ensino individualizado por
fichas didáticas, de Robert Dottrens, na Suíça. (Ibid., s/d)
Após o início da implantação da nova metodologia de trabalho, o Teresiano contou,
em várias ocasiões, com a vinda do Pe. Faure ao Rio, e promoveu cursos de formação para
seus professores e para os de várias escolas que caminhavam na mesma direção. Com isso
procurava aprofundar no conhecimento dessa metodologia, que supunha uma participação
ativa dos alunos (Ibid., s/d).
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O horário escolar passou a contar diariamente com duas horas de trabalho
personalizado, durante o qual, de posse dos planos quinzenais e dos diversos materiais
necessários ao seu desenvolvimento, os alunos realizavam as atividades propostas nas
diversas áreas de estudo. Após este tempo de trabalho, eram colocadas em comum às
descobertas feitas e, dessa forma, as conquistas de cada um passavam a enriquecer o
conhecimento de todos (Ibid., s/d).

O dia escolar contava ainda com um tempo de trabalho corporal que ajudava
ao relaxamento e, ao mesmo tempo, na interiorização, após um bom período
de atividades, e abria caminho aos momentos de trabalho coletivo.Os ganhos
conseguidos com a nova metodologia, que conjugava a necessidade do
exercício da liberdade com a responsabilidade, colaboraram enormemente
para o crescimento dos alunos na organização e na participação ativa na
construção do próprio conhecimento (Ibid., s/d).

As décadas de 60 e 70 assistiram ao desenvolvimento da metodologia proposta. Após
esse período de grandes conquistas, foram entrando nos debates e na prática pedagógica
contribuições de outros autores, atentos às necessidades que os novos tempos iam exigindo.
De acordo com a Coordenadora Pedagógica, hoje se faz necessário retomar as
questões que fundamentam o trabalho com os professores. É fundamental voltar ao princípio
norteador da proposta da instituição que é acreditar no papel do professor e que seu papel é
emancipador, de transformação e que sua pratica pedagógica é transformadora de sua
formação e bem como dos seus alunos e que isso constrói um processo coletivo de formação
contínua e reelaboração. Hoje em dia essa proposta está muito assentada num trabalho de
circulação de saberes, sejam eles os saberes acadêmicos, saberes da sua formação original,
saberes da experiência docentes. São parte importante desse trabalho que é feito em grupo,
caracterizando um trabalho de formação continuada. (DIAS s/d. p., 24)
“Proposta sócio-educativa da Instituição Teresiana para a América Latina:
Educar em tempos difíceis.”

Ao longo do século XX, faziam-se sentir mudanças na sociedade, sempre em ritmo
acelerado. As gerações que se sucedem no Teresiano vão trazendo novos traços em seu
perfil.Sendo assim, faz-se necessário adequar-se a estas novas gerações para atingir os
melhores objetivos educacionais. Conscientes destas transformações no alunado e no mundo,
a Instituição Teresiana, presente em vários países através de projetos sociais e centros
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educativos, fez um longo processo de reflexão e busca conjunta de diretrizes comuns para
estas atividades. Daí nasce a Proposta Sócio-educativa da Instituição Teresiana para a
América Latina: Educar em Tempos Difíceis (Ibid., s/d).
O Teresiano vem realizando desde 2003 um processo sistemático de reflexão
e implantação da proposta. Neste contexto, procura-se trabalhar com dois
aspectos enfatizados pela lei de Diretrizes e Bases de 12 de dezembro de
1996: a interdisciplinaridade e a contextualização. Nasce o projeto
“Aprender e Ensinar: uma aventura cotidiana”, que enfatiza uma renovação
curricular a partir da quinta série do ensino fundamental. Esta proposta
privilegia a integração curricular através de projetos de investigação como
estratégia pedagógica (Ibid., s/d).

Os projetos escolhem temas foco que são trabalhados por diferentes disciplinas e
visam o aprofundamento em questões importantes do mundo contemporâneo e de interesse
dos alunos. São incorporadas no desenvolvimento dos projetos diferentes linguagens e as
diversas possibilidades que as novas tecnologias oferecem na perspectiva da ampliação das
informações e da construção do conhecimento. Hoje esta nova proposta curricular já chegou à
primeira série do ensino médio e é objeto de um contínuo trabalho de análise e avaliação,
visando sua adequação às especificidades dos diferentes segmentos de ensino (Ibid., s/d).
A laboriosa implantação desta forma de trabalhar dá continuidade às metas iniciais que
nortearam o trabalho no Teresiano: a busca contínua de atualização pedagógica e de respostas
adequadas às gerações que estão se formando nesse início do século XXI (Ibid., s/d).
Vencendo obstáculos e resistências, apostando no trabalho renovado do professorado,
a equipe vai colhendo frutos ao atingir os objetivos propostos. “Alimentada por seminários
latino-americanos anuais, a proposta Sócio-educativa da lnstituição Teresiana na América
Latina tem sólida fundamentação teórica e já se pode afirmar que passou da fase experimental
à fase de consolidação” (Ibid., s/d).
Percebemos que a caminhada de meio século, sobretudo em uma instituição
educacional, tem o seu olhar para o futuro. “Tudo que se faz no hoje constrói o amanhã.”
(idem) percebe-se um desejo de que a estrada continue com seus desafios constantes e
imprevisíveis como a própria vida. Mas pode-se ainda perceber que os passos dados são
seguros ao seguir a mesma inspiração de S. Pedro Poveda.
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5. ANÁLISES DOS DADOS: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DO COLÉGIO TERESIANO

Ao desenvolvermos uma pesquisa qualitativa nos deparamos com momentos de
dificuldade, que nos levaram a fazer escolhas, como reflexão constante, revisão do
planejamento, além de tomada de decisões. O trabalho de campo nos insere no que
pretendemos estudar e, assim, nossas opções vão se delineando; a parceria necessária com os
envolvidos na pesquisa e demais estratégias de trabalho surgem e se inserem no roteiro de
trabalho. Vivemos, então, um momento de decisões, que nem sempre são as melhores ou mais
indicadas para o trabalho, mas, podemos considerá-las como as possíveis para aquele
momento.
Ao retomarmos o caderno de campo, percebemos como desde o primeiro contato com
o lócus da pesquisa coletamos informações relevantes, bem como informações desnecessárias.
Os registros passam a adquirir valor e se inserem como fundamentais para o trabalho, quando
analisados à luz dos referenciais teóricos e das reflexões feitas em conjunto com a professora
orientadora.
Aqui recordamos mais uma vez que, mesmo havendo mudanças de percurso dentro do
trabalho de campo, fosse por motivos apresentados pelo pesquisador ou pelos envolvidos na
pesquisa, percebemos que de uma forma ou de outra, o caminho foi percorrido.
Iniciamos a pesquisa com foco nos professores do segundo segmento do Ensino
Fundamental, mesmo tendo, nas reuniões de formação, a presença de todos os professores do
colégio. A participação dos demais professores não prejudicou em nada a observação
realizada; pelo contrário, percebemos como que os outros segmentos acolhem esta proposta
de formação continuada e sua participação no processo. Reafirmamos que, apesar do todo ter
sido observado e ouvido no momento das reuniões, o foco das entrevistas e analises foi o
segundo segmento do Ensino Fundamental.
Observamos que, apesar de algumas restrições, na vivência do cotidiano do trabalho
de campo, o pesquisador adquire, em menor tempo, informações valiosas que o levam a
reorganizar e replanejar seu caminho e concluir que análises estão em todos os momentos e
em todos os setores.
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A seguir, apresentamos as análises efetuadas, a partir dos documentos disponibilizados
pelo Colégio, das entrevistas realizadas junto à direção e, por último,das entrevistas com os
professores.

5.1.Análise documental

A análise de conteúdo que agora fazemos perpassa por variadas formas de
documentos, que, como exemplo, podemos citar a proposta sócio-educativa, o projeto
filosófico, o marco pedagógico, a revista comemorativa do cinquentenário e outros que de
uma maneira ou de outra, sempre trazem informações fundamentais para construção do
conhecimento. Devemos, pois, buscar não somente nas linhas, mas principalmente nas
entrelinhas os significados intrínsecos que tais documentos podem ocultar diante a nossa
percepção.
A posse de documentos constitui-se em um recurso efetivo afim de que durante a
coleta de dados haja a possibilidade de consulta permanente, contribuindo para a convicção e
evidência dos fatos e conclusões, como aconteceu neste trabalho de pesquisa. Além da
vantagem adicional do baixo custo, Ludke e André (2007, p. 39) consideram também que:

Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser
retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do
pesquisador. Representam ainda uma fonte “natural” de informação. Não são
apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num
determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto.

Os documentos disponibilizados para análise foram selecionados em função do
objetivo central da pesquisa: analisar como uma Escola de Aplicação Confessional Católica
desenvolve as práticas formativas para seus professores no cotidiano. Para tanto, após o início
do trabalho de campo, buscamos relacionar os possíveis documentos que entendemos serem
necessários para o desenvolvimento desse trabalho. Foram analisados documentos obtidos
junto à coordenação e direção do Colégio.
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5.1.1. Proposta Sócio-educativa da Instituição Teresiana na América Latina

A partir da leitura da Proposta Sócio-educativa e das conversas informais nos
corredores do Colégio Teresiano, percebeu-se que muitos dos seguidores de Pedro Poveda,
fundador da instituição Teresiana, assinalaram alguns traços e características fundamentais do
seu pensamento pedagógico. “Como seus escritos nasciam da vida e das situações
educacionais que enfrentava, ele jamais fez uma sistematização de toda a sua produção”
(Colégio Teresiano). Foram seus discípulos e discípulas que articularam de forma organizada

suas contribuições. No texto a seguir apresentarei o que seus discípulos assinalam como
“algumas de suas características que parecem especialmente significativas”. Tais
características como veremos abaixo devem ser situadas num contexto pedagógico:


“ „Eu que tenho a mente e o coração no momento presente..‟.: uma pedagogia
situada.” (INSTITUIÇÃO TERESIANA, 2002).

Percebemos a partir da leitura da Proposta Socio-educativa do Colégio que a proposta
educacional de Poveda nasce como uma resposta aos desafios do momento histórico que ele
vivia, além de um olhar atento e contemplativo sobre a realidade que o inspirava. Desejava
ardentemente viver uma fé que se traduzisse em obras, e esse desejo o acompanhou no
decorrer de toda sua vida (Ibid., 2002).

Um artigo de jornal, publicado em 1917, assim apresenta sua atuação:
“Poveda é um pedagogo ilustre, não dos que estudam e definem..., mas dos
que criam, dos que ajudam, dos que edificam”. Entretanto, sua contínua
atividade era fruto de muita reflexão, leitura, estudo, diálogo, cuidadoso
discernimento dos fatos, o que lhe permitia situar-se em relação a eles com
serenidade e firmeza, sem deixar-se levar por reações puramente emocionais,
por mais que os fatos mobilizassem paixões e posturas contrapostas (Ibid.,
2002).

Poveda tem muito a nos ensinar, a maneira de ler a realidade, nos situarmos diante
dela e vivê-la. Vivemos hoje em tempos difíceis, que exigem de cada um, capacidade de
análise e grande sensibilidade para sermos solidários com o sofrimento, o drama da grande
maioria dos homens e mulheres. Estes tempos que convidam a definições e posturas firmes de
compromisso com a justiça, a solidariedade, a paz, a construção de sociedades inclusivas,
sustentáveis e que sejam autênticas (Ibid., 2002).
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“„Se lhes interessasse o movimento intelectual do mundo...‟ o compromisso com o
estudo, a formação permanente e a reflexão cultural” (Ibid., 2002).

Percebemos que no colégio Teresiano os educadores são comprometidos também com
a escola de Poveda estão chamados a ir além na sua formação intelectual. Poveda propõe que
reflexão e ação estão intimamente associadas. Tem afirmações fortes e radicais sobre o papel
do estudo e da ciência para os que se vinculam à sua proposta. Apresentamos abaixo uma
síntese dessas afirmações:
O estudo exerce poderosa influência sobre o desenvolvimento da Obra.
Esbarra-se todos os dias com sua necessidade. Sente-se sua falta.
Para vocês, o estudo não é algo bom, útil, proveitoso. É algo necessário,
imprescindível... Prescindir dele equivaleria a mutilar sua Obra.
Em nosso programa, depois da fé, melhor dizendo, junto com a fé,
colocamos a ciência... Dura será minha afirmação, mas não vacilo em fazêla. Se vocês não edificarem por sua ciência, por seu estudo, por seu saber,
será preciso duvidar de sua virtude e temer por sua fé.
Junto com o espírito, coloco a ciência, e considero que espírito e ciência são
a forma substancial da Instituição (CANDAU, s/d, p.17).

Candau (s/d., p. 17) apresenta como que para Poveda, a dedicação ao estudo é inerente
ao compromisso social. Deve constituir uma atitude e uma prática a serem desenvolvidas no
decorrer da vida toda na perspectiva da formação permanente. “Para ter uma presença
dialogante, crítica e propositiva na sociedade, os educadores e educadoras precisam ser
profissionais competentes, atualizados e participantes ativos do debate cultural.” Afirma ainda
que esta participação deve se evidenciar na sua capacidade de expressar ideias, analisar e
fazer propostas seja por meio de diferentes publicações em periódicos, revistas e outros
meios. Hoje, os diversos meios de comunicação social e as mediações virtuais proporcionam
modos plurais e diversificados de intercâmbio e difusão intelectual e cultural. Conclui ainda
que os educadores e educadoras da escola de Poveda estão chamados a ser criadores e
produtores culturais.
Uma opção central da Pedagogia Povedana “é reconhecer os educadores como
agentes centrais nos processos socioculturais de nossa sociedade no momento presente, e o
papel relevante da escola na construção das alternativas necessárias à transformação
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social.”11 Percebemos que para a Instituição Teresiana, os avanços científicos e tecnológicos
não substituem o capital humano e social da escola, ao contrário, são levados ao
fortalecimento das capacidades, de sua visão buscando sempre mais oportunidades de
desenvolvimento e de qualificação humana e profissional. “A escola é um lócus privilegiado
de formação continuada de educadores.”12 (INSTITUIÇÃO TERESIANA, 2002, p.39).
Diante desta opção e reconhecimento da importância da Formação Continuada a
Instituição Teresiana, que dirige o Colégio Teresiano propõe os seguintes itens para a
valorização de tal formação:
Promover a formação continuada dos/as professores/as no contexto escolar,
propiciando espaços e tempos em que os educadores pesquisem, estudem,
reflitam e socializem suas experiências e buscas pedagógicas, apoiando a
construção intelectual coletiva e a criação de pensamento com outros e
outras.
Realizar processos de sistematização das práticas educacionais, promover
incentivos para que os/as professores/as apresentem comunicações em
congressos e seminários.
Conceber e pôr em marcha um programa de formação de professores no
carisma da Instituição Teresiana.
Favorecer o desenvolvimento de atividades de formação continuada de
professores, abertas a educadores de outras instituições, privadas e públicas.
Fortalecer a valorização do educador e da educadora: no plano ético,
promovendo relações calorosas, de respeito e apoio mútuos, no plano
econômico, através de uma remuneração digna, e no plano profissional,
promovendo a preocupação com uma formação permanente, apoiando as
iniciativas e as trocas com outros profissionais e centros.
Organizar com os pais atividades de formação continuada dirigidas às
famílias, visando promover o diálogo, o intercâmbio e o aprofundamento em
aspectos de especial interesse para o desenvolvimento adequado do processo
educativo e para a formação das crianças e jovens (INSTITUIÇÃO
TERESIANA, 2002, p.39 - 40).

É possível reconhecer no contato direto com os profissionais do Colégio como a
escola que caminha com base nos princípios de Poveda, procura formar pessoas que sejam
capazes de serem sujeitos da própria vida e atores sociais, processo esse que é uma exigência
inerente a todo processo educacional.

11
12

Grifo nosso.
Idem
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Para muitos autores, e de modo especial para Candau (INSTITUIÇÃO TERESIANA,
2002,p. 18) são as próprias noções de sujeito e identidade que hoje estão em questão.

Afirmam que a chamada crise do sujeito tem de ser situada como parte de
um processo mais amplo de mudança cultural e de mentalidades que está
deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades chamadas
modernas e questionando as bases de referência que davam estabilidade aos
indivíduos no mundo social. Para eles, as identidades modernas estão sendo
deslocadas, “desfocadas”, fragmentadas. E reforçada uma perspectiva da
constituição do sujeito, marcada pela contradição, a instabilidade, o efêmero,
a fragilidade e a mobilidade como valores positivos. As identidades passam
a ser concebidas em contínuo processo de construção, desconstrução e
reconstrução e, para alguns, como verdadeiras “celebrações móveis”.

Reconhecemos que os educadores devem dialogar cotidianamente com as novas
realidades, especialmente entre os jovens. É muito comum ouvir manifestações de pais,
professores, especialistas sobre a instabilidade das identidades juvenis na nossa sociedade. A
mídia nos mostra como que tudo é descartável, passageiro, conduzindo o ser humano e, de
modo especial, os jovens a penetrar numa instabilidade geral. Professores, jovens alunos,
vivem na incerteza e na falta de referências no trabalho, no campo econômico, na vida
política, nas relações interpessoais e nas dimensões ética e transcendente da vida (Ibid., 2002).
A Instituição Teresiana, nos dias atuais, reconhece como um grande desafio a busca de
saber e conceber processos de formação de identidades, que sejam capazes de dialogar com as
formas de inquietações dos professores, alunos e da sociedade como um todo. Na revista
comemorativa do cinquentenário, reconhecem a necessidade de fortalecimento do “centro
unificador dinâmico”, lugar onde se formam sujeitos capazes de ter convicções firmes,
geradores de mudança na sociedade. Pedro Poveda oferece-nos algumas chaves importantes
nesta perspectiva: “personalização, valorização positiva de cada pessoa, promoção da
autoestima, acompanhamento, clima educacional de expansão, participação, afeto e liberdade,
assim como um horizonte aberto à solidariedade e à transcendência” (Ibid., 2002).

5.1.2. Marco Filosófico e Marco Pedagógico

Ao analisarmos os presentes documentos encontramos o que é chamado de “Princípios
Operativos” que tem incidência direta sobre o processo ensino-aprendizagem que é
vivenciado por todos os colaboradores do Colégio Teresiano. Observamos que a partir do
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Marco Filosófico, a equipe técnica passou a contar com uma série de questionamentos sobre a
prática educativa do colégio.
Colégio Teresiano, no Marco Filosófico e no Projeto Político-Pedagógico, expressa
assim seu fim principal:

[...] humanizar e personalizar o homem e a mulher, favorecendo o
desenvolvimento de experiências de fé significativas, capazes de levar a
uma opção pessoal por Cristo e a um compromisso na construção de uma
sociedade mais justa e fraterna, segundo o estilo de Pedro
Poveda.(COLÉGIO TERESIANO, 1987, p. 40)

Ao analisarmos esta definição e de acordo com a Diretora Administrativa do Colégio
podemos aqui desdobrá-la em diferentes aspectos abaixo assinalados:

Visão do homem e da mulher. Criados à imagem de Deus, agentes de seu
crescimento pessoal e solidários com os outros homens e mulheres na
construção da história. Opção de fé. Fé pessoal e comunitária, que se
expressa no compromisso com a vida e que anuncia as exigências do
Evangelho e denuncia o que se contrapõe a ele. Visão da sociedade.
Análise crítica do mundo e da realidade social em que vivemos e o
compromisso na construção de uma sociedade mais justa e fraterna (Ibid.,
1987).

Para Poveda, educar e evangelizar não são duas realidades opostas, pelo contrário,
constituem um binômio inseparável na sua concepção educativa. Quer formar pessoas em
todas as suas dimensões, incluída a dimensão transcendente. Assim nos diz Poveda (2000):
“Eu quero, sim, vidas humanas, ambientes onde o humanismo impere; [...] entendo que essas
vidas não poderão ser tais como as desejamos se não forem vidas de Deus, pretendo começar
enchendo de Deus os que hão de viver uma verdadeira vida humana.”
Nesse contexto, segundo Correa (s/d), pedagogia e pastoral se articulam em um
diálogo fecundo permitindo que as ações pedagógicas se proponham no horizonte pastoral e
a pastoral busque uma formação humana com consistência.
Somos levados a perceber que “o fazer pedagógico, em todos os níveis de ensino,
deve refletir o espírito de uma escola em pastoral, fundada nos valores do Evangelho. Mais
ainda, este espírito deve ser a mola propulsora de toda a nossa ação educativa.” Portanto, é
apresentado como fim evangelizador do Colégio Teresiano deixar que no currículo, nos
projetos, no cotidiano escolar, no relacionamento entre todos os segmentos e setores as
propostas do evangelho transpareçam, refletindo-se no clima e no ambiente escolar. A
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Diretora Administrativa apresenta com muito entusiasmo que “o seguimento de Cristo” é o
caminho que garante a formação integral. Recorda ainda que o seguimento de Jesus deve ser
uma opção de vida, pois é neste seguimento onde os cristãos encontram o verdadeiro
caminho para responder às grandes questões do mundo em que vive a verdade em que aposta
sua vida e a vida que quer para todos; educadores, alunos, famílias dos centros
educativos.Seguir a Jesus hoje significa comprometer-se com o amor que é solidário,
construtor de alteridade, que educa pelo amor-serviço e que vai na contramão dos critérios
da sociedade, que tantas vezes só valoriza o ter, a competência, a competição, o poder e a
palavra do mais forte (COLÉGIO TERESIANO s/d.,p. 41).
A pastoral, por sua vez, contribui com uma visão comprometida com a realidade e
com os desafios que ela apresenta. Poveda, que “tinha a mente e o coração no tempo
presente”, a articulação pedagogia e pastoral deve nos levar a centrar a atenção nas necessidades da educação dos mais pobres e dos excluídos, trabalhando pela promoção humana
em todos os sentidos. Convida a realizar uma cuidadosa e verdadeira análise crítica da nossa
realidade, do momento que vivemos para que se configure uma sociedade onde todos
possam ser construtores da história, e tenham dignidade. Quer com isso responder aos
desafios de hoje, para educarmos para a solidariedade, para a partilha, para a cidadania, para
o perdão, para o companheirismo e para o amor. Poveda acredita na necessidade de uma
sólida formação intelectual aliada à formação cristã. “Oração e estudo” são os eixos de quem
sabe caminhar ao ritmo do desenvolvimento científico sem renunciar aos valores do
evangelho que humanizam realmente toda a realidade (Ibid., s/d).
A Diretora Administrativa apresenta a necessidade da articulação pedagogia e
pastoral partindo da mesma pessoa do educador. O educador tem um potencial inimaginável
quando vive o compromisso da sua vocação. Dizia Poveda: “dê-me um educador e eu te
darei um método, uma escola, uma pedagogia”. Para ele só o educador com sua formação
permanente, onde dialoguem fé e cultura, permite que acreditemos que é possível uma escola
aberta ao mundo, à reflexão crítica da realidade, dialogando com as grandes questões que
nos interpelam. “„Educação Evangelizadora é uma educação transformadora‟ (Instituição
Teresiana, 2002): é a opção de Poveda, é a opção da Instituição Teresiana e, por isso é a
opção do Colégio Teresiano” (CORREA, s/d., p. 42).
De acordo com Correa, (s/d), o Colégio tem como permanente desafio, manter a
formação em serviço, possibilitando aos professores e funcionários, nossos educadores, uma
atualização permanente. Esta é uma meta que se constrói e se confirma no cotidiano, que sua
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intencionalidade deve ser partilhada por todos os membros dos centros educativos da
Instituição Teresiana, já que a busca é comum.

