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RESUMO

A presente pesquisa analisa a formação continuada dos professores em todos os níveis e
modalidades de ensino em Itaguaí, no Rio de Janeiro, a fim de observar de que forma o
município implementou as políticas públicas elaboradas pela União e instituídas pelo Plano
Nacional de Educação de 2001-2010. A pesquisa é qualitativa, interpretativa e foi
desenvolvida por meio de estudo de caso. O corpo do trabalho retoma uma breve retrospectiva
histórica da formação dos professores no Brasil, aborda as políticas contemporâneas de
formação continuada executadas na última década, apresenta os conceitos de formação
continuada e algumas abordagens atuais, analisando as tensões apresentadas por vários
autores da área. O centro Educacional de Itaguaí e o centro de estudos do CIEP 496
municipalizado Maestro Francisco Mignome foram os locus da pesquisa realizada por meio
de análise documental, observação das ações de formação continuada, questionários e
entrevistas. Os resultados mostraram a potencialidade da política de formação continuada
executadas no município com concepções diversas, mas utilizando com maior incidência a
multiplicativa nas formações dinamizadas pelos coordenadores de áreas, focadas no
desenvolvimento do currículo e orientada para que os professores aperfeiçoem a prática
docente de modo que os alunos melhorem o desempenho escolar; comprovaram as condições
de infraestrutura e apoios didático-pedagógico que os profissionais da educação têm a
disposição para realizar a docência, mas apontam, ainda, grandes desafios a serem vencidos
pelo governo local.

Palavras-chave: Formação continuada; Políticas públicas educacionais; Plano Nacional de
Educação.
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Abstract

This research analyze the continued training of teachers in all levels and sorts of teach in
Itaguaí, Rio de Janeiro, in order to observe how the county implement the public policy
elaborated by the Union and established by the National Education Plan for 2001-2010. The
research is qualitative, interpretative and was developed by way of case study. The report
recovers a concise historic retrospective about the continued training of teachers in Brazil;
broach the contemporaries’ policies of continued training of teachers performed on the last
decade, presents the concepts of continued training and some current broaches, analyzing the
existent tensions between many authors from the area. The educational center of Itaguaí and
the CIEP’s 496 Maestro Francisco Mignome center of studies were the locus of search
performed by means of documentary analysis, observation of the actions of continuing
education, questionnaires and interviews. The results showed the potentiality continued
training policy performed at the county with several conceptions, but using a higher incidence
in the multiplicative streamlined training for the coordinators of areas, focusing on curriculum
development and targeted for teachers to refine teaching practice so that students improve
school performance; have demonstrated good infrastructure and support educational and
pedagogical working that education professionals have the willingness to carry out teaching,
but also points to major challenges to be faced by local government.
Keywords: Continued training; Educational public policies; National Education Plan.
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FRAGMENTOS AUTOBIOGRÁFICOS – DA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL AO
TEMA DA PESQUISA

O tema dessa dissertação, políticas públicas de formação de professores, nasceu a
partir de inquietações do meu tempo de professora na Educação Infantil, no Ensino
Fundamental, na Universidade e durante o período que trabalhei como secretária municipal de
Educação em Seropédica.
Durante o tempo de professora de Inglês, na Educação Infantil e no Ensino
Fundamental, recém-formada, em 1994, percebia que as teorias do desenvolvimento e da
aprendizagem não funcionavam com os meus alunos irrequietos. Lecionava em uma escola
particular, era preciso dar conta dos planejamentos (semanais, mensais, semestrais e anuais),
de todo o conteúdo programático, do uso do livro didático na totalidade até o final do ano e
“manter” uma avaliação de desempenho dos alunos satisfatória, tendo um tempo de aula por
semana para isso. Era muita cobrança e pouco suporte para uma matéria sem prestígio para os
alunos, os pais e os demais professores porque Inglês não reprovava.
Na minha primeira experiência no Ensino Superior, como professora contratada da
universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, embora estivesse eufórica por estar atuando na
graduação, minha frustração era constante diante das turmas com alunos faltosos, a maioria
deles descompromissados com o processo de ensino-aprendizagem. As muitas greves do
período 2004/2005 tornavam impraticável o desenvolvimento de todo o programa. No fim da
greve, realizávamos três períodos em um ano letivo. A qualidade da aprendizagem não podia
ser garantida. Isso me incomodava tremendamente.
Em maio de 2006, assumi a Secretaria Municipal de Educação de Seropédica. Entrei
na secretaria com uma visão de que poderia “consertar” o sistema. Tinha uma visão holística
do processo. Fui aluna, professora, diretora administrativa de escola privada, assessora da
Secretária de Educação de Cabo Frio e, agora, estava como gestora. Desejava fazer uma
gestão democrática, com a participação dos professores nas decisões e a valorização dos
profissionais da educação seria perseguida por mim arduamente. Contribuir com o processo
de aprendizagem dos alunos era uma prioridade para mim. O projeto era fazer daquele sistema
de ensino uma referência de qualidade no Estado e quem sabe no Brasil.
Eu era romântica, o sistema cruel e político partidário. Embora soubesse o que
precisava ser feito, quando e como fazer para melhorar a qualidade da educação no município,
eu não tinha autonomia financeira e administrativa, apenas pedagógica. A gestão era
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centralizada e atendia a interesses de poucos. Depois de quinze meses percebi que de fato não
conseguiria mudar o sistema, adoeci e então pedi exoneração do cargo.
As minhas inquietações aumentaram. Entendi que não basta força de vontade e
conhecimento. Dentro do sistema é preciso força e vontade políticas. Para entender o processo
de construção desse sistema decidi estudar políticas públicas e as práticas de gestão
educacional por ter trilhado toda a minha experiência profissional nesse caminho e para não
desistir da luta e dos embates para que esse sistema educacional seja de fato público e de
qualidade para todos, no que depender de mim.
Ao delimitar a questão da formação continuada volto às minhas preocupações de
profissional da educação, por acreditar que esse é um dos campos de pesquisa que,
potencialmente, pode apontar caminhos que possibilitem as transformações desejadas por
mim e pelos demais professores. Sabemos, entretanto, que essas mudanças não acontecerão se
contarmos apenas com o voluntarismo dos docentes.
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1 INTRODUÇÃO

O tema formação de professores pode ser considerado uma bandeira dos educadores
que historicamente lutam pela valorização do magistério. O governo reconhece que isso só
será alcançado com a simultaneidade de três ações: formação profissional inicial, formação
continuada e condições de trabalho, salário e carreira. A formação inicial dos professores,
segundo a Lei de Diretrizes e Bases (LDB Nº 9394/96), é feita nos cursos de licenciatura. Já o
conceito de formação continuada (FC) pode ser entendido de modo amplo e genérico,
compreendendo qualquer tipo de atividade que contribua para o desenvolvimento profissional
realizada após a graduação, ou após ingresso no exercício do magistério; sob esse tema,
formação continuada, “abrigam-se desde cursos de extensão de natureza bem diversificada até
cursos de formação que outorgam diplomas profissionais, seja em nível médio, seja em nível
superior” (GATTI, 2008, p. 57).
Segundo Gatti (2008), tudo que possa oferecer oportunidade de conhecimento,
reflexão, debate e trocas que favoreçam o aprimoramento profissional, em qualquer de seus
ângulos, em qualquer nível é considerado formação continuada. Assim, podemos afirmar que
essa perspectiva é abrangente e inclui trocas diárias com os pares no cotidiano escolar, horas
de trabalho coletivo na escola, reuniões pedagógicas, participação na gestão escolar,
congressos, seminários, cursos de diversas naturezas e formatos, oferecidos pelas Secretarias
de Educação ou outras instituições e também pode ser buscada pelo próprio docente em
lugares diversos. Além disso, as atividades podem ser oferecidas através de processos a
distância, semipresenciais, presencias, entre outros.
A FC foi contemplada no novo Plano Nacional de Educação (PNE) que está no
congresso nacional à espera de votação. Um plano genérico, medroso e diluído, na opinião de
Cury (2011), que retoma a questão da formação em nível superior, já prevista na Lei de
Diretrizes e Bases de 1996, mas agora como sendo uma exigência a ser cumprida pelos
professores de todos os níveis e modalidades de ensino. Para Fernando Haddad, ministro da
Educação, até janeiro de 2012, “as metas que mais dialogam com os principais problemas da
educação brasileira, são as metas relacionadas ao magistério, no que diz respeito à formação e
à remuneração” (BOCCHINI, 2011).
Depois de aprovado, o novo PNE será o segundo Plano Nacional de Educação com
força de lei. O primeiro, Lei n° 10.172/01, definiu as diretrizes e metas para a gestão e o
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financiamento da educação, para cada nível e modalidade de ensino, para a formação e
valorização do magistério e demais profissionais da educação.
Segundo as diretrizes do PNE (2001), a formação continuada dos profissionais da
educação pública deveria ser garantida pelas secretarias estaduais e municipais de educação,
cuja atenção incluía a coordenação, o financiamento e a manutenção dos programas como
ação permanente e a busca de parcerias com universidades e instituições de ensino superior.
No levantamento de fontes e dados de avaliações externas realizadas pela Fundação Carlos
Chagas e pela Fundação Cesgranrio, sobre as iniciativas públicas para prover a formação
continuada de professores, verificou-se que em todos os estados brasileiros e na maioria das
cidades metropolitanas foram desenvolvidas atividades para esse fim, pelos próprios
profissionais das secretarias de Educação ou por consultorias contratadas (GATTI, 2008).
Analisando essas avaliações, verificam-se duas evidências: (1) essas formações tornaram-se
compensatórias, para suprir a precariedade da formação inicial; perdendo, assim, o propósito
da FC que é o aprimoramento do profissional nos avanços, renovações e inovações da sua
área; e (2) a expansão de cursos de extensão, graduação e pós-graduação, sob o rótulo
“formação continuada” foi tão grande que o acompanhamento e a avaliação de todos eles
tornaram-se inviável para o governo, o que pode colocar em dúvida a validade, a eficácia e a
qualidade de dessas formações.
Mesmo com toda essa preocupação com a formação continuada dos professores, ainda
é possível observar que existe no Brasil um quantitativo significativo de professores sem
formação superior atuando no Ensino Fundamental em quase todo o país e professores sem
formação adequada atuando no Ensino Médio (MEC/INEP, 2009). A meta 18 do item 10.3 do
Plano Nacional de Educação (2001) pretendia garantir que no prazo de dez anos, 70% dos
professores de Educação Infantil e de Ensino Fundamental (em todas as modalidades)
possuíssem formação específica de nível superior. Também era meta garantir que em dez anos
todos os professores de Ensino Médio tivessem formação de nível superior, obtida em curso
de licenciatura plena nas áreas de conhecimento em que atuam. Considerando professores que
atuam nas dependências administrativas públicas e privadas, o Censo de 2009 mostrou que
em nível nacional 52% dos professores da Educação Infantil ainda necessitam de formação
em nível superior; fica evidente que quase 9% dos professores que atuam no Ensino Médio
não possuem formação adequada para exercer a função (INEP/MEC 2009).
Diante dos resultados apresentados pelo MEC/INEP em 2009, observa-se que as metas
estabelecidas para a década da educação no PNE (2001) a fim de elevar o perfil de formação
dos profissionais do magistério não foram alcançadas plenamente. Entretanto, em termos
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históricos, podemos supor que uma década é pouco tempo. Nesse período, ensaiaram–se
processos diversos para a formação continuada de professores, algumas iniciativas foram
avaliadas, questões de intencionalidades, fundamentos e princípios foram discutidos
teoricamente, mas esse caminhar é recente. Porém, essa última década já oferece questões das
quais os poderes e os gestores públicos em todos os níveis terão de ocupar–se em seu papel
regulador e avaliador, como responsáveis pela qualidade da educação no país (GATTI, 2008),
pois, de modo inquestionável, esses resultados comprovam a necessidade de investimentos e
esforços para viabilizar a formação continuada de professores em todas as modalidades e em
todas as esferas governamentais.
Para Nóvoa (2009, p. 2), neste início do século XXI, estamos assistindo a um regresso
dos professores ao centro das preocupações educativas.
Os anos 70 foram marcados pela racionalização do ensino, a pedagogia por
objetivos, a planificação. Os anos 80 pelas reformas educativas e pela
atenção às questões do currículo. Os anos 90 pela organização,
administração e gestão dos estabelecimentos de ensino. Agora, parece ter
voltado o tempo dos professores.

A posição de Nóvoa ratifica a opinião de outros pesquisadores ao afirmarem que os
políticos da área da educação, pesquisadores, acadêmicos, educadores e associações
profissionais envolveram-se com a temática da formação continuada nas últimas décadas
(GATTI; BARRETO, 2009). O levantamento das teses e dissertações no período de 2006 a
2009, no banco de dados da CAPES revelou o contínuo interesse pelo tema. Essa pesquisa
resultou em 45 produções acadêmicas, especificamente, referentes a programas de FC
desenvolvidos por redes estaduais e municipais de ensino em quase todas as regiões do país.
O estudo dessas teses e dissertações permitiu identificar a escassez de dados empíricos para
referenciar práticas e políticas educacionais de FC; a maior parte dos trabalhos analisados
refere-se à implementação de programas federais de formação continuada de professores em
várias disciplinas. Tais produções revelam em seus resultados que as políticas gestadas em
âmbito federal podem induzir as redes municipais e estaduais à prática de formação
continuada sem qualquer ligação com necessidades locais, gerando mais problemas do que
soluções. Nesse sentido, analisar boas experiências de FC implementadas de forma
independente em redes de ensino e socializar os resultados dessas análises é uma
oportunidade de contribuir com a área acadêmica, na medida em que pudermos apresentar
dados empíricos.
Ao realizar a revisão de literatura no site SCIELO Brasil foram encontradas 200
produções sobre o tema formação de professores, no período de 2006 a 2009. Ao refinar a
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pesquisa, desse total, apenas 31 artigos estavam ligados ao tema deste estudo e somente 06
apresentaram resultados de programas de FC (ANDRÉ, 2008; GATTI, 2008; KRASILCHIK,
2008; SANTOS, 2000; NUNES, 2001; LÜDKE, 1999). Um desses artigos, escrito por Gatti
(2008), versa sobre um levantamento de fontes e dados feito em todos os estados brasileiros
para verificar as iniciativas dos poderes públicos para formação continuada de professores.
Um resultado interessante apontado por ela foi que as melhores avaliações sobre as ações dos
poderes públicos foram encontradas em regiões com carências educacionais mais fortes. Nos
lugares mais desenvolvidos socioeconômicos e educacionalmente os professores avaliados se
mostraram menos entusiasmados com as atividades de formação oferecidas. Segundo Gatti
(2008, p. 61), as avaliações externas revelaram alguns pontos positivos dessas iniciativas para
FC de professores, como essas abaixo:
Em todas as avaliações observa-se valorização para essas iniciativas públicas
por parte dos cursistas, destacando-se aspectos como a oferta gratuita, o
material impresso, vídeos ou livros doados e avaliados como bons; tem-se
como fator positivo o papel dos tutores, a oportunidade de contato por
videoconferências com especialistas de grandes universidades, a
oportunidade de trocas com os pares nos momentos presenciais. Aparece
como constante nas avaliações o dado de que, em outras condições, o
docente não teria oportunidade de fazer essa formação e que se sentiu
motivado ao longo dos programas. Isso pode ser sustentado pela baixíssima
evasão existente nessas iniciativas públicas.

Como pontos críticos dessas ações, Gatti (2008) aponta os aspectos de infraestrutura
(condições físicas dos pólos de encontro, falhas no apoio alimentar e locomoção, não
recebimento do material em dia, etc.); em alguns casos, aparecem problemas com tutores ou
professores. Os pontos apresentados pela autora são recorrentes nos demais artigos
pesquisados, e ainda, a falta de espaço nas escolas para desenvolver as ideias trabalhadas nos
cursos; a ausência do conjunto de professores da escola, dificultando ou impossibilitando a
mudança coletiva das práticas instaladas, tanto pela não-modificação da dinâmica de trabalho
na instituição, como pela ação de docentes não-sensibilizados para transformações (ANDRÉ,
2008; KRASILCHIK, 2008; SANTOS, 2000; NUNES, 2001; LÜDKE, 1999). Outras
situações positivas também foram observadas por estes autores em seus artigos: planejamento
e preparação das atividades docentes antecipadamente; modificação na gestão de sala de aula
(organização do espaço, uso de material concreto e de outros recursos, interação professoraluno e aluno- aluno e o trabalho didático com as diferenças); articulação do conteúdo com as
experiências culturais dos alunos; aumento da autoestima e oportunidade de crescimento
pessoal e profissional.
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Embora os resultados destes artigos científicos sejam semelhantes, alguns desses
autores divergem entre si quanto à questão da articulação/integração teoria e prática nos
processos de formação continuada de professores. Krasilchik (2008, p. 177), ao apresentar os
dados da avaliação, feita pelos professores que cursaram o Programa de Educação continuada
(PEC – USP), no período 2003/2004, afirma que “a orientação acadêmica associada à
experiência possibilita uma intersecção teoria e prática dos docentes em seus locais de
trabalho, bem como melhora sua autoestima”. Gatti (2008), baseando-se nas avaliações
externas realizadas pela Fundação Carlos Chagas e pela Fundação Cesgranrio sobre as
iniciativas públicas, mostra a dificuldade de articulação de teoria e prática por parte dos
alunos-professores participantes dos programas de formação continuada.
A valorização e a formação adequada é um direito profissional do magistério
(Constituição Federal art. 206, V; LDB art. 3°, VII). E, por consequência, assegurá-la é um
dever do poder público. Alguns municípios buscaram parcerias com universidades,
planejaram e executaram ações para elevar o perfil de formação dos profissionais do
magistério da sua rede municipal de ensino. Conhecer as ações implementadas por esses
municípios é importante porque oportuniza o acesso a dados empíricos que podem referenciar
práticas e políticas educacionais (ANDRÉ, 1999).
Neste sentido, por ocasião da minha participação na disciplina Formação de
Professores: políticas públicas e gestão educacional, no ano de 2010, realizei um estudo piloto
sobre as políticas públicas de formação continuada nos municípios do Rio de Janeiro.
Encontrei muitas cidades que realizavam esse trabalho, mas as iniciativas de Angra dos Reis e
Itaguaí me interessaram porque o trabalho de formação é realizado durante todo o ano letivo
em centros de formação continuada construídos especificamente para essa finalidade e em
centros de estudos dentro das unidades escolares. Na elaboração do meu projeto foi necessário
delimitar o campo de estudo, pois a temática formação de professores é muito abrangente.
Pelos indícios de fecundidade da proposta apresentada pelo município de Itaguaí, pelas ações
por ele realizadas, a pesquisa nesses centros de estudo indicou caminhos para uma formação
continuada, em serviço, significativa também no contexto atual da educação em outros locais,
e por isso, escolhi Itaguaí como campo de pesquisa.
Lançando mão da descentralização intergovernamental, Itaguaí participa dos
programas de formação continuada do governo federal, mas não dispensa as ações contínuas
desenvolvidas no Núcleo de Formação Continuada, construído no município para os 1261
professores da rede (SMEC/2009). O objetivo do trabalho desenvolvido nesse núcleo é
atualização, planejamento e troca de experiências entre os profissionais da área de Educação
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para criar vínculos de ajuda mútua. Existem as formações obrigatórias que acontecem no
horário de trabalho dos professores, durante todo o ano letivo; e também são oferecidos
cursos, palestras, oficinas e encontros que podem ser feitos fora do horário de trabalho do
professor, todo o serviço é gratuito e exclusivo para docentes da rede municipal. A formação é
diversificada com duração mínima de três horas/aula e outras com até dois anos de duração e
certificada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Itaguaí. Além disso, todas as
50 escolas da rede municipal realizam centro de estudos1 com os seus professores na unidade
escolar. Essa atividade acontece a cada quinze dias e está prevista no calendário anual da rede
municipal. Nos três turnos (manhã, tarde e noite) os alunos são dispensados após o recreio
para que os professores e a equipe pedagógica participem desse encontro no centro de
estudos.
Sendo as políticas públicas do município de Itaguaí propícias para o estudo no
campo de formação de professores, possibilitando elementos importantes para o atual trabalho
e para a área acadêmica, a presente pesquisa teve como objetivo analisar como acontece a
formação continuada dos professores em todos os níveis e modalidades de ensino em Itaguaí,
no Rio de Janeiro, a fim de observar de que forma o município implementou as políticas
públicas elaboradas pela União e instituídas pelo Plano Nacional de Educação de 2001-2010.
As questões que mobilizaram a pesquisa foram as seguintes: como se deu o processo de
definição das políticas de formação docente realizadas pelo município de Itaguaí? Em que
medida elas dialogam com as propostas definidas pela União no PNE 2001? Qual a
participação dos professores da rede nesse processo? Quais as concepções de formação
continuada presentes nos programas desenvolvidos pelo município em tela? Como são
desenvolvidas as práticas de formação continuada no município de Itaguaí? Quais as
experiências de formação efetivamente vividas pelos professores da rede municipal? Como os
professores avaliam as práticas de formação executadas na rede municipal de ensino?
Após os fragmentos autobiográficos e a introdução, o trabalho apresenta uma breve
retrospectiva histórica da formação dos professores no Brasil, aborda as políticas
contemporâneas de FC instituídas na última década, destaca conceitos de formação
continuada e algumas abordagens atuais, analisando as tensões apresentadas por vários
autores da área. Uma sistematização das discussões teóricas sobre os modos de ser e estar na
docência é construído visando fundamentar a análise e interpretação dos dados coletados no

1

Atividade desenvolvida na escola que reúne professores, no horário de serviço, para estudar casos, assuntos
referentes ao procescesso ensino-aprendizagem e/ou trocar experiências do âmbito escolar.
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Centro Educacional de Itaguaí e no Centro de Estudos do CIEP 496 Municipalizado Maestro
Francisco Mignone. A política de formação continuada da cidade de Itaguaí e os resultados da
pesquisa são discutidos nas considerações finais que apresenta a potencialidade das ações
estudas e os desafios a serem enfrentados pelo governo local. E, finalmente, fragmentos de
um instrumento valioso, escrito ao longo do mestrado, diário de bordo, são revelados e
apontam um caminho de formação.
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA BREVE
RETROSPECTIVA HISTÓRICA

“Eu penso que nunca segui um comportamento histórico
que não tivesse como ponto de partida uma questão colocada no presente.”
(ARIÈS, 1981)

Conhecer as políticas públicas2 em Educação desenvolvidas em nosso país pelo
governo federal é de suma importância para a fundamentação desse trabalho de pesquisa.
Antes, porém, faz-se necessário conceituar esse termo. Para Azevedo (2003, p. 23), “política
pública é tudo o que um governo faz e deixa de fazer, com todos os impactos de suas ações e
de suas omissões”, é uma condição exclusiva do governo no que se refere a formulação,
deliberação, implementação e monitoramento. Considerando a temática desse estudo, pontuo
ainda a expressão políticas públicas educacionais que diz respeito a tudo aquilo que o governo
faz ou deixa de fazer em termos de educação escolar; isto é, são as decisões do governo que
têm incidência no ambiente escolar enquanto local de ensino-aprendizagem (AZEVEDO,
2003).
Posto esses conceitos, abordarei alguns ordenamentos jurídicos que abarcam a questão
das políticas pública em educação. Minha intenção é fazer uma breve retrospectiva da história
da educação no Brasil, explorando com mais profundidade as legislações que tratam da
formação de professores. Retomando a citação inicial desse capítulo, a questão da formação
docente colocada no presente como um dos indicadores da qualidade da educação no país
instiga-me a rever a trajetória do magistério na tentativa de levantar aspectos relevantes desse
passado colocando-os em diálogo com os problemas enfrentados na atualidade, a fim de
vislumbrar possíveis caminhos.
O tema educação ganhou lugar específico em nossa primeira constituição, outorgada
em 1824 por D. Pedro I. Essa carta constitucional já inspirava a ideia de um sistema nacional
de educação, indicando a existência de escolas primárias, ginásios e universidades em todo o

2

É relevante fazer uma diferenciação entre políticas de governo e de Estado. As políticas de governo são
planejadas por decisão unilateral do Executivo que busca atender às demandas de uma agenda política interna.
As políticas de Estado, porém, envolvem o Congresso, passam por instâncias diversas de discussão, exigem
estudos técnicos, simulações, análises de impacto horizontal e vertical de efeitos econômicos ou orçamentários
para levar em conta a trajetória completa da política que se pretende implementar (OLIVEIRA, 2011).
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Império. Porém, a primeira legislação brasileira voltada para a educação foi promulgada em
15 de outubro de 1827 a Lei das Escolas de Primeiras Letras. Ela determinava a criação do
ensino primário em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, e estipulava o conteúdo
que deveria ser abordado:
Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de aritmética,
prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de
geometria prática, a gramática de língua nacional, e os princípios de moral
cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionados
à compreensão dos meninos; preferindo para as leituras a Constituição do
Império e a História do Brasil. (BRASIL, 1827)

Esse ordenamento jurídico ainda tornava obrigatório o uso do método do ensino mútuo
por todos os professores e aqueles que não dominavam o método deveriam aprendê-lo nas
províncias com recursos próprios e no menor tempo possível, dessa forma, instituindo a
primeira política pública de formação continuada no Brasil. Proposto e difundido pelos
ingleses Andrew Bell e Joseph Lancaster, o método mútuo baseava-se no aproveitamento dos
alunos mais adiantados que eram nomeados como professores adjuntos do professor em
exercício nas escolas públicas de primeiras letras (SAVIANI, 2008; VICENTINI; LUGLI,
2009). Sem preocupar-se com a qualidade do ensino, a situação era cômoda para o governo
que por um baixo custo conseguia instruir várias pessoas ao mesmo tempo. Percebe-se ainda
nessa ação governamental uma grande contradição: exigir dos professores uma formação
específica sem prover os meios financeiros.
A ideia de um sistema nacional de educação que seria viabilizado com a construção de
escolas elementares “em todas as cidades, vilas e lugares populoso” foi abandonada em 1834,
com a aprovação do Ato Adicional à Constituição do Império. Nesse documento o governo
central desobrigou-se do cuidado com as escolas primárias e secundárias, transferindo essa
incumbência para os governos das províncias e limitando-se ao direito de promover e
regulamentar a educação de nível superior, em todo o Império. Instaurou-se assim a dualidade
de sistemas no Brasil, para Cury (2006), nesse período, iniciou-se um federalismo educacional
nacional e centralizado. Devido à falta de recursos, as Províncias não conseguiram criar uma
rede de escolas organizada. Segundo Romanelli (2006, p. 40), “o resultado foi que o ensino,
sobretudo o secundário, acabou ficando nas mãos da iniciativa privada e o ensino primário foi
relegado ao abandono”.
Nesse período foram criadas pelas províncias3 as escolas normais que tinham o

3

Bahia (1836), Ceará (1845), São Paulo (1846), Minas Gerais (1872), Espírito Santo (1873), Rio Grande do
Norte (1874) e Amazonas (1882).
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objetivo de formar professores primários que fossem mais bem preparados. A Escola Normal
de Niterói, instalada em 1835, a primeira escola normal pública das Américas, exigia que os
candidatos tivessem no mínimo 18 anos, boa conduta moral atestada por um juiz de paz e
formação intelectual mínima: saber ler e escrever. Embora o projeto da Escola Normal fosse
uma inovação para época, o método ensinado ainda era o lancasteriano, ainda que os
resultados em termo de aprendizagem fossem inexpressivos, os hábitos disciplinares de
hierarquia e ordem eram plenamente garantidos (ACCÁCIO, 1993; ROMANELLI, 2006;
VILLELA, 1992). Por quase um século, a escola Normal foi o lócus formal e obrigatório da
formação de professores para atuar na escola fundamental, na escola complementar4 e na
própria Escola Normal. Porém, ela não conseguia dar conta da demanda de professores para a
escola elementar por pelo menos três motivos: 1) A instabilidade das Escolas Normais que
eram criadas, em seguidas extintas, mais tarde reabertas, depois reextintas e novamente
reabertas (BRZEZINSKI, 1996). 2) O desprestígio do magistério associado à baixa
remuneração dificultava a captação de alunos que preferiam a formação pelo modelo de
professor adjunto, atividade remunerada que podiam exercer com 12 ou 13 anos de idade
(VICENTINI; LUGLI, 2009). 3) A morosidade do processo de formação dos alunos-mestres
que na fase inicial da Escola Normal tinham o diretor como único professor e a medida que
ele observava que os alunos já estavam “prontos” para lecionar, os submetia a um concurso
para que eles fossem admitidos à carreira de magistério (VILLELA, 1992). Para solucionar
esse problema o governo implementou a reforma da instrução pública de Leôncio de
Carvalho, em 1879. Essa reforma propôs o seguinte:
Que possam ensinar todos aqueles que para isso se julgarem habilitados, sem
dependência de provas oficiais de capacidade ou prévia autorização; e que a
cada professor seja permitido expor livremente suas ideias e ensinar
doutrinas que repute verdadeiras pelo método que melhor entender.
(RELATORIO APRESENTADO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA POR
LEÔNCIO DE CARVALHO, 1878, p.23, apud BRZEZINSKI, 1996)

Embora tenha tido uma duração muito curta, essa reforma acentuou a
desprofissionalização docente e descaracterizou o exercício profissional do magistério
(BRZEZINSKI, 1996). A frequência aos cursos secundários e superiores tornou-se livre. O
aluno aprendia com quem lhe conviesse, selecionava as matérias que cursaria e julgava
aquelas que eram desnecessárias para o exame final, ao qual se submetia em um
estabelecimento de sua escolha. Assim as instituições passaram a organizar-se por matérias e
4

Escola complementar era o nível de ensino imediatamente superior ao grupo escolar e inferior à Escola
Normal, corresponderia aos anos finais do ensino Fundamental atualmente.
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o ensino no Brasil tornou-se um sistema de provas e exames (GHIRALDELLI JUNIOR,
2009).
A Primeira República (1889 a 1930), embora tenha sido marcada por várias reformas Benjamim Constant (1890), Código Epitácio Pessoa (1901), Reforma Rivadávia Corrêa
(1911), Reforma Maximiliano (1915) e Reforma Rocha Vaz (1925) – não se ocupou da
questão da formação de professores que era feira por imitação da prática nas Escolas de
Aplicação anexas às Escolas Normais; a preocupação maior foi com o fortalecimento do
sistema de inspeção, ironizado por Villela (1992, p. 36) ao dizer que “os professores poderiam
até ser malformados, mas, certamente, seriam bem vigiados” (ACCÁCIO, 1993;
ROMANELLI, 2006). A descentralização do ensino foi ratificada na constituição de 1891 que
reservou a União o direito de criar e controlar a instrução superior em toda a nação, bem
como criar e controlar o ensino secundário acadêmico e a instrução em todos os níveis do
Distrito Federal (artigo 35, itens 3º e 4º); aos Estados coube o dever de criar e controlar o
ensino primário e o ensino profissional (escolas normais de nível médio para as moças e
escolas técnicas para os rapazes) (ROMANELLI, 2006). Esta Carta manteve o federalismo
educacional, a dualidade de sistemas, facultou aos Estados declarar a gratuidade e a
obrigatoriedade do ensino primário a quem também cabia o financiamento dessa etapa da
educação (CURY, 2006).
Durante a década de 1930, com a contínua industrialização e urbanização do Brasil,
cresceu ainda mais a demanda por escolas. Para implementar a reconstrução nacional o
governo provisório criou o Ministério da Educação e Saúde Pública, indicou o jurista
Francisco Luís da Silva Campos para ser o Ministro dessa pasta e passou a concentrar o poder
adotando um federalismo centrípeto5 e interventor (CURY, 2006). Sem que houvesse escolas
de formação de professor em nível superior, Campos baixou o Decreto n.º 19.890/1931,
exigindo licenciatura ao professor que atuasse no ensino secundário (ROMANELLI, 2006).
Para que fosse cumprida a exigência da formação em nível superior foi sancionado o Decreto
19.852/1931, reorganizando a Universidade do Rio de Janeiro e incorporando-lhe a Escola de
Minas Gerais, as Faculdades de Farmácia e odontologia, a Escola de Belas Artes, o Instituto
Nacional de Música, a Faculdade de Educação, Ciências e Letras. Esta tinha como objetivo
promover a investigação e a formação de professores do ensino normal e secundário, mas a
faculdade nunca foi instalada porque o ministro Francisco Campos a instituiu, mas não a

5

Federalismo centrípeto é o fortalecimento do poder da União, predominando a relação de subordinação dentro
do Estado Federal.
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tornou obrigatória (ROMANELLI, 2006). Mais uma contradição legislativa se apresentava:
“uma política de formação de professores secundários ainda não se esboçara e já se
apresentava uma política de admissão na carreira com a obrigatoriedade do grau de licenciado
para o exercício da profissão” (BRZEZINSKI, 1996, p. 34). Apenas em 1939, quase uma
década depois, foi organizada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, na qual havia uma
seção que tratava da formação de professores (BRZEZINSKI, 1996). Estes decretos não
foram os únicos elaborados por Campos, mas faziam parte de um conjunto de sete6
deliberações que ficaram conhecidas como a reforma Francisco Campos. Sem considerar
nesse momento as contradições dessa reforma, devemos atribuir-lhe o mérito de ter sido a
primeira a impor a todo território nacional mudanças profundas na estrutura do ensino
secundário, comercial e superior (ROMANELLI, 2006; SAVIANI, 2008).
A contradição da legislação brasileira é historicamente recorrente. Estudando a
história da formação docente no Brasil isso fica muito evidente. Observemos os comentários
da autora abaixo:
Os egressos da licenciatura em pedagogia seriam os futuros professores da
Escola Normal que formava professores primários. Entretanto, o currículo
dessa licenciatura não contemplava o conteúdo do curso primário. (...) Cabe
indagar: como poderia o licenciado estar preparado para tal, se não havia
obtido a formação específica para o que se propunha ensinar? No seu
exercício profissional, deveria saber e saber fazer uma educação que não
tinha aprendido nem “vivido” (BRZEZINSKI, 1996, p. 45).

Infelizmente, constatamos que a realidade atual não é muito diferente daquela de 70
anos atrás. Em seu projeto “Formação de professores para o ensino fundamental: instituições
formadoras e seus currículos”, Gatti (2010) analisou 71 cursos de Pedagogia, 32 de Língua
Portuguesa, 31 de Matemática e 31 de Ciências Biológicas, distribuídos pelas cinco regiões
do país. O objetivo da pesquisa era verificar a proposta das instituições de ensino superior nas
licenciaturas presenciais em relação às disciplinas formadoras. No final do trabalho constatouse que
os conteúdos das disciplinas a serem ensinadas na educação básica
(Alfabetização, Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia,
Ciências, Educação Física) comparecem apenas esporadicamente nos cursos
de formação e, na grande maioria dos cursos analisados, eles são abordados
de forma genérica ou superficial, sugerindo frágil associação com as práticas
docentes; (GATTI, 2010, p. 1372)

6

Decretos n.º 19.850/1931, n.º 19.941/1931, n.º 19.851/1931, n.º 19.852/1931, n.º 19.890/1931, n.º 20.158/1931,
n.º 21.241/1932.
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Sem dúvida, caberiam aqui as mesmas questões de Brzezinski: como poderá o
licenciado para Educação básica, de hoje, estar preparado para tal, se não tiver obtido a
formação específica para o que se propõe ensinar? No seu exercício profissional, deverá saber
e saber fazer uma educação que não aprendeu efetivamente? Analisando os vários momentos
históricos, percebemos a tessitura de um círculo vicioso e porque não dizer perigoso para a
educação: professores maus preparados, alunos maus formados. Demo (1998, p. 50) afirma:
“é inegável que um professor mal preparado, desatualizado, a par de mal remunerado,
contribui para o fracasso escolar também”. É oportuno dizer que muitos fatores influenciam
na qualidade da educação, a formação inicial é apenas um deles. Existem muitos outros, mas
por hora, podemos citar mais dois: as condições de trabalho desfavoráveis e a defasagem
salarial dos profissionais da educação.
Mas voltemos a nossa retrospectiva histórica sobre as políticas públicas de Educação,
especialmente as dirigidas à formação docente.

Com o intuito de convocar os educadores

para definirem o “sentido pedagógico da Revolução de 1930”, Getúlio Vargas e o Ministro
Francisco Campos discursaram na IV Conferência Nacional de Educação, promovida pela
Associação Brasileira da Educação (ABE) em 1931. No ano seguinte, a ABE realizou uma
nova conferência cujo objetivo era discutir um Plano Nacional de Educação e traçar uma
estratégia para influenciar os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte que aconteceria
em 1934. Neste evento, Fernando de Azevedo sistematizou o Manifesto dos pioneiros da
Educação Nova que foi assinado por vinte e seis intelectuais, heterogêneos em suas ideias,
mas unidos em prol da renovação da educação. Entre outras coisas, o documento defendia
descentralização, laicidade, gratuidade, obrigatoriedade do ensino e a formação de
professores, de todos os graus, em nível superior. Os signatários deste manifesto entendiam
que um dos pilares da reconstrução nacional teria que ser por meio de um plano educacional
(GHIRALDELLI JUNIOR, 2009). Romanelli (2006, p. 150) pontua esse momento histórico
da seguinte forma:
a educação não tinha sido, até então, objeto de cogitação, senão de ordem
filosófica e estritamente administrativa, no Brasil. Ao proclamar a educação
como um problema social, o Manifesto não só estava traçando diretrizes
novas para o estudo da educação no Brasil, mas também estava
representando uma tomada de consciência, por parte dos educadores, até
então praticamente inexistentes.

A Constituição de 1934 aproveitou quase todas as propostas do Manifesto dos
Pioneiros da Educação de 1932, apenas a laicidade não foi contemplada. Pela primeira vez,
uma Carta Magna estabeleceu que a União traçaria as diretrizes da educação nacional (Artigo
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5º, inciso XIV) fixaria um Plano Nacional de Educação, coordenaria e fiscalizaria a sua
execução em todo o território nacional (Artigo 150, alínea a) (GHIRALDELLI JUNIOR,
2009; ROMANELLI, 2006). A suspensão dos trabalhos da Câmara dos Deputados, em 10 de
novembro de 1937, por meio do fechamento de todos os poderes representativos, através de
um golpe de Estado, não permitiu que os estudos de um Plano Nacional de Educação
prosseguissem. Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo e “proclamou” a Constituição de 1937
que desobrigava o Estado da educação pública e da expansão da mesma, não legislou sobre a
dotação orçamentária para educação e desconsiderou a realização de concurso público para
professores (Idem).
A Faculdade Nacional de Filosofia, instituída pelo governo federal em 1939, passou a
ser o padrão nacional para as escolas de formação de professores secundários, estabelecendose assim uma formação homogênea para os professores do ginásio, do Colégio e do ensino
Normal. Após três anos de estudos específicos da área de saber o aluno obtinha o título de
Bacharel, para obter o direito legal de lecionar no nível secundário era preciso cursar mais um
ano para estudar a seção de Didática, esse “esquema 3+1” prevaleceu no país por 23 anos
(BRZEZINSKI, 1996; VICENTINI; LUGLI, 2009).
Com o fim do Estado Novo, em 1946, foi promulgada uma nova Constituição que
restabeleceu a exigência de concurso de títulos e provas para o exercício do magistério,
dotação orçamentária para educação e a competência da União para legislar sobre diretrizes e
bases da educação nacional. No período de 1942 a 1946 toda a estrutura educacional foi
reorganizada através de oito7 decretos-leis promulgados pelo Ministro Gustavo Capanema e
ficaram conhecidas como Leis Orgânicas do Ensino. O Decreto-lei n.º 8.529/1946 delegou
aos Estados a organização da formação continuada, da carreira, da remuneração do corpo
docente e das normas para preenchimento de cargos do magistério (GHIRALDELLI
JUNIOR, 2009; ROMANELLI, 2006; SAVIANI, 2008). Outra legislação desse período, de
interesse dessa pesquisa, é a Lei Orgânica do Ensino Normal, Decreto n.º 8.530/1946, para
organizar nacionalmente a formação de professores, essa Lei dividiu o curso normal em dois
ciclos e estabeleceu a especialização de professores, diretores e inspetores nos Institutos de
Educação. Vicentini e Lugli (2009, p. 44) sintetizam essas mudanças:
Após o Primário regular, o candidato à docência poderia fazer o primeiro
ciclo do Ensino Normal (de 4 anos) e tornar-se professor regente. Se
decidisse voltar a estudar antes dos 25 anos (idade limite para a matrícula no

7

Decretos-lei n.º 4.048/42, n.º 4.073/42, n.º 4.244/42, n.º 6.141/43, n.º 8.529/46, n.º 8.530/46, n.º 8.621/46, n.º
9.613/46.
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Ensino Normal), poderia matricular-se na Escola Normal Secundária e obter
o diploma de professor do Ensino Primário. Nessa Escola Normal
Secundária conviviam tanto alunos que vinham do Ensino Normal primário
como aqueles que vinham do ginásio (4 anos após o ensino primário, sem
destinação profissional). Após 3 anos de exercício profissional, os
professores oriundos da Escola Normal Secundária poderiam fazer cursos de
especialização no Instituto de Educação para tornarem-se diretores de Grupo
Escolar, inspetores do ensino e orientadores escolares.

A maioria dos Estados brasileiro pautou-se nesta Lei Orgânica para estruturar o Ensino
Normal, mas não eliminou os outros modelos8 existentes para a formação dos regentes do
ensino o que acabou provocando deficiências na preparação para o exercício do magistério e a
desqualificação do Ensino Normal (VICENTINI; LUGLI, 2009; VILLELA, 1992). Essa
diversidade de modalidade na formação docente era consequência de um federalismo
centrífugo9 característico da Constituição de 1946 que descentralizou a administração
educativa no país (CURY, 2006).
Ainda nesse período, para cumprir a exigência do artigo 5º, inciso XV, alínea d, da
Constituição Federal de 1946, legislar sobre Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em
1947, foi instituída uma comissão formada por educadores que elaboraram o anteprojeto de
lei encaminhado à Câmara Federal em outubro de 1948. A primeira Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional tramitou no Congresso Nacional durante treze anos, sendo objeto de
mudanças e emendas para atender aos interesses políticos partidários da época. A Lei nº
4.024/61 estabeleceu a criação do Conselho Federal de Educação - CFE – (artigo 8°) e a
elaboração de um Plano de Educação (artigo 92, § 2°). O primeiro PNE, homologado em 21
de setembro de 1962 pelo ministro Darcy Ribeiro, estabeleceu metas quantitativas e
qualitativas a serem alcançadas em oito anos. Em relação à formação de professores esse PNE
estabelecia que até 1970 os professores primários deveriam ser diplomados, sendo 20% em
cursos regentes, 60% em cursos normais e 20% em cursos de nível pós-colegial. Porém, com
o golpe militar, esse plano foi suspenso (GHIRALDELLI JUNIOR, 2009).
Visando o controle de certas áreas vitais de segurança nacional, em 1964 as Forças
Armadas tomaram o poder e “declararam a educação um instrumento de aceleração do
desenvolvimento econômico e do progresso social” (BRZEZINSKI, 1996, p. 64). A oferta da
educação ficou limitada à demanda do sistema produtivo sem qualquer participação da
sociedade civil no planejamento da mesma. Em um período de vinte anos de ditadura militar o

8

Professores adjuntos, Escola Normal e Curso Primário complementar.
Federalismo centrífugo é o fortalecimento do poder dos Estados-membros sobre o da União, prevalecendo
nessa relação a autonomia dos Estados.
9
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número de vagas foi estrondosamente ampliando, segundo Libâneo (2009, p. 144), essa
expansão deu-se de forma perversa tanto para alunos quanto para professores:
A ampliação das vagas deu-se pela redução da jornada escolar, pelo aumento
do número de turnos, pela multiplicação de classes multisseriadas e
unidocentes, pelo achatamento dos salários dos professores e pela absorção
de professores leigos.