5.2.Entrevistas semi-estruturadas

Após um tempo de caminhada no lócus da pesquisa, percebemos que era chegada a
hora de executar as entrevistas com o grupo determinado ainda no projeto. Diante da divisão
proposta foi possível detectar que as entrevistas foram despontando como de grande
relevância e riqueza para a nossa reflexão. Começando a observação de forma informal e
mesmo neste momento com alguns questionamentos, foi possível neste trabalho de interação
entre pesquisador e sujeitos que barreiras fossem derrubadas, uma reação de insegurança fosse
transformada.
Nas entrevistas contamos com um público bastante homogêneo, apesar de entrevistar
duas diretoras uma coordenadora e doze professores. Nelas procuramos sempre buscar
atender aos objetivos do nosso trabalho. O roteiro elaborado colaborou para chegarmos às
reflexões que faremos a seguir.
É importante salientar que a observação participante, por meio das entrevistas e
relatos no diário de campo, foi necessária para aplicação das técnicas de pesquisa
selecionadas em consequência do estudo de caso, de forma que as interações, os relatos e as
entrevistas formaram momentos de um único trabalho.
Concordamos com Ludke e André (2007, p. 34), quando alertam para que seja criado
entre os sujeitos e o pesquisador um ambiente livre, recíproco de modo especial nas
entrevistas semi-estruturadas, buscando encontrar nesse ambiente a “verdadeira razão da
entrevista”, além de indicar a grande vantagem dessa técnica.

[...] a grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite
a captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com
qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos. Uma entrevista
bem-feita pode permitir o tratamento de assuntos de natureza estritamente
pessoal e íntima, assim como temas de natureza complexa e de escolhas
nitidamente individuais.
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Martins (2008, p. 27) apresenta suas considerações sobre a importância das entrevistas
sendo esta uma técnica onde o pesquisador terá de apresentar habilidade ao lidar com o
questionário devendo considerar como objetivo básico o entendimento e a compreensão sobre
contextos ainda não estruturados. Destaca ainda, que o roteiro da entrevista e o diálogo que se
realiza entre os sujeitos devem ser vinculados ao referencial que dá ao estudo, suporte teórico.
Apresenta sua contribuição a respeito do Estudo de caso com a seguinte reflexão:

Em um Estudo de Caso, um clima de amistosidade deverá permanentemente
ser mantido pelo pesquisador, possibilitando perguntas a respondentes-chave
e também solicitação de opiniões sobre determinados fatos, bem como
indicações de outros membros da organização que poderão ser entrevistados.
Os informantes-chave são fundamentais para um estudo desta natureza, pois
fornecem ao pesquisador percepções e interpretações de eventos, como
também podem sugerir fontes alternativas para corroborar evidências obtidas
de outras fontes, possibilitando, conforme a situação, o encadeamento de
evidências: achado básico para um Estudo de Caso construído com
qualidade.

Buscamos assim, com o roteiro das entrevistas propor reflexões que vão ao encontro
dos objetivos da pesquisa. Nesse processo, destacaram-se sujeitos chave que colaboraram com
evidencias para as conclusões do trabalho. Foi gratificante perceber a cada entrevista aspectos
convergentes sendo apresentados e mesmo divergentes. Professores que concordam e apoiam
a busca do colégio em responder as demandas da formação continuada e aqueles que não
concordam ou mesmo levantam questionamentos.

5.2.1.

Entrevistas com as Diretoras e coordenação

Visando dar respostas aos objetivos da pesquisa, elaboramos um roteiro de entrevista,
cujo conteúdo pode ser verificado nos anexos III, IV e V. Recordamos que os envolvidos na
pesquisa não fizeram objeção à divulgação dos seus respectivos nomes, porém faremos uso
apenas do primeiro nome de cada entrevistado.
As transcrições dessas entrevistas somam, aproximadamente, 90 páginas, que se
encontram no CD em anexo, onde observamos, em alguns questionamentos, no nosso
entendimento, o compartilhamento de ideias bem como possíveis contradições. Desde o
primeiro momento deixamos claro para todos os sujeitos da pesquisa que eram livres na
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colaboração, podendo assim a qualquer momento solicitar a retirada de sua entrevista ou
mesmo não responder.
A transcrição das entrevistas foram revelando detalhes que passaram despercebidos no
momento da realização da mesma. Diante de tal realidade, sobretudo com a direção e
coordenação, optamos por apresentá-las de forma separada pela riqueza conceitual e pelas
reflexões propostas que dialogam com a perspectiva do nosso trabalho. Passaremos agora a
analisar as entrevistas das diretoras e coordenação.

5.2.2.

Trajetória de formação

Percebemos que na trajetória de formação das três entrevistadas trilham caminhos
diferenciados, porém se encontram no campo educacional e mesmo na dedicação ao ensino.
São representantes de três gerações distintas com tempo de serviço ao colégio também
distinto, sendo que a diretora e vice-diretora pertencem a Instituição Teresiana e a
coordenadora não.
A formação da diretora administrativa é bastante diversificada, pois é Graduada em
Estatística, Licenciatura Plena, pertence ao Conselho Regional de Estatística e também possui
graduação em Direito e mestrado em Educação pela PUC-Rio, onde procurou “trabalhar o
diálogo entre Teologia e Educação a partir da Escola Católica”. Ainda nessa apresentação, a
diretora pedagógica discorreu sobre seu currículo que é bastante extenso, começando com
uma graduação em letras pela UERJ. Importante ressaltar que no momento da entrevista,
demonstrou como que após sua graduação não pretendia ser professora: “Não pretendia ser
professora, mas ao fazer Letras, fui fazer a Licenciatura, Bacharelado em Letras no Brasil não
significa nada, então vamos fazer Licenciatura, e me encantei pela Educação” (GLÓRIA).
Dando continuidade ao longo currículo fez uma Pós-Graduação na área de Teoria Literária.
Após a especialização fez graduação em Teologia pela PUC. Conclui sua trajetória acadêmica
com o mestrado em Educação, na PUC, visando trabalhar o diálogo entre Teologia e
Educação a partir da Escola Católica.
A coordenadora relatou-nos que: “[...] como muitas mulheres do meu tempo, eu venho
de uma geração de mulheres que veem se dedicando à educação na minha família. São tias,
uma das minhas avós e eu fiz [...] a formação geral, que era o antigo científico e o Normal”
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(Marília). Possui uma formação e especialização em Educação Infantil, exigência de então.
Graduada em pedagogia pela PUC-Rio, e dando continuidade aos estudos um curso de Curso
de Formação em Psicopedagogia Clínica, no CEPERJ e concluindo com o mestrado na área
de Educação, na UFRJ.
A realidade apresentada pela direção nos leva a fazer um paralelo com a formação
inicial e sua importância no processo de formação continuada. Ambas apresentam suas
caminhadas formativas no decurso de suas vidas acadêmicas, ou seja, formação em serviço,
com grande ênfase e experiência no campo educativo.

5.2.3.

Trajetória de atuação profissional

A diretora administrativa, professora Ângela, faz um relato muito marcante ao afirmar
que atua no campo da educação há 47 anos: “[...]comecei como professora primária, fui para
professora de Ensino Médio, trabalhando com Estatística e Matemática, colaborei como
professora de Ensino Religioso, porque fiz Teologia e trabalhei muito tempo em Pastoral[...]”.
No Colégio Teresiano se encontra desde 1975, no entanto, desde 93, como equipe Diretiva do
Colégio. Possui experiência de trabalho também em outras instituições de ensino como o
Colégio NotreDame e no Colégio SacreCoeur de Marie, além de ser professora do Estado.
A diretora Geral, professora Glória, relata com muita serenidade sua trajetória
profissional que tem seu início como secretária na UERJ, onde permaneceu por três anos. Ao
ser aprovada em um concurso para o Estado foi trabalhar como professora de Língua
Portuguesa e Literatura, segundo a mesma ganhava menos que o boy da UERJ, mesmo assim
lá permaneceu por 15 anos. Teve a oportunidade de lecionar em vários colégios no Estado
como em Santa Cruz, Campo Grande, Engeanópolis, pegando alunos da Favela do
Jacarezinho, de Manguinhos, como a mesma demostra, apesar das dificuldades enfrentadas
gostava muito de lecionar nestes lugares. Diante da realidade de dificuldade que os
professores enfrentam e com a professora Glória não foi diferente, teve de procurar outros
empregos. Passou a lecionar em um colégio de freiras, os Beneditinas, em Ramos, lá
conheceu um professor de Filosofia que lhe falou a Teologia,
[...] eu sempre fui militante da Igreja Católica e estava começando a entrar
em crise com a Igreja Católica já que as perguntas que eu tinha os Padres já
não respondiam mais. Eram Padres mercedários. E aí eu resolvi estudar
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Teologia, fui fazer Teologia na PUC, fiz Bacharelado em Teologia, e no
meio do Bacharelado em Teologia eu conheci o Colégio Teresiano, que é o
Colégio de Aplicação da PUC eu fui estudar na PUC e o Colégio Teresiano
foi me oferecido da seguinte maneira, por uma Orientadora que eu tinha
chamada Teresa Cavalcante que é teóloga, na Teologia. (Diretora Glória)

O contato com o Colégio Teresiano se dá quase por acaso e sua fidelidade a instituição
vai se demonstrando como que uma questão de doação de vida. Segundo a diretora, foi com
muito pesar que abandonou a educação pública e abraçou apenas a particular, trabalhando no
Colégio Teresiano e na PUC-Rio.
A professora Marília Dias, assim como as diretoras, tem um longo percurso no campo
da educação, fez graduação em Pedagogia e trabalhava ao mesmo tempo em uma escola na
educação infantil. Também trabalhou em uma Faculdade, na Formação de Professores e no
Curso de Orientação Educacional. “[...] eu já estava trabalhando com a Formação de
Professores do Ensino Fundamental II, na área de Orientação Pedagógica e trabalhava
também como sempre trabalhei em duas escolas depois que eu acabei o Mestrado.”
Mais uma vez é relevante destacar como que o trabalho e o estudo em momentos
concomitantes se faz presente na vida desta coordenadora como também na vida das diretoras.
Segundo seus relatados, trabalhava numa escola confessional durante muitos anos, o Colégio
São Paulo, trabalhou por 12 anos lá, na mesma função. E concomitante trabalhava num outro
Colégio, o Centro Educacional da Lagoa, que é uma Escola Laica, trabalhava com o Ensino
Médio, Orientação Educacional. Em 2000, se dá sua entrada no Colégio Teresiano na área de
Orientação Pedagógica do Fundamental II. Sempre buscou aperfeiçoamento profissional por
meio de cursos que pudessem enriquecer seu trabalho. Fez curso na área de currículos, na área
de formação de professores e agora está acabando Pós-Graduação na área de Educação à
Distância. “Então a minha trajetória vem caminhando um pouco assim nessa área escolar,
sempre e muito voltada para a formação de professores e um pouco dessa área de gestão
escolar. [...]”.
Após apresentação da trajetória de formação e profissional das entrevistadas, a seguir,
desdobramos os itens temáticos propostos no roteiro e que serviram de guia para análise de
conteúdo desenvolvida.
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5.2.4. Avaliação da proposta pedagógica

Quando tratamos de proposta pedagógica falamos de um elemento que é primordial
para o trabalho escolar. Cremos ser importante esclarecer aqui o que significa uma proposta
pedagógica ou um projeto político-pedagógico e qual a sua importância no trabalho
desenvolvido nas escolas.
Para nos ajudar a desenvolver este esclarecimento citamos a seguir um texto da
professora Sonia Kramer:
Uma proposta pedagógica é um caminho, não é um lugar. Uma proposta
pedagógica é construída no caminho, no caminhar. Toda proposta
pedagógica tem uma história que precisa ser contada. Toda proposta
pedagógica possui uma aposta. Nasce de uma realidade que pergunta e é
também busca de uma resposta. Toda proposta é situada, traz consigo o lugar
de onde fala e a gama de valores que a constitui. Traz também as
dificuldades que enfrenta, os problemas que precisam ser superados e a
direção que a orienta. E essa sua fala é a fala do desejo (...) nunca uma fala
acabada, não aponta o lugar, a resposta, pois, se traz a resposta, já não é uma
pergunta. Aponta, isso sim, um caminho também a construir (KRAMER,
1999, p. 169).

Percebemos que uma proposta pedagógica vai sendo construída no caminhar, é
necessário o envolvimento com a prática. Não podemos esquecer também que as escolhas
feitas e as intenções que depositamos nas propostas quase sempre dizem respeito à formação,
à história pessoal, à história da instituição, ao meio cultural, às identidades da comunidade
atendida, agrupados com os elementos vivenciados no cotidiano da escola.
Fato importante notar no diálogo da direção a confiança na proposta pedagógica do
Colégio, ambas podem parecer suspeitas em fazer tal afirmação, porém demonstram o
comprometimento em fazer com que esta realidade seja colocada em prática por todos os
envolvidos na escola.

Eu acredito na nossa proposta, como uma proposta humanizadora. É uma
proposta que não visa só a parte acadêmica, mas é uma proposta que dialoga
com a formação humana e com a formação dos valores cristãos. Nós somos
um Colégio católico e apostamos nisso que é realmente um segmento de
Jesus através da sala de aula. (Diretora Ângela)
É uma proposta bastante interessante foi justamente o que me encantou pelo
Teresiano, é trabalhar a partir de um humanismo verdade, como a gente
chama, né? Educar a pessoa humana. A partir das pedagogias críticas. O
conceito de justiça, de solidariedade, liberdade, trabalhável desde a sua ...
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desde o valor de sua visão ética, vamos dizer assim, de uma ética cristã. Isso
me encantou muito no Teresiano. (Diretora Glória)

Percebemos que o Colégio preza por uma educação cristã, porém o faz em consonância
com outros elementos do processo educacional, propostos pela discussão acadêmica e,
também, pela legislação. O trabalho não fica apenas nos conteúdos apresentados para os
alunos, mas também para professores e todos os envolvidos na prática do Colégio. “Não é
algo que está somente pra aula de Educação Religiosa, não. Todo o Colégio está embuído
desses valores. Uma educação que passa pelos valores.” (Diretora Glória)
A coordenadora Marília apresenta um fato importante em sua fala, a questão da
coautoria desta proposta. O Colégio vive processos de atualização e reorganização na busca
de sempre atender as exigências dos tempos de forma adequada:

[...] nessa escola tem vários ciclos de realizações pedagógicas e eu cheguei
numa época que tinha um novo ciclo iniciando, na época, em 2000, estava
recente a implementação da nova Lei e já trazia uma orientação na formação
de professores, uma formação mais sistemática que valorizasse os processos.
(Coordenadora Marília)

No início dos anos 2000, segundo Marília, o Colégio tinha tomado uma decisão que
era de retomar essa formação continuada de professores num horário regular remunerado e
quase que semanal. Tal atitude foi se transformando em realidade e passou a fazer parte do
processo em um paralelo com a proposta sócio-educativa que estava sendo gestada. Assim,
percebemos em sua fala como que a partir deste momento, em 2000, o trabalho com
professores ficou mais intensificado, gerando, posteriormente, uma reorganização curricular
voltada para um currículo que trabalhasse com projetos interdisciplinares, até porque a própria
Lei também vinha recomendando a interdisciplinaridade.
É um trabalho de uma coletividade e não apenas de uma unidade isolada. Afirma que
esta proposta é trabalhada na América Latina como um todo, por meio dos princípios da
Proposta Pedagógica filosófica. Relata com entusiasmo como os mesmo referenciais teóricosmetodológicos e as trocas de experiência, logicamente adequados às realidades locais são
trabalhados nos diversos Colégios da Instituição Teresiana. Outros Colégios também estavam
vivendo as experiências de formação, de reorganização dos currículos.

Então, foi assim pra mim foi uma experiência marcante [...] gosto dessa
proposta porque eu acho que tem várias questões nela que me encantam, a
valorização do estudos que eu gosto muito, acho que eu tenho essa coisa
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assim de estar, partir de uma análise de realidades bem profunda, trabalhar
com uma linha da diversidade, procurar ter um contexto sócio-políticoeconômico bem definido e as reinterfaces que ele tem, absorver novas
demandas[...] (Coordenadora Marília)

Além do entusiasmo apresentado, demostra grande satisfação por poder trabalhar em
uma Instituição que pense dessa forma, e execute assim os procedimentos no cotidiano.
Trabalho que vai muito além de questões curriculares para os alunos e de formação
continuadas para os professores, questões que refletem o agir humanístico de uma proposta
que engloba o todo.

5.2.5. Referenciais teórico-metodológicos da instituição pesquisada

Definiremos, a seguir, como se configuram os referenciais teórico-metodológicos:
[...] os referenciais teórico-metodológicos, ou seja, os instrumentos lógicocategoriais nos quais se apoia para conduzir o trabalho investigativo e o
raciocínio. Trata-se de esclarecer as várias categorias que serão utilizadas
para dar conta dos fenômenos a serem abordados e explicados. Muitas vezes
essas categorias integram algum paradigma teórico específico, de modo
explícito. Outras vezes, trata-se de definir bem as categorias explicativas de
que se precisa para analisar os fenômenos que são objeto de pesquisa
(SEVERINO, 2007, p. 131).

Quando a diretora Glória afirma que “fundamentalmente a gente acredita que nosso
educador deveria ser cada vez mais uma pessoa que nos mostrasse os valores do Evangelho,
os valores da fé e que os segmentos de Jesus fosse uma coisa que passasse pela nossa
dinâmica pedagógica”, demonstra como os princípios cristãos estão fortemente inseridos nos
referenciais que conduzem o trabalho do Colégio. Para ela no momento em que o Colégio
elege os conteúdos, no momento que se elege a maneira de trabalhar o currículo, está se
elegendo a formação integral da pessoa. Momento que nos parece para a diretora como
fundamentais não apenas para a humanização dos alunos, mas também de seus familiares e
dos profissionais que atuam no Colégio.

O Colégio, desde que ele nasceu, ele nasceu como Colégio de Aplicação e,
como Colégio de Aplicação, ele tem uma porta aberta para que a gente possa
trabalhar a formação dos educadores que estão na PUC, primeiro vinham só
da PUC, agora é mais plural, então, a gente tinha uma porta aberta pra isso,
então esta formação era feita com os professores da Licenciatura, mas
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também com os nossos, nós sempre apostamos na formação dos nossos, para
que eles pudessem inclusive trabalhar a dinâmica de um Colégio de
Aplicação.

Ângela destaca que Pedro Poveda, que é o fundador da Instituição Teresiana, sempre
apostou na formação das pessoas, e esta proposta sempre esteve presente dentro da instituição.
Demonstra isso apresentando que sempre houve no Colégio uma semana pedagógica e, às
vezes, quinze dias, quando tinham condições, recorda ainda que possuíam uma tarde
pedagógica semanal voltada a formação, momentos como estes sempre fazendo parte da
formação dos professores.
Com a implementação em 2002 da proposta sócio-educativa, que era uma proposta
para as Instituições Teresianas da América Latina, o intuito era o de sistematizar a formação
dos educadores.
Então, a Formação Continuada não só sempre fez parte da formação do
Colégio Teresiano enquanto Colégio de Aplicação, como é um desafio pra
toda a instituição Teresiana. Isso pra nós, nós apostamos nisso e não passa só
pela parte Acadêmica, faz parte também pela formação humana. A gente tem
trabalhado (Diretora Ângela).

Na fala da Diretora Glória, percebemos elementos que se aproximam dos apresentados
pela diretora Ângela. Cabe salientar aqui o olhar mais pastoral apresentado pela Diretora
Glória, creio que isto se dá pela sua formação teológica e humanística. Frisa que os trabalhos
sociais são muito importantes, procuram educar para o encontro com o indiferente, parece-nos
aqui o empobrecido. Afirma que o “estilo da educação Teresiana me é muito encantador. O
nosso Projeto Político Pedagógico está baseado nele” (Diretora Glória).

5.2.6. Contribuições das reuniões pedagógicas.

Com facilidade percebemos como no decorrer da entrevista a Diretora Ângela
apresenta as contribuições das reuniões pedagógicas que ocorrem no início do ano como
semana pedagógica e, posteriormente, com encontros semanais de formação. Destaca o
esforço do Colégio em aplicar as políticas públicas para a formação dos professores bem
como para a formação dos alunos como um todo,
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[...] o que a gente aplica em termo de política, que o Governo propõe, em
termo de formação, você não pode omitir em relação ao ENEM,[...], mas nós
temos o cuidado de que o nosso aluno seja preparado de tal forma, quando,
se a família necessita de uma transferência, necessita de ir embora daqui,
mas as vezes no mesmo local, o menino esteja preparado pra acompanhar.

Apresentou com muita segurança que o básico e obrigatório, no que se refere às
políticas de formação o Colégio põe em prática, e sempre procura fazer muito mais do que
este básico e obrigatório. “Ao aplicar as políticas dentro dessa dinâmica de formação, dentro
do aspecto cognitivo, formativo dentro da escola, você aposta em políticas que vêm reforçar
até as suas crenças” (Diretora Ângela).
O Colégio trabalha as reuniões pedagógicas e de formação de forma clara e explícita
“nós temos todas as reuniões pedagógicas, a gente tem 3 reuniões pedagógicas por mês,
pagas, fora do horário escolar, para que o professor possa participar” (Diretora Ângela).
Todas as reuniões, como Conselhos de Classe, reuniões de segmento, reunião de assessores,
todas elas tem um cunho de formação, muitas vezes com assessoria externa, mas, outras
vezes, a prática de dentro, com trabalhos e propostas de estudo e formação com o pessoal do
próprio Colégio.

Outro dia nós tivemos aí uma dinâmica de formação para os professores[...]
e nós pedimos para uma professora que é do CEFET, que faz um trabalho lá
no CEFET, trabalho com formação de itens que pudesse trazer algumas
ferramentas pra gente trabalhar. A formação explicitamente é feita nas
reuniões pedagógicas, nas reuniões de segmento e tudo isso é remunerado
treze meses, o professor recebe essas reuniões no seu salário treze meses.
Então, é uma forma que a gente acredita, de valorizá-los (Diretora Ângela).