Esse período foi marcado pela elaboração e aprovação da Lei n.º 5.540/68, Lei da
Reforma Universitária que provocou mudanças nos cursos de formação de professores e em
consequência na Faculdade de Educação, à qual coube a função de formar técnicos
denominados especialistas em educação (BRZEZINSKI, 1996).
Outra lei que constitui um dos documentos básicos da educação brasileira, publicada
na fase do governo militar, foi a 5.692/71 que reformou o antigo curso primário e o ciclo
ginasial, instituindo as diretrizes e bases do ensino de Primeiro e Segundo Graus. Ao
Conselho Federal de Educação coube fixar as matérias do núcleo comum do 1º e 2º graus. O
Segundo Grau tornou-se obrigatoriamente profissionalizante, com 158 habilitações técnicas
relacionadas pelo CFE. Ghiraldelli Junior (2009) afirma que o equívoco maior dessa lei foi
transformar o curso de formação de professores, a Escola Normal, em Habilitação Magistério,
diminuindo consideravelmente o espaço das disciplinas específicas pela redução dos
conteúdos, aligeirando a formação do docente. Devido às inúmeras possibilidades de
formação existentes nos estados, essa Lei previa variações para que todos pudessem ajustar-se
às normas legais. Na ânsia de garantir que houvesse docentes com algum tipo de preparo, a
permissividade foi a regra, instalando uma crise da formação docente, como podemos
observar nas considerações dos autores abaixo:
para o exercício da docência no primeiro grau, a escolarização mínima
requerida era a Habilitação Específica para o Magistério (curso de 3 anos em
nível de segundo grau), que permitia ensinar de 1ª a 4ª séries. Também
poderiam lecionar da 1ª a 8ª séries professores que possuíssem habilitação
específica obtida em curso de grau superior (...) estes também poderiam
trabalhar em todas as séries do ensino de primeiro e segundo graus. No
entanto, caso não estivessem disponíveis professores com essas formações
para ocuparem os postos disponíveis nas escolas, seria possível contratar
egressos do Curso de Magistério que tivessem feito ainda um ano de curso
em instituição de ensino superior para lecionarem até a 6ª série do ensino de
primeiro grau. Também os professores portadores de Licenciatura Curta
poderiam, tendo realizado estudos adicionais, atuar até na 2ª série do 2º grau.
(...) “em caráter suplementar e a título precário”, professores que estivessem
ainda em processo de formação ou mesmo sem o preparo mínimo exigido
anteriormente também poderiam lecionar. (VICENTINI; LUGLI, p. 50-51,
2009)
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O Presidente general Figueiredo acabou com a profissionalização obrigatória do
ensino de Segundo Grau através da Lei n.º 7.044/1982 e, através dela, modificou o artigo 30
da Lei n.º 5.692/71, atribuindo ao CFE a tarefa de fixar os conteúdos e a duração mínima dos
Estudos Adicionais para que os professores com habilitação específica de 2º Grau pudessem
lecionar na 5ª e 6ª séries. Sendo assim a diversidade dos cursos de formação de professores
permaneceu no país, em cada estado era possível perceber nos sistemas de ensino a presença
de professores leigos, regentes de ensino e normalistas (idem, GHIRALDELLI JUNIOR,
2009).
Com a redemocratização do país, a partir de 1985, uma nova Assembleia Nacional
Constituinte foi eleita e outra Constituição elaborada. Desta vez, optou-se “por um
federalismo cooperativo sob a denominação de regime de colaboração recíproca,
descentralizado, com funções compartilhadas entre os entes federativos” (CURY, 2006, p.
121), isto exige entendimento mútuo entre os integrantes do sistema federativo. A carta
Magna de 1988 colocou a Educação como um direito prioritário e contemplou essa questão
em vários tópicos10, 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). Também foi determinada na Constituição de
1988 a elaboração de um Plano Nacional de Educação (PNE) de duração plurianual (artigo
214º).
Uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), depois de oito
anos de tramitação no Congresso, foi promulgada em 20 de Dezembro de 1996. Essa LDBEN
foi o resultado de dois projetos: um elaborado segundo os interesses de entidades da
sociedade e outro articulado pelo Senador Darcy Ribeiro, o que causou muita polêmica no
Congresso Nacional, como podemos observar na declaração do Deputado Florestan
Fernandes, em artigo na Folha de S. Paulo, em meados de 1992:
Eis que estávamos prestes a sofrer uma decepção única. Nada menos que o
Senador Darcy Ribeiro iria tomar a peito apresentar um projeto de Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional no Senado! Sua impaciência não
permitiu esperar que a Câmara dos Deputados terminasse o seu trabalho,
ocasião em que o projeto tramitaria normalmente no Senado e lá sofreria
transformações.

10

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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A nova LDBEN (Lei n.º 9.394/1996) trouxe grandes avanços e muitas contradições.
Ao colocar o professor como eixo central da qualidade da educação, essa lei retoma a questão
da valorização do profissional da educação ao preconizar temas como a formação continuada
em serviço, piso salarial, progressão funcional baseada na titulação, período reservado de
estudo, entre outras coisas (artigo 67º). Essa Lei extinguiu a Licenciatura Curta, mas admitiu a
formação de nível Médio para os professores que atuam na Educação Infantil e nas quatro
primeiras séries do Ensino Fundamental, um ponto contraditório dessa Lei, já que a mesma
exigiu formação em nível superior para atuar na Educação Básica. Segundo a letra da lei, a
partir de 2007, somente professores habilitados em nível superior ou formados por
treinamento em serviço poderiam ser admitidos, essa pequena brecha na legislação - formados
por treinamento em serviço – de certa forma manteve a diversidade na formação docente.
Dados do Censo, atualizados em janeiro de 2010, mostram que a nível nacional 37% dos
professores da Educação Básica ainda necessitam de formação em nível superior e mais de
9% dos professores que atuam no Ensino Médio não possuem formação adequada para
exercer a função (INEP/MEC 2010).
Reforçando a política de descentralização, 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). A focalização dessa política 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 em dificuldade de atender a demanda por falta da vinculação
de recursos (CURY, 2002). A Lei do FUNDEF vigorou no país de 1996 a 2006 quando foi
substituída pelo FUNDEB que está em vigor desde 2007 e se estenderá até 2020, atendendo a
todas as etapas da Educação Básica e a EJA. Em relação à valorização dos professores, esse
fundo é importante por obrigar à construção de um plano de carreira para os profissionais da
Educação Básica e ainda “a capacitação profissional especialmente voltada à formação
continuada” (Lei nº 11.494/2007, artigo 40 e § Único) proporcionando assim a melhoria
salarial e profissional desses indivíduos.
Pela retrospectiva apresentada, foi possível perceber que as legislações sempre
provocaram tensões na questão da formação docente no país, algumas vezes por centralizar
demais a questão outras por descentralizar na tentativa de equacionar os interesses dos
diversos atores envolvidos (escola pública, privada, confessional, sindicatos, entidades, etc.).
De qualquer forma, hoje sofremos as consequências de atrasos e retrocessos na educação,
parafraseando Demo (1997), o maior atraso histórico do Brasil não está na economia, mas na
educação; ou resolvemos essa questão, ou continuaremos retrógrados. Porém podemos
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observar que as mudanças em relação à institucionalização da formação de professores, ao
longo da história, em nosso país, foram muito poucas, as instituições formadoras ainda
fundamentam o trabalho em dois eixos: formação em área disciplinar e formação pedagógica.
Outra questão evidente é 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).
Grande esforço governamental tem sido feito no sentido de elevar o nível da formação
docente, para isso várias ações foram implementadas na última década no sentido de
viabilizar a formação em serviço daqueles que militam no magistério da Educação Básica nas
Redes Públicas de ensino. Vejamos algumas dessas políticas de formação no item a seguir.

2.1 – POLÍTICAS PÚBLICAS CONTEMPORÂNEAS DE FORMAÇÃO DOCENTE

Sendo a formação docente um dos indicativos da qualidade da educação no país, a
partir da implementação da LDB (Lei n.º 9.394/1996) a questão da formação continuada no
país recebeu respaldo e as responsabilidades quanto a esse assunto foram redistribuídas entre
os estados, os municípios e o governo federal. Na última década, para assegurar a qualidade
da educação para todos, o governo federal lançou várias ações visando atender à demanda
pela formação continuada e inicial em nível superior exigida por Lei.
Além da LDB (Lei nº 9.394/96), o Plano Nacional de Educação 2001-2010, aprovado
em janeiro de 2001, por meio da Lei n.º 10.172, passou a exigir a elevação do nível de
formação dos docentes, prevendo para isso a formação continuada em serviço. Esse PNE
estabeleceu vinte e oito metas para os docentes da Educação Básica, entre essas, interessamnos duas, em especial, as metas número 3 e 12. A primeira destina entre 20 e 25% da carga
horária do professor para preparação de aulas, avaliações e reuniões pedagógicas. Essa meta
foi efetivada pelo § 4º, do artigo 2º, da Lei n.º 11.738/2008 que ainda será analisada neste
texto. A meta 12 previa a ampliação dos programas de formação em serviço, em regime de
colaboração. Um dos pontos fortes deste PNE foi a divulgação do diagnóstico da educação no
país por níveis de ensino. Na questão da formação docente observou-se que quase 13% dos
professores possuíam apenas o Ensino fundamental, completo ou incompleto; 66% tinham
formação em nível Médio e apenas 20% eram graduados. O capítulo IV do PNE (2001-2010)
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trata especificamente sobre o magistério da Educação Básica e em suas diretrizes diz o
seguinte:
A qualificação do pessoal docente se apresenta hoje com um dos maiores
desafios para o Plano Nacional de educação (...). A implantação de políticas
públicas de formação inicial e continuada dos profissionais da educação é
uma condição e um meio para o avanço científico e tecnológico em nossa
sociedade, portanto, para o desenvolvimento do país. (...) Este Plano,
portanto, deverá dar especial atenção à formação permanente (em serviço)
dos profissionais da educação. (...) A formação continuada dos profissionais
da educação pública deverá ser garantida pelas secretarias estaduais e
municipais de educação, cuja atuação incluirá a coordenação, o
financiamento e a manutenção dos programas como ação permanente e a
busca de parcerias com universidades e instituições de ensino superior.

O PNE 2001-2010 foi o primeiro plano de educação com força de lei, por exigência da
Constituição de 1988 (artigo 214) e da LDB/1996 (artigo 87, § 1º). A aprovação deste plano
através de lei possibilitou a continuidade das políticas inseridas no documento durante dez
anos, independente do governo que estivesse no poder, caracterizando-o como um plano de
Estado (LIBÂNEO, 2009).
Para viabilizar as metas estipuladas neste PNE, o governo implementou várias ações
ao longo dessa última década. Uma delas foi a criação do Sistema Universidade Aberta do
Brasil (UAB), através do Decreto n.º 5.800/2006, sob a responsabilidade da Diretoria de
Educação a Distância, em parceria com a Secretaria de Educação a Distância do MEC que
tem como objetivo prioritário promover a formação inicial e continuada de professores que
atuam na educação básica, e ainda dos dirigentes, gestores e trabalhadores da educação básica
utilizando metodologias de educação a distância (EaD) (GATTI, 2011). Para que esse sistema
funcione é preciso que o princípio de cooperação recíproca aconteça entre os três entes
federados (União, Estado e município) formando um tripé entre UAB, secretarias de
estado/municípios e universidades parceiras. De 2007 a julho de 2009, foram aprovados e
instalados 557 polos de apoio presencial com 187.154 vagas criadas. Em agosto de 2009, a
operacionalização da UAB passou a ser coordenada pela Capes que a fim de equacionar a
demanda e a oferta de formação de professores na rede pública da educação básica, ampliou a
rede para um total de 720 polos (UAB, 2011).
A mudança de coordenação da UAB foi instituída pelo Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE) lançado pelo governo federal em abril de 2007, ainda sob a vigência do PNE
2001-2010, causando muita polêmica no país, segundo Saviani (p. 29, 2009), “a conclusão
que se patenteia é que o PDE foi formulado paralelamente e sem levar em conta o disposto no
PNE”. Na “cartilha” do PDE a explicação é a seguinte:
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O PDE pretende ser mais do que a tradução instrumental do Plano Nacional
de Educação (PNE), o qual, em certa medida, apresenta um bom diagnóstico
dos problemas educacionais, mas deixa em aberto a questão das ações a
serem tomadas para a melhoria da qualidade da educação. (BRASIL, PDE,
p.07, s/d)

Uma das maiores críticas ao PDE recai sobre o fato dele ser um plano de governo sem
garantia de continuidade. Esse plano abriga praticamente todos os programas desenvolvidos
pelo MEC, cobrindo os vários níveis e modalidades de ensino, e ainda medidas de apoio
financeiro e de infraestrutura oferecidos aos entes federados que aderissem ao Plano de Ações
Articuladas (PAR). Em 2010, os 26 estados, o Distrito Federal e os 5.565 municípios
assinaram o Termo de Adesão ao Plano de Metas do PDE. A partir dessa adesão, foram
elaborados os respectivos Planos de Ações Articuladas, contendo o diagnóstico dos sistemas
locais e as demandas de formação de professores.
De acordo com o MEC “um dos principais pontos do PDE é a formação de professores e a
valorização dos profissionais da educação. A questão é urgente, estratégica e reclama resposta
nacional” (BRASIL, 2007, p. 16). Nesse sentido, editaram o Decreto nº 6.755/2009
instituindo a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação
Básica (PARFOR), sob a coordenação da CAPES, “com a finalidade de organizar, em regime
de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a formação
inicial e continuada dos profissionais do magistério das redes públicas da educação básica”
(artigo 1º). O PARFOR presencial oferece aos professores três tipos de formação inicial: 1)
Primeira licenciatura – para docentes em exercício na rede pública da educação básica que
não tenham formação superior; 2) Segunda licenciatura – para docentes em exercício na rede
pública da educação básica, há pelo menos três anos, em área distinta da sua formação inicial;
e 3) Formação pedagógica – para docentes graduados não licenciados que se encontram em
exercício na rede pública da educação básica. A formação continuada é feita na modalidade a
distância e oferecida através de cursos de aperfeiçoamento, extensão e especialização, os
primeiros com carga horária entre 30 horas e 220 horas e o último, também chamado curso de
pós-graduação lato sensu, têm duração mínima de 360 horas. Tanto a formação inicial quanto
a continuada são operacionalizadas pela Plataforma Freire11 (CAPES, 2011). Entendo que
essa política busca corrigir as distorções advindas da heterogeneidade das instâncias de
formação existentes nos estados brasileiros para finalmente erradicar dos sistemas de ensino a
presença do professor leigo e sem formação adequada. Porém, uma brecha perigosa se abre no

11

Ambiente virtual criado pelo MEC/CAPES para cadastro de professor e realização das pré-inscrições nos
cursos do PARFOR (Formação Inicial e Formação Continuada).
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processo de inscrição nos cursos oferecidos pelo PARFOR porque após a pré-inscrição no
sistema, o curso escolhido pelo professor precisa ser homologado pela secretaria de educação
à qual ele está vinculado. Segundo as explicações contidas na plataforma, a homologação
acontecerá se a formação pleiteada estiver vinculada à atuação do professor em sala de aula,
mas se o professor quiser formar-se em uma área distinta da sua atuação ele poderá ser
impedido sob a alegação de não-vinculação com a função. Além disso, o professor também
fica sujeito à “boa vontade” da secretária de Educação, responsável pelo acesso à plataforma e
homologação da inscrição, que deverá realizar a operação dentro de um prazo estipulado pelo
sistema.
Como já foi dito, para aumentar a qualidade da educação precisamos de ações que
melhorem as condições de trabalho, de salário e de formação dos professores. O PDE cuidou
da questão salarial por meio do programa Piso do Magistério. Desse programa resultou a
aprovação da Lei n.º 11.738/2008 que fixou o piso nacional em R$ 950,00, para uma jornada
de 40 horas e gradatividade da implantação, ou seja, esse valor só seria pago integralmente em
2010. Com isso o governo diz resgatar um compromisso histórico firmado no Palácio do
Planalto, em 1994, entre o Ministério da Educação, o CONSED, a UNDIME, a Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e outros atores sociais. Porém, Saviani
(2009, p. 40) faz uma interessante análise sobre esse compromisso:
O valor de R$ 850,00 foi obtido tomando-se o salário de R$ 300,00 proposto
em 1994, corrigido pela inflação. Observe-se, porém, que R$300,00
correspondiam, naquele ano, a 4,28 salários mínimos, cujo valor era de
R$70,00. Em relação ao salário mínimo vigente em 2007, de R$380,00, o
piso de R$ 850,00 correspondia a apenas 2,23 vezes. Além disso, previa-se
sua implantação gradativa pelo incremento, em 2008, de um terço do salário
de 2007, dois terços em 2009 e apenas em 2010 chegar-se-ia ao valor de
R$850,00.

Em 2012, o piso nacional do magistério foi reajustado para R$1.451,00, o que
corresponde a 2,33 vezes o salário mínimo vigente no país. Portanto, como podemos perceber
o governo não conseguiu cumprir o que foi acordado há 18 anos porque o valor estabelecido
por lei ficou muito aquém do “compromisso” firmado.
Dado o tema dessa pesquisa, é bem oportuno aprofundar o estudo da Lei n.º
11.738/2008, e analisar o § 4º do artigo 2º que prevê 2/3 da jornada de trabalho do professor
para o “desempenho das atividades de interação com os educandos”. Sendo assim, 1/3 será
destinado à preparação de aulas/atividades e formação continuada. Embora os estados de São
Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Ceará
tenham entrado com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) no Supremo Tribunal
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Federal (STF) questionando a validade desta lei, em 27/04/2011, o plenário do STF decidiu
que a regra de 1/3 da jornada para preparação de aulas/atividades e formação continuada é
constitucional e válida para todos os Estados e Municípios do país. O que representa mais
uma vitória para todos aqueles que lutam pela valorização do magistério.
Notório é que existem inúmeras orientações, normatizações e legislações que
respaldam excelentes ações referentes a quase tudo na educação; não é por falta de lei que as
coisas deixam de acontecer nesse país, mas por falta de responsabilização pelo não fazer.
Cury (2009) é também adepto dessa opinião, para ele é preciso uma lei de responsabilidade
educacional: “os governantes devem assumir conscientemente suas responsabilidades e haver
consequências, no caso de omissão quanto a esse direito, como o de imputação de
improbidade administrativa” (idem, p. 22). Vivemos atualmente a era do federalismo
competitivo “que põe em risco o pacto federativo do modelo cooperativo” (CURY, 2009, p.
126) e de certa forma minimiza o impacto e os resultados que as políticas públicas poderiam
ter se cada ente federado cumprisse sua parte nas ações nacionalmente instituídas, como é o
caso dos Planos Estaduais e Municipais de Educação, dos Planos de Carreira para os
profissionais da Educação, da coordenação, financiamento e manutenção de programas de
formação continuada dos profissionais da educação pública. Em muitos estados e municípios
essas políticas públicas não foram elaboradas, desconsiderando a valorização dos
profissionais da Educação e muitas outras conquistas pontuadas na legislação, mas sem
eficácia no cotidiano da maioria desses profissionais. Percebe-se que as políticas públicas que
não envolvem repasse de verbas e/ou recursos não são consideradas por muitos entes
federados que se valendo da autonomia constitucionalmente garantida desenvolvem apenas as
ações menos onerosas.
Analisando a breve retrospectiva histórica sobre as políticas de formação de
professores no Brasil e as políticas públicas contemporâneas de formação docente
apresentadas neste capítulo, podemos perceber que na última década a União empreendeu
maiores esforços no sentido de viabilizar por todos os meios, presencial ou a distância, a
elevação do nível de formação dos docentes da rede pública, minimizando assim as
consequências de tantos retrocessos advindos de legislações permissivas que na tentativa de
garantir que os professores tivessem alguma formação acabaram por instalar uma crise de
formação no magistério. Atualmente, apoiada por um regime de colaboração recíproca essa
questão está contemplada em uma política de formação que deve ser garantida por cada um
dos entes federativos do país. A origem, os desdobramentos e a potencialidade desse tema
serão abordados no próximo capítulo.
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3 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES

Não há ensino de qualidade, nem reforma educativa,
nem inovação pedagógica sem uma adequada
formação de professores.
(NÓVOA, 1997, p.9)

Antes de explorar a questão da formação continuada é preciso abordar a inicial para
entendermos o sentido desses processos que apesar de terem nomenclaturas e tempos
diferentes estão interligados e são contínuos. A formação inicial é o primeiro estágio de uma
formação continuada, para Pimenta (2007) deve ser entendida como autoformação vivenciada
cotidianamente ao longo da vida profissional do docente. Precisamos atentar para o fato de
que por melhor que seja a formação inicial ela jamais conseguirá abarcar em seu currículo as
novas temáticas12 incorporadas à educação trazidas pelas constantes mudanças vividas pela
nossa sociedade. Portanto, como afirma Martins (1991), “o aperfeiçoamento contínuo dos
professores é essencial para que o sistema educativo consiga graus maiores de eficiência e se
integre nas mudanças sócio-culturais, tecnológicas/telemáticas/informatizadoras/científicas da
sociedade”.
No Brasil a ideia de formação continuada ganhou força nos anos 1960/1970 com
Durmeval Trigueiro13 e Pierre Furter14, depois de aceita oficialmente na II Conferência
Mundial de Educação de Adultos, em 1960, em Montreal, e novamente discutida na
conferência seguinte, em Tóquio (1972), sendo concebida como um processo contínuo
realizado ao longo da vida do indivíduo, superando a concepção de que a escola é a única
fonte de formação (SMITH, 2007). Na década de 1980 a preocupação com a formação
continuada perdeu o entusiasmo provavelmente porque foi associada à teoria do capital
humano15, a questão fortaleceu-se nos anos 1990 com os debates sobre a qualidade da
educação que tem na formação continuada dos docentes um dos seus pilares
(NASCIMENTO, 2008). Mas as pesquisas nesse campo mantiveram-se escassas, no período

12

Educação ambiental, Informática Educativa, Diversidade e Igualdade, Educação Especial, Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC), Interdisciplinaridade, Gestão participativa, temas transversais, língua
Brasileira de Sinais (Libras), culturas afro-brasileiras e indígenas, Música e tais coisas.
13
Autor de um artigo publicado na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP, 1969, v. 51, n. 113) que
defendia a educação permanente como única saída para a escolarização de todos.
14
Autor do livro Educação e vida (1966) que abordava a formação continuada, mas a denominava formação
permanente.
15
Segundo essa teoria o trabalho humano, quando qualificado por meio da educação, é um dos mais importantes
meios para a ampliação da produtividade econômica, e, portanto, das taxas de lucro do capital.
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de 1990 a 1998 apenas 6,6% das teses e dissertações abordaram o tema. No final da década de
1990 as políticas públicas começaram a propor modalidades de formação continuada de
professores, intensificando essas ações nos últimos anos visando alcançar a universalização
do ensino, a ampliação do quadro de professores com formação adequada e a diminuição dos
índices de insucesso escolar (FVC, 2011). A veemência desses programas apareceu nas
pesquisas acadêmicas, nos anos 2000 chegaram a representar 53% do total de estudos
realizados, tendo como foco dessa temática o professor, seus saberes, suas práticas e opiniões
(ANDRÉ, 2000; 2009). Parafraseando Nóvoa (1997), atualmente, a formação continuada de
professores está na ordem do dia.
Mas o que é realmente a formação continuada de professores? Os conceitos sobre esse
tema são diversos: inclui todos os professores no desempenho efetivo da função e todas as
modalidades de atividade de formação que contribuam para o aperfeiçoamento profissional
(YARGER, 1982 apud ESTEVES, 1991); é uma atividade formativa que ocorre após a
certificação profissional inicial que visa principal ou exclusivamente aprimorar os
conhecimentos, as capacidades e as atitudes dos professores na busca de maior eficácia na
educação dos alunos (ÉRAUT, 1985 apud ESTEVES, 1991). Para Gatti (2008), a FC é um
enorme guarda-chuva que abriga toda oportunidade de conhecimento, reflexão, debate e
trocas que favoreçam o aprimoramento profissional, em qualquer de seus ângulos, em
qualquer nível, incluindo trocas diárias com os pares no cotidiano escolar, horas de trabalho
coletivo na escola, reuniões pedagógicas, participação na gestão escolar, congressos,
seminários, cursos de diversas naturezas e formatos. 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”. Comparando os
diversos conceitos acima descritos com os modelos de capacitação enaltecidos até os anos
1980, é possível perceber uma reconceitualização da formação continuada que no momento
está centrada no potencial de autocrescimento, de desenvolvimento profissional dos docentes
(GATTI, 2009).
Concordando com D. Riverin-Simard que afirma que o adulto vive estados quase
permamentes de questionamentos, quero trazer para essa discussão alguns pontos levantados
por Cotesão (1991, p. 93), “formação em que momento? Para quem? Com que finalidade(s)?”

41

O modelo criado por D. Riverin-Simard16 (2003, apud PINEAU) parece responder, em parte,
as interrogações acima. Para ela a vida profissional pode se distinguir em três grandes
períodos: dos 20 aos 35 anos, dos 35 aos 50 e dos 50 em diante. Destacam-se ainda nesse
modelo duas classes de indivíduos, uma de padrão médio e outra denominada sujeito-exceção
(representada por 15% da população pesquisada) que demonstram em seus padrões
comportamentais grandes divergências em relação à importância da formação no decurso da
vida, principalmente no segundo período. Aos 40 anos, os sujeitos de padrão médio ainda
procuram o fio condutor da sua história de vida sem conseguir estabelecer qualquer vínculo
dela com a formação recebida. Para os sujeitos-exceção esse período é marcado pela
descoberta e regulação da autoformação. Aos 50 anos os sujeitos da primeira classe duvidam
da capacidade de aprender, desvalorizam a educação formal e supervalorizam a formação
resultante de experiências. Já os sujeitos que representam 15% da população sentem-se
estimulados a aprender tendo em vista o findar da juventude, consideram-se autodidatas
permanentes, vêem a formação como antídoto contra a inércia intelectual. Por volta dos 70
anos estes se divertem com leituras, exposições, visitas, viagens, conferências e definem-se
como “gulosos intelectuais”, consideram a retirada da vida profissional como um
aprofundamento desta. Já aqueles, do padrão médio, nesse mesmo período despertam o desejo
de aprender, mas a gravidade da mudança vivida pela saída do campo profissional faz com
que eles desistam da formação. Considerando os elementos apresentados acima, podemos
concordar com Pineau (2003), a autoformação é a apropriação por cada um do seu próprio
poder de formação, o que também podemos chamar de autonomia e nesse sentido cada
professor é gestor do seu tempo, da sua própria aprendizagem, sendo capaz de definir
objetivos pessoais, gerir e organizar tempos e espaços para autoformação através de meios e
estratégias relevantes (ALARÇÃO, 1994).
As evidências dos dados do estudo de D. Riverin-Simard levam-nos a outra questão:
de quem é a responsabilidade da formação continuada? Segundo as diretrizes do PNE (2001),
a formação continuada dos profissionais da educação pública deve ser garantida pelas
secretarias estaduais e municipais de educação, cuja atenção inclui a coordenação, o
financiamento e a manutenção dos programas como ação permanente. Para a ANFOPE (1990,
p. 26) “a formação continuada de professores é de responsabilidade do indivíduo, do Estado e
da sociedade”. A entrevista realizada com uma professora do 2º segmento, do CIEP 496, um

16

Esse modelo apóia-se num inquérito longitudinal e transversal realizado no Québec nos anos 80-81, por meio
de entrevistas com 786 adultos empregados, escalonados segundo a idade (de 23 a 60 anos), sexo, condição
sócio-econômica e setor de trabalho.
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dos lócus da pesquisa em tela, é reveladora neste aspecto. Quando indagada sobre as
formações oferecidas, gratuitamente, pela prefeitura de Itaguaí, aos professores da rede, no
Núcleo de Formação Continuada, ela desabafa:
O problema todo é: a prefeitura oferece, tem lá, mas o professor tem uma
carga horária tão grande que ele não consegue fazer essas coisas. (...) As
capacitações da minha área que têm em Fevereiro são ótimas porque você
está iniciando, não estamos com turma, você pode ir, participar, agora depois
é que as coisas ficam mais difíceis. Fora do horário de serviço fica mais
difícil para o professor conseguir fazer isso. Por que nenhum professor
consegue trabalhar só em um horário escolar. Eu acho que é por isso que o
professor não consegue participar efetivamente. (Relato oral, Prof.ª Débora,
2011)

A dicotomia do tempo de trabalho X tempo livre tem grande influência nas
oportunidades de formação que se colocam para os professores, essa questão é abordada por
vários autores (DUNAZEDIER, 1982; PINEAU, 2003). Uma solução apresentada por Estrela
(2001, p. 39) é “criarem-se tempos de formação, inseridos nos horários dos docentes que
assim o desejassem, para que pudessem funcionar na escola grupos de autoformação
interessados na implementação das mudanças que a formação tivesse estimulado”. A LDB
9.394/96 aborda essa questão, o artigo 67, parágrafo V, institui um período reservado a
estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho. Ou seja, prevê que o
professor dentro da sua carga horária, tenha possibilidade de se dedicar à sua formação, seja
por iniciativa própria, seja por meio do que for ofertado pela instituição; esse direito também
foi ratificado no § 4º do artigo 2º, da Lei n.º 11.738/2008. Como já foi escrito nesse trabalho
de pesquisa, não temos no Brasil a responsabilização dos entes federados pelo
descumprimento de ordenamentos jurídicos, o controle, porém, já está em via de
implementação através do PAR. Nesse sentido, cada estado e município trata a questão da
formação continuada de uma maneira, isso foi constatado pela Fundação Vitor Civita, em
pesquisa realizada em 19 secretarias de educação, sendo 6 estaduais e 13 municipais (FVC,
2011).
Os estudos comprovam que a questão da formação continuada de professores começou
a pulsar mais fortemente, no Brasil, nessa última década, portanto concordamos com Estrela
(2001) a problemática da formação continuada ainda está na sua infância. As abordagens
podem ser divididas didaticamente para melhor entendimento, mas serão potencializadas se
desenvolvidas conjuntamente, como detalhado a seguir.
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3.1 – ALGUMAS ABORDAGENS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

As práticas de formação continuada para docentes são centradas basicamente em duas
abordagens, individual e coletiva, objetivando ora o crescimento do professor como pessoa,
ora como membro de uma equipe dentro da unidade de ensino (FVC, 2011). A atual
conceitualização da formação continuada centrada no desenvolvimento profissional para Gatti
(2009) está baseada em dois modelos: as oficinas de reflexão sobre a prática e a formação
focada no fortalecimento institucional.
Algumas práticas de FC são projetadas levando em consideração os vários estágios da
carreira docente, exemplo disso é a abordagem centrada no ciclo de vida profissional. Nessa
perspectiva a busca por aprimoramento é marcada pela aspiração de ganhar novos
conhecimentos, superar desafios, empreender mudanças em todas as áreas da vida. Os autores
Fuller e Brown (1995) apontam os seguintes estágios do ciclo da vida profissional docente: 1)
formação inicial; 2) entrada no campo profissional; 3) fase intermediária da carreira; 4)
maturidade. É preciso salientar que esses estágios não são lineares, eles nem sempre são
vividos na mesma ordem ou na totalidade, esse ciclo é na verdade um processo, o
desencadeamento das várias etapas está vinculado ao modo de vida dos docentes, as
condições de trabalho e a outros variados fatores (HUBERMAN, 1989, apud NÓVOA, 1992).
Nessa abordagem é possível perceber as necessidades vividas pelo professor possibilitando a
projeção ou a busca de auxílio personalizado, propiciando o desenvolvimento profissional
centrado na figura do professor. Considerando esses estágios, porém, podemos dizer que
Nóvoa (2007) propõe uma auto-hetero-ecoformação quando sugere que os professores
novatos trabalhem com mais experientes, reconhecendo nessa ação que no momento de
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. Para exemplificar e ratificar sua proposição ele diz:
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
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)
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Sabemos pela prática que aos professores novatos são destinadas as turmas mais
problemáticas em termo de aprendizagem, disciplina e quantidade.
Autores como Christov (2007), Placco e Almeida (2003) entendem que a formação
continuada deve ser centrada no coletivo de professores de cada escola. Para isso, é preciso
organizar um tempo dentro do horário de trabalho dos professores e garantir a regularidade
dos encontros para que as discussões em grupo sejam efetivamente momentos de
aprendizagem, reflexão e formação. Nesse ponto surgem algumas divergências: para Libâneo
(2009) o fato da escola assumir a função de ser o espaço de formação docente representa o
aligeiramento dessa formação. Porém, outros autores, como Brzezinski e Garrido (2001)
defendem uma formação continuada realizada preferencialmente na própria escola,
envolvendo toda a comunidade escolar. Nóvoa (2009, p. 7) apresenta dois aspectos dessa
formação coletiva que deve acontecer dentro da escola:
Em primeiro lugar, a ideia da escola como o lugar da formação dos
professores, como o espaço da análise partilhada das práticas, enquanto
rotina sistemática de acompanhamento, de supervisão e de reflexão sobre o
trabalho docente. O objetivo é transformar a experiência coletiva em
conhecimento profissional e ligar a formação de professores ao
desenvolvimento de projetos educativos nas escolas. Em segundo lugar, a
ideia da docência como coletivo, não só no plano do conhecimento, mas
também no plano da ética. Não há respostas feitas para o conjunto de
dilemas que os professores são chamados a resolver numa escola marcada
pela diferença cultural e pelo conflito de valores. Por isso, é tão importante
assumir uma ética profissional que se constrói no diálogo com os outros
colegas.

Para desenvolver esse tipo de trabalho é preciso que o tempo de estudo, já previsto em
lei (Lei n.º 11.738/2008), aconteça de forma sistemática no interior da escola.
Instituído o tempo e o espaço para o trabalho coletivo, o mérito da questão é: quem
deve exercer o papel de articulador das ações formativas na escola? Para Placco e Almeida
(2003, p. 57) “uma função fundamental do coordenador pedagógico é cuidar da formação e do
desenvolvimento profissional dos professores”. Nóvoa (2009b) sustenta a 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
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ensinar, formar os professores. Quem não sabe formar professores, faz investigação
educacional”.
Esse modelo centrado nos especialista corre o risco de manter o paradigma da
capacitação, utilizado até os anos 1980, porque tende a projetar os programas de formação
com efeito “cascata” - o especialista da universidade forma o professor-formador (indicado
pelo estado/município) que orienta o professor-cursista (aquele que atua na escola), este terá a
responsabilidade de repassar a formação aos demais professores da sua unidade de ensino -.
Esse processo que parece priorizar a formação de forma coletiva, na verdade pode esvaziar a
formação, como explica Gatti (2009, p. 202):
Mediante esse procedimento, que geralmente percorre os diferentes escalões
da administração dos extensos sistemas de ensino, corpo técnicopedagógico, supervisores regionais, professores especialistas, embora
permita envolver um contingente profissional bastante expressivo em termos
numérico, tem-se mostrado pouco efetivo quando se trata de difundir os
fundamentos de uma reforma em suas nuances, profundidade e implicações.

Infelizmente, esse modelo cascata é recorrente nas ações do MEC, isso pode ser
observado nitidamente nos programas de formação continuada que atualmente o governo
Federal desenvolve: 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. Todos esses programas têm por objetivo auxiliar estados e municípios a
cumprirem a legislação, talvez por isso, pela formatação em “cascata”, os resultados dessas
formações sejam “ainda modestos quando confrontados com as expectativas de elevar o nível
de desempenho dos alunos dos sistemas educacionais” (GATTI, 2009, p. 208). Esse é um dos
principais motivos para o crescente número de programas de FC nas mais variadas naturezas e
formatos: os resultados das avaliações em larga escala realizadas no Brasil pelo MEC.
O IDEB é a foto revelada do sistema educacional é ninguém quer sair mal na foto! Um
exemplo nacional é o PROFA (Programa de Formação de Professores Alfabetizadores)
implementado voluntariamente por quase todos os estados da Federação que tiveram baixo
desempenho escolar nas séries iniciais do Ensino Fundamental, utilizando o modelo
“cascata”, esse programa atingiu mais de 100 mil professores. Apesar de ter sido um dos
programas de formação continuada mais bem avaliado pelos professores, as críticas recaíram
sobre os formadores que não conseguiram assimilar os princípios da proposta, em
consequência, não abriam espaços para discussões não previstas nas pautas das aulas (GATTI,
2009).
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Considerando as leituras realizadas sobre o tema, as pesquisas e observações sobre
práticas de formação em estados e municípios do país, ficou latente que a projeção da
formação continuada dos professores da rede está intimamente ligada ao principal interesse da
administração do sistema de ensino, seja ela política ou social, isso se reflete nos programas
implementados. Reconheço que falta tempo e espaço para que possa dedicar à comunicação e
discussão destas experiências concretas de formação que felizmente existem em várias
cidades. Mas as ações executadas por Itaguaí serão oportunamente apresentadas e discutidas
revelando avanços, possibilidades e desafios. Antes de abordar esse tópico da pesquisa, será
interessante debruçarmo-nos sobre a discussão teórica travada por alguns autores sobre os
modos de ser e estar na docência a fim de encontrarmos a fundamentação das análises que
estão por vir.
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4 MODOS DE SER E ESTAR NA DOCÊNCIA: UMA DISCUSSÃO TEÓRICA

A pesquisa tomará como referencial, em suas análises, as concepções presentes no
campo da formação de professores e da docência. Para a Associação Nacional pela Formação
dos Profissionais da Educação - ANFOPE (1998, p.5), a formação continuada
[...] trata da continuidade da formação profissional, proporcionando novas
reflexões sobre a ação profissional e os novos meios para desenvolver o
trabalho pedagógico. Assim, considera-se a formação continuada como um
processo de construção permanente do conhecimento e desenvolvimento
profissional, a partir da formação inicial e vista como uma proposta mais
ampla, de hominização, na qual o homem integral, omnilateral, produzindose a si mesmo, também se produz em interação com o coletivo.

Fica claro, nesta conceituação, que a formação contínua é o processo de articulação
entre o trabalho docente, o conhecimento e o desenvolvimento profissional do professor que
precisa refletir sobre a sua prática e dialogar sobre ela com os outros sujeitos envolvidos no
mesmo processo.
Porém, dentro desta concepção de formação continuada de professores, faz-se
necessário ainda, conceituar a questão da formação do professor, definir os modos de ser e de
estar na docência. Neste sentido, os conceitos são múltiplos. Altet (2001, apud BRAGANÇA,
2009), historicamente, identifica quatro modelos de formação: professor magno, professor
técnico, professor engenheiro ou tecnólogo e profissional prático reflexivo.
Professor magno como modelo intelectualista no qual o professor não tem necessidade
de formação específica ou de pesquisa, já que seu carisma e suas competências retóricas são
suficientes. Essa concepção é tradicional, mas ainda está muito presente no imaginário social
sobre o fazer docente, aquele que possui saberes acumulados e transfere aos alunos a sua
bagagem de conhecimento (BRAGANÇA, 2009). O professor técnico, que surgiu com as
escolas normais, onde se formava no ofício por aprendizagem imitativa, e a ênfase nas
competências técnicas era dominante, bem como o ensino do saber-fazer. O professor
engenheiro, tecnólogo, que se apóia sobre as referências científicas das ciências humanas,
racionaliza a prática e tenta aplicar a teoria, a formação é essencialmente teórica,
especializada no campo pedagógico e didático. Esses dois modelos de formação do professor
(técnico e tecnólogo) fazem com que o professor assuma o lugar de executor de propostas
formuladas por especialistas, estão fundamentados no racionalismo técnico onde a prática é
entendida como mera aplicação de teorias (ibid). Por último, o professor como profissional
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prático reflexivo, que pressupõe a dialética prática-teoria-prática, um profissional capaz de
analisar suas práticas, resolver seus problemas, e cuja formação se apóia sobre a prática e a
pesquisa. Esse modelo de formação coloca-se no debate contemporâneo sobre a educação,
trazendo uma contraposição ao paradigma da racionalidade técnica.
Estudando a literatura, encontramos ainda no debate contemporâneo as referências
professor pesquisador e professor intelectual crítico (ALARCÃO, 1996; STENHOUSE,
1984; GIROUX, 1997). Segundo Contreras (2002, p. 114, 116), “uma das ideias básicas no
pensamento de Stenhouse foi a da singularidade das situações educativas. Cada classe, cada
aluno, cada situação de ensino reflete características únicas e singulares”. Sendo assim, o
olhar do professor como pesquisador deve estar baseado em uma concepção de investigação
sobre o cotidiano e sobre a prática em sentido restrito (BRAGANÇA, 2009). Analisando as
críticas a este conceito, na literatura educacional, Contreras (2002) destaca a ausência de uma
abordagem crítica da realidade social mais ampla e ainda o risco de um olhar individualista
sobre a atuação docente.
A imagem do professor como intelectual crítico foi elaborada por Giroux (1997) que
tenta entender a atuação do professor para além do cumprimento de funções técnicas,
enxergando-o como responsável pela produção do conhecimento pedagógico e pela
experiência pedagógica cotidiana. Uma dimensão fundamental coloca-se sobre a necessidade
de pensar uma compreensão crítica que não se limite à sala de aula, mas que traga a
intensidade da prática social (CONTRERAS, 2002). A crítica a essa análise está no fato de
que Giroux mostra a posição do professor como intelectual, mas não indica a forma como o
professor poderia chegar a construir uma posição crítica em relação à docência, estando ele
preso aos limites de sua sala de aula. Giroux também não expressa às articulações de sua
proposta com as experiências concretas dos docentes (CONTRERAS, 2002).
A centralidade dos debates contemporâneos busca afirmar a concepção de professor
como profissional reflexivo. Essa formulação é defendida por Donald Schön (1987), que
afirma os movimentos da “produção do conhecimento na ação”, “reflexão na ação” e
“reflexão sobre a reflexão na ação” como constituintes da prática docente. Observando a
prática de profissionais e valendo-se de seus estudos de filosofia, especialmente sobre John
Dewey, Schön propõe uma formação baseada na valorização da prática profissional como
construção de conhecimento, através da reflexão, análise e problematização desta, e o
reconhecimento do conhecimento tácito, presente nas soluções que os profissionais encontram
na ação. Esse conhecimento na ação é o conhecimento tácito, interiorizado, que está na ação e
que, portanto, não a precede. É mobilizado pelos profissionais no seu dia-a-dia, configurando
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um hábito. No entanto, esse conhecimento não é suficiente. Frente a situações novas que
extrapolam a rotina, os profissionais criam, constroem novas soluções, novos caminhos, o que
se dá por um processo de reflexão na ação. A partir daí, constroem um repertório de
experiências que mobilizam em situações similares, configurando um conhecimento prático.
Estes, por sua vez, não dão conta de novas situações, que colocam problemas que superaram o
repertório criado, exigindo uma análise, uma compreensão de suas origens, uma investigação.
A esse movimento, Schön denomina de reflexão sobre a reflexão na ação (PIMENTA, 2002).
Essa formulação tem causado grande impacto sobre as pesquisas e práticas de
formação docente porque coloca o professor como sujeito e autor do processo pedagógico e
da construção de saberes. Mas é preciso cautela para não limitar essa reflexão ao âmbito do
cotidiano, na busca de resoluções de situações pontuais, sem trazer para a docência
referências teóricas amplas (BRAGANÇA, 2009). Pimenta (2002) destaca alguns aspectos da
análise crítica sobre essa abordagem, dentre eles a necessidade de políticas que efetivem as
condições para que o professor atue de forma reflexiva.
Apesar das críticas, a autora destaca a possibilidade de superação desses limites, pois,
se de fato podemos observar a apropriação do conceito de reflexão com um caráter tecnicista
do trabalho docente e de sua formação, é também possível trabalhar com esse conceito em
uma perspectiva emancipatória. E, portanto, destaca-se o papel da teoria para análise da
realidade, a importância de instaurar processos de reflexão coletiva e a atuação do professor
como intelectual crítico (PIMENTA, 2002a apud BRAGANÇA, 2009).
Na literatura educacional encontramos, ainda, uma vasta produção sobre os
professores com uma abordagem da história de vida e a escrita autobiográfica como uma das
alternativas para processos de formação e profissionalização docente (ALARCÃO, 1996;
ARAÚJO; MAGALHÃES, 2000). Esses trabalhos trazem com força a ênfase na dimensão
pessoal articulada ao ser profissional, bem como às suas histórias de vida e formação. Paquay
e Wagner (2001) abordam a imagem do professor como pessoa, a valorização do
desenvolvimento de si. Bragança (2009) afirma que a busca de olhar a inter-relação entre
aspectos pessoais e profissionais, a importância da subjetividade e da intersubjetividade na
produção cotidiana do fazer docente e da identidade profissional é a dimensão que está
presente nos diversos trabalhos que seguem essa abordagem.
Um conceito muito almejado nas formações atualmente é o de autoformação,
difundido por Pineau (2003), caracteriza o movimento de personalização, individualização,
subjetivação da formação pelo próprio sujeito. Intrinsicamente ligado a este conceito estão
outros dois: hetero e ecoformação, indicando que a educação permanente acontece no decurso

50

da vida através das pessoas, da sociedade e da natureza. Pineau (2003) faz um cruzamento
desses três conceitos (hetero, auto e ecoformação) com as três grandes etapas da vida
(juventude, idade adulta e velhice) estruturadas nas pesquisas de Danielle Riverin-Simard.
Sob um regime de heteroformação, a responsabilidade da formação da juventude recai sob os
pais e educadores; na idade adulta, o sujeito assume essa responsabilidade sob o regime de
autoformação; na velhice, o sujeito reconhece a importância da ecoformação, escolhe abdicar
de seu poder de formação ou exercê-lo de maneira produtiva e criativa. Pineau (2003, p. 158)
explica a ecoformação da seguinte maneira:
Este termo “ecoformação” pretende dar destaque à reciprocidade da
formação do meio ambiente. É só sabendo como o meio ambiente nos forma,
nos põe em forma, que saberemos como formar um meio ambiente viável,
suportável e vital.