A diretora Glória reflete como as contribuições das reuniões são apresentadas para a
equipe diretiva em forma de devolutiva do que fora vivenciado. Acredita que as contribuições
não ficam somente na formação para o mundo do trabalho, mas para uma qualidade de
educação que parta da construção da pessoa humana, educação que se crê, conduzir para fora
todo o potencial criador do ser humano. “[...] pra essa educação da pessoa humana, o
professor, o educador ele tem que ser uma das estrelas, ele tem que ser olhado de uma
maneira muito positiva, tanto no ponto de vista salarial, com um salário digno, como do ponto
de vista de aquisição de conhecimento.” Para ela o professor não pode parar de estudar, mas
para isso ele tem que ter condições e a escola tem que oferecer essas condições de trabalho
para esse professor.
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Então nós temos aqui, duas horas semanais, todas as professoras do Colégio
tem, nas 2ª. Feiras, no mesmo horário, das 18:00 às 20:00 horas, são duas
horas remuneradas, onde esse professor, a ele é oferecido um tipo de
aprofundamento, ou metodológico, ou de discussões da área da Filosofia da
Pedagogia... Então a gente, já há algum tempo nós tínhamos uma Formação
para o professor mas resolvemos colocá-la no mesmo horário, porque
facilita muito, esse horário comum então nos permite trazer palestrantes,
trazer pessoas que estejam com os grandes temas da Educação hoje, hoje a
escola, instituição escola, ela tem uma série de desafios a enfrentar, por
exemplo, esta questão da, de tudo na escola poder virar um processo jurídico
(Diretora Glória)

Num clima de descontração, a coordenadora Marília comenta com muita serenidade
que as reuniões sempre existiram, em alguns momentos de uma forma menos regular, mas o
Colégio sempre teve, mesmo porque tal proposta formativa faz parte da proposta pedagógica
e do marco filosófico da instituição, “[...] ela já nasceu na instituição, o fundador já tem como
uma parte do carisma a formação de suas academias, a formação de professores[...]”.
Relatou-nos como, segundos os escritos e a tradição oral da escola, desde que a mesma
fora criada em 1956, sempre houve esta linha bem definida e sempre os espaços de estudos e
de reuniões, sempre valorizados e preservados. No entanto, do ano 2000 em diante há uma
transformação no Colégio e as reuniões formativas passaram a ser mais regulares, de
quinzenais, agora são semanais,
[...] hoje em dia nós temos 3 por mês, sendo uma geral com todos os
segmentos e as outras são setoriais, uma geral com todos os segmentos e as
outras duas gerais mas no segmento, ou em reuniões de equipe de áreas.
Isso é uma linha de trabalho que a escola já tem[...]

Notamos ainda que, no relato da coordenadora, essas reuniões formativas fazem toda a
diferença, pois dão uma identidade de equipe, dão uma identidade de trabalho onde a linha
pedagógica fica mais apresentada de forma explícita, fica mais concretizada, cria vínculos
mais fortalecidos. Nota-se que o Colégio vem procurando trabalhar com professor essa
proximidade, pois interessa ter bom trabalho com eles, assim, segundo ela, também interessa
aos professores estarem bem com a coordenação e direção, para poderem partilhar, trocar,
colaborar. Traz tais fatos como uma coisa boa para o Colégio, porque não é comum ter
relações próximas de professor com coordenação, na grande maioria das escolas,
principalmente quando o professor tem uma especialidade ou já trabalha em outras escolas.
Há sempre uma preocupação de que o pedagogo ou profissional desta área é aquele que só
cobra, que tem uma visão distanciada da sala de aula, tem uma visão de gabinete.
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5.2.7. Avaliação das reuniões pedagógicas

A partir dos relatos, cremos que o momento da avaliação das reuniões de formação é
muito esperado e bem visto pela direção e coordenação. Aguardam tais reflexos por parte dos
professores para poderem trabalhar nos questionamentos e procurar a cada reunião melhorar
sua organização.
Ângela, diretora administrativa, também relata sua avaliação a respeito das reuniões,
afirmando que as assessorias que são convidadas para as reuniões, muitas vezes, interagem
com as assessorias internas do Colégio para que estes, em contato com os professores durante
a semana, possam ajudá-los na execução de trabalhos, exercícios e dar um pouco de formação
específica para os professores. Em seus relatos aponta como positivo a existência de um
trabalho de formação geral e de um trabalho de formação específico. Este trabalho é positivo,
porém, às vezes, percebe-se que o trabalho estava sendo fragmentado.
De um modo geral ela apresenta que os segmentos reagem de forma diferenciada às
reuniões de formação. Os professores da Educação Infantil ao Segundo Segmento do
Fundamental reagem com mais tranquilidade e são mais participativos, enquanto os
professores do Ensino Médio são mais questionadores e “donos do próprio nariz”. (Diretora
Ângela)
Para a diretora Glória a avaliação das reuniões pedagógicas é excelente, resistência
zero.

Os professores realmente vestiram a camisa, tanto que participam de todos os

momentos de formação institucionais. Apesar desta participação são professores críticos.
“Todos tem uma excelente formação, e quando não gostam falam também, se manifestam,
[...] vários são professores universitários inclusive, quase todos com Mestrado, alguns com
Doutorado, eles conseguem compreender onde o Colégio Teresiano quer chegar.” (Diretora
Glória)
A coordenadora Marília nos apresenta de forma objetiva, como a seu ver, acontecem as
reuniões de formação:

É dialogada. A gente teve uma época como a gente estava com a questão dos
projetos de investigação com o uma linha curricular metodológica definida a
gente tinha sempre esse tema e seus desdobramentos como uma linha de
trabalho nas reuniões articulando teoria e prática, nunca era uma coisa só
estudos e sem necessidade escolar da prática. [...] Houve também uma época
em que a escola quis trazer um pouco mais a questão da espiritualidade de
encarnação como sendo um item de formação dos professores que pudessem
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um pouco mais sistematizar, então se criou um ciclo que tinha várias etapas
e aí aos poucos se foi trabalhando esse grupo de professores sobre isso e,
atualmente a gente está nessa questão de verticalidade como um tema
curricular que a gente está tentando se situar um pouco mais, essas
demandas, esses próprios estudos e essas demandas do próprio MEC.

Trabalham temas de formação dos professores com o intuito de os professores
poderem ter a troca de experiências e informações. Os mesmos participam da elaboração do
momento de reunião, sugerindo algumas necessidades que geralmente são mais próximas da
organização das salas de aula, eles participam desses espaços trazendo contribuições e
apontando situações novas. Hoje em dia as reuniões estão esquematizadas para acontecer
toda segunda as 18:00h. Os professores já tem conhecimento da necessidade de participação
nestes momentos desde o momento da contratação, pois faz parte do contrato de trabalho.
Princípios importantes apresentados aqui nos remetem a Conae quanto à remuneração destas
atividades.

[...] é remunerado e quando ele não vem ou alguma situação a gente procura
tentar saber por que, lembrar que é importante a presença, que faz parte do
nosso projeto pedagógico [...] Há remuneração, é o mesmo valor da hora
aula e ela é computada, ela não é incluída na carga horária, especificamente,
mas ela vem no contracheque ela é como formação.

Quanto a outros espaços de formação, afirma a existência dos mesmos com atividades
aos sábados; reuniões e seminários da instituição, que são avaliados como essenciais e é
sempre necessário que sejam melhorados. “Ter uma formação continuada que articule teoria e
prática e que seja construída, que tenha uma proposta de construção entre ele e seus pares, eu
acho que é um desafio, mas acho que é o melhor caminho.” (Coordenadora Marília)

5.2.8. Relato de experiência de formação

Como parte da entrevista foi solicitado que narrassem uma experiência de formação
significativa, vivida no Colégio. Os relatos das experiências apresentados pelas diretoras e
coordenadora caminham no sentido de fortalecimento das realidades envolvidas no processo
educativo, bem como a busca de sempre mais caminhar buscando o enriquecimento do
profissional e mesmo dos alunos, numa relação interdisciplinar e mesmo interpessoal.
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Na hora que a relação estabelece um bem, com o Orientador Pedagógica,
não é que ele acredite em tudo aquilo ele vai buscar um pouco mais, discutir,
participar um pouco mais e aí gera um pouco mais um clima de vida e
também nessa formação, eu acredito que a relação humana é fundamental.
(Diretora Ângela)
Vital, vital, porque a dinâmica pedagógica está focada nessas reuniões. Tudo
acontece nessas reuniões, a gente discute e organiza equipes por série,
favorece a liderança dessas equipes porque a gente faz uma pauta de
coordenação dessas equipes de série em que cada um dos professores, cada
dia um coordena , procura fazer com eles um processo de reflexão e
construção que ele possa transferir para sua sala de aula, então a gente acerta
processos, vive acordos, planeja, estuda, traz informações , aponta diretrizes
[...]

A partir dos relatos acima percebemos que as reuniões na sua maioria são vividas “na
carne”, pois em certos momentos são relatadas atitudes que expressam a dificuldade de lidar
com os professores seja pelo motivo de terem vários empregos ou por não quererem continuar
seu processo formativo. Atitudes que nos parece encontrar sua solução no diálogo e na
confiança, num trabalho em conjunto, para que se tenha uma formação apurada e sempre em
transformação, ou seja, em processo.

Acho que é assim que a gente tem que ir consertando, cada lugar tem seu
jeito, construindo o conhecimento é uma construção, a formação do
professor é uma construção, por isso que continuada, né um tipo de País que
a gente tem a situação que o professor é horista tem muitos lugares e ele tem
que lidar com muitas filosofias diferentes. (Coordenadora Marília)

Podemos conduzir nossas reflexões por um caminho de construção do conhecimento,
repleto de estímulos para que a formação continuada dos professores, numa visão ampla e
compartilhada vem acontecendo dentro do Colégio Teresiano. Percebemos nas falas da
direção e coordenação a respeito dos professores, que os mesmos estão satisfeitos e gostam de
trabalhar no colégio, se sentem bem por poder fazer parte da construção da cidadania, como
também por poderem trilhar um caminho de formação continuada.
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5.3.

Entrevistas com os professores

Conforme já apresentado anteriormente, a coleta de dados foi realizada nas
dependências do Colégio Teresiano. Além da documentação e das observações feitas nestes
locais, realizei entrevistas que tinham como objetivo responder as questões de estudo.
Entendendo que os processos de formação continuada são formas de apoio ao trabalho
docente e que a melhoria dessa formação tem grande importância no desenvolvimento
profissional dos professores, o Colégio Teresiano, insipidado nas propostas de Pedro Poveda
viabiliza semanalmente um espaço de formação continuada para seus professores.
Acompanhando a rotina do Colégio Teresiano e o desenvolvimento das reuniões
pedagógicas de formação, destacamos que as formações acontecem em conjunto para todos os
seguimentos do colégio sendo que uma vez por mês o trabalho das reuniões acontece por
seguimentos. Essas reuniões são planejadas geralmente pela direção em conjunto com a
coordenação, porém os professores são chamados a dar sugestões e participar da elaboração e
organização das mesmas. Focadas no desenvolvimento do currículo e no trabalho
interdisciplinar, centradas no aperfeiçoamento do professor visando que os alunos continuem
tendo um bom desempenho escolar, aprendam os valores cristão do anúncio do evangelho, os
momentos formativos não se restringem apenas aos modelos apresentados, pois todos os
momentos são de formação.
Passamos agora a analisar os aspectos relevantes das entrevistas que nos ajudam a
entender os processos formativos do Colégio, bem como se dá sua dinâmica e como estes
momentos interferem na vida dos professores alunos e no caminhar do Colégio. Cabe aqui
ressaltar que, diferentemente das entrevistas com as diretoras e coordenação, que foram de
longa duração, as entrevistas com os professores foram mais objetivas. Minutos valiosos,
pois foi por meio deste contado que elementos importantes foram sendo apresentados e, na
comparação com a prática, podemos apresentar reflexões que nos ajudam a compreender a
realidade vivenciada pelos professores.
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5.3.1. Trajetória de formação

Quanto ao aspecto da formação, detectamos na análise das entrevistas que todos
possuem graduação, um tipo de especialização ou mesmo mestrado. Este aspecto da formação
fora geralmente vivenciado por eles durante a vida profissional, ou seja, estavam trabalhando
em um ou mais colégios e continuavam sua formação. A seguir relatamos a trajetória de cada
um conforme suas próprias palavras.

Fiz formação em História e Línguas também, Inglês e Português, tenho as
duas formações, tenho curso de Pós-graduação na área de História. (Prof.ª
Alzira – História)
Formado em Geografia. Fiz uma especialização em Educação Ambiental.
(Prof. Carlos – Geografia)
Sou professora de Ciências e de Biologia. [...] Fiquei sem bolsa no Mestrado
e aí resolvi fazer Licenciatura e gostei. [...] tenho uma Pós-graduação em
Currículos e Prática Educativa. Que eu fiz na PUC, de 2000 a 2003, mais ou
menos. (Prof.ª Eleonora – Ciências)
Eu me formei na PUC em História e ainda como aluna do curso de História,
eu comecei a fazer estágio num programa de pesquisa que é o departamento
de História a desenvolver. Então, eu logo depois que eu me formei, continuei
como pesquisadora de História, eu fiz inúmeras pesquisas pra diferentes
professores.” [...] “Depois eu fui fazer o Mestrado e aí eu fiz o Mestrado em
Educação, que aí eu já achava que realmente a minha praia era trabalhar
com Educação. E de lá pra cá eu venho estudando educação também, dando
aula e trabalhando na formação de professores.” [...] “Terminei o Mestrado
em 2001.” [...] “O meu Mestrado em Educação. Foi em Educação na PUC e
hoje em dia eu trabalho na PUC, como professora, na formação de
professores de História. Com a Licenciatura de História. (Prof.ª Luciana –
História)
Eu sou formada em Letras, Português e Literatura pela UFF aí fiz uma
especialização, assim que eu terminei a Faculdade, em Literatura Brasileira
lá mesmo, depois fiz um Mestrado em Língua Portuguesa também lá, foi
assim uma sequência, só que eu não conclui esse Mestrado, eu cheguei até a
qualificação, já estava fazendo a dissertação, quando por questões
particulares e emocionais eu resolvi parar. Aí fiquei com aquela coisa, poxa,
não terminei meu Mestrado aí, quando foi em 2009, eu voltei, fiz uma prova
aqui pra PUC aí passei e conclui o Mestrado na PUC, no ano passado.
Recém formada no Mestrado. (Prof.ª Marcia – Português)

Bom, eu fiz Graduação na UFF, fiz Português/Literatura, acabei me
apaixonando pela Literatura Portuguesa e aí eu fiz primeiro uma Pós em
Literatura Portuguesa também na UFF, até pra ver se era realmente isso que
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eu gostaria de fazer e, seguindo o Mestrado dentro dessa área, tudo pela
UFF. (Prof.ª Natália – Português)
Fiz Colégio Municipal a vida inteira, estudei em colégio municipais e depois
fiz o 3º ano em colégio particular e ingressei na Universidade Gama Filho
em 1984 me formei em 1987 fiz algumas especializações em
psicomotricidade, fiz curso de treinador de futebol que é uma área também
que eu trabalho e a pós-graduação também dessa área. (Prof. Ney – Ed.
Física)
Eu fiz Geografia, Licenciatura e Bacharelado na década de 80, conclui no
finalzinho da década de 80, depois eu fiz uma especialização em Sociologia
Urbana, depois eu fiz Mestrado em Educação, e interrompi o Doutorado.
(Prof. Ronaldo – Geografia)
Eu me formei no Colégio N.Sra.da Misericórdia [...] fiz o curso da PUC de
Teologia [...] fiz Pedagogia na Celso Lisboa e muitos cursos lá no Santa
Tereza, da prática, tem muita formação, nós tínhamos bastante investimento
na formação, não só na parte pedagógica como na parte teológica também.
(Prof.ª Rosangela – Ens. Religioso)
Fiz a minha graduação da Universidade Federal de Santa Maria, depois é que
eu vim pro Rio de Janeiro pra fazer o Mestrado que fiz na UFF, mas já lá,
porque a graduação lá é um pouco diferente daqui, a gente já faz o estágio,
que é um estágio que a gente assume a turma. (Prof.ª Vanessa – Matemática)

A partir dos relatos anteriores, encontramos em Nóvoa (2001), a afirmação de que o
“professor se forma na escola” tendo aí o melhor caminho para aperfeiçoar sua prática
pedagógica, pois se abre um espaço de debates seja com seus colegas de trabalho seja comas
coordenações ou mesmo coma direção. Detecta-se nas escolas que nem sempre é possível
encontrar tempo para que as discussões aconteçam no ambiente escolar, assim, uma solução é
se pensar em programar cursos de formação continuada que possibilitem esses debates. Nesta
perspectiva o Colégio Teresiano com suas reuniões semanais e fora do horário de trabalho, e
que são remuneradas, busca propiciar tais momentos. A partir da leitura de Nóvoa (2001)
nossa reflexão a respeito da existência de certa dificuldade para colocar em prática,
concepções e perspectivas de formação que sejam inovadores, encontra no Colégio um
contraponto, pois eles conseguem de maneira dinamizada apresentar tais propostas, e que de
modo geral é bem aceito e querido por todos.
Constantemente encontramos professores que expressam dificuldades pessoais,
financeiras que conduzem a um fraco investimento na continuidade e aperfeiçoamento dos
conhecimentos adquiridos. Sabemos que o novo assusta e são poucos os profissionais que
estão motivados a continuar se formando, continuar inovando em suas práticas docentes.
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Para Nóvoa (2001), e em concordância com ele, nossa reflexão nos leva a afirmar que
a formação de um professor não pode acabar ao concluir o magistério ou uma licenciatura,
pois, entendemos que os professores devem estar continuamente em formação.
Encontramos, assim, no Plano Nacional de Educação do Brasil (PNE 2011-2020)
propostas para que os professores tenham uma formação continuada, facultativa, que os leve
ao desenvolvimento como cidadãos, profissionais, possibilitando o domínio crítico do
conhecimento científico, o que poderá contribuir com uma mudança de prática pedagógica e
na melhoria da aprendizagem do aluno.

5.3.2. Trajetória de atuação profissional

Em certos momentos nesta etapa das análises, nos deparamos com sentimentos de
incerteza e mesmo de angústia, como os próprios professores também relatam nas entrevistas.
A trajetória de atuação profissional dos entrevistados apresenta uma realidade muito forte e
comum para os professores no nosso país. Todos têm de trabalhar em mais de um emprego e
mesmo em cidades diferentes para poderem ter uma renda satisfatória, indo de acordo com as
propostas apresentadas por Gatti (2010).
Aí comecei a dar aula, trabalhei assim, sempre trabalhei em Escola
Particular, já trabalhei em muitas escolas, muitas ao mesmo tempo, chegou
época que eu tinha de dar 56, 60 tempos de aula por semana, trabalhava no
Estado e no Município, trabalhava à noite, enfim, já trabalhei na Educação
de Jovens e Adultos, também, é isso, e venho trabalhando por
aí.(Prof.ªEleonora – Ciências)
Sai trabalhando no Colégio Santa Mônica, depois fui pro GPI, sai do Rio,
casei, fui morar em Volta Redonda, lá trabalhei no Estado e em colégio
privado, também, numa escola de irmãs, quando voltei pro Rio eu voltei já
no Estado, depois fiz concurso pro Município, fiquei como profª. do
Município também, já trabalho há 22 a. no Colégio Sion, quando vim pro
Rio a Diretora da minha escola estadual me indicou e aí eu fui pro Sion e
estou lá até hoje e a minha vinda pra cá foi porque a Marília também
trabalhou no Sion e eu fui chamada uma 1ª. vez, mas eu estava no São
Marcelo e não tinha mais horário pra tantas escolas e depois o São Marcelo
fechou e o Bahiense me convidou, mas o trabalho no Bahiense é mais pra
Geometria e aí não me interessava, aí precisou aqui de novo, tive a 2ª
oportunidade e aí eu aceitei. (Prof.ª Nádia – Artes)

A professora Natália (Português) apresentou como em paralelo ao trabalho seus
estudos na UFF. Trabalhava em São Gonçalo, em uma escola com o Ensino Fundamental I e
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o Ensino Fundamental II. Iniciou sua carreira profissional lecionando Redação, e depois
surgiram outras oportunidades para vir para o Rio ou para Niterói. Passou a também lecionar
para o ensino Médio nas disciplinas de Literatura, Português e Produção Textual e a mesma
coisa com o Ensino Fundamental II, pegando todas as áreas.
Neste caminho de apresentar suas trajetórias de atuação profissional, também
encontramos professores que relatam uma trajetória a partir da escola pública. A professora
Marcia (Português), afirma que na verdade não começou a lecionar em um “espaço ideal de
Educação” porque, antes mesmo de se formar, foi estagiária num curso livre de Redação, em
Niterói, na década de1990. Após esta experiência afirma ter surgido a oportunidade de
lecionar em uma escola particular: “[...] era uma escola católica, aí foi um choque, [...]
porque os meninos eram indisciplinados, era muito difícil conquistá-los para atividades da
Língua Portuguesa, para Redação, aquela preguiça, aquela coisa meio bagunçada e eu tive um
choque realmente[...]”. Ressalta um fator importante para as dificuldades encontradas no
início de sua caminhada profissional, o fato de não ter feito um estágio regular em uma
escola. “[...] eu acho que me fez muita falta, eu apanhei muito e acho que ainda apanho até
hoje por conta de ter começado de cima para baixo no sentido de não começar em escola,
escola, escola, eu acho que é fundamental.” Trilhou um caminho profissional passando por
várias escolas, sempre no ensino particular. Em 2010, fez um concurso público e passou para
o município de Niterói. Assim relata sua nova experiência: “[...] é um choque, pra gente que
está acostumada com um ambiente de escola particular, você pega uma escola pública, é um
choque [...]”.
Os entrevistados com mais tempo de atuação profissional se encontram hoje em um
patamar de segurança financeiro maior, e demonstram esta tranquilidade, porém mesmo
aposentados continuam a trabalhar.

Trabalhei na Universidade Santa Úrsula durante 10 anos e de lá pra cá
sempre trabalhando em escolas principalmente com o Ensino Médio e
escolas onde eu estou há 40 anos eu fiz de tudo um pouco que você possa
imaginar. [...] Professores em sala de aula sempre, muito tempo com prévestibular mas também fazendo um trabalho de Orientação Pedagógica e de
Coordenação de área nas 3 escolas em que eu permaneci por mais tempo. 35
anos numa, 30 na outra e aqui eu estou só há doze. (Prof.ª Alzira – História)
Eu comecei a trabalhar com cartografia, topografia, trabalho de campo, antes
de fazer a Faculdade e depois me interessei por Geografia, trabalhei um
pouco na área de pesquisa na Companhia de Desenvolvimento Industrial,
como estagiário, entrei para o magistério por volta de 1986, fiz uma
especialização em Educação Ambiental, e estou dando aula até os dias de
hoje, já trabalhei em várias escolas[...] (Prof. Carlos – Geografia)
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A professora Luciana (História), depois de ter entrado para o Magistério, ao relatar sua
trajetória profissional apresentou-nos uma atividade voltada primeiramente para a pesquisa e
posteriormente sua inserção no magistério substituindo uma colega e desde então nunca mais
abandonou a sala de aula. A conjunção pesquisa magistério rendeu frutos, que segundo a
mesma são fundamentais para a sua formação e atuação profissional.
Os relatos anteriormente citados atestam como a vida profissional inicial e sua
continuidade no campo educacional por mais diferenciadas que sejam demonstram um perfil
de professores que não se contentam com a formação inicial, buscam sempre mais se formar
e, além disso, demonstra uma realidade muito comum para os professores do Brasil, a
formação em serviço.