Entendendo a potencialidade desses três conceitos e sua indissociabilidade ao longo da
vida, tomo o termo auto-hetero-ecoformação para caracterizar uma formação que abrange as
dimensões pessoal, social e ambiental simultaneamente, alargando assim as possibilidades de
crescimento pessoal e profissional dos docentes em todos os seus contextos de atuação.
Essa sistematização das discussões teóricas sobre os modos de ser e estar na docência
foi construída visando fundamentar a análise e interpretação dos dados coletados nesta
pesquisa que pretende analisar em que medida essas concepções teóricas manifestam-se. Em
toda pesquisa é preciso fazer escolhas a fim de esboçar o caminho que será trilhado ou o plano
de vôo que será seguido, esse é o assunto do capítulo seguinte.
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5 PLANO DE VOO: ESCOLHENDO A ROTA
Esta pesquisa está fundamentada no paradigma da Teoria Crítica, cuja proposta é
investigar as políticas públicas de formação de professores, analisando, especificamente, as
ações do município de Itaguaí, no Rio de Janeiro. A pesquisa é qualitativa e interpretativa, foi
desenvolvida por meio de estudo de caso. Considerando a importância de desenvolver uma
reflexão conceitual sobre: teoria crítica, pesquisa qualitativa e estudo de caso, os parágrafos
seguintes foram desenvolvidos.
A Teoria Crítica foi elaborada por um grupo de intelectuais marxistas não ortodoxos,
alemães, que, a partir dos anos 1920, desenvolveram pesquisas e intervenções teóricas sobre
problemas filosóficos, sociais, culturais e estéticos, eles formavam a “Escola de Frankfurt”
(PUCCI, 2000). A Teoria Crítica visa análise, interpretação e compreensão das relações
sociais com o objetivo de contextualizar os fenômenos que ocorrem na sociedade. Segundo
essa visão não basta somente colher, por meio de pesquisas, dados sociais, é preciso buscar
um esclarecimento, tendo como meta criar uma sociedade e organizações livres de qualquer
tipo de dominação. Pucci (2000, p. 6), ao centralizar a análise de uma de suas temáticas nos
escritos de Theodor Adorno17, pontua o seguinte:
Numa sociedade danificada, que pode, continuamente, parir manifestações
de barbárie, só tem sentido pensar a educação como geradora da autoreflexão: educação que se desenvolva enquanto esclarecimento geral, a
começar pela infância, que ajude a criar um clima espiritual, cultural, que
não favoreça os extremismos, a insensibilidade, a exploração das pessoas.

Nesse sentido, fundamentar essa pesquisa no paradigma da Teoria Crítica é
perfeitamente coerente com o propósito de encaminhamento dos resultados revelados pelo
estudo em tela: indicar caminhos para uma formação continuada, em serviço, que seja
significativa também no contexto atual da educação em outros locais e apresentar os desafios
a serem vencidos pelo governo de Itaguaí e outros municípios em relação a valorização dos
profissionais do magistério, na expectativa de transformar para melhor as ações de formação
continuada de professores.
Alves-Mazzotti (2000, p. 148) destaca que “nos estudos qualitativos, a coleta
sistemática de dados deve ser precedida por uma imersão do pesquisador no contexto

17

Um dos membros da Escola de Frankfurt. Ingressou no Instituto no final dos anos 1930 e dirigiu-o de 1967 a
1969.
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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, estudo de conto de
fadas e livros escolares para identificar, por exemplo, como as pessoas com deficiências
físicas são representadas. Todas essas experiências educacionais, em contexto escolar ou
exterior à escola, podem constituir um objeto de estudo, 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).
A presente pesquisa foi desenvolvida por meio de um estudo de caso que consiste na
“observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de documentos ou
de um acontecimento específico” (MERRIAM, 1988 apud BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 89).
O estudo de caso tem origem na pesquisa médica e na pesquisa psicológica, com a análise de
modo detalhado de um caso individual que explica a dinâmica e a patologia de uma doença
dada. Além das áreas médica e psicológica, tornou-se uma das principais modalidades de
pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais (VENTURA, 2007). O estudo de caso nos
coloca frente ao desafio de uma profunda imersão no campo da pesquisa, no sentido de
favorecer um conjunto de dados que possam ser colocados em diálogo por meio da análise
interpretativa, podendo ser entendido como a escolha de um objeto de estudo definido pelo
interesse em casos individuais, visando à investigação de um caso específico, bem delimitado,
contextualizado em tempo e lugar para que se possa realizar uma busca circunstanciada de
informações (Idem). Nesse tipo de estudo o foco pode ser único ou múltiplo, em uma
organização específica ou várias, organizado em torno de um pequeno número de questões
que se referem ao como e ao porquê da pesquisa. Sendo assim, acompanhei as formações
oferecidas aos coordenadores e/ou professores no Centro Educacional de Itaguaí (CEI) e
participei de alguns centros de estudos realizados em uma das escolas da rede municipal, a
fim de observar de que forma o município implementou as políticas públicas de formação
continuada elaboradas pela União no PNE (2001-2010), analisar as propostas implementadas
e as experiências de formação efetivamente vividas pelos professores.
Concordando com Bogdan (1994), em sua afirmação de que no estudo de caso “a
melhor técnica de recolha de dados consiste na observação participante”, dei especial
relevância a minha permanência como pesquisadora no Centro Educacional de Itaguaí e no

53

CEIP 496. Atualmente, a rede municipal de Itaguaí é composta por cinquenta escolas. A
pesquisa foi desenvolvida na escola CIEP 496 Municipalizado Maestro Francisco Mignone
que oferece Ensino Fundamental de 1° e 2º segmentos, Educação de Jovens e Adultos. A
delimitação deste critério para escolha da escola visou abarcar diferentes níveis de ensino,
favorecendo, assim, uma visão ampla sobre a formação continuada dentro da escola. Na
verdade a motivação para escolha desta escola surgiu em uma das formações no CEI, em uma
conversa informal com a Prof.ª Claudia Valéria Bezerra Sereno Mattos, Diretora do CIEP
496. No momento, conversávamos sobre a oportunidade de troca de experiência e de
autoconhecimento que os professores têm nessas formações. Ela então explicou que as escolas
da rede municipal realizavam, periodicamente, um centro de estudo com os professores e me
convidou para participar do próximo que aconteceria na escola com os professores do 1º
segmento. Fui ao centro de estudos e ao término daquele encontro com os professores,
coordenadores, orientadores e diretores do CIEP 496, convenci-me de que aquele espaço era
altamente fecundo para a minha pesquisa porque, entre outros aspectos relevantes, emanava
as percepções dos professores sobre a questão da formação continuada.
Desenvolver um estudo de casos pressupõe o desenvolvimento de algumas etapas:
delimitação da unidade-caso, coleta de dados, seleção, análise e interpretação dos dados,
elaboração do relatório. Tendo as unidades delimitadas (CEI e CIEP 496), para a coleta de
dados foram utilizados os seguintes instrumentos: documentos, observações, questionários e
entrevistas para responder as questões propostas nesta pesquisa, bem como os registros do
diário de bordo.
Esse diário de bordo foi escrito utilizando a técnica do diário de pesquisa, instrumento
usual entre os pesquisadores. Para Barbier (2002, p. 133), o diário de 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 itinerância,
diário institucional (BARBIER, 2002). Neste sentido, resolvi chamar
esse meu diário de pesquisa, de diário de bordo. Neste “avião”, o mestrado,
sou o piloto; a Prof.ª Inês, minha orientadora, está na torre de controle
observando o meu vôo, é ela quem me diz o que deve ser feito; os
professores que compõem o corpo docente do Mestrado em Educação, na
Universidade Estácio de Sá, compõem a equipe da torre de controle; os
passageiros são os profissionais da educação da rede municipal de Itaguaí e
todas as pessoas que terão acesso aos resultados desta minha pesquisa.
(Diário de bordo, setembro 2010)
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A dimensão documental foi realizada através de leitura e análise do Plano Municipal
de Educação, Lei municipal n.º 2.551/2006, portfólios elaborados pelos coordenadores no
centro de estudo, propostas e ementas dos cursos do Núcleo de Formação Continuada (NFC),
avaliações escritas pelos professores sobre as formações realizadas no NFC. As observações
realizadas nos dois 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 (anexo XIII). Nove sujeitos18 foram entrevistados: a Diretora do Departamento
Geral de Ensino da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Prof.ª Cristiane Regina de
Fátima Fiorotti; No CIEP 496, a Diretora, Prof.ª Claudia Valéria Bezerra Sereno Mattos;
quatro Coordenadoras, duas do 1º segmento, Prof.ª Cyrlene Gomes Bonfim França e Prof.ª
Ana Carla Coimbra Costa; uma do 2º segmento, Prof.ª Ana Carla Rodrigues da Silva; uma da
EJA, Prof.ª Márcia Alvarenga M. dos Santos; três professoras que participam das atividades
no centro de estudo da escola, Prof.ª Lívia Mendonça, do 1º segmento; Prof.ª Débora Viana
Paschoal, do 2º segmento; Prof.ª Priscila Duarte Conteiro, da EJA.
Para o desenvolvimento da pesquisa de campo também utilizei dois tipos de
questionários com perguntas abertas e fechadas. Um dos questionários (anexo VIII), em
papel, foi elaborado para os professores do CIEP 496 e foi respondido por 36 deles que
estavam presentes nos centros de estudos realizados na unidade escolar em outubro/2011.
Outro questionário foi elaborado para ser respondido online (anexo IX) e foi aplicado a 37
profissionais que participaram da IV Amostra Pedagógica realizada no Centro Educacional de
Itaguaí (CEI) no dia 02 de dezembro/2011.
A análise das informações obtidas nas observações, entrevistas e questionários foi
realizada durante o processo quando foi possível comparar as informações da análise
documental com a prática desenvolvida pelo município. As análises das transcrições das
entrevistas foram organizadas em matrizes de referência, permitindo a interpretação do
conteúdo a luz das questões de estudo que em confronto com as demais informações
analisadas desencadearam possíveis respostas para as questões levantadas nesta pesquisa. O
campo 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 das
professoras entrevistas, trazendo à tona as tensões nossas do dia-a-dia no magistério.

18

Todas as professoras entrevistadas fizeram questão de ter o nome verdadeiro inserido na pesquisa.
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6 A PESQUISA E SEUS DESDOBRAMENTOS

Na disciplina Pesquisa em Educação, delimitei Itaguaí como campo de pesquisa e
assim que recebi aprovação nessa matéria procurei a Prof.ª Andreia Busatto para falar da
pesquisa e conseguir entrada na Secretaria municipal de Educação. Em dezembro de 2010 me
concederam por escrito a autorização de execução da pesquisa, mas as minhas observações
começaram bem mais tarde, a primeira delas foi registrada no meu diário de bordo e revela o
entusiasmo do início da pesquisa:

Hoje participei da primeira reunião com os coordenadores dos anos finais
das escolas municipais de Itaguaí. São 25 escolas que contam com um
coordenador na escola e coordenadores de disciplina que visitam as escolas
semanalmente e fazem plantão na secretaria de Educação. Participar dessa
reunião foi muito bom porque elaborei algumas questões que serão incluídas
no roteiro de entrevistas. Também foi nostálgico porque lembrei-me do
tempo de professora atuante na escola: como é bom ser professora!
Relembrei ainda os muitos desafios dessa profissão: salários baixos, alunos
indisciplinados, colegas descompromissados com horário, planejamento,
avaliação, e outros temas polêmicos que foram discutidos nesse encontro.
No mesmo horário estava acontecendo a reunião com os coordenadores dos
anos iniciais e pré-escola, mas acontecem em outra sala e não pude
participar. Eu tive que optar em que sala assistiria a reunião, como a Diretora
de Departamento me levou para essa sala, achei que seria melhor ficar até o
fim da reunião. (Diário de bordo, 2011)

No primeiro semestre de 2011, eu estava cursando a disciplina Seminário de pesquisa
e somente depois de ter o meu projeto qualificado eu poderia entrar no campo, isso estava
previsto para julho de 2011. Como o Centro Educacional de Itaguaí (CEI) era o foco do meu
estudo, pensei em apenas acompanhar as formações dos professores e coordenadores da rede
municipal realizadas na primeira semana de fevereiro por achar que seriam potencialmente
reveladoras em relação a questões que talvez eu ainda não tivesse pensado ou procedimentos
que eu ainda não conhecesse, e realmente foi. Logo nos primeiros dias no CEI, conversando
com uma diretora sobre a oportunidade de troca de experiência e de autoconhecimento que os
professores têm nessas formações, descobri que as escolas realizam centro de estudo com os
docentes periodicamente, fui convidada para participar e ao término daquele encontro com os
professores, coordenadores, orientadores e diretores do CIEP 496, convenci-me de que aquele
espaço era altamente fecundo para a minha pesquisa porque, entre outros aspectos relevantes,
emanava as percepções dos professores sobre a questão da formação continuada. Conversei
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com a minha orientadora sobre essa descoberta e então incluímos o centro de estudos do CIEP
496 no plano de vôo da pesquisa.
Antes de apresentar as análises dos dados coletados é oportuno fazer um panorama do
campo de pesquisa pontuando e revelando suas nuances partindo de uma visão macro para
uma micro, isto é, tornando conhecida um pouco da história da educação e da cidade de
Itaguaí e então o trabalho e as características do Centro Educacional de Itaguaí e do CIEP 496
Municipalizado Maestro Francisco Mignone.
6.1 – EDUCAÇÃO EM ITAGUAÍ, A CIDADE DO PORTO
Itaguaí é um dos municípios do Rio de Janeiro que compõe a Baixada Fluminense,
está localizado na região da Costa Verde, ocupando uma área de 276 km², além das praias e
ilhas que impulsionam o turismo, conta também com as atividades do Porto, inaugurado em
1982. Com uma população estimada em 111 mil habitantes (IBGE, 2010), a cidade vive
atualmente os efeitos do crescimento em larga escala que estão diretamente ligados a
construção do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro que transformará o porto de Itaguaí no
maior complexo portuário da América Latina e no terceiro do mundo (DNIT, 2007). A
História parece se repetir! Nos idos de 1808 passava por Itaguaí a Estrada Real que levava a
São Paulo e Minas Gerais a família real e os viajantes que por ali iam e viam buscando as
riquezas do Brasil colônia (COSTA, 2010).
Itaguaí fazia parte da fazenda de Santa Cruz, em 05 de julho de 1818 passou da
condição de Freguesia à Vila. A primeira escola Pública foi inaugurada em 1830, tinha como
inspetor de ensino o Padre Antonio Dias Rello que em 1842 implantou o sistema
Lancasteriano nas várias escolas improvisadas nas residências dos professores. Segundo
registros, em 1888, nas escolas da Vila de Itaguaí estavam matriculados 243 alunos (COSTA,
2010).
Em 1923 foi construída a prefeitura, mas a Secretaria Municipal de Educação e
Cultura (SMEC) só foi criada em 1948, pelo prefeito José Maria de Brito, na época
denominada Diretoria Municipal de Educação e Cultura, composta por sete membros não
remunerados, nomeados pelo executivo e tinham por objetivo promover o adiantamento
educacional e cultural dos moradores de Itaguaí (Idem). Em mensagem enviada a Câmara
Municipal, o prefeito detalhou as funções do novo órgão da seguinte maneira:

57

Estudar o plano municipal de desenvolvimento da instrução, apresentar a
Prefeitura relatórios anuais de suas atividades culturais, orientar cursos
destinados à formação de professoras (grifo nosso), promover reuniões,
conferências e festivais literários e científicos, levantar recursos para a
compra de equipamentos de cinema, favorecer a construção de um ginásio
municipal, colaborar com as autoridades estaduais e federais de ensino e
viabilizar a construção de escolas primárias diurnas e noturnas. (COSTA,
2010, p. 56)

Percebe-se claramente no ato do executivo a preocupação em feminizar a profissão
docente e a despreocupação com a indicação de fontes de recursos para viabilizar as ações
atribuídas ao novo órgão; posicionamentos antigos, 68 anos atrás, mas ainda vivenciados no
Brasil nas várias esferas governamentais.
Segundo a lei n.º 2.662/2008, o sistema municipal de ensino abrange as instituições de
Educação Infantil e de Ensino Fundamental mantidas pelo poder Público Municipal, as
instituições de Educação Infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada e o Conselho
Municipal de Educação. A Educação Infantil é oferecida em creches para crianças de 3 meses
a 3 anos de idade e, em pré-escolas para crianças de 4 e 5 anos de idade, em horário integral.
O Ensino Fundamental tem duração mínima de 9 anos, a partir dos 6 anos de idade, sem
retenção por desempenho no 1º ano de escolaridade. A Educação de Jovens e Adultos é
oferecida na forma de educação à distância ou semipresencial, através do Centro Municipal de
Estudos Supletivos ou presencial no Curso de Ensino Fundamental Noturno, nas escolas
municipais, 1º e 2º segmento, em etapas, com duração de 5 anos, sendo todo o 1º ano
destinado a alfabetização.
A Educação Especial é oferecida na rede regular de ensino e conta com serviço de
profissionais especializados (anexo IV), lotados na SMEC, que visitam as escolas quando
solicitados pela direção da unidade. O atendimento aos educandos com necessidades especiais
é complementado, em contraturno, no Centro Municipal de Atendimento Educacional
Especializado (CEMAEE). Nesta unidade realizam-se as atividades de maneira compartilhada
entre as secretarias de Educação, Assistência Social e Saúde, viabilizando assim o trabalho de
docentes,

pedagogos,

assistentes

sociais,

psicólogos,

fisioterapeutas,

enfermeiros,

odontologistas, pediatras, entre outros.
Em dezembro de 2011, a SMEC era responsável por várias unidades nas áreas de
educação e cultura, distribuídas conforme o quadro a seguir:
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Tabela 1 – Unidades sob a responsabilidade da SMEC
Quantidade

Denominação

Horário

09

Creche

Integral

03

Escola de Educação Infantil

Integral

04

Escola de Ensino Fundamental

Parcial

12

Escola Educação Infantil e Ensino Fundamental

Integral

14

Programa + Educação

05

Parcial

13

Escola de Ensino Fundamental EJA

Parcial

01

Centro de Educação Especializada

Parcial

01

Centro Educacional Itaguaí/

Diversificado

Núcleo de Formação Continuada
01

Centro de Estudos Supletivos

Diversificado

01

Escola de Música

Parcial

01

Teatro

Diversificado

01

Biblioteca comunitária

Diversificado

01

Casa de Cultura e biblioteca Machado de Assis

Diversificado

Fonte: Departamento de Marketing/ Departamento de Estatística e Movimentação Escolar/ SMEC

Para gerenciar essas unidades a Secretaria de Educação e Cultura trabalha com 20
diretores de Departamento diretamente ligados a Secretária de Educação (anexo I), as
ramificações desses departamentos não foram contempladas nesta pesquisa, com exceção do
Departamento Geral de Ensino (anexos II, III, IV, V e VI) que coordena o Centro Educacional
Itaguaí e os coordenadores/orientadores que atuam nos centros de estudos nas unidades
escolares.
No final de 2011, a SMEC tinha na rede municipal de ensino 20.349 alunos
matriculados, nas várias etapas e modalidades. Dos 1.758 professores da rede, quase a metade
deles ainda não completou o ensino superior, como indica o quadro abaixo:
Tabela 2 – Formação acadêmica dos professores da rede
Não informaram Ensino Médio Licenciatura Pós-graduação

Mestrado

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

24

1,36

847

48,18

789

44,88

97

5,52

1

Fonte: Departamento de Estatística e Movimentação Escolar/ SMEC, 2011.

%

Total
N.º

%

0,06 1758 100
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Todos os professores da rede municipal têm a disposição nas escolas recursos de
multimídia, audiovisuais, notebooks para professores e alunos do 6º ao 9º ano. Para
potencializar o alcance das metas estabelecidas para aprendizagem dos alunos, auxiliar os
professores no desempenho das atividades em sala de aula, os seguintes apoios didáticopedagógicos são oferecidos:
 Horas destinadas ao centro de estudos coletivo;
 Professor de apoio para os alunos com dificuldades de aprendizagem;
 Formação continuada dentro e fora do horário de serviço no CEI;
 Atendimento especializado aos alunos com necessidades especiais no contraturno;
 Professores para desenvolvimento de habilidades dos alunos, como capoeira, música,
canto, dança, artesanato e jogos nas escolas de tempo integral e com o programa Mais
Educação;
 Professores de apoio para as classes de creche e educação infantil;
 Prêmio profissional de excelência19 concedido anualmente aos profissionais da
educação que se destacaram em cada uma das escolas da rede municipal.

Através do Departamento Geral de Ensino a SMEC tem trabalhado intensamente na
formação continuada dos professores com atividades permanentes no CEI e nas escolas que
realizam periodicamente o Centro de Estudos e as Reuniões Pedagógicas. Segundo a Diretora
do Departamento Geral de Ensino, essa dinâmica tem favorecido os resultados das avaliações
internas realizadas no município:

Eu vi o percentual de aprovação dos alunos aumentar. Nosso gargalo ficou
no 2º ano por causa dessa visão que eu recebi meu aluno no 2º ano, ele tem
que está totalmente alfabetizado. Nós tivemos um crescente. (Relato oral,
Prof.ª Cristiane, Diretora DGE/SMEC, 2011)

Em janeiro de 2012 a SMEC divulgou os resultados das avaliações internas dos anos
2010/2011, por ano de escolaridade e modalidade de ensino:

19

O prêmio tem caráter exclusivamente de reconhecimento profissional, é destinado a todos os profissionais da
educação que estejam em efetivo serviço por no mínimo 01 ano nas unidades escolares do município de Itaguaí e
que mais se destacam no ano letivo. A seleção acontece nas escolas através de um processo eletivo em que
professores e funcionários elegem os representantes da unidade e depois enviam os nomes dos profissionais
eleitos para a SMEC que realiza a premiação.
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Tabela 3 – Desempenho das avaliações internas
Modalidade

Taxa

Taxa

Aprovação

Retenção

2010 2011
Anos iniciais

Anos finais

EJA

72%

2010

2011

-

-

1º ano

70%

2º ano

72%

82%

28%

18%

3º ano

81%

86%

19%

14%

4º ano

85%

88%

15%

12%

5º ano

86%

90%

14%

10%

6º ano

77%

81%

23%

19%

7º ano

82%

82%

18%

18%

8º ano

85%

87%

15%

13%

9º ano

92%

91%

8%

9%

I Etapa

31%

47,5%

69%

52,5%

II Etapa

52%

45%

48%

55%

III Etapa

63%

60,5%

37%

39,5%

IV Etapa

78%

81,5%

22%

18,5%

Fonte: Departamento Geral de Ensino/SMEC, 2011

Nas avaliações em larga escala realizada pelo governo Federal também podemos
observar um crescimento:
Tabela 4 – Resultado do IDEB Anos Iniciais

Fonte: INEP/MEC

Tabela 5 - Resultado do IDEB Anos Finais

Fonte: INEP/MEC
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A lógica da remuneração dos docentes nesse município é a recorrente em todo o país,
os efetivos ganham mais que os contratados, essa questão é bem esmiuçada por Oliveira
(2007, p. 365):
Em alguns casos, como o do Brasil, a política salarial do setor público
apresenta grande diversidade, os vencimentos dos docentes se diferenciam
em função da carreira, do contrato de trabalho – efetivo ou temporário –, do
cargo, do regime de trabalho, do nível e da classe, do tempo de serviço, das
gratificações incorporadas, da titulação. Outro elemento que contribui nessa
diversificação é a diferença econômica regional que o país comporta,
apresentando enormes discrepâncias entre os trabalhadores de diferentes
redes públicas municipais e estaduais com mesma formação e titulação,
trabalhando em condições idênticas, sem, contudo, terem a isonomia salarial
garantida.