5.3.3. Avaliação da proposta pedagógica

Um sentimento comum aos entrevistados no que se refere a este tópico é o interesse
pela proposta apresentada pelo Colégio. Embora com tempo de serviço no Colégio
diferenciados os professores tecem seus comentários que de forma geral são positivos e como
visto colocados em prática.
A professora Alzira (História) afirma ser uma proposta interessante, principalmente
em função da possibilidade dos estudos, da maneira participativa com que o aluno aprende,
além dessa maneira participativa, afirma gostar muito também da possibilidade de troca
interdisciplinar que existe. “É isso que me atrai bastante na metodologia da escola, eu acho
que esta prática interdisciplinar ela é essencial nos dias de hoje.”
Para o professor Carlos M (Geografia) existem momentos esplendorosos, reuniões que
realmente acrescentam, principalmente quando os professores conseguem por em prática a
troca de informação entre indivíduos de uma mesma equipe, ou de equipes diferentes. O
mesmo com muita tranquilidade expôs seu pensamento a respeito de reuniões que poderiam
ser melhor trabalhadas e ou assessores melhores capacitados: “[...] Algumas vezes deixam um
pouquinho a desejar”.
A proposta pedagógica do Colégio, segundo afirma Luciana (História), “não está
apenas centrada no conteúdo, apesar do conteúdo ser extremamente importante. O Colégio
Teresiano, não deixa de lado o conteúdo, ele é muito exigente no conteúdo, mas ao mesmo
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tempo ele tem toda uma preocupação com a formação humana desses alunos e com a
formação cristã.” Os elementos apresentados por esta professora demonstram um grande
conhecimento da proposta, pois os elementos citados como fundamentais se encontram de
uma forma mais ampla na Proposta Sócio Educativa já apresentada neste trabalho. Também
apresenta tal questão a professora Natália:
Eu sei que é uma instituição católica, tem uns princípios que vem lá com
Poveda [...], sei que é uma escola que investe na formação do professor, e
por isso procura realizar um trabalho atrelando conhecimento a pesquisa e a
constante formação, e isso de certa forma reflete no trabalho que a gente
como professor faz com os alunos, apresentação do conteúdo, pautado num
texto, um trabalho de pesquisa, sempre com um caráter interdisciplinar.
(Prof.ª Natália Português)

Márcia, professora de Português, afirma que o Teresiano é uma escola bem engajada
com o conteúdo da formação continuada do professor, da formação do aluno. As estratégias
abordadas pelo Colégio estão muito bem enquadradas aos que o MEC propõe para as
instituições de ensino em termos de diretrizes e objetivos a serem alcançados.
Alguns professores veem a questão da proposta pedagógica com um olhar e
preocupação mais voltados para os alunos na essência, devendo olhar para cada um deles e
perceber que são únicos, tratar da formação do ser humano, com a questão de valores,
trabalhando a pessoa. É um trabalho exigente e repleto de cobranças por parte da direção o
que faz com que os professores cresçam.
Aqui no Teresiano eu leciono há 10 anos. [...] Já passei por uma, já passei
por outra, agora estamos vivendo uma nova proposta. [...] eu acho que a
proposta do Teresiano, em termos de Proposta Pedagógica, de Projeto
Pedagógico, tem muito claro, assim, o caminho da interdisciplinaridade, a
discussão cada vez maior das disciplinas é especificamente as ciências
humanas, o Teresiano tem um peso muito grande pra uma discussão assim
das ciências humanas no sentido de que trabalha expectativa dos direitos
humanos, trabalha com a perspectiva das diferenças, integrar diferenças, eu
acho isso muito curioso, tanto no discurso pedagógico, como na própria
prática, da própria ação pedagógica [...] (Prof. Ronaldo Geografia)
muito estimulante de dizer, é difícil, mas é difícil sempre, isso a gente
acredita, que é fazer essa transformação, tem que estar buscando as
alternativas e os desafios que eu vejo, é trabalhar bem com a família, essa
questão dos valores, que na sociedade atualmente já não tem tanto valor,
estão ficando um pouco de lado, mas eles abraçam se eles tiverem esta
certeza de que as duas coisas estão caminhando juntas.(Prof.ª Rosangela Ens.
Religioso)
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5.3.4. Referenciais teórico-metodológicos da Instituição pesquisada

Os professores demonstraram bastante dificuldade em responder a esta questão no
momento das entrevistas. Podemos, porém, afirmar que alguns deles conseguiram fornecer
um rico material a ser analisado. A professora Eleonora (História) afirma ser uma questão
bastante discutida não só nos momentos de formação, mas como nas reuniões de equipe, nas
reuniões de áreas, de série, de área.
A escola nesse momento ela tem uma transição; até pouco tempo atrás houve
um projeto de trabalho de pesquisa que chamavam de TP (trabalho pessoal)
que hoje em dia ele está reduzido, mas ele ainda existe, que eu acho
extremamente importante de se fixar e aprofundar, que é um trabalho
interdisciplinar, que eles chamavam de trabalho pessoal, é um trabalho de
pesquisa, é um trabalho interdisciplinar, eu acredito, metodologicamente
nisso, que eu acho extremamente importante. (Prof. ª Luciana História)

Márcia, professora de Português relatou como os temas também são discutidos nas
reuniões, concordando assim com a professora Luciana. Concordam, ainda, na necessidade de
planejamento das atividades interdisciplinares: [...] esse tipo de trabalho é bem legal, assim
quando você junta todas as disciplinas, e me ajuda bastante, porque no início pra mim foi,
assim, até um desafio, como é que vou associar este conteúdo aqui a esse tópico aqui lá da
Geografia, sei lá, e depois com as reuniões você vê que os caminhos existem. É necessário
organizar as atividades e conteúdos, e nesse espaço os professores conseguem executar tais
atividades. Percebemos que neste espaço de troca, eles conseguem facilitar a prática
pedagógica, nesse espaço conseguem dialogar, refletir, comentar, criticar.
O que eu considero mais importante é esse intuito da formação moral,
digamos assim, de você sair daqui, embora você tenha diferentes religiões,
diferentes origens, você sai daqui da escola, não só com o seu conteúdo bem
fundamentado, mas o seu conteúdo moral, a sua criação, o modo de conviver
com as outras pessoas e você até acompanha isso nos alunos você vê que
eles mudam essa visão enquanto eles estão aqui dentro. (Prof.ª Vanessa
Matemática)
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5.3.5.

Conhecimentos trabalhados nas reuniões pedagógicas e dinâmicas da sala

de aula

Segundo o conteúdo das entrevistas uma das finalidades das reuniões é essa, de que
sejam colocados imediatamente na prática do cotidiano o que se apreende, discute nestas
reuniões. “É para isso que essas reuniões são feitas, então a gente tem que imediatamente
colocar em prática.” (Prof.ª Alzira, Matemática)
As reuniões acabam por gerar um diferencial nas aulas do Colégio e mesmo em outras
instituições onde lecionam fora. “De certa forma a gente leva aí uma parte de tudo aquilo que
a gente discute, aprende nessas reuniões pra sala de aula.” (Prof.Carlos M., Geografia)
As reuniões segundo afirma a professora Luciana (História), levam a pensar a prática e
a reconhecer que a prática não pode ser transformada sem pensar, pois ela possui uma
reflexão, deve-se por em prática a dinamicidade.
A professora Natália (Português) aponta como alguns conteúdos apreendidos nas
reuniões de formação são colocados em prática em outras instituições. É necessário ressaltar
que a formação é um processo de aprendizado contínuo que vai sendo aplicado de acordo com
as necessidades.
A gente imediatamente tenta aplicar sim, e principalmente quando nós temos
a possibilidade de produzirmos atividades que envolvam duas, três
disciplinas. [...] assim no começo foi um pouco difícil o início desse
trabalho, a gente não estava acostumado, cada um cuidando do seu conteúdo,
e eu acho que com o passar do tempo, aprendemos muito com esse trabalho.
(Prof.ª Maria Almeida – Matemática)
Várias reuniões que a gente já teve de formação continuada, várias coisas
que você vai aprendendo assim são exemplos que você vê em sala de aula,
nossa, realmente isso é a melhor maneira que eu estou fazendo atualmente. E
a troca de informações também entre o grupo de professores. (Prof.ª Vanessa
– Matemática)

5.3.6.

Contribuições das reuniões pedagógicas

O Colégio Teresiano, segundo a professora Alzira (Matemática) , enfatiza muito a
formação continuada nas reuniões semanais. Sempre são apresentadas novidades, ouvem
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especialistas, sempre há novidades para poderem começar a incorporar e aplicar nas salas de
aula.
Nem todos os professores concordam com as propostas das reuniões pedagógicas de
formação, ou com alguns elementos abordados ou mesmo o horário em que acontece. “A
formação [...] transforma a realidade. [...] os professores reclamam do horário, 2ª feira a noite,
das 6 às 8, algumas pessoas, no início da semana, já cansadas, enfim, para alguns não é o
ideal.”(Prof. Carlos, Geografia)
Outros, no entanto,percebem claramente a oportunidade que o Colégio Teresiano dá
para os seus professores. Oportunidade grande de agregar coisas ao trabalho, a sua formação,
de se tornar um profissional melhor.
[...] porque na realidade a gente tem uma formação continuada e interessante
aí fora poderia pagar um curso pra fazer isso, e aqui a gente faz isso e ainda
recebe para fazer isso, [...] a escola está sempre recebendo a gente com
estímulo, assim, ela investe na gente e isso daí é importante. (Prof.ª Eleonora
- Ciências)
Eu acho também isso uma coisa muito boa da escola, esse investimento na
formação continuada que não é só na escola, [...] é um movimento
sócioeducativo no qual ele se vincula também, [...]. (Prof.ª Luciana História)

Para alguns professores o momento de formação é encarado de maneira muito
esvaziado, o chamam de “reciclagem” “[...]a reciclagem está ali o tempo todo, se formando,
porque as coisas vão mudando [...] é realmente um trabalho continuado, uma formação
continuada, com certeza”(Prof. Ney - Ed. Física). Cremos que esta postura com as novas
legislações e com os programas de Formação instituídos pelo governo não cabe mais. Os
professores, além da formação continuada que é fundamental, devem ser instruídos quanto as
propostas que são apresentadas para a efetiva realização destas formações e como estes
momentos devem ser encarados.

[...] tenho me informado muito aqui no Colégio Teresiano, tenho entrado em
contato com propostas super interessantes, discutido, analisado a partir de
encontros promovidos aqui nesse espaço do Colégio Teresiano. Acho que
sim, ele prioriza bastante a formação em serviço, a formação no trabalho, a
formação, enfim.”(Prof. Ronaldo - Geografia)

Percebemos que as reuniões numa visão geral dos professores são importantes e
fundamentais. É por meio delas que eles conseguem interagir, promovem os trabalhos
interdisciplinares e trocam informações. As práticas vão sendo transformadas, para o
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benefício dos alunos e para o benefício próprio. Valorizam, assim, as propostas formativas
propostas pelo Colégio e pela Instituição Teresiana.

5.3.7.

Avaliação das reuniões pedagógicas

O processo avaliativo aparece como sendo de suma importância, porém aspectos já
apresentados anteriormente são novamente elencados como é o caso da reciclagem. “As
reuniões pedagógicas são avaliadas como fundamentais para nossa reciclagem, pra nossa
formação continuada, nosso eterno aprendizado, principalmente pela troca de experiências
que a gente tem com os colegas [...] (Prof.ªAlzira, História). É tido como um momento de
integração, momento de trabalhar juntos, um momento não só de trabalho por área, mas com
toda a equipe de professores do Colégio. Apresentam a importância do trabalho com todos os
segmentos, com todas as séries, pois tais posturas são muito enriquecedoras e o espaço das
reuniões pedagógicas se apresenta como fundamental para o exercício da reflexão. “O espaço
tem que ser permanente e aí ele funciona muito bem. Agora, pretender fazer uma
intensionalidade com professores apenas discutindo na hora do cafezinho, não funciona. Não
dá, não funciona. Não dá certo. Nada” (Prof.ªAlzira - História).
O Professor Carlos (Geografia) apresenta a importância de se ter um espaço para
poder planejar, traçar estratégias, estratégias semanais, mensais, o aprendizado de técnicas
novas de ensinar, o conhecimento de novas teses e teorias, tudo isso é apresentado como
fatores de enriquecimento para vida profissional.

Sim, eu acho que é um momento que você pode estar com seus pares, ou
aqueles que dividem a mesma série, ou aqueles que dividem a mesma
disciplina. E por mais que a gente se encontre e tal, não acontece, se você
não tiver um horário específico pra esse tipo de encontro, por mais que haja
o desejo, fica no desejo. Porque não juntar no mesmo horário. (Prof. ª Marcia
- Português)

Nádia, a professora de Artes, apresentou uma reflexão a respeito do que o mercado
exige das escolas hoje, bem como o que as políticas públicas propõem no âmbito da formação
continuada. Com sua reflexão deu a entender que o Colégio, responde as questões
apresentadas: “[...] eu acho legal assim, ele quer que a gente se atualize e ele dá tempo, coloca
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a gente em contato com pessoas que a gente percebe que realmente estão passando coisas
mais atuais pra gente, então acho super-válido” (Prof.ª Nádia - Artes).
Já a Prof. ª Natália (Português)levou-nos a entender que, na sua opinião, as reuniões de
formação tem maior sentido e conteúdo quando se dá por seguimentos e não no geral. As
reuniões por segmento são mais produtivas, pois os professores dispõem assim de mais tempo
para dialogar com os seus pares, e fazer um trabalho interdisciplinar.

Eu acho que a Formação Continuada é fundamental e eu vejo que a escola
tem uma política de incentivo disso com os professores, acho isso realmente
bacana. São pequenos cursos que vãooferecendo, seja pelo movimento
sócio-educativo ou outros movimentos, são as palestras que são dadas, então
a escola, sabendo da importância e nós, enquanto professores também
sabendo disso, tem uma parceria bacana e a gente cresce junto com isso daí.
Eu acho que a Formação é fundamental pro professor não ficar estagnado,
mas justamente, ampliar seu conhecimento mais que ampliar, ter a troca.
Você precisa dessa troca pra poder crescer. A partilha das experiências, isso,
e as reuniões são ótimas pra isso também. (Professora Natália, Português)

“[...] Então é claro que são super-válidas essas reuniões, a gente acrescenta e muito na
prática, muito [...]”. O Professor Ney (Ed. Física) relatou como as reuniões não deixam de ser
uma reciclagem em que eles apreendem muito a cada final de mês pela reunião geral para
todos os professores. Nestas reuniões sempre tem muitas pessoas convidadas, muitos temas de
formação e atualização muito importantes porque, assim podem ficar o tempo todo atualizado
com os problemas que vão acontecendo no mundo, e a escola está sempre preocupada com
tais temas. “[...] Formação inicial trabalhada aqui no colégio, pra mim, um Colégio de ponta,
de alto nível a formação desses alunos é realmente um privilégio [...] estarem trabalhando
com os professores que trabalham aqui do Colégio” (Prof. Ney, Ed. Física).
A Professora Maria Almeida (Matemática) foi categórica ao afirmar que o Colégio
valoriza a Formação Continuada e os momentos que o mesmo oferece aos seus professores.
Apresenta a questão do pouco tempo, como um empecilho para a formação, porém reafirma a
importância de tais movimentos, porque é uma possibilidade de ir além, de ser independente.

Constantemente e a gente também observa assim um caminhar a favor,
digamos assim, constante avaliação dessas reuniões, os assuntos que os
professores acham que são importantes trabalhar nessas reuniões, há um
movimento em busca daquilo que vai ser importante pra gente [...] Eu acho
importante também pra todos os profissionais, porque embora você tenha
uma formação, eu por exemplo, tive uma formação com bastante prática, eu
acho, com bastante prática, porque 1 ano e meio da minha Faculdade eu
fiquei em sala de aula. Então pra mim, foi muito importante isso. Mas isso
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foi meu, eu é que fui atrás. É, eu busquei por onde. (Prof.ª Vanessa Matemática)

5.3.8.

Relato de experiência de formação

No momento das entrevistas quanto foram questionados a respeito da possibilidade de
relatar suas experiências de formação, ficou perceptível a descontração dos mesmos em fazer
tais relatos.

É o momento, com certeza, de valorização e essa, nós estamos chamando aí
de formação continuada porque é um momento de aprendizagem, ou você
planeja esse trabalho interdisciplinar foi uma grande aprendizagem, eu
quando aplico técnicas que eu aprendi aqui em outra escola, os trabalhos
chamam a atenção pelo diferencial, pelas suas características, pelo seu
modelo de orientação para a pesquisa, foi algo que se desenvolveu muito
aqui.(Prof. Carlos – Geografia)

Como elementos fundamentais no relato da experiência de formação, a Professora
Luciana (História) afirma que tais experiências levam a sair do comodismo, propor uma
reflexões que são aprofundadas nas reuniões pedagógicas, gerando troca com os outros, trocas
que são fundamentais no processo de avaliação, no cotidiano do magistério, não sendo
esporádico nem estanque, ela tem que ser constante.

Então, eu tive a minha formação inicial, que foi importante [...]. Se eu não
tivesse tido a formação continuada, eu não teria aprendido mais nada na
minha vida e porque eu aprendi muito nesses 25 anos de magistério, na
prática de procurar mesmo, eu sempre fui” [...] “a formação de professor não
pode se pensar só em formação inicial, pra mim isso é fundamental, tem que
continuar por interesse próprio, pessoalmente cada um tem, enfim buscar
mas as instituições de ensino tem também que promover isso, não pode ser
só individual, né, eu acho que tem que ter as duas coisas. (Prof.ª Luciana História)

Algumas reuniões apresentam ter um maior caráter formativo, harmonioso, onde os
professores têm a oportunidade de conhecer ainda mais a filosofia da escola e possam
trabalhar juntos dentro desta linha. As reuniões de série, ou por segmento também são
importantes, mas, no entanto percebe-se que é um trabalho um pouco mais específico,
pensando mais diretamente na atuação de determinada séries, valorizando assim a questão
interdisciplinar. (Prof.ª Natália, Português)
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Eu acho interessante quando a gente está fazendo a troca de informações do
grupo de professores e o que acontece, volta e meio, que você vê que um
professor fala uma coisa de um determinado aluno, de algum acontecimento,
e outro professor se manifesta que aquilo também, já aconteceu, que esse
aluno tem um comportamento recorrente, eu acho importante essa troca [...]
(Prof.ª Vanessa – Matemática)

Percebemos que, por meio das entrevistas acima analisadas, que as Reuniões
Pedagógicas de Formação realizadas no Colégio Teresiano caracterizam-se como um espaço
que possibilita aos professores transformar o colégio num lugar onde acontece a análise, onde
as práticas são partilhadas, as dúvidas e as inquietações são levadas para que o grupo possa
refletir conjuntamente e chegar a possibilidades de ação sobre o trabalho docente, onde a
experiência transforme a realidade (NÓVOA, 2009). Observamos este anseio nas entrevistas
dos professores, bem como nas das coordenadoras.

5.4.Reflexões: direção e professores num processo de formação

Nossas reflexões a respeito das entrevistas num processo de análise de conjunto nos
levam a perceber que o Colégio Teresiano, inspirado nas propostas de Pedro Poveda, viabiliza
semanalmente um espaço de formação continuada para seus professores, respondendo as
necessidades de um processo continuado de formação. As reuniões acontecem em conjunto e
periodicamente há a oportunidade de uma reunião por segmentos. Estas reuniões são todas
planejadas pela direção e eventualmente também os professores são chamados a dar
sugestões.
As reuniões como percebemos possuem o foco voltado para o desenvolvimento do
currículo e no trabalho interdisciplinar. Visam o aperfeiçoamento contínuo do professor e o
bom desempenho escolar dos alunos, além de que aprendam os valores cristãos do anúncio do
evangelho. Todas as atividades do Colégio são apresentadas com um caráter formativo. Este
item fora discutido com maior profundidade pela direção. A caminhada de formação
diferenciada revela o amor, respeito e dedicação pela educação, além da importância da
formação inicial com a continuada. Também apresentam uma relação da trajetória de
formação com a necessidade de se manterem em serviço.
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Quando abordados a respeito da trajetória de atuação profissional, nos deparamos com
sentimentos de incerteza e angústia. A trajetória de atuação profissional dos entrevistados
apresenta uma realidade muito forte e comum para os professores no nosso país. Direção e
professores relatam suas trajetórias profissionais a partir da escola pública, na sua maioria.
Frisam a necessidade do trabalho em conjunto com os estudos. É interessante notar que a
trajetória profissional perpassa por várias escolas ao mesmo tempo. Aqueles mais experientes
na vida profissional relatam uma maior tranquilidade financeira, diferentemente dos que
possuem menor tempo na carreira ou estão no início da caminhada.
A vida profissional e sua continuidade na escola, seja pública ou particular, são
apresentadas como um elemento necessário e fundamental. Direção e professores não se
contentam com as etapas da formação inicial, mas procuram vivenciar a continuidade de suas
formações. Esta busca de conciliar formação e serviço são realidades apresentadas e
vivenciadas por grande parte dos professores.
Recordamos que, ao tratarmos da avaliação da proposta pedagógica, as respostas
revelam que este é um elemento primordial para o trabalho escolar. A proposta se constrói
num processo de caminhada e avaliação. Direção e professores apresentam total sintonia
quando oferecem uma grande confiança e interesse na proposta pedagógica do Colégio. Tais
fatos se revelam quando se manifesta o interesse de cada envolvido em colocar os elementos
desta proposta na prática do cotidiano. Todos ressaltam a importância do trabalho
interdisciplinar que a proposta apresenta.
Também podemos encontrar sintonia entre a equipe quando relatam a importância de
trazer para a educação os princípios de uma educação cristã. Diante das referências citadas, o
Colégio reforça a sua decisão de retomar a formação continuada, colocando em prática na
vivência escolar. Tal atitude foi se transformando em realidade e se tornou parte do processo
em um paralelo com a proposta sócio-educativa que estava sendo gestada. De acordo com os
professores, o Colégio tem um grande engajamento com a formação continuada e com as
políticas e diretrizes a esse respeito.
Os referenciais teórico-metodológicos da Instituição pesquisada nos levam a perceber
diferenças nas respostas. A direção desenvolve a questão com segurança, pois são estes os
elementos que conduzem o trabalho no Colégio, que não fica somente nos conteúdos, mas são
também representados pelas propostas de formação. Os professores apresentaram
dificuldades, porém concordam, ainda, na necessidade de planejamento das atividades
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interdisciplinares. Percebemos que neste espaço de troca, eles conseguem facilitar a prática
pedagógica, dialogar, refletir, comentar, criticar.
A implementação, de acordo com a direção da proposta sócio-educativa, que era uma
proposta para as Instituições Teresianas da América Latina, veio sistematizar a formação dos
educadores.
Conhecimentos trabalhados nas reuniões pedagógicas versus sala de aula foram
questões apresentadas apenas para os professores.Esses são unânimes em afirmar que os
conhecimentos que são desenvolvidos, adquiridos nas reuniões de formação são colocados em
prática, gerando um diferencial nas aulas do Colégio ou em outras instituições. Também
afirmam que são levados a repensar a prática e refletir a ação. É necessário ressaltar que a
formação é um processo de aprendizado contínuo que vai sendo aplicado de acordo com as
necessidades. No item das contribuições das reuniões pedagógicas, a direção destaca o
esforço do Colégio em aplicar as políticas públicas para a formação dos professores bem
como para a formação dos alunos como um todo.Estas reuniões enfatizam muito a formação
continuada.Desta forma percebemos que não ficam restrito somente ao que é proposto pelas
políticas públicas de formação e

pelo que vem da Universidade, mas vão além,

proporcionando uma dinâmica formativa em um constante processo de transformação.
Alguns professores discordam de alguns elementos destas reuniões de formação,
porém em seus relatos não souberam também apresentar soluções. Estes mesmos professores
configuram os momentos de formação como momentos de reciclagem, o que não condiz com
as propostas do governo, nem com o debate do campo educacional.As contribuições não
ficam somente na formação para o mundo do trabalho, mas para uma qualidade de educação
que parta da construção da pessoa humana, numa educação que se crê, com o intuito de
conduzir para fora todo o potencial criador do ser humano.Reuniões formativas fazem toda a
diferença, pois dão uma identidade de equipe, dão uma identidade de trabalho em que a linha
pedagógica fica

apresentada de forma mais explícita, tornando-se

mais concretizada,

gerando vínculos mais fortalecidos.
A direção avalia como fundamental e os momentos são esperados pela grande maioria
dos professores. Tanto a direção como os professores percebem as reuniões de forma
diferenciadas. Os professores dos primeiros seguimentos juntamente com a direção se
expressam com maior satisfação e alegria ao reconhecer a suma importância da formação
continuada. São momentos de integração, momentos de trabalhar juntos, não só de trabalho
por área, mas com toda a equipe de professores do Colégio.
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Percebemos que a maioria dos profissionais do Colégio veem os momentos formativos
com o intuito de os professores poderem trocar experiências e informações.
Os relatos das experiências apresentados pelas diretoras e pela coordenadora caminham
no sentido de fortalecimento das realidades envolvidas no processo educativo, bem como a
busca de sempre mais caminhar buscando o enriquecimento do profissional e mesmo dos
alunos, numa relação interdisciplinar e mesmo interpessoal. As reuniões na sua maioria são
vividas “na carne”, pois em certos momentos são relatadas atitudes que expressam a
dificuldade de lidar com os professores, seja pelo motivo de terem vários empregos ou por
não quererem continuar seu processo formativo.
É o momento, com certeza, de valorização e o Colégio nomeia estes momentos de
formação continuada porque é um momento de aprendizagem. Experiências levam a sair do
comodismo, propor uma reflexão. Tais reflexões são aprofundadas nas reuniões pedagógicas,
gerando troca com os outros, trocas que são fundamentais no processo de avaliação, no
cotidiano do magistério.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve como objetivo analisar como uma Escola de Aplicação
Confessional Católica desenvolve as práticas formativas para seus professores no cotidiano, a
fim de observar de que forma o Colégio aplica as políticas públicas elaboradas pela União no
campo da Formação Continuada.
Faremos a seguir uma sistematização, procurando refletir sobre as questões que
nortearam a presente pesquisa.
Como a escola pesquisada aplica as políticas públicas direcionadas à Formação
Continuada de Professores? Foi possível verificar que o Colégio aplica as Políticas de forma
sistematizada, promovendo momentos de formação semanais para seus professores. As
iniciativas do Colégio viabilizam a implementação das políticas indicadas nos documentos
governamentais, assim como aquelas que estão presentes no debate acadêmico.
Por meio da entrevista com a Diretora Geral Prof.ª Glória de Fátima, foi possível
constatar que o processo de definição das políticas de formação continuada implementada
pelo Colégio originou-se do intuito de aplicar as propostas formativas da Instituição Teresiana
de formação humana e do desejo dos professores de terem oportunidades de relacionamentos,
formação e debates coletivos. O planejamento e a execução das ações desenvolvidas no
Colégio dialogam, em parte, com as propostas definidas pela União no PNE (2001) que
aponta como diretrizes a busca em formar profissionais onde lhes seja assegurado o
desenvolvimento enquanto cidadão e profissional, que tenha pleno domínio dos
conhecimentos e dos métodos de promoção da aprendizagem. Ainda é proposto um processo
de formação continuada que permita ao professor um crescimento contínuo.
Inspirados nas propostas de Pedro Poveda viabilizam semanalmente um espaço de
formação continuada para seus professores, respondendo às necessidades de um processo
continuado de formação. Estes momentos formativos acontecem em conjunto e
periodicamente há oportunidade de uma reunião por segmentos. Acontecem sempre
momentos de planejamento para que estas reuniões sejam realmente formativas. Com
frequência os professores são chamados a participar dos momentos de elaboração das
reuniões.
O desenvolvimento do currículo e o trabalho interdisciplinar são focos das reuniões
Pedagógicas de Formação, tendo por finalidade o aperfeiçoamento contínuo do professor e o
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bom desempenho escolar dos alunos, além de que aprendam os valores cristãos do anúncio do
evangelho.

As atividades do Colégio são apresentadas com um caráter formativo. Nos

momentos de reunião pedagógica e nas entrevistas percebemos que, embora possuam
caminhadas formativas diferenciadas, fica perceptível o envolvimento com a educação.
Quais as definições e regulamentações da própria Instituição quanto à Formação
Continuada de Professores? As concepções de formação continuada presente nas entrevistas
desenvolvidas no Colégio são bem variadas, apresentando uma tendência técnica baseada na
transmissão de conhecimentos; outra de “reciclagem”, ou seja, um momento de renovar o que
se apreendeu nos estudos iniciais; e uma visão de busca de crescimento pessoal e profissional
onde os conhecimentos são trabalhados e partilhados, buscando dar resposta aos anseios que o
próprio Colégio tem a respeito das suas reuniões formativas. É destacado por parte da direção
o esforço do Colégio em aplicar as políticas públicas para a formação dos professores bem
como para a formação dos alunos como um todo.
Como são desenvolvidos os processos de formação continuada na escola que consiste
lócus da pesquisa? As Reuniões Pedagógicas que acontecem semanalmente apresentam
momentos formativos focados no desenvolvimento do currículo e orientadas para que o
professor aperfeiçoe a prática docente de modo que os alunos melhorem o desempenho
escolar. Podemos perceber que em vários momentos nas reuniões pedagógicas os professores
puderam manifestar suas opiniões, críticas e reflexões que levaram o Colégio a revisar e
mesmo a repensar suas propostas formativas em comum acordo com as políticas propostas.
Ficou muito marcante como a ideia de autoformação é incentivada e viabilizada pelo
Colégio Teresiano, através das atividades desenvolvidas nas Reuniões Pedagógicas de
Formação e assim é enfatizada a formação continuada.
O Colégio não fica apenas no que é proposto pelas políticas públicas de formação e
pelo que vem da Universidade, mas vai além, proporcionando uma dinâmica formativa em
um constante processo.
As contribuições não ficam somente na formação para o mundo do trabalho, mas para
uma qualidade de educação que parta da construção da pessoa humana, educação que se crê,
conduzir para fora todo o potencial criador do ser humano.
Qual a visão (concepção, abordagens) e qual a participação da equipe pedagógica no
processo de formação continuada? Os resultados das análises das entrevistas mostram que as
formações desenvolvidas no Colégio são muito bem avaliadas pelos professores e revelam
ainda, segundo os próprios professores, a potencialidade dessas atividades que embora sejam
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realizadas com professores de todos os segmentos, proporcionam a troca de experiência e o
enriquecimento cultural de todos os participantes. É importante salientar que os próprios
professores são responsáveis também pelo sucesso e bom êxito das reuniões, pois depende
muito das suas motivações e do ânimo com que participam. Recordamos que as Reuniões de
formação acontecem num horário definido, que é de conhecimento de todos, é remunerado
como hora aula e desde a contratação são informados de tal formação e da importância de se
fazerem presentes. Dos doze professores entrevistados apenas um faz uma avaliação
questionando alguns elementos desta formação.
A direção avalia como fundamentais e momentos esperados pela grande maioria dos
professores. Tanto a direção como os professores percebem as reuniões de forma
diferenciada. Os professores dos primeiros segmentos juntamente com a direção se expressam
com maior satisfação e alegria ao reconhecerem a importância da formação continuada.
São momentos de integração, de trabalhar juntos, não só de trabalho por área, mas
com toda a equipe de professores do Colégio. Percebemos que a maioria dos profissionais do
Colégio veem os momentos formativos com o intuito de os professores poderem trocar
experiências e informações.
Como os professores vivenciam ou se apropriam da Formação Continuada? Segundo
o conteúdo das entrevistas uma das finalidades das reuniões é levar para a prática os
conteúdos adquiridos e vivenciados nas reuniões.
Os relatos das experiências apresentados pelas diretoras e coordenadora caminham no
sentido de fortalecimento das realidades envolvidas no processo educativo, bem como a busca
de sempre mais caminhar buscando o enriquecimento do profissional e mesmo dos alunos,
numa relação interdisciplinar e mesmo interpessoal.
As reuniões na sua maioria são vividas “na carne”, pois em certos momentos são
relatadas atitudes que expressam a dificuldade de lidar com os professores seja pelo motivo de
terem vários empregos ou por não quererem continuar seu processo formativo.
É o momento, com certeza, de valorização e essa, nós estamos chamando aí de
formação continuada porque é um momento de aprendizagem. Experiências levam a sair do
comodismo, propor uma reflexão. Tais reflexões são aprofundadas nas reuniões pedagógicas,
gerando troca com os outros, trocas que são fundamentais no processo de avaliação, no
cotidiano do magistério.
Os resultados acima foram sistematizados a partir do trabalho de campo, incluindo
observações do cotidiano escolar, registros do caderno de campo e entrevistas, o que vem
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fortalecer a concepção de que as Reuniões Pedagógicas de Formação são lugares de formação
coletiva dos professores. É igualmente importante ressaltar que essas formações não ficam
somente nestas reuniões, pois o Colégio oferece,incentiva a continuidade dos estudos. A
alegria e disposição em narrar as experiências de formação vivenciadas pelos professores,
sobretudo na interdisciplinaridade, revela que as oportunidades oferecidas nas reuniões de
formação são experiências efetivamente vividas pelos mesmos nas salas de aula.
Podemos ainda concluir que a partir dos referenciais teórico-metodológicos escolhidos
para fundamentar a pesquisa e que ofereceram suporte necessário para a investigação, a
seleção de autores para o diálogo e a qualidade da interlocução nos levaram a perceber que o
percurso metodológico percorrido foi fértil na produção dos dados, o que possibilitou
perceber a convergência entre os caminhos propostos pelas políticas de formação, as
discussões acadêmicas e as propostas do colégio de aplicação.
Essa convergência pode contribuir para a construção de novos paradigmas na
formação docente, que buscam reconhecer o papel de protagonista que o professor executa no
que diz respeito ao saber-fazer pedagógico.
Apesar de tudo o que é feito, percebemos que ainda prevalece em alguns momentos e
em alguns envolvidos uma concepção de formação centrada no modelo aplicativo, que se
traduz em cursos, palestras, treinamentos, secundarizando a experiência docente ou mesmo a
voz do professor.

100

REFERÊNCIAS
ABREU, Mônica Cristina dos Santos. Formação Continuada: Uma Reflexão Sobre a
Ressignificação da Prática Docente. Rio de Janeiro: UFRJ/PPGE, 2006
ANDRE, Marli; SIMOES, Regina H.S.; CARVALHO, Janete M. e BRZEZINSKI, Iria.
Estado da arte da formação de professores no Brasil. Educ. Soc. [online]. 1999, vol.20,
n.68,
pp.
301-309. Disponível
em:
http://dx.doi.org/10.1590/S010173301999000300015. Acesso em: 25 de setembro de 2011.
ANFOPE. Documento final do X Encontro Nacional. Brasília, 2000.
ALARCÃO, Isabel (Org). Formação reflexiva de professores: estratégias de supervisão.
Porto: Porto Editora, 1996.
ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais e
sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. 2. ed., São Paulo, Pioneira, 2000.
___________. Usos e abusos dos estudos de caso. Cadernos de Pesquisa, v. 36, n. 129, p.
637-651, 2006.
BOGDAN, Robert C. ; BIKLEN, SáriKnopp. Investigação qualitativa em educação.
Portugal: Porto, 1994.
BRAGANÇA, Inês Ferreira de Souza. Fragmentos Autobiograficos: Memória e Formação
Continua de Professores. Contexto e Educação. Editora UNIJUI – Ano 16, n 63 – jul./set.
2001 – p. 107 – 118.
___________. Pensando a formação de professores/as-pedagogos/as no Brasil: quando a
memória e a narração atravessam a formação docente. Comunicação apresentada no III
Seminário Nacional: Educação e Poder, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, 2003.
___________. Formação e profissionalização docente no Brasil: instituições, práticas
educativas e história. In: As Redes de Conhecimentos e as Tecnologias. Rio de Janeiro:
Laboratório Educação e Imagem, 2009.
___________. Projeto de Pesquisa. Curso de Pedagogia no Rio de Janeiro após Diretrizes
Curriculares Nacionais: Políticas de Conhecimento e Formação. Rio de Janeiro, 2010.
___________. Sobre o conceito de Formação na abordagem (auto)biográfica. Educação,
Porto Alegre, v. 34, n. 2, p.157-164, maio 2011.
BOBBIO, Norberto. O conceito de sociedade civil. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de
Janeiro. Edições Graal, 1982.

101

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília,
DF: Senado, 1988.
__________. Lei n.° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 20.12.1996.
__________. Lei n.° 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de
Educação e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 10.01.2001.
__________. RESOLUÇÃO CNE/CP Nº. 1, de 15 de maio de 2006. Institui Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. Disponível
em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf. Acesso em: Fev. 2007
__________. Projeto de Lei n.º 8.035, de 2010. Plano Nacional de Educação para o decênio
2011 – 2020. Disponível em:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490116>
Acesso em: Jan. 2012
BARBIER, René. A pesquisa-ação. Brasília: Plano Editora, 2002.
CANDAU, Vera Maria. Algumas Características Fundamentais da Pedagogia Povedana.
Colégio Teresiano 50 anos: Uma História de muitas Vidas. Rio de Janeiro s/d p. 16-20.
CHAUÍ, Marilena. A tortura como impossibilidade da política. In: ELOYSA, Branca (ORG.).
I Seminário do Grupo: Tortura nunca mais. Petrópolis, Vozes, 1987, p. 28-37.
COLÉGIO TERESIANO, Uma tomada de posição. Marco Filosófico. Rio de Janeiro, 1982.
_________. Marco Pedagógico. Rio de Janeiro, 1987.
_________. 2010. Disponível em: http://www.teresiano.g12.br/teresiano/colegio/index.htm.
Acesso em: 23 Agos. 2011.
CONAE – Conferência Nacional de Educação. Documento Final. Brasília: MEC, 2010
CONTRERAS, José. A autonomia de professores. São Paulo: Cortez, 2002.
CORREA, Angela Maria de Lacerda. Educação e Evangelização: um binômio inseparável
para Pedro Poveda. Colégio Teresiano 50 anos: Uma História de muitas Vidas. Rio de
Janeiro. s/d p. 40-43.
CURY, Carlos Roberto Jamil. PNE: avanços a passos lentos. Revista Escola Pública. Ano IV,
Nº 19, Fev/Mar 2011. p. 06 – 10

102

__________. Federalismo político e educacional. In:FERREIRA, Naura Syria Carapeto.
POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DA Educação. Brasília: Líber Livro editora, 2006.
__________. A educação Básica no Brasil. Educ. Soc., Campinas, vol. 23, n. 80,
setembro/2002. Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br Acesso em: 13 de set. 2011.
DOURADO, Luiz F (Org.). Plano Nacional de Educação (2011-2020): avaliação e
perspectivas. Goiânia: Editora da UFG/Autêntica, 2011.
ESCORSIN, Ana Paula. Formação Continuada do Professor Universitário: Politicas e
Práticas. PUC-PR, 2009.
FERREIRA, Naura Syria Carapeto. Repensando e Ressignificando a Gestão Democrática
da Educação na “Cultura Globalizada”. In, Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 89, p. 12271249, Set./Dez. 2004.
GATTI, Bernadete A.. Formação continuada de professores: a questão psicossocial. Cad.
Pesqui. [online]. 2003, n.119, pp. 191-204. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S010015742003000200010 Acesso em: mai. 2012.
___________. BARRETO, Elba Siqueira de Sá. Professores do Brasil: impasses e desafios.
Brasília: UNESCO, 2009. 294 p.
___________. Análise das políticas públicas para formação continuada no Brasil, na
última década. Revista Brasileira de Educação v. 13 n. 37, p. 57 – 70. jan./abr. 2008.
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v13n37/06.pdf Acesso em:Nov. 2010.
___________.Formação de professores no Brasil: características e problemas. Educ.
Soc. [online].
2010,
vol.31,
n.113,
p.p.
1355-1379.
Disponível
em:
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-73302010000400016 . Acesso em: Out. 2012.
____________. Análise das políticas públicas para formação continuada no Brasil, na
última década. Rev. Bras. Educ. [online]. 2008, vol.13, n.37, p. 57-70. Disponível em:
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782008000100006 Acesso em: Out. 2012.
____________ . BARRETTO, Elba Siqueira de Sá. ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo de
Afonso. Políticas docentes no Brasil: um estado da arte. Brasília: UNESCO, 2011. 300 p.
GRAMSCI, Antonio. A Concepção Dialética da História. Rio de Janeiro, Brasiliense, 1991
b.
INSTITUIÇÃO TERESIANA. Educar em Tempos Difíceis. Proposta Sócio-Educativa da
Instituição Teresiana na America Latina, Rio de Janeiro, 2002.

103

KRAMER, Sonia. Propostas Pedagógicas e Curriculares: subsídios para uma leitura
crítica. In: MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa. Currículo: políticas e práticas. Campinas,
SP: Papirus, 1999. p. 169
LIBÂNEO, José Carlos. Educação escolar, políticas, estruturas e organização. 2 ed. SP:
Cortez, 2005.
LIBANEO, José Carlos e PIMENTA, Selma Garrido. Formação de profissionais da
educação: visão crítica e perspectiva de mudança. Educ. Soc. [online]. 1999, vol.20, n.68, pp.
239-277. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0101-73301999000300013. Acesso em:
Nov. 2011.
LIBANEO, José Carlos and e PIMENTA, Selma Garrido. Formação de profissionais da
educação: visão crítica e perspectiva de mudança. Educ. Soc. [online]. 1999, vol.20, n.68,
pp. 239-277. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0101-73301999000300013. Acesso
em: Nov. 2012.
LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. São
Paulo: EPU, 2007.
MARTINS, Ângela Maria. A Descentralização como eixo das reformas do Ensino: uma
discussão da literatura. Educ. Soc. [online]. 2001, vol.22, n.77, pp. 28-48. Disponível em:
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-73302001000400002 Acesso em: Fev. 2012.
MARTINS, G. A. Estudo de Caso: Uma Estratégia de Pesquisa. - 2. Ed.- São Paulo: Atlas,
2008.
NÓVOA, António. Para una formación de profesoresconstruida dentro de laprofesión.
Revista de Educación. Madrid, n°. 350, septiembre - diciembre, 2009. Disponível em:
http://www.revistaeducacion.mec.es/re350/re350_09por.pdf. Acesso em: Agos. 2010.
__________. Concepções e práticas da formação contínua de professores: In: Nóvoa
A. (org.). Formação contínua de professores: realidade e perspectivas. Portugal:
Universidade de Aveiro, 1991.
__________. Professores: imagens do futuro presente. Educar, Lisboa, julho/2009.
__________. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, António (coord.).
Os professores e sua formação. 3 ed. Lisboa, Dom Quixote, 1997.
__________. Vidas de Professores. Org. Porto. Porto Editora, 2007.
PARO, Vitor Henrique. Administração escolar: introdução crítica. 15 ed. São Paulo
Cortez, 2008.
_______. Qualidade do ensino: a contribuição dos pais. São Paulo: Xamã, 2000.

104

PENA, G.A.C. A Formação continuada de professores e suas relações com a prática
docente. Belo Horizonte, 1999. Dissert. (mestr.) Faculdade de Educação da UFMG.
PICETTI, Jaqueline Santos. Formação Continuada de Professores: da abstração
reflexionante à tomada de consciência. Porto Alegre, 2008. Tese (Doutorado em Educação).
Faculdade de Educação. UFRGS.
PIMENTA, Selma G.; GARRIDO, Elsa; MOURA, Manoel. Pesquisa colaborativa na
escola; uma maneira de facilitar o desenvolvimento profissional dos professores. In:
MARIN,Alda J. (org.) Formação continuada. Campinas: Papirus, 2000.
__________; GHEDIN, Evandro (Org.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de
um conceito. São Paulo: Cortez, 2002b. p. 17-52.
PINEAU, Gaston. A autoformação no decurso da vida: entre hetero e a ecoformação. In:
NÓVOA, António; FINGER, Matthias (Org.). O método (auto)biográfico e a formação.
Lisboa: Ministério da Saúde, 1988. p. 65-77
POVEDA, Pedro. Amigos Fortes de Deus. Tradução, comentários e seleção de textos D.
Gómez Molleda. Rio de Janeiro, Nacea e Inter Cultural, 2000.
SAVIANI, Dermeval. Política e educação no Brasil: o papel do congresso nacional na
legislação do ensino. 6. Ed. Campinas, SP: Autores associados, 2008.
SANTOS, L.L.C.P. Dimensões pedagógicas e políticas da formação continua. In: VEIGA,
I. P. A. (org.). Caminhos da profissionalização do magistério. Campinas: Papirus, 1998, p.
123-36.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23ª ed. São Paulo:
Cortez, 2007.
SCHEIBE, L. Valorização e Formação dos Professores para a Educação Básica:
Questões Desafiadoras para um Novo Plano Nacional de Educação. Educ. Soc.,
Campinas, v. 31, n. 112, p. 981-1000, jul.-set. 2010.
TARDIF, M. Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários: elementos
para uma epistemologia da prática profissional dos professores e suas consequências em
relação à formação para o magistério. Revista Brasileira de Educação. Nº 13,
jan/fev/mar/abr, 2000.
UERJ, 2011. Colégio de Aplicação. Disponível em: http://www.cap.ufrj.br/ Acesso em: 23
Agos. 2011.
VICENTINI, P. P; LUGLI, R.G.. História da profissão docente no Brasil: representações
em disputa. São Paulo: Cortez. 2009.

105

YIN, Robert K. Estudo de caso – planejamento e métodos. 4ed.. Porto Alegre: Bookman,
2010.

106

ANEXO I – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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ANEXO II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu,
____________________________________________________________,
Identidade nº ________________, participarei da pesquisa intitulada “Políticas e Práticas de
Formação Continuada de Professores em um Colégio de Aplicação Confessional”, realizada
pelo Professor Eduardo SeccattoCaliman, Identidade nº 153598, aluno do mestrado da
Universidade Estácio de Sá, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Inês Ferreira de Souza Bragança.
O pesquisador informou-me que o objetivo da pesquisa é analisar como uma Escola de
Aplicação Confessional Católica desenvolve as práticas formativas para seus professores no
cotidiano.
Participarei dessa pesquisa concedendo uma entrevista que será gravada em áudio,
sem riscos relacionados aos procedimentos que serão realizados neste estudo, as informações
que fornecerei serão úteis para estudos e ações na área de Educação.
A presente autorização é concedida de forma gratuita e voluntária, estou ciente de que
posso me recusar a participar da pesquisa ou sair dela a qualquer momento, se assim desejar, e
ainda que o pesquisador está isento do pagamento de quaisquer ônus, a qualquer tempo e sob
qualquer pretexto pela utilização das informações da minha entrevista, podendo usá-las ,
integralmente ou em partes, sem restrições de prazos, para sua dissertação de mestrado, bem
como em trabalhos acadêmicos de natureza essencialmente pedagógica, de formação e
pesquisa, incluindo comunicações orais e/ou publicações.
O pesquisador deste estudo poderá retirar-me da pesquisa a qualquer momento, se ele
julgar necessário, sendo assegurado o completo sigilo de minha identidade quanto à
participação neste estudo.
Declaro que estou recebendo uma cópia deste termo.