No município em tela, um professor dos Anos Iniciais, efetivo, em inicio de carreira,
ganha R$ 934,00 para 25 horas de trabalho; para exercer a mesma função e carga horária
compatível, um contratado recebe R$ 673,18. Um professor efetivo dos Anos Finais recebe
R$ 1.112,00, para lecionar 16 tempos; um contratado, R$ 797,19 (DP/SMEC, 2012), uma
diferença de 28% nas duas modalidades. Os professores são contratados pela Prefeitura após
serem aprovados em uma prova escrita aplicada pela SMEC a todos os interessados e que
comprovem possuírem habilitação mínima para o cargo de docente. O número de professores
contratados diminuirá nessa rede municipal tendo em vista o concurso público realizado em
2011.

6.2 – CENTRO EDUCACIONAL DE ITAGUAÍ
O Centro Educacional de Itaguaí (CEI) foi criado pela Lei municipal n.º 2.551, em
Março de 2006, tem por finalidade contribuir para a melhoria da prática pedagógica dos
professores e do trabalho dos demais profissionais da educação da rede municipal através de
formações realizada dentro e fora do horário de serviço (anexo XII). Neste local funcionam o
CESMI (Centro Municipal de Estudos Supletivos), o pólo a distância da UCB (Universidade
Castelo Branco), um laboratório de informática educativa, uma biblioteca e o Núcleo de
Formação Continuada. A estrutura física deste espaço é a seguinte: 11 salas de aula com ar
condicionado, 06 banheiros, 01 almoxarifado, 01 quadra, 01 depósito e 01 cantina.
O CEI fica sob a responsabilidade de um diretor, subordinado ao Departamento Geral
de Ensino (DGE), que coordenada o funcionamento e os funcionários da instituição,
supervisiona o trabalho dos outros setores alocados no prédio e controla a frequência das
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formações realizadas. Dada a especificidade da pesquisa, apenas os dados do Núcleo de
Formação Continuada (NFC) foram contabilizados, como se observa no quadro abaixo:
Tabela 6 – Atividades e Fluxo de Frequência NFC
Ano

Número de atividades
oferecidas

Participações

2008

350

7.037

2009

521

10.220

2010

452

13.975

2011

693

16.792

Fonte: Centro Educacional Itaguaí, 2012.

Esse quadro demonstra o número de formações oferecidas no NFC aos professores da
rede municipal de ensino. É possível perceber um crescimento nas participações das
atividades oferecidas que se divergem em oficinas, sessão pipoca, biblioteca, roda de leitura,
cursos, palestras, capacitações, encontros, seminários e reuniões pedagógicas.
As oficinas realizadas são ministradas pelos coordenadores de áreas (anexos II, III, IV,
V, VI) do DGE/SMEC, geralmente tem duração de 4 horas e são certificadas pela SMEC. Na
sessão pipoca são exibidos filmes para um grupo de professores que fazem uma avaliação do
mesmo no final da exibição, discutindo entre eles as temáticas abordadas nos filmes. O
trabalho desenvolvido na biblioteca consiste em encontros de 4 horas semanais, com um
grupo de 10 professores que realizam leitura e compreensão, escrita e interpretação, extensão
e pesquisa de um determinado título, resultando na elaboração de material para apoio as
práticas pedagógicas. A roda de leitura é uma proposta voltada para os professores das salas
de leituras das escolas da rede, são encontros semanais, com 2 horas de duração cada e carga
horária de 8 horas. Os cursos variam entre curtos (1 mês/16h) e longos (2 anos) como é o caso
do curso de LIBRAS. Os dinamizadores das formações nesse espaço contam com recursos
materiais didáticos e tecnológicos, como quadro branco, tv, datashow, computador, caixa de
som, etc.

6.3 - CIEP 496
O CIEP 496 está localizado na zona urbana do município de Itaguaí, na Rua Kaiser
Abraão, s/nº, no bairro Monte Serrat. A instituição foi inaugurada no dia 20 de abril de 1993,
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com decreto de denominação nº 20.619, de 30 de setembro de 1994. Em 1995, em
homenagem ao maestro Francisco Mignone, a escola recebeu o nome desse grande artista
brasileiro. Em 31 de março de 2006 a unidade foi municipalizada.
A escola oferece à comunidade Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano e Ensino Regular
Noturno. De acordo com o mapa estatístico do mês de agosto, 1.160 alunos estudam nesta
instituição, em três turnos. O corpo docente tem a disposição projetores de multimídia e
vídeos para as aulas e conta também com a ajuda de outros profissionais para o apoio a
aprendizagem na de sala de leitura, nas atividades de recreação e laboratório de informática.
A Diretora da escola é a Professora Claudia Valéria Bezerra Sereno Mattos, formada
em Letras (Português/Literatura), a Diretora Adjunta é a Professora Edna Campos Vanderlei
Damasceno, formada em Pedagogia. Nesta unidade escolar trabalham 128 profissionais,
sendo: 02 diretoras20, 72 professores, 02 coordenadores pedagógicos do 1° segmento, 02
coordenadores pedagógicos do 2° segmento, 01 coordenador pedagógico da EJA e 01
coordenador pedagógico do Programa + Educação, 01 supervisora educacional 21, 02
orientadoras educacionais, 01 secretário escolar, 10 agentes administrativos, 02 digitadores,
10 inspetores de alunos, 12 merendeiras e 10 auxiliares de serviços escolares (SMEC, 2011).
A formação acadêmica e a situação funcional dos docentes desta escola estão tabeladas no
quadro abaixo:
Tabela 7 – Formação dos professores lotados no CIEP 496
Ensino Médio

Licenciatura

Pós-graduação

Efetivos

Contratados

N. º

%

N. º

%

N. º

%

N. º

%

N. º

%

35

49,60

33

45,82

04

5,50

25

34,7

47

65,3

Fonte: Departamento de Estatística e Movimentação Escolar/ SMEC, 2011.

Essa unidade escolar mantém parcerias com o PROERD, Conselho Tutelar, CRAS
(Centro de Referência da Assistência Social), CAP´S (Centro de Atenção Psicossocial),
Thyssenkrupp CSA e Casa de Cultura Municipal. O PROERD é um programa da Polícia
Militar do Rio de Janeiro que tem por objetivo combater o uso de drogas, reduzir os índices
de violência e construir uma cultura de paz entre crianças e adolescentes. As ações são
desenvolvidas uma vez por semana em sala de aula, durante quatro meses em média, para os

20
21

Os Diretores das unidades escolares são professores indicados pela SMEC.
O município de Itaguaí faz concurso específico para essa função.
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alunos que estejam cursando quinto ou sétimo anos do ensino fundamental; durante um mês,
uma vez por semana, durante duas horas, é realizado um curso específico para pais e
responsáveis. O CRAS oferece cursos aos alunos dessa unidade escolar no contra turno. O
CAP´S acompanha alguns alunos que realizam tratamento psicológico e realiza encontros
periódicos com a coordenação de Educação Especial da SMEC e os professores da escola;
nesses encontros esses profissionais fazem estudos de casos para orientarem as ações
pedagógicas que melhor se adéquam à aprendizagem dos alunos em tratamento. A
Thyssenkrupp CSA (Companhia Siderúrgica do Atlântico) é uma empresa alemã, produtora
de aço, que se instalou em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, em setembro de 2006.
Para monitorar a qualidade do ar na região vizinha, a siderúrgica implantou nesta escola um
medidor de poluição do ar em 2009 e passou a oferecer assessoramento pedagógico em
Educação Ambiental a todos os docentes da unidade, através de capacitações internas e
externas. Na Casa de Cultura Municipal os alunos participam de oficinas de biscuit, desenho e
bijuterias, oferecidas em dois turnos (PPP CIEP 496, 2010).
Além dessas instituições, a escola também conta com a parceria de alguns pais que
moram na comunidade e possuem experiência na preparação de eventos. Eles cooperam
emprestando aparelhagem de som e viabilizam a participação de cantores locais nas festas
organizadas pela escola (Idem).
A unidade escolar constituiu o Conselho Escolar composto por representantes de pais,
alunos, professores e funcionários. O Conselho Escolar zela pela manutenção da escola,
participa da gestão administrativa, pedagógica e financeira da unidade (Idem).
Em 2010, foi implementado no CIEP 496 o Programa + Educação, uma das ações do
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Gerido pela União, esse programa é uma
estratégia do governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar visando assegurar a
realização do horário integral nas unidades escolares. As atividades desenvolvidas são:
recreação e lazer, judô, pintura, danças (regionais, clássicas, circulares e contemporâneas) e
letramento/alfabetização. Em média 230 alunos participam deste programa, de segunda a
sexta-feira, permanecendo na escola 2 horas e 30 min. além do horário regular (Idem).
Após esse panorama, nosso campo de pesquisa foi detalhadamente apresentado, sendo
assim, podemos apresentar os dados coletados na análise documental, nas entrevistas, nas
observações feitas, e escritas no diário de bordo, para conhecer a perspectiva dos professores
sobre a política de formação continuada de Itaguaí.
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6. 4 A FORMAÇÃO CONTINUADA SOB A PERSPECTIVA DOS PROFESSORES
A coleta de dados foi realizada em dois lugares específicos, no Centro Educacional de
Itaguaí e no centro de estudo do CIEP 496. Além da documentação e das observações feitas
nestes locais, apliquei questionários e realizei entrevistas que tinham como objetivo responder
as questões de estudo desta pesquisa.
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 da rede municipal, a prefeitura de Itaguaí adotou uma política de
formação viabilizando um espaço físico – o Centro Educacional de Itaguaí (CEI) (anexo XII)
- exclusivamente para estudo e formação continuada dos profissionais da educação do
município. Atualmente, neste local funcionam o CESMI (Centro Municipal de Estudos
Supletivos), o pólo a distância da UCB (Universidade Castelo Branco), um laboratório de
informática educativa, uma biblioteca e o Núcleo de Formação Continuada.
Acompanhando a rotina de trabalho no CEI observei três dimensões: 1) formações
direcionadas exclusivamente aos coordenadores dos anos iniciais e finais que atuam nas
unidades da rede municipal; 2) formações para os professores da rede, no horário de serviço;
3) formações planejadas para os professores em exercício nas escolas municipais que aderem
voluntariamente às atividades realizadas no contraturno, fora do horário de serviço. As ações
formativas 1 e 2 são dinamizadas pelos 36 coordenadores de área (anexos II, III, IV, V e VI)
do Departamento Geral de Ensino (DGE), de forma sistemática ao longo do ano, conforme
calendário enviado às escolas no início de cada ano letivo; as ações formativas do item 3 são
organizadas pela coordenação do Núcleo de Formação Continuada (NFC), também
subordinada ao DGE. Para planejar os tipos de formação que serão oferecidas ao longo de
cada ano no NFC, a coordenadora aplica uma pesquisa, na 1ª semana de cada ano letivo, aos
professores da rede que frequentam o CEI para as formações obrigatórias. Nesta pesquisa são
coletados os seguintes dados: identificação do professor (nome, escola, telefone), modalidade
de ensino em que trabalha, em que área tem interesse para cursos e oficinas, disponibilidade
de horário e sugestões para a utilização da biblioteca do CEI/NFC. Depois da tabulação desses
dados, as formações são elaboradas, agendadas e comunicadas aos professores conforme o
interesse sinalizado na pesquisa e não visam apenas as questões de prática escolar, mas
também a ampliação do universo cultural dos professores.
Neste contexto foi possível perceber duas concepções de formação: multiplicativa e
autoformativa. Os coordenadores dos anos iniciais e finais que atuam nas escolas recebem a
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formação dos coordenadores de área e repassam essa formação nos centros de estudo
realizados nas escolas quinzenalmente/mensalmente. Focada no desenvolvimento do currículo
e orientada para que o professor aperfeiçoe a prática docente de modo que os alunos
melhorem o desempenho escolar, essa formação multiplicativa é avaliada através de
acompanhamento contínuo do desempenho dos alunos por turma e por escola. De acordo com
os resultados novas ações são implementadas e/ou fortificadas em toda a rede ou em escolas
específicas dependendo do caso. A dinâmica desse trabalho foi explicada pela Diretora do
DGE:
Temos encontro com os coordenadores para formação continuada dos
coordenadores. Em cima dessa formação continuada deles, eles fazem essa
formação continuada com os professores lá na escola, no centro de estudo.
Os coordenadores pedagógicos têm que fazer um relatório, com a assinatura
de todos os presentes, os professores assinam; e todos os textos, tudo que foi
trabalhado nesse dia, toda a dinâmica, tudo o que eles fizeram. O
coordenador monta o portfólio porque a hora que qualquer coordenador
chegar e disser: - Deixa-me dar uma olhada no último material ... tem que
está lá com a assinatura de todos os professores. (Relato oral, Prof. ª
Cristiane, Diretora do DGE/SMEC).

As formações dinamizadas pelos coordenadores de área e direcionadas aos professores
acontecem no horário de serviço, em dois momentos: no inicio do ano, quando todos passam
pelo CEI e, sistematicamente, ao longo do ano, nesse caso, as vagas são distribuídas pelas
unidades que enviam os professores conforme o solicitado nas comunicações internas (CI).
No inicio do ano, eu tenho contato com todos os professores. É muito
cansativo, mas a gente faz com todos. A gente faz em dias diferente; dá
trabalho, mas a gente faz com todos os professores. E conversa e constrói
junto com eles. (Relato oral, Prof. ª Cristiane, Diretora do DGE/SMEC,
2011).
A estrada para a cidadania era no horário de trabalho. Liberavam a nossa
turma. A de contação de história também foi; liberavam a nossa turma e a
gente ia pra lá. Depende de como vem na CI, a diretora recebe quando a
gente vai fazer no contraturno ou quando vai ser no horário de trabalho.
(Relato oral, Prof. ª Lívia, 1º segmento CIEP 496, 2012).

Essas formações são muito bem avaliadas pelos professores como podemos observar
nas entrevistas das professoras do CIEP 496:
Eu acho importantes também as do início do ano quando as meninas
(coordenadoras da SMEC) falam de como elas esperam que seja o trabalho
nas escolas. Então quer dizer são coisas que orientam a nossa prática.
(Relato oral, Prof. ª Lívia, 1º segmento, 2012).
Você chega lá, tem o palestrante ou as meninas, as coordenadoras do curso,
elas vão com uma proposta bem bacana e com o desenvolvimento, com a
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quantidade de pessoas, você vai vendo experiências, vamos trocando, não
fica no mesmo. (Relato oral, Prof. ª Priscila, EJA, 2011).
As capacitações da minha área que têm em Fevereiro são ótimas porque
você está iniciando, não estamos com turma, você pode ir, participar, agora
depois é que as coisas ficam mais difíceis. (Relato oral, Prof. ª Débora, 2º
segmento, 2011)

A autoformação fica sob a responsabilidade do professor que deve buscar e gerir o seu
desenvolvimento, tendo para isso o apoio das ações oferecidas gratuitamente no Núcleo de
Formação Continuada. No CEI, além da coleta e análise documental, observei as formações
oferecidas e apliquei um questionário online a 37 professores que participaram da IV Mostra
Pedagógica, em Dezembro de 2011. A análise desse material revelou que a maior dificuldade
dos professores para participar de formações é a falta de disponibilidade de horário. Ao falar,
em entrevista, sobre as formações oferecidas, no contraturno, pelo Núcleo de Formação
Continuada, em forma de desabafo a professora declarou:
O problema todo é: a prefeitura oferece, tem lá, mas o professor tem uma
carga horária tão grande que ele não consegue fazer essas coisas. (...) Fora
do horário de serviço fica mais difícil para o professor conseguir fazer isso.
Por que nenhum professor consegue trabalhar só em um horário escolar.
(Relato oral, Prof. ª Débora, 2º segmento, CIEP 496, 2011)

As dificuldades para participar das formações oferecidas fora do horário de serviço
apareceram com muita força nas entrevistas das professoras do CIEP 496:
Já participei de algumas oficinas, principalmente de artes. A última que eu
fui foi de língua portuguesa. Fora do meu horário de serviço por livre e
espontânea... assim, ah vou me inscrever, infelizmente eu não participo,
porque eu trabalho em outras unidades, de manhã em uma, de tarde em outra
e a noite aqui. (Relato oral, Prof. ª Priscila, EJA, 2011)
O único horário que eu tenho pra fazer formação é à noite porque eu trabalho
de manhã e à tarde. Desde o ano passado eu dobro. (Relato oral, Prof. ª
Lívia, 1º segmento, 2012)

As contribuições das formações realizadas no NFC foram averiguadas no questionário
online (anexo IX); dos 37 questionários iniciados, 33 foram concluídos. Desse quantitativo,
30 professores responderam que através das formações refletiram sobre suas práticas e
fizeram mudanças significativas, 01 afirmou que através das formações refletiu sobre as suas
práticas, mas ainda não conseguiu mudá-las e 02 pessoas não responderam a questão. Esses
resultados mostram a potencialidade das atividades desenvolvidas no NFC que embora sejam
realizadas por professores de escolas diferentes, a troca de experiência e o enriquecimento
cultural proporcionados pelos encontros têm sido o grande diferencial desse trabalho, essa
temática foi recorrente nas respostas do questionário online:
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O NFC é importante pela oportunidade de poder estar repassando meus
conhecimentos e trocando com os alunos e professores experiências
adquiridas. (P. 08)
A troca dos saberes nos ajuda a crescermos profissionalmente, assim
aperfeiçoando o nosso trabalho. (P. 05)
O NFC é super importante, pois nos ajuda a entender a educação como algo
fora da sala de aula. (P. 17)
O NFC é importante porque em todos os encontros trocamos experiência, o
que enriquece a parte pedagógica. (P. 21)

Segundo o relato da Prof. ª Cristiane Regina Fiorotti, Diretora do DGE/SMEC, os
professores não tiveram participação no planejamento desse espaço de formação, mas a
mobilização para a execução dessa ação originou-se da solicitação dos docentes que
gostariam de ter um espaço para estudo, encontros e debates. Ainda segundo ela, a maior
dificuldade enfrentada no início do processo de implementação dessa política de formação foi
sensibilizar os professores para a necessidade do estudo.
A potencialidade da política de formação continuada em Itaguaí é evidenciada não
apenas pela disponibilidade de espaço físico, mas pela existência de um plano de ações
articuladas e comum seguido por todas as escolas da rede municipal. Dentre essas ações está o
centro de estudos que também se configurou como um lócus importante dessa pesquisa.

6.5 – CENTRO DE ESTUDOS: UMA ABORDAGEM COLETIVA
É oportuno esclarecer que o centro de estudo é uma prática em todas as escolas da rede
municipal de Itaguaí. Os dias são agendados pela SMEC e devem ser obedecidos por todas as
unidades de acordo com as modalidades e níveis de ensino. O 1º segmento realiza o centro de
estudo a cada quinze dias, o 2º segmento e a EJA, uma vez por mês, nesses dias os alunos são
dispensados depois do recreio, assim metade da carga horária do turno é disponibilizada para
as atividades do centro de estudo. Esses dias são agendados de forma alternada de maneira
que cada centro de estudo aconteça em um dia da semana para que o maior número de
professores possa participar dessa atividade.
As observações das ações de formação do centro de estudo foram realizadas no CIEP
496 Municipalizado Maestro Francisco Mignone. Nesta escola, coletei documentos, fiz
anotações no diário de bordo, realizei entrevistas e apliquei questionário. Os sujeitos das
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entrevistas foram a Diretora, as coordenadoras pedagógicas e três professoras da escola. Por
três meses, acompanhei os centros de estudos e apliquei um questionário, em papel (anexo
VIII), a 37 professores que participaram dos encontros, nos dias 05/10/2011 (1º segmento, 15
docentes), 06/10/2011 (2º segmento, 12 docentes) e 20/10/2011 (EJA, 09 docentes). O
questionário foi elaborado com questões abertas e fechadas, nenhum dos professores se
identificou no momento de responder as questões que foram dividas em dois blocos: o
primeiro com perguntas sobre idade, tempo de magistério e a formação acadêmica dos
professores; o segundo bloco com questões sobre o centro de estudos.
Quanto à idade, no 1º segmento estão os professores mais novos com idade entre 20 e
47 anos; no 2º segmento as idades variam de 24 a 50 anos; na modalidade EJA, de 25 a 59
anos. Na categoria tempo de magistério, observou-se uma média de 12 anos de serviço nos
três níveis de ensino. Em relação à formação acadêmica dos professores (quadro 8), 09
possuem Ensino Médio (Normal), 17 são graduados, 10 são pós-graduados e 01 professor da
EJA não respondeu essa questão.
Tabela 8 – Nível de Formação dos Professores - CIEP 496

No momento de triangulação dos dados, percebemos que os resultados obtidos através
deste questionário eram diferentes dos dados coletados na SMEC. Segundo o mapa estatístico
desta unidade escolar apenas 04 professores possuem pós-graduação. Duas explicações são
possíveis: 1) os professores que responderam ao questionário ainda estão cursando a pósgraduação; 2) os professores não entregaram na escola a cópia do certificado de conclusão do
curso de pós. Ou ainda podemos admitir as duas possibilidades para entender a diferença entre
os dados coletados.
No segundo bloco, as perguntas eram todas referentes ao centro de estudo. A
tabulação das respostas foi feita com a ajuda do software surveymonkey. Todas as questões
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dessa parte do questionário eram fechadas e foram elaboradas considerando a dinâmica e as
contribuições do centro de estudos. A intenção era perceber a opinião dos professores sobre
tais questões. Abaixo podemos observar as 11 questões e os resultados das mesmas:

Tabela 9 – Questões/Resultado - Centro de Estudo do CIEP 496

Como se observa no quadro acima, na avaliação de 91,9% dos professores, as
atividades desenvolvidas no centro de estudos têm favorecido novas aprendizagens; 86,5%
afirmaram que trocam experiências relacionadas à prática de sala de aula nesse espaço; 86,5%
percebem contribuições do centro de estudo na sua prática pedagógica; 70,3% utilizam os
conhecimentos adquiridos no centro de estudo em sala de aula.
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Esses dados foram confirmados nas entrevistas realizadas com três professoras do
CIEP 496 que atuam no 1º, 2º segmentos e EJA.
Eu me formei em 2007 e fui trabalhar com Educação Especial em uma ONG
que a prefeitura cedia os professores. Eu estava acostumada a lidar com 5, 10
alunos especiais mesmo, era um quantitativo bem pequeno. Quando a ONG
fechou, em julho de 2009, eu vim para CIEP 496. Ai eu cheguei aqui numa
escola gigante, turmas lotadas, 32 alunos no 3º ano. Eu pensei assim: - meu
Deus, o que eu faço? Então o centro de estudos me ajudou bastante. Hoje eu
tenho mais tempo, tenho mais experiência, mas quando eu comecei,
principalmente, o centro de estudos me ajudou muito. É um espaço que a
gente tem para tá trocando as informações, tirando dúvidas. (Relato oral,
Prof. ª Lívia, 1º segmento, 2012)
Acho que a primeira importância dele é a troca de experiência. Eu acho que
o centro de estudos é o momento de troca e de enriquecimento muito grande.
(Relato oral, Prof. ª Débora, 2º segmento, 2011)
O centro de estudos para mim é importante pela aprendizagem,
conhecimento, troca de experiência. (Relato oral, Prof. ª Priscila, EJA, 2011)

As coordenadoras do 1º, 2º segmentos e da EJA também foram entrevistadas e foi
possível perceber nessas e nas entrevistas das professoras a diferença da dinâmica do centro
estudo considerando as diferentes modalidades e níveis de ensino.
O centro de estudo é mais de prática, produção do que propriamente de
estudo, leitura, até por conta do perfil das professoras. (Relato oral, Prof. ª
Cyrlene, Coordenadoras do 1º segmento, 2012)
As coordenadoras sempre trazem alguma coisa para ajudar; elas sempre se
preocupam em trazer alguma coisa que elas sentem que a gente tá
precisando. Até porque durante o centro de estudos elas trazem dicas
práticas. Como a gente pode levar aquilo que elas falaram para a sala de
aula. (Relato oral, Prof. ª Lívia, 1º segmento, 2012)
Contribui para melhoria do trabalho na escola porque o centro de estudos
também é um momento que a gente pára pra tá ouvindo o professor. (Relato
oral, Prof. ª Ana Carla Rodrigues, Coordenadora do 2º segmento, 2011)
Primeiro que o centro de estudo não é feito só pelo Diretor, não é feito só
pelo Coordenador. É um grupo de professores que fizeram algum curso e
vão trazer para os seus colegas, vão repassar o que eles viram nesse curso ou
a sua vivência, aquela aula que deu certo. (Relato oral, Prof. ª Débora, 2º
segmento, 2011)
O centro de estudos é o momento que a gente consegue se reunir com os
professores, com a coordenação, com a direção e de vez em quando a gente
ainda recebe convidados, pessoas para dar palestras e isso é importante.
(Relato oral, Prof. ª Priscila, EJA, 2011)
Então o centro de estudos não é só o momento de estudar uma teoria, estudar
o caso de dentro da escola, da sala de aula, de alunos. É o momento de você
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estudar o todo, eu penso assim. (Relato oral, Prof. ª Márcia, Coordenadora da
EJA, 2011)

A separação dos profissionais da Educação Básica em duas categorias bastante
distintas em seus perfis é marcante nesta unidade escolar e tradicional em nosso país
(ARROYO, 2010). Nas minhas observações também percebi essa diferença na dinâmica do
centro de estudo de acordo com o nível de ensino. No centro de estudo do 1º segmento, boa
parte das formações é voltada para instrumentalizar o professor, garantindo a utilização dos
programas implantados pela prefeitura e o desempenho satisfatório dos alunos. Isso foi
também mencionado nas entrevistas da professora e das coordenadoras que atuam nessa
modalidade de ensino:
Elas (as coordenadoras) passavam atividades que a gente precisava
desenvolver porque precisa tá sempre levando como a escola estava
caminhando no projeto, elas tinham que levar fotos, então a gente tinha que
fazer as atividades pra montar o portfólio. No ano passado a gente trabalhou
bastante com o além dos números durante o centro de estudos. A gente
montou gráficos com caixinhas de suco, elas mostraram. (Relato oral, Prof. ª
Lívia, 1º segmento, 2012)
Na nossa primeira reunião esse ano foram colocado os projetos da Secretaria
que nós estaríamos trabalhando: além das letras, além dos números, mentes
inovadoras, trilhas que é voltado para o 1º ano de escolaridade, é um projeto
de leitura. (Relato oral, Prof. ª Cyrlene, Coordenadoras do 1º segmento,
2012)

Porém, como nesse nível de ensino o centro acontece a cada quinze dias, a equipe
pedagógica da escola consegue explorar outros temas, escolhidos por elas de acordo com as
necessidades observadas no cotidiano da escola. Nesses momentos o planejamento do
trabalho é feito de forma compartilhada com as professoras e membros da equipe pedagógica.
Não é só a coordenação que planeja o centro de estudos; a direção planeja e
aplica. Ano passado teve um centro de estudo que as orientadoras Dani e
Adriana prepararam sobre planejamento. Nós tivemos um centro também
que algumas professoras que participaram do curso do PROCEA, foram as
dinamizadoras, multiplicadoras, elas estavam lá e trouxeram a proposta para
os outros professores. (Relato oral, Prof. ª Ana Carla Coimbra,
Coordenadoras do 1º segmento, 2012)

Porém a equipe também utiliza esse momento para outras atividades, “a gente usa o
espaço para fazer provinhas, planejamento, quando elas não trazem novidades a gente faz
isso” (Relato oral, Prof. ª Lívia, 1º segmento, 2012).
Outra característica marcante no 1º segmento é a reafirmação da imagem do professor
tradicional que não gosta de teoria, com dificuldades oriundas da formação inicial. Essa
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imagem é uma repetição das constatações contidas em antigos relatórios e em recentes
diagnósticos (ARROYO, 2010):
A gente passou por isso na questão das hipóteses, no ano passado quando a
secretaria trouxe essa proposta, perdi a conta de quantos materiais imprimi.
Todas elas receberam a teoria, vários pontos de vista porque cada autor
coloca de uma forma; se elas tivessem no mínimo lido o material que a gente
deu não existiriam ainda tantas dúvidas como existe até hoje. É difícil
identificar é, porque gera dúvida. Mas é só ler a apostila! Falta isso, o
comprometimento, o estudo. Ah meu aluno tá precisando, eu preciso ajudar
o meu aluno, então eu vou correr atrás. (Relato oral, Prof. ª Ana Carla
Coimbra, Coordenadora do 1º segmento, 2012)
Essa dificuldade vem da formação inicial. Elas chegam muito cruas, com
muitas dúvidas. É um problema de formação. (Relato oral, Prof. ª Cyrlene,
Coordenadora do 1º segmento, 2012)
A gente continua falando das atividades contextualizadas, quantas vezes nós
já falamos que prova contextualizada, tarefa de aula contextualizada e a
gente se esbarra nisso todo dia. Atividades que não levam o aluno a lugar
nenhum que não fazem o aluno pensar. A gente fala fulana vamos trabalhar
de forma contextualizada, ai parece que é novidade, a gente tem que intervir.
A gente não pode se cansar de falar, ainda que seja a mesma coisa todo dia.
(Relato oral, Prof. ª Ana Carla Coimbra, Coordenadoras do 1º segmento,
2012)
Elas trazem sugestões de prática mesmo, não é só blá blá blá, aquela
TEORIA. (Relato oral, Prof. ª Lívia, 1º segmento, 2012)

Essa é uma questão tão séria que apareceu no Projeto Político Pedagógico desta escola
como sendo um dos pontos fracos da unidade. Esse fato chamou a minha atenção, ao
entrevistar a diretora ela explicou o porquê dessa colocação.
A gente se preocupa com a qualificação do professor, hoje em dia a gente
recebe professores recém-formados que ainda não têm uma bagagem que
ainda precisam estudar mais e por isso a nossa preocupação no centro de
estudos. Tem a questão dos professores antigos, já com 20 anos de casa, 15
anos de casa e que já não demonstram aquele amor, aquela paixão na
questão do ensinar. Tá ali porque tá assegurado, é efetivo, vai empurrando
com a barriga. Outros com uma necessidade extrema de se qualificar porque
se formaram há 20 anos e agora conseguiram contrato. E ai a gente tem duas
vertentes: aqueles que têm dificuldades, mas estão ali com sede, buscam,
demonstram interesse e aqueles que têm a dificuldade, não querem enxergar
que tem e não aceitam nenhum auxilio. (Relato oral, Prof. ª Claudia, Diretora
do CIEP 496, 2011)

O controle do trabalho realizado pelas professoras do 1º segmento é feito de forma
sistemática. As avaliações e o desempenho dos alunos são acompanhados bimestralmente pela
Secretaria de Educação.
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Antes dos professores aplicarem as provas têm que ir para a secretaria de
educação, são revisadas por nós, digitamos e formatamos. Então a gente leva
para a secretaria de educação e elas corrigem na nossa frente. Então é
decidido se vai ser aplicada ou não. Dificilmente elas falam assim: essa
prova não serve. Normalmente é uma sugestão assim: essa questão se fizesse
dessa forma de repente ou então tem muita coisa. Prova de ciências
humanas, às vezes é uma prova muito extensa, vamos enxugar. São
sugestões mesmo. (Relato oral, Prof. ª Cyrlene, Coordenadora do 1º
segmento, 2012)

No 2º segmento e na EJA os temas do centro de estudo são escolhidos tendo em vista
as observações da equipe pedagógica em relação ao desenvolvimento dos docentes e discentes
da escola.
Junto com a orientação a gente observa a necessidade do grupo e traz. Os
professores não participam da escolha do tema do centro de estudo, a gente
vê o que o grupo realmente tá necessitando, um tema de interesse da escola e
eles abraçam a ideia. (Relato oral, Prof. ª Ana Carla Rodrigues,
Coordenadora do 2º segmento, 2011)
De acordo com o caminhar nós vamos observando como as coisas estão
acontecendo. A nossa escola possui um quantitativo de alunos considerável e
dentro desse quantitativo a maioria são alunos menores que vieram do diurno
e existe sempre aquela questão de conflitos de gerações. Essa situação foi a
que mais apareceu nos nossos centros de estudo. (Relato oral, Prof. ª Márcia,
Coordenadora da EJA, 2011)

Nestes dois segmentos, as atividades, porém, são mais desvinculadas de resultados de
avaliação; predominam os debates, algumas vezes os empates, e a troca de experiências nesse
espaço de formação. Ao participar do centro de estudos com os professores dos anos finais,
escrevi a seguinte observação:
Participei do Centro de Estudos dos professores do 2º segmento, o tema
trabalhado foi indisciplina. Dentre todas as dinâmicas trabalhadas, uma me
chamou muita atenção. Foi o momento em que os professores tiveram que
responder o que Alarcão (2011) chamaria de pergunta pedagógica: em que
momento da minha aula eu mesmo causo indisciplina? Ao tentar responder,
no papel, essa questão, eles pareciam perplexos diante das próprias
reflexões. Percebi que naquele momento, eles se deram conta que a origem
da indisciplina dos alunos muitas vezes eram eles, os professores. Cada um
teve a oportunidade de expor ao grupo as “descobertas”; as mais recorrentes
foram a falta de um plano B no planejamento da aula e as alterações de
humor (raiva, tristeza, mau humor) percebidos pelos alunos. Achei
fantásticas as colocações dos professores que na minha avaliação ainda não
tinham percebido essa relação. Mas senti falta de outra pergunta pedagógica
que poderia ser: o que posso fazer para evitar que a indisciplina seja
provocada por mim? Assim os professores produziriam atitudes para
mudança da prática. Eles refletiram e conseguiram detectar o desacerto, mas
não refletiram sobre as ações que podem levar ao acerto, portanto podem não
ter interiorizado a necessidade de mudança. Em minha opinião, a mudança
das atitudes que provocam a indisciplina em sala não é uma certeza porque o
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diagnóstico foi feito, mas o remédio não foi produzido. (Diário de bordo,
2011)

As atividades do centro de estudo do 2º segmento não são centradas em um
profissional, mas compartilhada entre os membros da equipe pedagógica. Essa metodologia
de trabalho foi narrada na entrevista:
O centro de estudo nós usamos só para estudar um tema determinado. Só
para estudar, tudo tem o seu momento. E o centro de estudo também não é só
a coordenação que prepara. Nós tivemos aqui esse ano professores que
prepararam o centro de estudos também. É compartilhada. (Relato oral,
Prof.ª Ana Carla Rodrigues, Coordenadora do 2º segmento, 2011)
Professora de Português uma vez fez um centro de estudo aqui. (...) já
tivemos um centro de estudo que era para comemorar o dia internacional da
mulher e foi feito por dois professores homens. (...) no último centro de
estudos nós vimos a particularidade dos alunos. A particularidade assim...
comportamentos... ai nós tivemos o apoio da Adriana (Orientadora
Educacional) para explicar determinados comportamentos, como abordar
aquele comportamento. Então isso é necessário para o professor. (Relato
oral, Prof. ª Débora, 2º segmento, 2011)

Ao analisar o conteúdo da entrevista da professora Débora, do 2º segmento, lembreime de Nóvoa (2009) e pude então perceber o terceiro lugar que caracteriza a profissão
docente que tem a prática investida de teoria e metodologia, mas é construída a partir do
conhecimento profissional docente. A complexidade dessa prática foi muito bem descrita por
essa professora:
O grande desafio que acontece em sala de aula é que o professor não sabe
lidar com a particularidade. Aquele aluno, ele toma calmante, ele toma
remédio controlado, o dia que ele não toma ele fica em crise. Como é que eu
que não sou psiquiatra vou lidar com isso? Mas eu tenho que lidar, tá na
minha sala. Isso acontece sempre. Os professores não são formados para
isso. Cada um de nós tem uma formação: Português, Matemática, Geografia.
A Didática estudada na Universidade não trabalha coisas assim. Psicologia
da Educação é o quê? Uma coisa bem teórica, não é assim que a
Universidade trabalha? Ai você passa por cima daquilo, você até estudou
aquilo, mas você passou por cima daquilo. Meu caso, eu fiquei mais
preocupada com a bioquímica da célula. Ai quando chega aqui, você não
sabe como lidar com aquele aluno. (Relato oral, Prof. ª Débora, 2º
segmento, 2011)

O cotidiano exige dos professores lições que não foram aprendidas na graduação,
como bem coloca Arroyo (2010, p. 231), “a matéria-prima cotidiana com que lidam não são
apenas conhecimento, nem falas ou lições, mas são crianças, adolescentes ou jovens, são
pessoas”. Nesse sentido o centro de estudo torna-se de fato relevante para todos os professores
veteranos e novatos porque o estudo de casos concretos nesse espaço coletivo de troca de
experiências possibilitará o planejamento e a execução de ações articuladas entre os docentes
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e a equipe pedagógica para viabilizar a solução de dilemas pessoais, sociais e culturais que
chamam a nossa atenção para uma dimensão humana e relacional do ensino (NÓVOA, 2009).
Esse tipo de situação é vivenciado no centro de estudos do CIEP 496:
Quando o centro de estudo trabalha a personalidade do aluno para você
entender que aquele aluno é daquele jeito, mas tem as causas. Como é que
você vai abordar um aluno com as características de um aluno hiperativo que
não quer ficar sentado, de que forma você vai abordar aquele aluno para que
ele produza na sua aula? No centro de estudo a gente vê tudo isso. (Relato
oral, Prof. ª Débora, 2º segmento, 2011)
Esse ano nós estamos com alunos um pouco resistentes, muito resistentes, o
entorno é muito violento. Então o aluno vinha para a escola e queria ir logo
embora porque recebeu um comunicado de que algo aconteceu em algum
lugar. E tudo aqui perto, né. Então as pessoas estavam vindo, mas com um
pé aqui, outro lá fora. Como segurar esse aluno aqui diante dessa situação?
Então cada dia a gente tá replanejando e o centro de estudos tem ajudado
nisso. (Relato oral, Prof. ª Márcia, coordenadora da EJA, 2011)

O centro de estudos é uma maneira de transformar a escola em um lugar de formação
dos professores onde acontece a análise partilhada das práticas, a reflexão sobre o trabalho
docente, possibilitando a transformação da experiência coletiva em conhecimento profissional
e ligando a formação de professores ao desenvolvimento de projetos educativos nas escolas
(NÓVOA, 2009). Essa dimensão foi observada na fala das professoras e das coordenadoras
entrevistadas nesta pesquisa confirmando a existência de experiências efetivamente vividas
por elas nesse espaço de formação.

No ano passado eu trabalhei muito gráfico, até porque fazia parte do
conteúdo. Por exemplo, no lugar de fazer aquelas barrinhas desenhando, a
gente ia colocando a quantidade de caixinhas para fazer o gráfico. E aí além
de virar aquela bagunça em sala de aula, os alunos adoram quando a gente
faz alguma coisa diferente, eles sempre participam. Eu acho que o conteúdo
fluiu melhor dessa forma porque a turminha aproveitou bastante. Eu observei
isso no rendimento deles no dia-a-dia; eles conseguiram entender legal o
gráfico de barrinhas que foi o que a gente mais trabalhou. (Relato oral, Prof.ª
Lívia, 1º segmento, 2012)
A professora de Artes apresentou um trabalho de desenhos, uma releitura de
livros. Eu cheguei em casa e pensei, eu queria fazer aquilo também. Ai eu
comecei a fazer o mesmo trabalho com desenhos, eu fiz um caderno de
desenho com os meus alunos, dentro de ciências. Comecei a fazer essa
releitura, então, por exemplo, falava da fotossíntese, tem que fazer alguma
coisa, algum desenho que mostrasse a fotossíntese, fazer um texto, uma
música. Eu comecei a fazer isso é foi em um centro de estudo que ela
mostrou uma releitura do livro. Eu pensei vou fazer na minha aula e deu
certo. (Relato oral, Prof. ª Débora, 2º segmento, 2011)
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Nós recebemos uma mulher que apanhava do marido, agressão, violência
contra a mulher. E nós temos esse clima, nós temos alunas que infelizmente
sofrem com as mães e com as palavras dela... ela hoje estuda, é uma
advogada, enfim... com as palavras dela nós conseguimos, eu consegui
transferir para as alunas de uma forma diferente do que a gente só falar que
elas devem denunciar. Mas consegui transmitir pra elas a importância delas
se valorizarem. E isso é bom pra gente porque a gente lida tanto com alunas
como com mães. Então isso foi uma troca de experiência interessantíssima,
no cotidiano de vida deles, mas que a gente não consegue trabalhar tem que
pensar no que vai falar. É um assunto muito delicado, então se vier uma
pessoa que já vivenciou isso e que hoje está em um patamar alto, superior,
melhor para passar essa experiência, você consegue adquirir isso e passar
para os alunos naturalmente, sem forçar a barra, vamos disser assim. (Relato
oral, Prof. ª Priscila, EJA, 2011)
Outro fato também interessante no CIEP 496 são as parcerias da escola com outras

secretarias e empresas para o desenvolvimento de formação continuada fora da escola.

Temos parceria com a CSA, com a CICLOS consultoria que presta serviços
para a CSA, mas que faz todo um trabalho de educação ambiental, educação
para a sustentabilidade e também enriquece com a questão do
autodesenvolvimento. Tem a SEMAG que é a Secretaria de Agricultura que
também colabora com essa formação em termos de conteúdos voltados para
o meio ambiente, mas também voltados para a questão humana. Fizemos um
ano de formação em Teresópolis, agora um ano em Angra. (Relato oral,
Prof. ª Claudia, Diretora do CIEP 496)

Na medida em que esse trabalho do centro de estudos se desenvolve, uma cultura
diferente é criada dentro da escola, a autoimagem do profissional se alarga. Arroyo (2010)
afirma que em um processo de produção-aprendizagem coletiva entra em jogo uma
pluralidade de dimensões humanas que ultrapassa a preocupação legítima, o interesse e o
domínio da disciplina, da matéria. Mas isso não acontece no primeiro centro de estudos, é um
processo lento, tecido com múltiplos fios.
Tem que partir deles também essa abordagem, como eles podem melhorar a
sua prática. Por que não tem uma receita pronta, ele é que tem que ver a
mudança que ele tem que fazer nele. Com isso a gente entra com falas, com
leituras, e o professor tá refletindo a sua prática dentro da escola. Essa
mudança não é de um dia para o outro. É um trabalho lento, é um processo.
Mas como eu estou há muito tempo com esse grupo, eu percebo mudanças
em muitos. Mudanças! Até na sala, como se dirigi em relação aos alunos,
mudanças nós tivemos aqui. Mas é um processo lento, não é de um dia para
o outro que o professor vai mudar a sua prática. (Relato oral, Prof. ª Ana
Carla Rodrigues, Coordenadora do 2º segmento)
Não adianta também a gente querer que as coisas mudem de um dia para o
outro. Eu penso muito nisso: nada muda do dia pra noite. A gente tem que
ganhar espaço gradativamente. (Relato oral, Prof. ª Márcia, Coordenadora da
EJA)
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Pelas observações, entrevistas e leituras realizadas no âmbito dessa pesquisa na escola
CIEP 496 Municipalizado Maestro Francisco Mignone é possível ratificar as indicações das
pesquisas realizadas no campo da formação continuada que apontam a escola como lócus
privilegiado à formação e desenvolvimento profissional do professor. Nesse sentido, a escola
tem realizado mudanças para se posicionar como uma instituição organizacional aprendente,
qualificando não somente aqueles que nela estudam, mas também os que nela ensinam através
de um processo de auto-hetero-ecoformação viabilizado pelo centro de estudos. Embora
exista diferença na concepção de formação entre os três níveis de ensino pesquisado - o 1º
segmento de forma transmissiva, mais focado na execução dos programas, o 2º segmento e o
EJA voltados para as questões da prática escolar - os aspectos da subjetividade dos docentes
são fortemente priorizados nesta unidade escolar levando em conta as emoções, os
sentimentos e a autoestima dos professores. Essa dimensão ficou clara em todos os centros de
estudos observados, com intensidades diversificadas, mas presente em todos os momentos
coletivos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa teve como objetivo analisar como acontece a formação
continuada dos professores em todos os níveis e modalidades de ensino em Itaguaí, no Rio de
Janeiro, a fim de observar de que forma o município implementou as políticas públicas
elaboradas pela União e instituídas pelo Plano Nacional de Educação de 2001-2010. Foi
possível verificar que o governo local comprometeu-se com a responsabilidade de financiar,
coordenar e manter a formação continuada dos professores da rede municipal adotando uma
política de formação que permite a coexistência de ações coletivas e individuais. Essa política
foi viabilizada pela efetivação de duas ações: 1) a criação do Centro Educacional de Itaguaí
(CEI), em março de 2006, um espaço que tem por finalidade contribuir para a melhoria da
prática pedagógica dos professores através de cursos, palestras, oficinas, roda de leitura,
sessão de filmes, livros/revistas para estudo e acesso à internet. Essas atividades são
realizadas dentro e fora do horário de serviço; 2) a instituição de centros de estudo em todas
as escolas da rede municipal, agendados periodicamente (quinzenal/mensal) no calendário
escolar do 1º, 2º segmento e EJA.
Através da entrevista com a Diretora do Departamento Geral de Ensino (DGE), Prof.ª
Cristiane Fiorotti, foi possível constatar que o processo de definição das políticas de formação
continuada implementada pelo município originou-se no desejo dos professores em ter um
local para estudos e debates coletivo. O planejamento e a execução das ações desenvolvidas
no CEI, porém, foram realizadas pelo DGE e pela Secretaria de Educação. As ações
realizadas dialogam, em parte, com as propostas definidas pela União no PNE 2001 que
aponta como diretrizes
uma formação profissional que assegure o desenvolvimento da pessoa do
educador enquanto cidadão e profissional, o domínio dos conhecimentos
objeto de trabalho com os alunos e dos métodos pedagógicos que promovam
a aprendizagem; um sistema de educação continuada que permita ao
professor um crescimento constante de seu domínio sobre a cultura letrada,
dentro de uma visão crítica e da perspectiva de um novo humanismo.
(PNE, 2001, grifo nosso)