______________________________________________________
Assinatura

110

ANEXO III – ROTEIROS DE ENTREVISTAS
DIRETORAS DO COLÉGIO TERESIANO

1. Narre os caminhos trilhados em sua trajetória de formação e de atuação
profissional. Qual a ligação com o Colégio Teresiano?
2. Como você avalia a proposta pedagógica da escola? Quais as referêencias
teórico-metodológicas que considera mais importante?
3. O Colégio possui uma proposta especialmente direcionada à Formação
Continuada de Professores?
4. Como o Colégio Teresiano aplica as políticas públicas direcionadas à
Formação Continuada de Professores?
5. Como funciona a Formação Continuada no Colégio Teresiano?
6. De que forma o Colégio coordena as reuniões de formação?
7. Como se dá a participação dos professores nas reuniões de formação e de
estudo do Colégio?
8. E em relação aos professores do Ensino Fundamental II: qual é a resposta
à proposta de formação?
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ANEXO IV – ROTEIROS DE ENTREVISTAS
PARA A COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DO COLÉGIO
TERESIANO

1. Narre os caminhos trilhados em sua trajetória de formação e de atuação
profissional. Qual a ligação com o Colégio Teresiano?
2. Como você avalia a proposta pedagógica da escola? Quais as referências
teórico-metodológicas que considera mais importante?
3. Como se deu a implantação das Reuniões Pedagógicas com intuito
formativo? Os professores se envolveram nesse processo?
4. Qual a importância das reuniões pedagógicas na dinâmica escolar? Você
consegue identificar contribuições na prática pedagógica desenvolvida
pelos professores?
5. Como se dá a participação dos professores nas reuniões pedagógicas do
Colégio?
6. Em que a rotina do Colégio é alterada para que aconteçam os encontros
dos professores?
7. Existe um planejamento para as reuniões pedagógicas? Como ele é
construído? Quais são os temas trabalhados?
8. De que forma os professores usam os conhecimentos construídos no
“centro de estudo” em sala da aula?
9.

Como você avalia as reuniões pedagógicas? Existe alguma experiência
de formação efetivamente vivida por você nas reuniões pedagógicas que
possa ser relatada?

10.Como o Colégio Teresiano aplica as políticas públicas direcionadas à
Formação Continuada de Professores?
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ANEXO V – ROTEIROS DE ENTREVISTAS
PARA OS PROFESSORES DO COLÉGIO TERESIANO

1. Narre os caminhos trilhados em sua trajetória de formação e de atuação
profissional. Qual a ligação com o Colégio Teresiano?
2. Como você avalia a proposta pedagógica da escola? Quais as referências
teórico-metodológicas que considera mais importante?
3. Você utiliza os conhecimentos trabalhados nas reuniões pedagógicas em
sua sala da aula?
4. Você percebe alguma contribuição do “centro de estudos” em sua prática?
5. Existe alguma experiência de formação efetivamente vivida por você nas
reuniões pedagógicas que possa ser relatada?
6. Qual a importância das reuniões pedagógicas para você? Como você
avalia os encontros?
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ANEXO VI – MATRIZES DE REFERÊNCIA DAS ENTREVISTAS
Esquema para análise de conteúdo horizontal - 1
Professores
Trajetória de
formação.

Trajetória de
atuação profissional.

Temas
Avaliação da proposta
pedagógica.

Referenciais teóricometodológicos.

Alzira –
História
Carlos M –
Geografia
Eleonora –
Ciências
Luciana –
História
Marcia –
Português
Nádia –
Artes
Natália Português
Ney – Ed.
Física
Paula –
História
Ronaldo –
Geografia
Rosangela –
Ens.
Religioso
Vanessa –
Matemática

Esquema para análise de conteúdo horizontal - 2
Professores
Utilização dos
conhecimentos trabalhados
nas reuniões pedagógicas
em sala de aula.
Alzira –
História
Carlos M –
Geografia
Eleonora –
Ciências
Luciana –
História
Marcia –
Português
Nádia –
Artes
Natália Português
Ney – Ed.
Física
Paula –
História
Ronaldo –
Geografia
Rosangela –
Ens.
Religioso
Vanessa –
Matemática

Temas
Contribuições das
reuniões pedagógicas.
(aspectos positivos e
negativos)

Avaliação
das reuniões
pedagógicas.

Relato de
experiência
de formação.

114

ANEXO VII – ESQUEMA PARA ANÁLISE DE CONTEÚDO HORIZONTAL DIREÇÃO E COORDENAÇÃO - 1
Professores
ANGELA
CORREA

Trajetória de formação.
“Sou formada em Estatística,
Licenciatura Plena, pertenço ao
Conselho Regional de Estatística e
sou formada em Advogada.”
“resolvi então tentar o Mestrado na
Educação, na PUC visando
trabalhar o diálogo entre Teologia e
Educação a partir da Escola
Católica. E aí eu fiz o Mestrado na
Educação”

Trajetória de atuação profissional.
“Sou Angela Correa, sou professora já
há 47 anos, terminei o quadragésimo
sétimo ano este ano, comecei como
professora primária, fui para professora
de Ensino Médio, trabalhando com
Estatística e Matemática, colaborei
como professora de Ensino Religioso,
porque fiz assistematicamente Teologia
e trabalhei muito tempo em Pastoral,
aqui a Pastoral do Colégio também eu
coordenei muito tempo, então, aqui
estou, desde 93 como equipe da
Direção da escola, colaborando aqui no
Colégio ainda.
Desde 93, como Equipe de Direção,
estou aqui no Colégio desde 75, já vão
quase quarenta anos, 37 a 38 anos.”
“Eu trabalhava naquele então no
Colégio Notre Dame e no Colégio
Sacrecre de Marry, eu dava aula lá e o
Colégio
precisou
aqui
pro
profissionalizante uma pessoa de
Estatística, mas tinha que ser com
registro, então eu não tinha mais tempo
para me coçar, porque eu era
professora do Estado, mas arrumei, era
uma tarde só, então comecei como
Estatística e cinco anos depois eu
larguei as outras escolas e acabei
ficando aqui. Conheci a instituição e
participo da instituição desde 78.”

Temas
Avaliação da proposta pedagógica.
“Eu acredito na nossa proposta, como
uma proposta humanizadora. É uma
proposta que não visa só a parte
acadêmica, mas é uma proposta que
dialoga com a formação humana e com
a formação dos valores cristãos. Nós
somos um Colégio católico e
apostamos nisso que é realmente um
segmento de Jesus através da sala de
aula.”

Referenciais teórico-metodológicos.
“mas fundamentalmente a gente
acredita que nosso educador deveria
ser cada vez mais uma pessoa que
nos mostrasse os valores do
Evangelho, os valores da fé e que os
segmentos de Jesus fosse uma coisa
que passasse pela nossa dinâmica
pedagógica.”
“No momento em que a gente elege
os nossos conteúdos, no momento
que a gente elege a maneira de
trabalhar o currículo, eu acho que a
gente está elegendo a formação
integral da pessoa. Então, é aí que eu
acho que a gente aposta os valores
humanizadores do nosso cotidiano.”
“O Colégio, desde que ele nasceu, ele
nasceu como Colégio de Aplicação e,
como Colégio de Aplicação, ele tem
uma porta aberta para que a gente
possa trabalhar a formação dos
educadores que estão na PUC,
primeiro vinham só da PUC, agora é
mais plural, então, a gente tinha uma
porta aberta pra isso, então esta
formação era feita com os professores
da Licenciatura, mas também com os
nossos, nós sempre apostamos na
formação dos nossos, para que eles
pudessem inclusive trabalhar a
dinâmica de um Colégio de
Aplicação.”
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GLÓRIA DE
FÁTIMA

“Primeiro eu fiz Letras, 80/81, na
Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Não pretendia ser
professora, mas ao fazer Letras, fui
fazer a Licenciatura, Bacharelado
em Letras no Brasil não significa

“... pensei em carreira universitária fui
trabalhar na UERJ, como secretária,
durante 3 anos e fiz o concurso pro
Estado e passei pro Estado do Rio de
Janeiro, que paga muito pouco, eu fui
ganhar menos do que o boy que

“É uma proposta bastante interessante
foi justamente foi o que me encantou
pelo Teresiano, é trabalhar a partir de
um humanismo verdade, como a gente
chama, né? Educar a pessoa humana. A
partir das pedagogias críticas. O

“Pedro Poveda, que é o fundador da
Instituição Teresiana sempre apostou
na formação das pessoas. Então
sempre foi dentro da proposta da
instituição essa formação. É tanto que
nós sempre tínhamos uma semana
pedagógica, uma semana inteira e, às
vezes, quinze dias, quando tínhamos
condições de férias maiores, em
fevereiro, uma semana em julho e
uma semana em dezembro e
tínhamos todo mês uma tarde
pedagógica. Então isso sempre fez
parte da formação dos nossos
professores. Em 2002, a instituição
Teresiana cria a proposta sócioeducativa, que era uma proposta que
foi para a América inteira e nessa
proposta quis justamente um pouco
sistematizar a formação dos
educadores. Então, a Formação
Continuada não só sempre fez parte
da formação do Colégio Teresiano
enquanto Colégio de Aplicação,
como é um desafio pra toda a
instituição teresiana. Isso pra nós, nós
apostamos nisso e não passa só pela
parte Acadêmica, faz parte também
pela formação humana. A gente tem
trabalhado”
“Então, os trabalhos sociais pra nós
são muito importantes, educar para o
encontro com o indiferente, diferente,
no caso, o empobrecido, ele não é
menos do que o outro. Ele é alguém
que tem uma outra realidade e que
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nada, então vamos fazer
Licenciatura, e me encantei pela
Educação. Depois eu fiz uma PósGraduação na área de Teoria
Literária.”

trabalhava pra mim na UERJ ganhava.
Mas eu fui feliz, e fiquei 15 anos na
rede estadual como professora, de
Lingua Português e Literatura. Nesse
meio tempo, com toda as agrusdelas na
rede privada, mas sempre no intuito
quando eu acabei a Letras na UFRJ, era
trabalhar com o Ensino Público, se não
de ditadura, então sonho de juventude
de lutar por uma educação pública de
qualidade. Num dos colégios que eu
dei aula, privado, na rede estadual dei
aula de Santa Cruz, Campo Grande, dei
aula em Engenhópolis, pegando alunos
da Favela do Jacarezinho, de
Manguinhos, eu gostava muito de dar
aulas.”
“E eu trabalhando num colégio de
freiras, os Beneditinhos, em Ramos, eu
conheci um professor de Filosofia que
me falou da Teologia, eu sempre fui
militante de uma Igreja Católica e tava
começando a entrar em crise com a
Igreja Católica já que as perguntas que
eu tinha os Padres já não respondiam
mais. Eram Padres mercedários. E aí eu
resolvi estudar Teologia, fui fazer
Teologia na PUC, fiz Bacharelado em
Teologia, e no meio do Bacharelado
em Teologia eu conheci o Colégio
Teresiano, que é o Colégio de
Aplicação da PUC eu fui estudar na
PUC e o Colégio Teresiano foi me
oferecido da seguinte maneira, por uma
Orientadora que eu tinha chamada
Teresa Cavalcante que é teóloga, na

conceito de justiça, de solidariedade,
liberdade, trabalhável desde a sua ...
desde o valor de sua visão ética, vamos
dizer assim, de uma ética cristã. Isso
me encantou muito no Teresiano. Não
é algo que está somente pra aula de
Educação Religiosa, não. Todo o
Colégio está embuído desses valores.
Uma educação que passa pelos
valores.”

tem muito que nos ensinar, também.
Esse estilo da educação Teresiana me
é muito encantador. O nosso Projeto
Político Pedagógico está baseado
nele.”

117

MARÍLIA DIAS

“Então, como muitas mulheres do
meu tempo, eu venho de uma
geração de mulheres que vêem se
dedicando à educação na minha
família. São tias, uma das minhas
avós e eu fiz, vi fazer no Ensino
Médio, fiz naquela antiga Lei 5692,
fiz a formação geral, que era o
antigo científico e o Normal. Então,
eu comecei a trabalhar um pouco
como o Normal e também fiz uma
formação e especialização em PréEscolar que era uma exigência que
agora não sei ela não está mais em
vigor, porque agora é Ensino
Superior. Já nessa época eu já tinha
passado para a PUC, para fazer
Pedagogia,”
“depois eu passei logo para fazer
um Curso de Formação em
Psicopedagogia Clínica, que era
uma formação em 3 anos, foi aqui
no CEPERJ.”
“iniciei o Mestrado na área de
Educação, na UFRJ.”

Teologia.”
“então eu fazia Pedagogia e trabalhava
numa escola pequena com a Educação,
hoje Educação Infantil. E, a partir daí,
eu fui fazendo esta experiência”
“Também comecei uma outra situação
de vida que eu trabalhava numa
Faculdade, na Formação de Professores
no curso de Orientação Educacional”
“eu já estava trabalhando com a
Formação de Professores do Ensino
Fundamental II, na área de Orientação
Pedagógica e trabalhava também como
sempre trabalhei em duas escolas
depois que eu acabei o Mestrado,
trabalhava numa escola confessional
durante muitos anos no Colégio São
Paulo, ali em Ipanema, trabalhei 12
anos lá, na mesma função. E
comcomitante eu trabalhava num outro
Colégio que é o Centro Educacional da
Lagoa, que é uma Escola Laica, eu
trabalhava com o Ensino Médio,
Orientação Educacional. Aí, foi
seguindo e, em 2002, em 2000 em vim
trabalhar aqui, já nessa formação, nessa
área de Orientação Pedagógica do
Fundamental II. Então essa é minha
origem maior aqui. E eu tenho feito já
naquela época tenho trabalhado e feito
cursos na área de currículos, na área de
formação de professores e agora eu
estou acabando Pós Graduação na área
de Educação à Distância. Estou
fazendo curso a distancia no Senac tem
agora numa área de eles chamam de

“eu acho que a gente vem tendo assim,
a gente está sendo bem coautor dessa
proposta, principalmente porque a
gente quando chegou aqui e escola
estava vivendo exatamente um
processo de reorganização dessa
proposta pedagógica, que teve, nessa
escola tem vários ciclos de realizações
pedagógicas e eu cheguei numa época
que tinha um novo ciclo iniciando, na
época, em 2000, estava recente a
implementação da nova Lei e já trazia
uma orientação na formação de
professores, uma formação mais
sistemática que valorizasse os
processos. Então, a escola tinha tomado
uma decisão que era de retomar essa
formação continuada de professores
num horário regular remunerado e
quase que semanal. Então isso passou a
ser um processo novo e vinha essa
proposta sócioeductiva estava sendo
gestada então quando a gente começou
em 2000, este trabalho com professores
ficou mais intensificado e gerou depois
nesse seguimento uma reorganização
curricular voltada para um currículo
que trabalhasse com projetos
interdisciplinares, até porque a própria
Lei também vinha recomendando a
interdisciplinariedade e esse escola que
já tinha uns projetos antigos, anteriores
voltasse para essa linha ela fez uma
reestruturação grande no currículo de
6º ao 9º ano e a gente foi bastante
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faculdade Corporativa”
“Então a minha trajetória vem
caminhando um pouco assim nessa
área escolar, sempre e muito voltada
para a formação de professores e um
pouco dessa área de gestão escolar.”
“Eu vimcomo estagiária, a primeira
vez. Em 1984, já na PUC, aquele
estágio obrigatório de Orientação, eu
fiz aqui, então, tanto é que uma das
minhas colegas de coordenação que a
Cristina Catão, ela foi minha
orientadora de estágio aqui. Em 1984, e
depois eu voltei em 2000, eu tenho
uma boa relação forte, digamos assim.”

atuante nesse trabalho durante esses
últimos 9 anos 8 anos, de 2003 até o
ano passado a gente já tinha esse foco
bem definido.”
“fui conhecendo mais essa escola, as
origens dessa Proposta Pedagógica
filosófica e eu comecei a participar
desses seminários, desses estudos que a
instituição tem na América Latina
quando ela também estava vivendo
esse processo da implementação em
outros Países. Então os referenciais
teóricosmetodológicos e as trocas de
experiências também como é que as
escolas estavam vivendo as
experiências de formação, de
currículos, Então, foi assim pra mim
foi uma experiência marcante”
“gosto dessa proposta porque eu acho
que tem vários questões nela que me
encantam, a valorização do estudos que
eu gosto muito, acho que eu tenho essa
coisa assim de estar, partir de uma
análise de realidades bem profunda,
trabalhar
com uma
linha
da
diversidade, procurar ter um contexto
sócio-político-econômico bem definido
e as reinterfaces que ele tem, absorver
novas demandas, por exemplo, a gente
fez nesses últimos anos um trabalho
grande de estudos das mídias no
currículo
escolar.
Então,
essas
incorporações, essas discussões e que
eu acho que são fortes uma coisa assim
que me agrada porque a gente vai se
renovando também.”
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ESQUEMA PARA ANÁLISE DE CONTEÚDO HORIZONTAL DIREÇÃO E COORDENAÇÃO - 2
Professores
Utilização dos conhecimentos
trabalhados nas reuniões
pedagógicas em sala de aula.
ANGELA
CORREA

Contribuições das reuniões
pedagógicas. (aspectos positivos e
negativos)
“o que a gente aplica em termo de
política, que o Governo propõe, em
termo de formação, você não pode
omitir em relação ao ENEM, você sabe
que o SAEB não é aplicado aqui
dentro, a gente não é aquela escola
filantrópica, não tem as ferramentas
necessárias obrigatórias para uma
escola pública, mas nós temos o
cuidado de que o nosso aluno seja
preparado de tal forma, quando, se a
família necessita de uma transferência,
necessita de ir embora daqui, mas as
vezes no mesmo local, o menino esteja
preparado pra acompanhar. Então, o
básico é obrigatório e a gente sempre
dá muito mais que o básico. Como
vocês lá no Divina, muito mais do que
o básico. A gente tem o trabalho forte
do ensino de cidadania, que é essa
pequena política pública, ensina por
exemplo a história da África, toda a
parte da dinâmica transversal nós
temos apostado muito aqui, que não
deixa de ser uma ferramenta em cima
das políticas públicas. E como é que

Temas
Avaliação das reuniões pedagógicas.
“Então, essas assessorias muitas vezes
interagem com essas professoras
durante a semana pra também ajudá-las
na execução de trabalhos, exercícios e
dar um pouco de formação específica
para aquela área e para os professores
maiores isso se faz através do serviço
de orientação pedagógica faz uma
proposta pro ano, de desenvolvimento
do trabalho, então existe um trabalho
de formação geral e existe um trabalho
de formação específico.”
“...às vezes a gente começou a se
perceber que a gente estava
fragmentando, que o menino não tem
uma gavetinha, ele tem as gavetinhas
se comunicam então, isso foi um
trabalho muito forte, pra gente fazer
um trabalho mais interdisciplinar,isso
tem crescido muito na escola.”
“Eu acho que no primeiro momento,
até ao 9° ano, eu te diria que eu acho
que é bastante boa, tranqüila, um pouco
mais de resistência a gente encontra no
Ensino Médio. De um modo geral,
como eu sou oriunda daí, eu posso

Relato de experiência de formação.
“Na hora que a relação estabelece um
bem, com o Orientador Pedagógica,
não é que ele acredite em tudo aquilo
ele vai buscar um pouco mais,
discutir, participar um pouco mais e
aí genera um pouco mais um clima de
vida e também nessa formação, eu
acredito que a relação humana é
fundamental.”
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GLÓRIA DE
FÁTIMA

você aplica para o Colégio dentro da
dinâmica de formação, dentro do
aspecto cognitivo, formativo dentro da
escola, você aposta em políticas que
vêm reforçar até as suas crenças. Nós
criamos aqui no Colégio em 94 com
ação da cidadania, criamos um comitê
aqui.”
“Em termos explícitos, nos temos todas
as reuniões pedagógicas, a gente tem 3
reuniões pedagógicas por mês, pagas,
fora do horário escolar, para que o
professor possa participar. Nossos
Conselhos de Classe, nossas reuniões
que nós temos de segmento ou, reunião
que você tenha de assessores, todas
elas tem um cunho de formação, muitas
vezes nós trazemos pessoas de fora,
mas outras vezes a pratica de dentro.
Outro dia nós tivemos aí uma dinâmica
de formação para os professores dos
mais velhos e nós pedimos para uma
professora que é do CEFET, que faz
um trabalho lá no CEFET, trabalho
com formação de itens que pudesse
trazer algumas ferramentas pra gente
trabalhar. A formação explicitamente é
feita nas reuniões pedagógicas, nas
reuniões de segmento e tudo isso é
remunerado treze meses, o professor
recebe essas reuniões no seu salário
treze meses. Então, é uma forma que a
gente acredita, de valorizá-la.”
“Tão somente a formação para o
mundo do trabalho, mais uma
qualidade de educação que parta da

dizer um pouquinho, nós do Ensino
Médio, somos um pouquinho donos do
nosso nariz e as vezes a gente tem uma
dificuldade de interagir um pouco,
somos muito colegas, mas na hora de
interagir e deixar exposto, mostrar uma
prova, discutir uma coisa, se colocar
pra avaliação do colega, a gente tem
um pouco mais de resistência, isso é o
que eu tenho notado, aí chega na hora
da reunião pedagógica, o professor do
Ensino Médio as vezes ele acha que
não precisa. Já sabe aquilo tudo o que
ele vai fazer?”

“É interessantíssimo porque ter um
Universitário andando pelo Colégio,
significa que a gente tem uma força

“É, a gente procura fazer tudo aquilo
que seja justo, justo e adequado à
realidade, obviamente tem algumas

121

construção da pessoa humana,
educação que etmologicamente é que
do se crê, conduzir para fora todo o
potencial criador do ser humano, de
onde partia Paulo Coelho, a primicia de
Paulo Freire e, pra essa educação da
pessoa humana, o professor, o
educador ele tem que ser uma das
estrelas, ele tem que ser olhado de uma
maneira muito positiva, tanto no ponto
de vista salarial, com um salário digno,
como do ponto de vista de aquisição de
conhecimento. O professor não pode
parar de estudar, pra isso ele tem que
ter condições e a escola ela tem que
oferecer condições de trabalho pra esse
professor. Então nós temos aqui, duas
horas semanais, todas as professoras do
Colégio tem, nas 2ª. Feiras, no mesmo
horário, das 18:00 às 20:00 horas, são
duas horas remuneradas, onde esse
professor, a ele é oferecido um tipo de
aprofundamento, ou metodológico, ou
de discussões da área da Filosofia da
Pedagogia... Então a gente, já há algum
tempo nós tínhamos uma Formação
para o professor mas resolvemos
colocá-la no mesmo horário, porque
facilita muito, esse horário comum
então nos permite trazer palestrantes,
trazer pessoas que estejam com os
grandes temas da Educação hoje, hoje a
escola, instituição escola, ela tem uma
série de desafios a enfrentar, por
exemplo, esta questão da, de tudo na
escola poder virar um processo

renovadora incrível, o jovem tem fone,
o jovem traz a novidade, ele traz um
outro olhar sobre a educação ou sobre a
matéria propriamente dita que ele vem
a Geografia, História, a própria
educação, as meninas que vem fazer
estágio com a gente na parte de gestão,
é sempre um autor novo que eles estão
falando mais, então, na verdade, pra
nós, é um privilégio. É um privilégio
ter esse jovem veio aqui e também faz
com que o nosso professor se prepare
para ser formador de futuros
professores. Pra isso ele tem que
estudar, tem que estar antenado
exatamente, com todos os temas, então
eu acho um privilégio. Estar num
Colégio de Aplicação é um privilégio.
Essa ligação com a Universidade.”
“É obrigatória. Vem, vem. Raras vezes
ou alguém tem algum problema, vem e
gosta. São temas bastante interessantes.
Agora mesmo construção de itens,
estamos trabalhando como avaliar.
Eles participam bem, por exemplo,
quando a gente consegue ter junto a
professora da Educação Infantil com o
professor de Ensino Médio, a visão de
um sobre o outro muda, porque um
sempre reage com uma certa
desconfiança, ou acha que o trabalho
do outro me mais fácil, de dois lados e
quando eles se juntam trabalham em
grupo, produzem alguma coisa eles
vão, você vai tirando uma série de
preconceitos existentes e pra escola

coisas que vêm das políticas públicas
que estão neste enquadramento do
justo e do adequado que a gente vai
seguir, esse respeito à figura do
professor com tudo aquilo que o
Governo
acredita
que
seja
importante. A gente também tem
algumas discordâncias em relação a
algumas políticas públicas, mas,
dentro do possível, a gente aplica sim
dentro daquilo que a gente acredita”
“É excelente, resistência zero, eles
são aqueles professores que
realmente vestiram a camisa, tanto
que participam de todos os ...
institucionais muito bem, agora são
professores também muito críticos,
não é que a gente ofereça e cruze os
braços e ache maravilhoso não.
Todos tem uma excelente formação, e
quando não gostam falam também, se
manifestam, eles tem um ... teórico
muito bom, todos eles, vários são
professores universitários inclusive,
quase todos com Mestrado, alguns
com Doutorado, eles conseguem
compreender onde o Colégio
Teresiano quer chegar.”
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MARÍLIA DIAS

“Eu acho que eles usam sim no
sentido principalmente quando
esses conhecimentos são
construídos entre pares. Essas
reuniões que a gente chama de
séries, reuniões que são de áreas ,
na verdade não são de áreas, são de
disciplinas, onde vários acordos da
prática pedagógica são tratados
aqueles são situações que vão
desdobrar na sala de aula com mais
rapidez e concretuz, planejamento
de um evento, uma atividade ou é o
remanejamento do programa ou é
um plano de estudo que a gente está
fazendo, ou são os discutindo o
estudo dirigido que vai gerar a
recuperação parcial”

jurídico”

também é melhor.”

“Elas sempre existiram assim de uma
forma menos regular, mas essa escola
sempre teve porque na linha filosófica
dela, ela já nasceu na instituição, o
fundador já tem como uma parte do
carisma a formação de suas academias,
a formação de professores, no caso
eram mulheres e hoje em dia. Então,
sempre foi em desde que esta escola
foi criada em 1956, sempre houve esta
linha bem definida e sempre os espaços
de estudos e de reuniões, eles eram
muito preservados. Agora, como eu te
disse, de 2000 para cá, elas passaram a
ser mais regulares. Então, o que eram
quinzenais, agora são semanais, elas
hoje em dia nós temos 3 por mês,
sendo uma geral com todos os
segmentos e as outras são setoriais,
uma geral com todos os segmentos e as
outras duas gerais mas no segmento, ou
em reuniões de equipe de áreas. Isso é
uma linha de trabalho que a escola já
tem. “
“Com certeza. Eu noto que faz toda a
diferença porque isso significa, dá uma
identidade de equipe, dá uma
identidade de trabalho onde a linha
pedagógica fica mais expressada, fica
mais concretizada, eu acho também
que cria uns vínculos mais fortalecidos
e aí, é o espaço que só está o professor,
não tem o aluno, eu acho que o espaço
deles é momento de tenções e conflitos

“É dialogada. A gente teve uma época
como a gente estava com a questão dos
projetos de investigação com o uma
linha curricular metodológica definida
a gente tinha sempre esse tema e seus
desdobramentos como uma linha de
trabalho nas reuniões articulando teoria
e prática, nunca era uma coisa só
estudos e sem necessidade escolar da
prática.”
“Houve também umaépoca em que a
escola quis trazer um pouco mais a
questão da espiritualidade de
encarnação como sendo um item de
formação dos professores que
pudessem um pouco mais sistematizar,
então se criou um ciclo que tinha várias
etapas e aí aos poucos foi-se
trabalhando esse grupo de professores
sobre isso e, atualmente a gente está
nessa questão de verticalidade como
um tema curricular que a gente está
tentando se situar um pouco mais, essas
demandas, esses próprios estudos e
essas demandas do próprio MEC”
“Por outro lado há temas da formação
dos professores que a gente nota a
necessidade do professor ter
experiência e informações, por
exemplo, esses processos de
aprendizagem de dificuldade de
aprendizagem oriundas desses novos
diagnósticos de situações de défit
atenção, dislexia outras situações que

“Vital, vital, porque a dinâmica
pedagógica está focada nessas
reuniões. Tudo acontece nessas
reuniões, a gente discute e organiza
equipes por série, favorece a
liderança dessas equipes porque a
gente faz uma pauta de coordenação
dessas equipes de série em que cada
um dos professores, cada dia um
coordena , procura fazer com eles um
processo de reflexão e construção que
ele possa transferir para sua sala de
aula, então a gente acerta processos,
vive acordos, planeja, estuda, traz
informações , aponta diretrizes,”
“Eu acho que todas elas foram
vividas na carne e assim, até porque,
no início a gente tinha uma
dificuldade muito grande de construir
com esse professor do Ensino
Fundamental II que tem uma carreira
muito só, trabalha muito sozinho
porque ele é especialista, ele já tem
uma formação ele trabalhar em outras
escolas, a dificuldade que a gente
vivenciou de conflitos, de situações
de encerrar de como era importante
trabalhar juntos, dividir tarefas entre
os pares, reconhecer o conhecimento
do outro, entender a lógica, eu acho
que a gente viveu situações assim de
muitos desacertos assim são coisas
do cotidiano, grandes situações nas
coisas do cotidiano que eu e a minha
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também porque ali a gente já viveu o
conflito de manhã e quer trazer a
tarde.”
“Então, a gente vêm procurando
trabalhar
com
professor
essa
proximidade, nos interessa ter bom
trabalho com ele, assim como a eles
também interessa estar bem conosco
para podermos partilhar, trocar,
colaborar. Eu acho que isso é uma
coisa boa pra gente também, porque
não é comum a gente ter relações
próximas
de
professor
com
coordenação,
principalmente
o
professor que já é um especialista, já
trabalha em outras escolas. Sempre ele
acha que o pedagogo ou profissional
desta área é aquele que só cobra, que
tem uma visão distanciada da sala de
aula tem uma visão de gabinete, então,
é comum.”

antes já existiam mas que agora tem
maior intensidade então como trabalhar
isso na prática do professor aí a gente
tem convidado, tem tido mais
necessidade de ter mais informação
sobre isso.”
“Eles participam, às vezes sugerindo
algumas necessidades que geralmente
são necessidades mais próximas da
organização das salas de aula, eles
participam desses espaços trazendo
contribuições e apontando situações
novas que a gente a partir daquelas
situações a gente redefine outros temas
outros encaminhamentos as dinâmicas
dessas reuniões de um modo geral
sempre tem uma participação dos
professores, não é informativa, então
dali ele tem um protagonismo também
e eu acho que pra eles às vezes tem
espaço para dizer o que não gosta”
“Hoje em dia não, porque ela está
esquematizada no horário dele, é um
horário de 2ª feira, das 6 às 8, não é
horário de aula e ele quando é
contratado, esse professor, ele já sabe
previamente que aquilo já faz parte da
contratação, não está em discussão se
ele quer vir ou não, é como se fosse o
pacote da carga horária dele. E é
remunerado e quando ele não vem ou
alguma situação a gente procura tentar
saber por que, lembrar que é
importante a presença, que faz parte do
nosso projeto pedagógico aqui.”
“Há remuneração, é o mesmo valor da

equipe acha testemunhamos no
concreto trazendo muitas aflições”
“E isto é uma construção assim que
hoje em dia está sendo muito bem
feita, ela é necessária numa
instituição para os processos de
inovação e também para a gente ,
para a gente conhecer outras coisas
mas ela é uma situação que ela vem
acompanhada de muitas incertezas, às
vezes de desânimo, e eu acho que a
gente tem feito um papel assim
grande de estar muito atento e ter um
processo de mobilizar os professores,
estimular, eu acho assim que as
minhas experiências são muito
descotidianas, eu não tenho muitas
experiências concretas pra ti falar o
fato, mas eu acompanho todas as
reuniões, do cotidiano,de
participação, de elaboração,
reclamam, de dúvidas, de dúvidas às
vezes sou mais enfática tenho essa
questão eu acho que exerço uma
liderança muito clara e forte.”
“Acho que é assim que a gente tem
que ir consertando, cada lugar tem
seu jeito, construindo o conhecimento
é umaconstrução, a formação do
professor é uma construção, por isso
que continuada, né um tipo de País
que a gente tem a situação que o
professor é horista tem muitos
lugares e ele tem que lidar com
muitas filosofias diferentes.”
“Aplica, na íntegra. Ela atende a
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hora aula e ela é computada, ela não é
incluída na carga horária,
especificamente, mas ela vem no
contracheque ela é como formação.
Agora existem outros espaços de
formação, como teve no sábado
passado: o seminário da instituição,
que ela convida os professores e aí
quem quer vir, vem, as vezes tem uma
pessoa a gente faz parte desse que é
essa associação de escolas Rio de
Janeiro, que é essa associação das
escolas do RJ”
“Eu avalio que elas são essenciais. E
estou sempre achando que a gente tem
que dar uma ajeitada para melhorar. A
gente tem um grupo grande, pensando
hoje em termo de Colégio são 136 na
reunião geral, mas o nosso segmento
do Fundamental II são 38, em 4 séries,
então, a gente tem sempre que está
mexendo nessas reuniões para elas
terem o caráter de estar se
aprimorando o conhecimento do
professor, e ao mesmo tempo
intervindo nessa prática pedagógica
para ser reformulada também.”
“Tem uma formação continuada que
articule teoria e prática e que seja
construída, que tenha uma proposta de
construção entre ele e seus pares, eu
acho que é um desafio mas acho que é
o melhor caminho.”

legislação no sentido de que promove
esse espaço regularmente, promove
essa formação de forma ampla,
porque ela
promove não só a
instrumentação mas o espaço de
diálogo, de reflexão, de troca,
estimula o estudo, a sua atualização,
reconhece o valor do conhecimento
docente, da sua prática, favorece
esses espaços de divulgação, há
pouco tempo, acho que você até
acompanhou o Colégio, a instituição
fez cem anos na América Latina,
houve um seminário no Chile e esse
seminário, a instituição
estava
estimulando
o registro dessas
práticas
pedagógicas
e
nesse
seminário vários de nós estivemos
presentes lá no Chile, relatando suas
experiências dentro desta proposta
sócio-educativa e compartilhando
com os outros Colégios. Então, tem
um estímulo muito grande a essa
formação, uma visão ampla e que é
compartilhada, eu acho que o
professor gosta de trabalhar aqui, de
um modo geral, exceto as exceções,
mas ele gosta, se sente bem
acolhido.”
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ANEXO VIII – ESQUEMA PARA ANÁLISE DE CONTEÚDO HORIZONTAL PROFESSORES - 1
Professores
Alzira – História

Trajetória de formação.
“Fiz formação em História e
Línguas também, Inglês e
Português, tenho as duas
formações, tenho curso de Pósgraduação na área de História.”

Carlos M –
Geografia

“formado em Geografia. fiz uma
especialização em Educação
Ambiental.”

Eleonora –
Ciências

Eleonora Barcelos, eu sou profª de
Ciências e de Biologia. Então, eu
quando decidi fazer Licenciatura eu

Trajetória de atuação profissional.
Trabalhei na Universidade Santa
Úrsula durante 10 anos e de lá pra cá
sempre trabalhando em escolas
principalmente com o Ensino Médio e
escolas onde eu estou há 40 anos eu fiz
de tudo um pouco que você possa
imaginar.
Professores em sala de aula sempre,
muito tempo com pré-vestibular mas
também fazendo um trabalho de
Orientação Pedagógica e de
Coordenação de área nas 3 escolas em
que eu permaneci por mais tempo. 35
anos numa, 30 na outra e aqui eu estou
só há doze.
Eu comecei a trabalhar com
cartografia, topografia, trabalho de
campo, antes de fazer a Faculdade e
depois me interessei por Geografia,
trabalhei um pouco na área de pesquisa
na Companhia de Desenvolvimento
Industrial, como estagiário, entrei para
o magistério por volta de 1986, fiz uma
especialização em Educação
Ambiental, e estou dando aula até os
dias de hoje, já trabalhei em várias
escolas, é importante citar o nome das
escolas.
Aí comecei a dar aula, trabalhei assim,
sempre trabalhei em Escola Particular,
já trabalhei em muitas escolas, muitas

Temas
Avaliação da proposta pedagógica.
Eu gosto desta proposta, eu me
interesso por ela, principalmente em
função da possibilidade dos estudos, da
maneira participativa com que o aluno
aprende, além dessa maneira
participativa, gosto muito também da
possibilidade de troca interdisciplinar
que existe. É isso que me atrai bastante
na metodologia da escola, eu acho que
esta prática interdisciplinar ela é
essencial nos dias de hoje.

Referenciais teórico-metodológicos.

Existem momentos esplendorosos,
reuniões que realmente acrescentam,
principalmente quando tem essa troca
de informação entre indivíduos de uma
mesma equipe, ou de equipes
diferentes.[...] Algumas das vezes
deixam um pouquinho a desejar.

O que eu acho, assim muito
interessante na proposta é porque a
gente tenta, pelo menos, tenta bastante,

Sim, porque a gente discute bastante,
não só tem palestra como tem as
reuniões de equipe, as reuniões de
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Luciana –
História

Marcia –

já estava formada, mas comecei a
fazer nem por grandes vocações
não, foi porque uma opção. Fiquei
sem bolsa no Mestrado e aí resolvi
fazer Licenciatura e gostei.
[...] tenho uma Pós-graduação em
Currículos e Prática Educativa. Que
eu fiz na PUC, há uns de 2000 a
2003, mais ou menos.

ao mesmo tempo, chegou época que
eu tinha de dar 56, 60 tempos de aula
por semana, trabalhava no Estado e no
Município, trabalhava à noite, enfim, já
trabalhei na Educação de Jovens e
Adultos, também, é isso, e venho
trabalhando por aí.

é que o conteúdo que esse aluno
aprende, não seja dado pronto para ele
[...]

áreas, de série, de área e essa troca é
ouvir o que o outro está fazendo,
tanto nas reuniões de série quanto nas
de áreas, isso é importante, a gente
migra um pouco, da uma sacudida, às
vezes a gente está meio assim sem
muita idéia, mas aí vem o outro e dá
uma chaqualhada naquilo, acho que
isso ajuda bastante.

“Eu me formei na PUC em História
e ainda como aluna do curso de
História, eu comecei a fazer estagio
num programa de pesquisa que é o
departamento de História a
desenvolver. Então, eu logo depois
que eu me formei, continuei como
pesquisadora de História, eu fiz
inúmeras pesquisas pra diferentes
professores.”
“Depois eu fui fazer o Mestrado e
aí eu fiz o Mestrado em Educação,
que aí eu já achava que realmente a
minha praia era trabalhar com
Educação. E de lá pra cá eu venho
estudando educação também, dando
aula e trabalhando na formação de
professores.”
“Terminei o Mestrado em 2001.”
“O meu Mestrado em Educação.
Foi em Educação na PUC e hoje
em dia eu trabalho na PUC, como
professora, na formação de
professores de História. Com a
Licenciatura de História. “
“Eu sou formada em Letras,

“Depois eu entrei pro Magistério, eu
levei uns 3 a 4 anos até entrar no
magistério. Entrei numa escola,
substituindo uma professora no 2º
semestre. Aí o quê que aconteceu,
durante muito tempo na minha vida eu
tive um pé na pesquisa, um pé no
magistério, porque eu fazia trabalho
pra pesquisadores e trabalhava como
professora. Eu acho que isso foi
fundamental na minha formação.”

“eu acho que é uma proposta
pedagógica que não está apenas
centrada no conteúdo, apesar do
conteúdo ser extremamente importante.
O Colégio Teresiano, ele não deixa de
lado o conteúdo, ele é muito exigente
no conteúdo, mas ao mesmo tempo ele
tem todo uma preocupação com a
formação humana desses alunos e com
a formação cristã.”

“A escola nesse momento ela tem
uma transição; até pouco tempo atrás
houve um projeto de trabalho de
pesquisa que chamavam de TP
(trabalho pessoal) que hoje em dia ele
está reduzido, mas ele ainda existe,
que
eu
acho
extremamente
importante de se fixar e aprofundar,
que é um trabalho interdisciplinar,
que eles chamavam de trabalho
pessoal, é um trabalho de pesquisa, é
um trabalho interdisciplinar,
eu
acredito, metodologicamente nisso,
que
eu
achoextremamente
importante.”

“O caminho trilhado que você diz é

“Sim, eu acho que é uma escola bem

“...Alguns temas que são trabalhados
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Português

Português e Literatura pela UFF aí
fiz uma especialização, assim que
eu terminei a Faculdade, em
Literatura Brasileira lá mesmo,
depois fiz um Mestrado em Língua
Portuguesa também lá, foi assim
uma seqüência, só que eu não
conclui esse Mestrado, eu cheguei
até a qualificação, já estava fazendo
a dissertação, quando por questões
particulares e emocionais eu resolvi
parar. Aí fique com aquela coisa,
pouxa, não terminei meu Mestrado
aí, quando foi em 2009, eu voltei,
fiz uma prova aqui pra PUC aí
passei e conclui o Mestrado na
PUC, no ano passado. Recém
formada no Mestrado.”

desde a minha é minha trajetória de
formação em Escola Públicana verdade
nem sempre digo que eu comecei no
espaço ideal de Educação porque assim
que eu me formei, aliás, antes um
pouco de eu me formar, eu fui
estagiária num curso livre de Redação,
lá em Niterói isso lá em noventa e
pouco...”
“Surgiu a oportunidade enfim de
começar numa escola, eu já fui até para
uma escola, foi a lª escola que eu
trabalhei, era uma escola católica e
escola, aí foi um choque, assim, porque
os meninos eram indisciplinados, era
muito difícil conquistá-los para
atividades da Língua Portuguesa, pra
Redação, aquela preguiça, aquela coisa
meio bagunçada e eu tive um choque
realmente, porque assim porque eu não
fiz esse estágio que normalmente as
pessoas dizem em escola, observação,
então me faltou essa experiência, eu
acho que me fez muita falta, eu apanhei
muito e acho que ainda apanho até hoje
por conta de ter começado de cima para
baixo no sentido de não começar em
escola, escola, escola, eu acho que é
fundamental. Aí fui passando por
várias
escolas,
sempre
ensino
particular, de ensino particular e tal,
quando foi este ano, este ano não, em
2010, eu fiz um concurso, meu
primeiro concurso assim para escola
pública, aí eu passei por município lá
da cidade onde eu moro, que é

engajada nesse sentido da formação
continuada do professor, da formação
do aluno sem dúvida nenhuma, assim,
em termo de, eu vou falar da minha
disciplina especificamente, está tudo
muito enquadrado o ensino de língua
ao que se propõe hoje, não só em termo
de PCN, como em termos de ENEM,
diretrizes, competências, habilidades...”

nas reuniões, sim, não todos. Alguns
são de conhecimento geral, enfim,
agora alguns específicos sim...”
“Quando a gente planeja as
atividades, esqueci o nome que a
gente dá aqui, que são integradas,
interdisciplinares, interdisciplinares,
que o prof de Matemática ou com o
de Geografia, esse tipo de trabalho é
bem legal, assim quando você junta
todas as disciplinas, e me ajuda
bastante, porque no início pra mim
foi, assim, até um desafio, como é
que vou associar este conteúdo aqui a
esse tópico aqui lá da Geografia, sei
lá, e depois com as reuniões você vê
que os caminhos existem...”
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Nádia –
Artes

“Eu fiz segundo, depois eu fui pra
UFRJ, fiz Belas Artes e já sai
trabalhando..”

Natália -

“Bom, eu fiz Graduação na UF, fiz

NITERÓI e é um choque, pra gente
que está acostumada com um ambiente
de escola particular, você pega uma
escola pública, é um choque, eu havia
passado por uma experiência pública,
mas o Pedro II, eu trabalhei 2 anos lá
como substituta, então, é uma escola
que é pública, mas é uma organização
que eu percebo um pouco diferente do
município, ouço os colegas falarem.”
“atualmente estou em 2 particulares,
aqui no Teresiano e outra em Niterói e
o município de Niterói.”
“sai trabalhando no Colégio Santa
Mônica, depois fui pro GPI, sai do Rio,
casei, fui morar em Volta Redonda, lá
trabalhei no Estado e em colégio
privado, também, numa escola de
irmãs, quando voltei pro Rio eu voltei
já no Estado, depois fiz concurso pro
Município, fiquei como profª. do
Município também, já trabalho há 22 a.
no Colégio Sion, quando vim pro Rio a
Diretora da minha escola estadual me
indicou e aí eu fui pro Sion e estou lá
até hoje e a minha vinda pra cá foi
porque a Marília também trabalhou no
Sion e eu fui chamada uma 1ª. vez, mas
eu estava no São Marcelo e não tinha
mais horário pra tantas escolas e depois
o São Marcelo fechou e o Bahiense me
convidou, mas o trabalho no Bahiense
é mais pra Geometria e aí não me
interessava, aí precisou aqui de novo,
tive a 2ª oportunidade e aí eu aceitei.”
“Paralelo ao trabalho, paralelo aos

“Eu acho que é a preocupação com o
aluno na essência dele, olhar pra cada
um deles e perceber que eles são
únicos...”
“Eu acho que a exigência em cima da
gente mais ao mesmo tempo te dando
suporte faz com que a gente cresça
bastante.”