O destaque na citação acima tem a intenção de revelar a ausência dessa visão crítica
nas atividades desenvolvidas pelos coordenadores do DGE que trabalham com uma
concepção de formação multiplicativa com os coordenadores que atuam nas escolas nos anos
iniciais, finais e EJA. Na verdade, as concepções de formação continuada presentes nos
programas desenvolvidos pelo município são ecléticas, com tendência mais técnica no 1º
segmento, fundamentada na transmissão de competências aos coordenadores pedagógicos que
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atuam nas escolas, a quem cabe a multiplicação. Essas formações são focadas no
desenvolvimento do currículo e orientadas para que o professor aperfeiçoe a prática docente
de modo que os alunos melhorem o desempenho escolar, essa formação multiplicativa parece
impedir que o crescimento do professor aconteça dentro de uma visão crítica porque ele é
levado a executar os programas estabelecidos. Mesmo que tenha críticas e reflexões a fazer,
elas serão recebidas pelo coordenador escolar que terá pouca ou nenhuma autonomia para
discutir ou realizar mudanças.
Entretanto, a ideia de autoformação é disseminada, incentivada e viabilizada no
município através das atividades desenvolvidas no Núcleo de Formação Continuada (NFC),
outorgando ao professor a responsabilidade pelo seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Como afirma Dumazedier (1980, p. 6 apud PINEAU, 2008), a autoformação é um "reforço do
desejo e da vontade dos sujeitos de regular, orientar e gerir cada vez mais eles próprios o seu
processo educativo". A dinâmica do cotidiano escolar e os desafios impostos por ele fazem
emergir “estados quase permanentes de interrogação” (PINEAU, 2008, p. 4), exigindo do
professor momentos de reflexão e estudos que apontem caminhos e possibilidades. Nesse
sentido, as formações oferecidas no NFC não são impostas pela Secretaria de Educação, mas
disponibilizadas aos docentes no contraturno de forma gratuita.
Os resultados das análises dos questionários aplicados mostram que as formações
desenvolvidas no CEI e NFC são muito bem avaliadas pelos professores e revelam, ainda,
segundo os próprios professores, a potencialidade dessas atividades que embora sejam
realizadas com professores de escolas diferentes, proporcionam a troca de experiência e o
enriquecimento cultural de todos os participantes. A evolução crescente das participações dos
professores nas atividades oferecidas nestes espaços confirma essa conclusão, de 2008 a 2010
a média de crescimento foi de 34%. A análise desse material também evidenciou que a maior
dificuldade dos professores para participar das formações que acontecem no NFC no
contraturno é a falta de disponibilidade de horário, reafirmando a histórica relação tempo
trabalho X tempo livre.
Quanto a avaliação das formações nos centros de estudo, os resultados referem-se
apenas aos dados obtidos no CIEP 496 Municipalizado Maestro Francisco Mignone e são,
portanto, uma pequena amostra em relação a essa rede de ensino. Na avaliação de 91,9% dos
professores desta unidade escolar, as atividades desenvolvidas no centro de estudos têm
favorecido novas aprendizagens; 86,5% afirmaram que trocam experiências relacionadas à
prática de sala de aula nesse espaço; 86,5% percebem contribuições do centro de estudo na
sua prática pedagógica; 73% confirmam que as atividades do centro de estudo ampliam o
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repertório cultural; 70,3% utilizam os conhecimentos adquiridos no centro de estudo em sala
de aula. Esses resultados foram ratificados nas entrevistas com as professores desta escola,
fortalecendo a concepção de que o centro de estudos é um lugar de formação coletiva dos
professores. A oportunidade da análise partilhada das práticas e a reflexão sobre o trabalho
docente, presentes nas atividades do centro de estudo, confirmam a existência de experiências
efetivamente vividas pelos professores nesse espaço de formação.
Mas ao retomar o referencial teórico desta pesquisa e as questões propostas para
estudo foi possível perceber entre os professores do CIEP 496 Municipalizado Maestro
Francisco Mignone a diferença de perfis, saberes e autoimagens próprias de cada categoria
docente. A abordagem de formação dos professores do 1º segmento está mais próxima do
professor técnico e tecnólogo, com ênfase nas competências técnicas, tornando o professor
desse nível de ensino um executor das propostas formuladas pelos especialistas da União e
pelos coordenadores da SMEC. A abordagem de formação do 2º segmento e da EJA parece
estar mais ancorada na concepção do professor como intelectual crítico que passa por
processos contínuos de reflexão coletiva. Nas observações das formações no centro de estudo
ficou nítido o sentido de acompanhamento e de supervisão nos encontros do 1º segmento. O
sentido de reflexão sobre a prática acontece com mais força entre os professores do 2º
segmento e da EJA. Uma característica marcante nesta unidade escolar foi a relevância aos
aspectos subjetivos dos professores, considerando não só os conhecimentos objetivos de cada
docente, mas também suas emoções e sentimentos buscando sempre maneiras de elevar a
autoestima desses profissionais.
O controle da gestão sobre a escola e os docentes tem ligação direta com o controle
exercido pela União sobre os Estados e municípios que têm a tarefa de elevar o nível de
desenvolvimento da educação no país. Avaliações em larga são feitas periodicamente para
“acompanhar” o crescimento previsto; ações articuladas são “sugeridas” aos entes federados
que “voluntariamente” aderem aos programas elaborados pelos especialistas do governo. A
busca pela qualidade da educação tem incentivado o controle e a fiscalização da escola e dos
docentes, mas é preciso ter cuidado para que a autonomia desses atores não seja tolhida.
Como diz Ann Lieberman (1999), o trabalho de formação deve estar próximo da
realidade escolar e dos problemas sentidos pelos professores porque quando os professores
aprendem mais, os alunos têm melhores resultados. Ser educador é ser pedagogo de nós
mesmos, como diz Arroyo (2010, p. 42), é “ter cuidado com o nosso próprio percurso humano
para assim acompanhar o percurso das crianças, adolescentes e jovens. É uma conversa
permanente com nós mesmos sobre a formação”.
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A valorização do magistério está fundamentada em quatro dimensões indissociáveis:
formação profissional inicial/continuada, condições de trabalho, salário e carreira. Os
resultados desta pesquisa demostraram a potencialidade da política de formação continuada
no município de Itaguaí, as condições de trabalho que os profissionais da educação têm a
disposição para realizar a docência e três grandes desafios a serem vencidos: uma concepção
de formação mais crítica e reflexiva, especialmente a dirigida aos professores do primeiro
segmento do Ensino Fundamental, equiparação salarial entre contratados e efetivos e criação
de um plano de carreira específico para os profissionais da educação, questões que precisam
ser resolvidas não só por Itaguaí, mas por muitos municípios deste país.
Retomando esses desafios é preciso ter em mente que o objetivo da formação
continuada transcende a mera atualização científica e pedagógica, ela deve também acentuar a
consciência ética do professor diante de sua profissão, estimulando nele uma atitude
indagadora e crítica de sua própria prática, das propostas educativas e da organização
institucional. Ao considerar essa dimensão eliminamos o papel do professor como “tecnólogo
de ensino”. A lei n. 11.738 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais
do magistério público da educação básica, porém o sistema federativo no Brasil permite
medidas de flexibilidade da legislação do Direito do Trabalho e isso impede que tenhamos a
garantia das mesmas condições de trabalho e remuneração para todos os docentes porque
admite os contratos temporários de trabalho que não asseguram aos contratados os mesmos
direitos e garantias dos trabalhadores efetivos (OLIVEIRA, 2008). Mas é preciso considerar
que a flexibilidade das regras de contratação, menores salários e menos direitos sociais
significam a precarização do trabalho docente (CASTEL, 1998), além de impedir que os
professores criem vínculos mais duradouros com a escola e seus alunos, impactando
diretamente na qualidade da educação oferecida na sala de aula. A elaboração do plano de
carreira é matéria dos estados e municípios que o organizam segundo suas capacidades e as
forças políticas. Porém, sem uma carreira estável e um plano específico que garanta as
condições de trabalho e as relações de emprego dignas para os docentes, pouca eficácia terão
os processos de formação para a melhoria almejada para o sistema municipal de educação.
Para finalizar esse trabalho, apresento aos leitores, fragmentos de um instrumento
valioso construído por mim ao longo do mestrado, o diário de bordo, revelando e apontando
um caminho de formação.
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REFLEXÕES AUTOBIOGRÁFICAS: SOBRE A EXPERIÊNCIA DO
MESTRADO COMO UM CAMINHO DE FORMAÇÃO

Ao finalizar essa dissertação quero trazer a público um fragmento do meu diário de
bordo, escrito durante a trajetória do mestrado por incentivo e indicação da minha orientadora
Dr.ª Inês Bragança, que expressa com muita propriedade as angústias e as vitórias vivenciadas
nesses 20 meses de formação continuada:
Em uma das aulas da Prof.ª Elisangela Bernado, na disciplina Formação de
gestores, disse a ela que o mestrado para mim é como a experiência de uma
águia velha que se recusa a aceitar o bico encurvado, impedindo-a de se
alimentar, as penas duras que dificultam o vôo, as unhas grandes e torcidas
que impossibilitam a caça das presas. Para se renovar a águia voa até a
montanha mais alta e se isola por um período. Para ter um bico novo, a águia
bate o velho e encurvado bico na rocha várias vezes, até conseguir quebrá-lo.
Para livrar-se das unhas grandes e torcidas, a águia arranha a pedra da
montanha até que as unhas se soltem. Para renovar a plumagem, depois que
o bico novo nasce, ela consegue arranca com ele cada uma de suas penas
duras e velhas. Num processo sangrento, dolorido e solitário a águia se
renova. Essa atitude é uma escolha difícil, muitas águias preferem morrer a
enfrentar esse martírio. Mas depois de renovada, a águia sai majestosa para o
vôo do recomeço. Ela voa acima das tempestades, na esperança de viver
mais 500 anos. Eu sou essa águia em processo de renovo! (Diário de bordo,
10/11/2010)

Permita-me esclarecer essa metáfora. A lógica de mercado não admite mais a
graduação como titulação suficiente para o exercício da profissão docente e assim vi as
minhas “unhas” ficarem grandes e torcidas, dificultando a minha sobrevivência. As exigências
de novos conhecimentos e habilidades que surgem cotidianamente, trazidas pela aceleração
frenética da nossa sociedade, mostraram-me que as minhas “penas” estavam duras, eu não
conseguia me movimentar em meio a tantas mudanças. Pela intensidade da profissão, das
atividades intermináveis na escola, na secretaria de educação, em casa, na igreja, não percebi
que o meu “bico” havia encurvado foi quando me dei conta que não me alimentava dos
estudos já há muito tempo. Decide então diminuir o tempo de trabalho e subir a montanha do
mestrado. Bater o bico na rocha várias vezes até quebrá-lo é a melhor metáfora para a
compreensão das leituras que fazem parte do currículo do mestrado! Arranhar as unhas nas
pedras até soltá-las é a representação do desprendimento das nossas teorias, convicções e
concepções que entram em conflito durante os debates e embates nas aulas de cada professor.
O nascimento de um bico novo é a figura da internalização das leituras, das explicações e
exposições que trazem nova vida ao mestrando através do conhecimento construído. Arrancar
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as penas duras e velhas, permitindo que uma nova plumagem nasça é a caracterização da
escrita dos nossos artigos e da dissertação em si. Um processo doloroso e sangrento! Mas
hoje, na finalização desse processo, uma sensação de renovo brota no meu coração porque foi
uma conquista realmente solitária no sentido de construção autônoma, sem plágios, cópia ou
cola. Nesses quase dois anos aprendi a sistematizar leituras, opinar sobre elas, construindo os
meus próprios textos. Aprendi a ser autora das minhas observações e pesquisas. Agora já
posso voar acima das tempestades, rumo ao doutorado.
Obrigada aos meus professores do mestrado, Inês Bragança, Elisangela Bernado,
Wânia Gonzalez, Laelia Moreira, Alda Alves-Mazzotti e Mônica Rabello que de forma direta
me ensinaram a voar mais alto. Deus abençoe vocês sempre.
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ANEXO I - Organograma simples da SMEC/ITAGUAÍ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ITAGUAÍ
DEPARTAMENTO GERAL DE ENSINO
ANEXO II - Coordenações - Educação Básica - Organograma
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ITAGUAÍ
DEPARTAMENTO GERAL DE ENSINO
ANEXO III - Coordenações - Ensino Fundamental – 2º Segmento - Organograma
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ITAGUAÍ
DEPARTAMENTO GERAL DE ENSINO
ANEXO IV - Coordenações - Organograma
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ITAGUAÍ
DEPARTAMENTO GERAL DE ENSINO
ANEXO V - Coordenações - Organograma
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ITAGUAÍ
DEPARTAMENTO GERAL DE ENSINO
ANEXO VI - Coordenações - Organograma
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ANEXO VII - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
MESTRADO EM EDUCAÇÃO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, ___________________________________________, Identidade nº ________________,
participarei da pesquisa intitulada “Políticas públicas de formação continuada de
professores: a experiência do município de Itaguaí”, realizada pela Professora Simone
Chaves Dias, Identidade nº 08906440-6, aluna do mestrado da Universidade Estácio de Sá,
sob orientação da Prof.ª Dr.ª Inês Ferreira de Souza Bragança.
A pesquisadora informou-me que o objetivo da pesquisa é analisar como acontece a
formação continuada dos professores em todos os níveis e modalidades de ensino em Itaguaí,
a fim de observar de que forma o município implementou as políticas públicas elaboradas
pela União.
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 a pesquisadora está isenta 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.
A pesquisadora deste estudo poderá retirar-me da pesquisa a qualquer momento, se ela
julgar necessário, sendo assegurado o completo sigilo de minha identidade quanto à
participação neste estudo.
Declaro que estou recebendo uma cópia deste termo.
______________________________________________________
Assinatura
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ANEXO VIII - QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES CIEP 496
O questionário abaixo será aplicado aos professores
MUNICIPALIZADO MAESTRO FRANCISCO MIGNONE.

do

CIEP

496

Contando com a colaboração de todos os professores desta unidade escolar, solicito a
gentileza de responder o questionário abaixo. Suas respostas contribuirão para a minha
pesquisa de mestrado. Desde já agradeço.
Idade:_____ Tempo de magistério: ______ série/ano que leciona atualmente: ___________
Formação:  Ensino Médio (Normal)  Graduação

 Pós Graduação

 ___________

Quanto ao centro de estudos
1) há um tempo previstos para leituras?
SIM ( )

( ) NÃO

( ) ÁS VEZES

2) há um tempo previsto para apresentação de situações da prática vivida em sala de aula?
SIM ( )

( ) NÃO

( ) ÁS VEZES

3) há um tempo previstos para debate entre os participantes?
SIM ( )

( ) NÃO

( ) ÁS VEZES

4) tem favorecido novas aprendizagens?
SIM ( )

( ) NÃO

( ) ÁS VEZES

5) os professores trocam experiências relacionadas às práticas em sala de aula?
SIM ( )

( ) NÃO

( ) ÁS VEZES

6) há ampliação do seu repertório cultural?
SIM ( )

( ) NÃO

( ) ÁS VEZES

7) há indicação de leituras ou filmes para ampliação da cultura do professor?
SIM ( )

( ) NÃO

( ) ÁS VEZES

9) os professores estudam juntos as estratégias apresentadas pelo coordenador?
SIM ( )

( ) NÃO

( ) ÁS VEZES

10) os professores colocam suas dúvidas em debate?
SIM ( )

( ) NÃO

( ) ÁS VEZES

11) Você usa os conhecimentos adquiridos no centro de estudo em sua sala da aula?
SIM ( )

( ) NÃO

( ) ÁS VEZES

12) Percebe contribuições do centro de estudos em sua prática pedagógica?
SIM ( )

( ) NÃO

( ) ÁS VEZES
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ANEXO IX - QUESTIONÁRIO ONLINE
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ANEXO X – ROTEIROS DE ENTREVISTAS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO GERAL DE ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO

1) O que motivou a criação do Núcleo de Formação Continuada em Itaguaí? Quais foram as
etapas desse processo? Que fatos marcaram essa trajetória?
2) Qual a expectativa da SMEC a respeito do Núcleo de Formação Continuada em Itaguaí?
3) Como funciona o Núcleo de Formação Continuada em Itaguaí?
4) De que forma os professores da rede participaram do processo de implantação do núcleo
de formação continuada?
5) A implantação do centro de estudo nas unidades escolares foi feita em que período? O que
motivou e como foi esse processo?
6) Como funciona o centro de estudos nas escolas da rede municipal?
7) Como se dá a participação dos professores no centro de estudo da escola?
8) E em relação aos professores dos anos finais como eles participam dos encontros no
centro de estudo?
9) E em relação aos professores da Educação de Jovens e Adultos, como eles participam dos
encontros no centro de estudo?
10) De que forma a Secretaria de Educação coordena a realização dos centros de estudo nas
escolas?
ROTEIRO DE ENTREVISTA
PARA O DIRETOR E PARA O COORDENADOR DO
CIEP 496 MUNICIPALIZADO MAESTRO FRANCISCO MIGNONE
1) Como se deu a implantação do centro de estudos na escola? Os professores se
envolveram nesse processo?
2) Qual a importância do centro de estudos na dinâmica escolar? Você consegue
identificar contribuições do centro de estudo na prática pedagógica desenvolvida pelos
professores?
3) Como se dá a participação dos professores no centro de estudo da escola?
4) Em que a rotina da escola é alterada para que aconteçam os encontros dos professores
nos centro de estudo?
5) Todos os encontros do centro de estudo, previstos quinzenalmente, são realizados com
regularidade? Qual o tempo de duração desses encontros?
6) Existe um planejamento para os encontros no centro de estudo? Como ele é
construído?Quais são os temas trabalhados?
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7) Existe um roteiro de atividades nos encontros do centro de estudo?
8) Em relação aos anos finais, o que é feito para que os professores das diversas
disciplinas participem do centro de estudo?
9) E em relação aos professores da Educação de Jovens e Adultos, como eles participam
dos encontros no centro de estudo?
10) Os professores estudam juntos as estratégias apresentadas no centro de estudo?
11) De que forma os professores usam os conhecimentos construídos no centro de estudo
em sala da aula?
12) Os encontros do centro de estudo são registrados de que forma?
13) No centro de estudo os professores colocam as dúvidas deles em debate?
14) De que forma acontece à integração entre os professores no centro de estudo?
15) No centro de estudo os professores trocam experiências relacionadas à prática? Como
é essa dinâmica?
16) Existe alguma experiência de formação efetivamente vivida por você no centro de
estudo que possa ser relatada?
17) Como você avalia os encontros do centro de estudo?

ROTEIRO DE ENTREVISTA
PARA OS PROFESSORES DO CIEP 496
MUNICIPALIZADO MAESTRO FRANCISCO MIGNONE
1) Qual a importância do centro de estudos para você?
2) Você utiliza os conhecimentos adquiridos no centro de estudo em sua sala da aula?
3) Você percebe alguma contribuição do centro de estudos em sua prática pedagógica?
4) De que forma os professores participaram da implantação do centro de estudos nesta
escola?
5) Existe alguma experiência de formação efetivamente vivida por você no centro de estudo
que possa ser relatada?
6) Como você avalia os encontros do centro de estudo?
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ANEXO XI – MATRIZES DE REFERÊNCIA DAS ENTREVISTAS
MATRIZ DE REFERÊNCIA DAS ENTREVISTAS
COM AS COORDENADORAS DO CIEP 496
ITEM GERAL
ITENS ESPECÍFICOS
1. Centro de estudos
1.1 Implantação na escola;
1.2 Participação dos professores na implantação;
1.3 Contribuição em sua prática pedagógica;
1.4 Importância para a escola;
1.5 Participação dos professores no centro de
estudos;
1.6 Alteração da rotina da escola;
1.7 Dinâmica, tempo, periodicidade e tais coisas;
1.8 Utilização do conhecimento adquirido em sala
de aula pelos professores ;
1.9 Experiências efetivamente vivida pelos
professores.
MATRIZ DE REFERÊNCIA DAS ENTREVISTAS
COM AS PROFESSORAS DO CIEP 496
ITENS GERAIS
ITENS ESPECÍFICOS
2. Centro de estudos
1.10 Importância
1.11 Utilização em sala de aula dos conhecimentos
adquiridos

3. Núcleo de Formação
Continuada

1.12

Contribuição em sua prática pedagógica

1.13

Experiência de formação efetivamente vivida

1.14

Avaliação

2.1 Periodicidade na participação
2.2 Contribuições das formações na prática
pedagógica
2.3 Avaliação
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ANEXO XII – FOTOS CENTRO EDUCACIONAL DE ITAGUAÍ

Entrada do CEI
Biblioteca

Laboratório de informática com acesso a internet

105

Formação dos Coordenadores de áreas da SMEC
dinamizada pela Diretora do DGE
Tema: Avaliação (abril, 2011)

Formação dos coordenadores
dos anos inciais

Formação dos coordenadores
dos anos finais
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Formação com os professores de Matemática

Formação com os professores de Literatura

Roda de leitura – Formação do NFC
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(fora do horário de serviço, abril/2011)
Oficina cultural realizada no horário de serviço, com os educadores culturais que
trabalham nas escolas de tempo integral com a parte diversificada do currículo.

II Fórum de Educação ambiental (junho, 2011)

Oficina Alimentação viva
I FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE SURDOS DE ITAGUAÍ (julho, 2011)

Oficina de cultura surda

Oficina Metodologia de Libras para
segunda língua

Observação:
Todas as fotos, deste anexo, foram copiadas do blog do Núcleo de Formação Continuada (blogdonufocon).