“Eu sei que é uma instituição católica,
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Português

Português/Literatura, acabei me
apaixonando pela Literatura
Portuguesa e aí eu fiz primeiro uma
Pós em Literatura Portuguesa
também na UF, até pra ver se era
realmente isso que eu gostaria de
fazer e, seguindo o Mestrado dentro
dessa área, tudo pela UF”

meus estudos na UF, eu sempre
trabalhei, comecei trabalhando em São
Gonçalo, sou de lá, trabalhando com o
Ensino Fundamental I, aliás, o Ensino
Fundamental II, pegando do 6º. ao
9º.Ano, trabalhando primeiro com
Redação, e aí depois surgiram outras
oportunidades pra vir pro Rio ou
Niterói, e aí eu já trabalho em todos
esses segmentos, vamos dizer assim,
Ensino Médio, Literatura, Português,
produção textual e a mesma coisa com
o Ensino Fundamental II, pegando
todas as áreas.”

tem uns princípios que devem lá com
Poveda, sei que é uma escola que, não
sei dizer se é sócio-interacionista, essas
coisas não, mas sei que é uma escola
que investe na formação do professor, e
por isso procura realizar um trabalho
atrelando conhecimento a pesquisa e a
constante formação, e isso de certa
forma reflete no trabalho que a gente
como professor faz com os alunos,
apresentação do conteúdo, pautado
num texto, um trabalho de pesquisa,
sempre com um caráter
interdisciplinar.”

Ney – Ed. Física

“...fiz Colégio Municipal a vida
inteira, estudei em colégio
municipais e depois fiz o 3º ano em
colégio particular e ingressei na
Universidade Gama Filho em 1984
me formei em 1987 fiz algumas
especializações em
psicomotricidade, fiz curso de
treinador de futebol que é uma área
também que eu trabalho e a
pósgraduação também dessa área...”

“vim pro colégio através de uma
colega de trabalho da escola integrada
do Leme onde eu trabalhei também por
um período e até é engraçada esta
história porque a prof se trata da irmã
de uma das diretoras aqui do colégio,
na época era diretora do CAP e ela me
falava Ney você tem o perfil do
Teresiano, você tem o perfil de
trabalhar no Teresiano, a 1ª
oportunidade que tiver eu vou te
encaixar, vou falar pra minha irmã e
assim foi e aí eu ingressei aqui no
Colégio.”
“tive oportunidade de trabalhar com
uma coordenadora muito boa, muito
interessante, onde a Matemática não
podia ser só a preocupação com os
cálculos, aquela coisa fria,
probleminhas que as vezes não causava
nem interesse ao aluno, ela me mostrou

“Na verdade é aquela questão da
formação do ser humano, a gente está
se importando muito com a questão dos
valores, de trabalhar a pessoa, de
trabalhar o ser humano. É óbvio que os
conteúdos vão contar, a gente tem que
se preocupar com o vestibular lá na
frente...”

Maria Almeida
Matemática

“Ah, eu gosto muito, eu acho que tem
muito a ver com o que eu penso, que é
importante, que eu acho que é o aluno
entender, acho que a gente tem que se
preocupar muito com a construção que
o aluno precisa ele mesmo fazer, só
que não faz sozinho, precisa dessa
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Ronaldo –
Geografia

“eu fiz Geografia, Licenciatura e
Bacharelado na década de 80,
conclui no finalzinho da década de
80, depois eu fiz uma
especialização em Sociologia
Urbana, depois eu fiz Mestrado em
Educação, e interrompi o
Doutorado”

Rosangela – Ens.
Religioso

“Eu me formei no Colégio N.Sra.da
Misericórdia, o meu 1º trabalho foi
na Educação Infantil, ainda na
Educação Infantil eu fiquei dois
anos com a Alfabetização, depois
fui trabalhar no Colégio Santa
Tereza do Menino Jesus, lá eu
trabalhei no que antigamente

o outro lado que eu não aprendi na
Universidade, e esse trabalho eu acabei
assim dando continuidade, interessante,
que já faziam assim. É um trabalho
mais interessante, mais voltado para o
raciocínio, mais lúdico, que o aluno se
interessasse mais, pelo saber, entender,
não só decorar para fazer uma prova.”
“aqui no Teresiano eu leciono a
disciplina Geografia, no 6º Ano,
trabalho em outros espaços também
com Geografia, com outras séries,
Ensino Médio e 9º Ano, trabalho há 28
a. com essa disciplina, no Fundamental
II, e já trabalhei também no Ensino
Superior, como prática de ensino, em
Geografia e este ano tive que parar...”

nossa ajuda, muito importante que o
professor tenha esse olhar, em cada
um, cada um tem seu próprio
processo...”

“Aqui no Teresiano eu leciono há 10
a.Conheço. Já passei por uma, já passei
por outra, agora estamos vivendo uma
nova proposta.”
“eu acho que a proposta do Teresiano,
em termos de Proposta Pedagógica, de
Projeto Pedagógico, tem muito claro,
assim,
o
caminho
da
interdisciplinalidade, a discussão cada
vez
maior
das
disciplinas
é
especificamente as ciências humanas, o
Teresiano tem um peso muito grande
pra uma discussão assim das ciências
humanas no sentido de que trabalha
expectiva dos direitos humanos,
trabalha com a perspectiva das
diferenças, integrar diferenças, eu acho
isso muito curioso, tanto no discurso
pedagógico, como na própria prática,
da própria ação pedagógica...”
“muito estimulante de dizer, é difícil,
mas é difícil sempre, isso a gente
acredita, que é fazer essa
transformação, tem que estar buscando
as alternativas e os desafios que eu
vejo, é trabalhar bem com a família,
essa questão dos valores, que na
sociedade atualmente já não tem tanto

“é nesse espaço que a gente percebe,
como organizar esses conteúdos, de
que maneira sequenciar esses
conteúdos, em que contexto utilizar e
abordar esses conteúdos, acho que é
nesse espaço mesmo de troca sem
falar que nesse espaço a gente acaba
é democratizando mais a nossa
prática. É nesse espaço que a gente
democratiza a nossa prática, nesse
espaço que a gente dialoga, reflete,
comenta, critica, enfim, sobre a nossa
prática de sala de aula, no espaço
mais individual.”
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Vanessa –
Matemática

chamava Primário, no Fundamental
I, mais com o 3º e 4º ano, depois eu
fiz o curso da PUC de Teologia,
Curtotoria, fiz um o que foi piloto
desse no Santa Rosa de Lima, fiz
Pedagogia na Celso Lisboa e
muitos cursos lá no Santa Tereza,
da prática, tem muita formação, nós
tínhamos bastante investimento na
formação, não só na parte
pedagógica como na parte teológica
também e, Teresiana, né?”
“fiz a minha graduação da
Universidade Federal de Santa
Maria, depois é que eu vim pro Rio
de Janeiro pra fazer o Mestrado que
fiz na UFF, mas já lá, porque a
graduação lá é um pouco diferente
da daqui, a gente já faz o estágio,
que é um estágio que a gente
assume a turma. O professor da
turma se retira e a gente assume 60
horas aula. 60 no Ensino
Fundamental e 60 no Ensino
Médio.”

valor, estão ficando um pouco de lado,
mas eles abraçam se eles tiverem esta
certeza de que as duas coisas estão
caminhando juntas.”

“E daí em diante eu não parei, fiz meu
estágio, já entrei como voluntária numa
escola de 2º grau, trabalhei em Colégio
com Pré-Vestibular (preparatório), e aí
vim pra cá, durante o Mestrado eu
parei de trabalhar porque era uma
exigência também da UFF como
bolsista e tudo e aí depois eu comecei
no Colégio de Aplicação da UFRJ e
vim pra Cá. “

“Eu particularmente tenho uma ligação
muito forte, que eu fui também
educada numa escola católica, lá no
RS. De irmãs, é um pouco diferente,
mas um cérebro central que é o mesmo.
Isso me traz uma nostalgia, digamos
assim, uma coisa boa. E eu acho isso
muito bom. Se eu tivesse filhos eu
também colocaria numa escola que
segue esses preceitos.”

“O que eu considero mais importante
é esse intuito da formação moral,
digamos assim, de você sair daqui,
embora você tenha diferentes
religiões, diferentes origens, você sai
daqui da escola, não só com o seu
conteúdo bem fundamentado, mas o
seu conteúdo moral, a sua criação, o
modo de conviver com as outras
pessoas e você até acompanha isso
nos alunos você vê que eles mudam
essa visão enquanto eles estão aqui
dentro.”
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Professores

Alzira –
Matemática

Temas
Utilização dos
conhecimentos trabalhados
nas reuniões pedagógicas
em sala de aula.
É para isso que essas reuniões
são feitas, então a gente tem
que imediatamente colocar
em prática.
Você está sempre pensando
como transformar as coisas
na tua prática.

Contribuições das reuniões
pedagógicas. (aspectos
positivos e negativos)

Avaliação das reuniões
pedagógicas.

Relato de experiência de
formação.

O Colégio Teresiano permite,
enfatiza muito a formação
continuada nossas reuniões
semanais estamos sempre
ouvindo novidades, estamos
sempre ouvindo especialistas
nisso, e claro, tem sempre uma
novidadezinha que a gente pode
começar incorporar e aplicar nas
nossas salas de aula.

Elas são fundamentais, para
nossa reciclagem, pra nossa
formação continuada, nosso
eterno aprendizado,
principalmente pela troca de
experiências que a gente tem
com os colegas, é um momento
da gente se integrar, um
momento da gente trabalhar
juntos, é um momento da gente
trabalhar não só com a nossa
equipe de área, mas com nossa
equipe de série, eu como faço
assessoria de História, eu
trabalho com todos os
segmentos, com todas as séries,
então isso é muito enriquecedor
e esse espaço para reunião, ele é
fundamental.
O espaço tem que ser
permanente e aí ele funciona
muito bem. Agora, pretender

E eu apliquei aquilo na eu fiz
um quadro pra eles, seguindo a
sugestão dela onde eu pedia
que eles indicassem a questão
que eles tinham errado, qual
seria a resposta certa, o quê
que ele tinha feito e no final ele
tinha que dizer porque que ele
errou, mas não vai me dizer
que errou simplesmente eu
devia ter feito isso e fiz aquilo,
não.
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Carlos M –
Geografia

Eleonora –
Ciências

Isso aí acaba gerando um
diferencial nas aulas que a
gente acaba também levando
para as outras instituições.
De certa forma a gente leva aí
uma parte de tudo aquilo que
a gente discute, aprende
nessas reuniões pra sala de
aula.

A formação que vai
transformando a realidade.
[...] os professores reclamam do
horário, 2ª feira a noite, das 6 às
8, algumas pessoas, no início da
semana, já cansadas, enfim, para
alguns não é o ideal.

Eu acho assim, que a escola dá
uma oportunidade pro prof. que
trabalha aqui, uma oportunidade
grande de agregar coisas ao seu
trabalho, à sua formação, de se
tornar um profissional melhor,
porque na realidade a gente tem
uma formação continuada e
interessante aí fora poderia pagar

fazer uma intensialidade com
professores apenas discutindo na
hora do cafezinho, não funciona.
Não dá, não funciona. Não dá
certo. Nada.
Olha, poder planejar é muito
importante,
você
traçar
estratégias, estratégias semanais,
mensais, o aprendizado de
técnicas novas de ensinar, o
conhecimento de novas teses e
teorias, tudo isso acrescenta
muito
na
minha
vida
profissional, sem dúvida, ficaria
limiado hoje se essas reuniões
fossem canceladas.

É o momento, com certeza, de
valorização e essa, nós estamos
chamando aí de formação
continuada porque é um
momento de aprendizagem, ou
você planeja esse trabalho
interdisciplinar foi uma grande
aprendizagem, eu quando
aplico técnicas que eu aprendi
aqui em outra escola, os
trabalhos chamam a atenção
pelo diferencial, pelas suas
características, pelo seu
modelo de orientação para a
pesquisa, foi algo que se
desenvolveu muito aqui.
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um curso pra fazer isso, e aqui a
gente faz isso e ainda recebe
para fazer isso, super bem,
sempre bem recebido, a escola
está sempre recebendo a gente
com estímulo, assim, ela investe
na gente e isso daí é importante.
Luciana –
História

“É muito bom pensar, a
minha prática não existe sem
pensar, não tem como, apesar
de está dando a 11 anos o
mesmo conteúdo, ela não é
igual de um ano pro outro, ela
tem toda uma reflexão, muda,
vai, o programa é o mesmo,
mas nunca são as mesmas
aulas, nem as mesmas coisas.
Com certeza.É sempre muito
dinâmico, acho extremamente
muito importante.”

“Eu acho também isso uma
coisa muito boa da escola, esse
investimento na formação
continuada que não é só na
escola, também acho bastante
interessante, é um movimento
sócioeducativo no qual ele se
vincula também, é escola dá
uma amplitude, um leque de
amplitude, do professor em
olhando outras coisas, que as
vezes só na escola cria-se vícios,
eu acho isso também muito
interessante no Teresiano.Estão
formando a gente que não um
polvinho em baixo do ....”

“Vou te dizer com toda
sinceridade, houve uma reunião
de formação espiritual que me
marcou profundamente aqui no
colégio, ou seja, o quê que eu
descobri aqui, muitas das coisas
que eu aprendi enquanto criança,
numa escola católica, aqui eu
tive uma outra visão. Isso me
marcou profundamente, um lado
extremamente positivo observar
a fé, a religião sob um outro
ângulo, de uma outra forma. Isso
me marcou muito e, as
experiências do trabalho pessoal
me marcaram também bastante.
Teve um trabalho que a gente
fez com todos os problemas, os
percalços que a gente tem, a
gente tentou fazer um álbum
folclórico do Brasil, cada grupo
ficava com uma região, foi

“A importância é o seguinte: a
gente não pode dar aula só
dentro da sala de aula, nunca,
eu acho que existe uma
reflexão, a reunião pedagógica
ela é importante pela troca com
os outros professores, por estar
escutando coisas diferentes,
então ela tem sentido no
cotidiano do magistério, não
pode ser esporádico nem
estande,
ela tem que ser
constante. “
“Então, eu tive a minha
formação inicial, que foi
importante, é o que vocês tem.
Se eu não tivesse tido a
formação continuada, eu não
teria aprendido mais nada na
minha vida e porque eu aprendi
muito nesses 25 anos de
magistério, na prática de
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muito significativo também...”

Marcia –
Português

“Sim, eu acho que é um
momento que você pode estar
com seus pares, ou aqueles que
dividem a mesma série, ou
aqueles que dividem a mesma
disciplina. E por mais que a
gente se encontre e tal, não
acontece, se você não tiver um
horário específico pra esse tipo
de encontro, por mais que haja o
desejo, fica no desejo. Porque
não junta no mesmo horário.”

Nádia –
Artes

“Eu acho que o mercado exige,
o Colégio, eu acho legal assim,
ele quer que a gente se atualize e

procurar mesmo, eu sempre
fui”
“a formação de professor não
pode se pensar só em formação
inicial, pra mim isso é
fundamental, tem que
continuar por interesse próprio,
pessoalmente cada um tem,
enfim buscar mas as
instituições de ensino tem
também que promover isso,
não pode ser só individual, né,
eu acho que tem que ter as
duas coisas.
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Natália Português

“Me ajudam. Alguns
conhecimentos aí se eu for
pensar aqui, alguns
conhecimentos das reuniões
eu não consigo aplicar
necessariamente aqui, mas
outros eu consigo, eu dou um
exemplo.”

“Olha, um trabalho aí não foi
nem de série, mas veio aqui uma
pessoa que fez um trabalho em
relação a questão da avaliação,
eu acho assim, que foi uma fala
que ela trouxe e me fez refletir
sobre a minha própria avaliação,
não só aqui na escola quanto em
outras, então, algumas dicas que
ela trouxe que eu consegui
aplicar em sala de aula,...”

ele dá tempo, coloca a gente em
contato com pessoas que a gente
percebe que realmente estão
passando coisas mais atuais pra
gente, então acho super válido.”
“Na verdade, as reuniões que eu
acho que, tem as reuniões de
formação mais aí são as reuniões
de séries, as reuniões de série
são as mais produtivas por a
gente conversar diretamente com
professor de outras disciplinas
para
fazer
o
trabalho
interdisciplinar,
no
própriosegmento, o trabalho,
que aí é o trabalho da unidade
interdisciplinar, eu acho que
essas são mais produtivas”
“Eu acho que a Formação
Continuada é fundamental e eu
vejo que a escola tem uma
política de incentivo disso com
os professores, acho isso
realmente bacana. São pequenos
cursos que vãooferecendo, seja
pelo movimento sócio-educativo
ou outros movimentos, são as
palestras que são dadas, então a
escola, sabendo da importância e
nós,
enquanto
professores

“Algumas reuniões,eu sugeria
que essas reuniões gerais tem
esse caráterformativo, sim, eu
acho
que
é
importante
justamente
pra
que
a
harmonidade, fazer com que
nós professores conheçamos
ainda mais a filosofia da escola
e possamos trabalhar juntos
dentro desta linha. As reuniões
mais de série, ou por segmento
também são importantes, mas
eu acho que é um trabalho um
pouco
mais
específico,
pensando mais diretamente na
atuação da nossa série, que é o
trabalho
da
questão
interdisciplinar.”
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Ney – Ed.
Física

também sabendo disso, tem uma
parceria bacana e a gente cresce
junto com isso daí. Eu acho que
a Formação é fundamental pro
professor não ficar estaguinado,
mas justamente, ampliar seu
conhecimento mais que ampliar,
ter a troca. Você precisa dessa
troca pra poder crescer. A
partilha das experiências, isso,
e as reuniões são ótimsas pra
isso também.”
“... a gente conseguiu fazer os “Com certeza, a reciclagem está “...então é claro que é super
benefícios das atividades
ali o tempo todo se formando,
válida essas reuniões, a gente
físicas, mostrando o que é
porque as coisas vão
acrescenta e muito na minha
importante, a questão do
mudando...”
prática, muito....”
prazer de fazer por prazer, a
“...é realmente um trabalho “Na verdade, não deixa de ser
questão que envolvia, na
continuado,
uma
formação uma reciclagem também, a gente
verdade, a mente no sentido
continuada, com certeza.”
tem muito a cada final de mês
de que a Educação Religiosa
pela reunião geral para todos os
entrou com a questão do que
professores, tem muitas pessoas
é imposto pra gente pela
convidadas, tem muitos temas
sociedade, como é que a
que abordam aqui, o tema de
gente poderia lidar um pouco
drogas é um tema que acrescenta
melhor com isso, enfim isso
muito, isso é muito bacana e na
me marcou bastante, esse
verdade eu acho isso muito
trabalho de oficinas.”
importante
porque
você
querendo ou não, você está o
tempo todo atualizado com os
problemas que vão acontecendo

138

Maria Almeida “A gente imediatamente tenta
aplicar sim, e principalmente
Matemática
quando nós temos a
possibilidade de produzirmos
atividades que envolvam
duas, três disciplinas.”
“assim no começo foi um
pouco difícil o início desse
trabalho, a gente não estava
acostumado, cada um
cuidando do seu conteúdo, e
eu acho que com o passar do
tempo, aprendemos muito
com esse trabalho...”

“Hoje mesmo, eu fui procurar a
professora de Artes, porque eu
queria saber a que ponto ela está
com o trabalho, porque eu quero
dar uma continuidade, está
trabalhando o modernismo,
então eu quero ver, ela pediu
para passar por e-mail, por
exemplo, os artistas que ela está
trabalhando, pra ver, nesses
artistas, o que eu poderia
aproveitar, nas minhas aulas, no
caso, em Geometria, os artistas
que trabalham muito com

no mundo, a escola está
preocupada com isso, tem que
trazer pra dentro da escola pra
gente poder resolver, a escola de
hoje não é a mesma escola que a
gente estudou, então são temas e
coisas que a gente muitas vezes
está meio por fora .”
“Formação inicial trabalhada
aqui no colégio, pra mim, um
colégio de ponto de alto nível a
formação desses alunos é
realmente um privilégio desses
alunos estarem trabalhando com
os professores que trabalham
aqui do Colégio.”
“Valoriza sim. Só que eu acho,
assim,
hoje
acho
que
infelizmente é uma realidade,
todos nós estamos lidando com a
questão do pouco tempo, mas eu
acho que na possibilidade do
tempo, se preocupa sim, o tempo
inteiro, chamando a atenção dos
próprios professores.”
“Sim, sempre. É um movimento
muito importante até porque nós
já acabamos nos acostumamos
sim a buscar também, até
independente da escola colocar,

“Ah, tem um projetoassim com
muita coisa, tem um projeto
que nós fizemos uma vez sobre
o Continente Africano que foi
maravilhoso,
todos
nós
conseguimos desenvolver eu
como Matemática, enfim, os
gráficos, questão assuntos de
mortalidade, de nascimento e
aí fizeram a apresentação com
danças, esse projeto eu achei
assim muito bonito, foi um
projeto que envolveu muito,
nós fizemos uma visita a uma
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quadrilátero, com triângulos,
então, a partir daí, fazer um
trabalho também com artes,
colocando os conceitos de
Matemática, mas aproveitando
também e mostrando também a
aplicação da Matemática, que é
uma arte...”

fazenda, que foi uma fonte alta,
então foi um projeto que
marcou muito, toda a equipe do
9º ano, por exemplo.”

“constantemente e a gente
também observa assim um
caminhar a favor, digamos
assim,
constante
avaliação
dessas reuniões, os assuntos que

“Eu acho interessante quando a
gente está fazendo a troca de
informações do grupo de
professores e o que acontece,
volta e meio, que você vê que

“tenho me informado muito aqui
no Colégio Teresiano, tenho
entrado em contato com
propostas super interessantes,
discutido, analisado a partir de
encontros promovidos aqui
nesse espaço do Colégio
Teresiano. Acho que sim, ele
prioriza bastante a formação em
serviço, a formação no trabalho,
a formação, enfim.”

Ronaldo –
Geografia

Rosangela –
Ens. Religioso
Vanessa –
Matemática

nós sentimos a necessidade e
colocamos para a Marília
mesmo, até como ajuda, aí a
gente está precisando discutir
um pouco mais sobre tal assunto
ou então a escola vai buscar um
profissional que venha dar uma
palestra, as vezes nos ajudar a
pensar, a refletir, ou melhorar o
trabalho, a gente já pegamos o
ritmo.”

“Várias reuniões que a gente
já
teve
de
formação
continuada, várias coisas que
você vai aprendendo assim
são exemplos que você vê em

“E as que eu acho que são assim
mais importantes do que
qualquer outra coisa, são as
reuniões que a gente consegue
ter um tempinho pra trocar
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sala de aula, nossa, realmente
isso é a melhor maneira que
eu estou fazendo atualmente.
E a troca de informações
também entre o grupo de
professores.”

informações entre a gente, até de
práticas que são feitas por uns e
que podem ser benéficas pras
outras também.”

os professores acham que saõ
importantes trabalhar nessas
reuniões, há um movimento em
busca daquilo que vai ser
importante pra gente .”
“Eu acho importante também pra
todos os profissionais, porque
embora você tenha
uma
formação, eu por exemplo, tive
uma formação com bastante
prática, eu acho, com bastante
prática, porque 1 ano e meio da
minha Faculdade eu fiquei em
sala de aula. Então pra mim, foi
muito importante isso. Mas isso
foi meu, eu é que fui atrás. É, eu
busquei por onde.”

um professor fala uma coisa de
um determinado aluno, de
algum acontecimento, e outro
professor se manifesta que
aquilo também já aconteceu,
que esse aluno tem um
comportamento recorrente, eu
acho importante essa troca...”
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ANEXO IX – FOTOS13
TEMPOS INICIAIS

13

As fotos foram retidas do site do Colégio: http://www.teresiano.g12.br/teresiano/colegio/index.htm
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TEMPOS ATUAIS

