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RES UMO

A present e dissertação obj eti va i dentificar e descrever as refl exões e os desafi os da docênci a,
na for mação per manent e dos pr ofessores, nos anos fi nais do ensi no funda ment al, da rede
muni ci pal de educação do muni cí pi o de Fl ores da Cunha/ RS. O aport e teóri co dest e est udo
funda ment a-se e m Freire (1991, 1996, 2002, 2009), Gadotti (2003, 2006), Henz e Toni oll o
(2015), I mbér non (2004, 2009, 2010) e Nóvoa (1992, 1995), que defende m a for mação
per manent e como i ndi ssoci ável da docênci a e ent endi da como responsabili dade do pr ópri o
pr ofessor. Al é m di sso, o trabal ho basei a-se e m Gatti e Barret o (1997, 2017), que cont ext uali za m
as políticas docent es no Br asil. Arespeit o da docênci a, dest aca-se Mizuka mi (2002) e Tar dif
(1991, 2002), Schön (2000) e St ecanel a (2013) e Josso ( 2004, 2010), que rel at a a i mport ânci a
das narrati vas da for mação, na condução do ca mi nho refl exi vo do pr ofessor, na ressi gnifi cação
das for mas de aprender e de ensi nar. Fora m sel eci onadas publi cações referent es às bases de
dados Port al de Peri ódi cos da CAPES/ MEC e na BDTD no perí odo de 2014 a 2019. Est a
pesqui sa apresent a enf oque qualitati vo e e m rel ação aos aspect os met odol ógi cos fora m
utilizados os segui nt es i nstrument os para a construção dos dados e mpíricos: a entrevi st a e os
Cí rcul os Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos. Partici para m da entrevi st a set e pr ofessores dos
anos fi nais do ensi no funda ment al da rede muni ci pal de Fl ores da Cunha/ RS e a gest ora
muni ci pal de educação. Os Círcul os Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos for a mreali zados co m
os pr ofessores de uma escol a da rede muni ci pal do muni cí pi o de Fl ores da Cunha/ RS. . A
pesqui sa obj eti vou t a mbé m a co mpr eensão e a i nt erpret ação de docu ment os i nstit uci onai s
el encados, como sendo rel evant es para o cont ext o e para o ent endi ment o do obj et o de est udo.
Assi m, a narrati va e mer giu da triangul ação e do movi ment o entre: os docu ment os i nstit uci onai s,
as entrevi st as e os Círculos Di al ógi cos Investi gativos-for mati vos No que diz respeit o à análise
dos dados construí dos na i nvesti gação, foi utilizada a Análise Text ual Di scursi va ( ATD),
desenvol vi da por Roque e Gali azzi (2016). Por mei o da ATD, foi possível a i nstit ui ção de
quatro construt ores: Formação do pr ofessor: a mobili zação i ni ci al e o envol vi ment o docent e;
O pr ofessor refl exi vo: as rel ações e o di ál ogo; Formação per manent e: a escol a como cenári o e
os pr ofessores como pr otagoni st as e O pr ofessor e as necessi dades na for mação per manent e. A
partir da fal a e da escut a que ocorreu entre os pares, durant e a reali zação das entrevi st as e dos
Cí rcul os Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos, foi oport uni zado aos pr ofessores refl etire msobre
a sua práti ca educati va, i ndi cando a necessi dade de se assu mi re m co mo pr ot agoni st as do
pr ocesso for mati vo perma nent e e m busca da aut o(trans)for mação. A pesqui sa i ndi cou a
i mport ânci a da val ori zação das necessi dades, do conheci ment o e do fazer dos pr ofessores da
rede muni ci pal do muni cí pi o de Fl ores da Cunha/RS e ai nda anunci ou como f unda ment al os
pr ofessores refl etire m sobre as práti cas docent es, para que, assi m, el es possa m assu mi r a
responsabili dade sobre a pr ópri a for mação per manent e, percebendo-se co mo pr ot agoni st as do
pr ocesso. Em dest aque t ambé m a necessi dade da cri ação de espaços dentro da pr ópri a escol a
para que acont eça m trocas e refl exões que oport uni ze m a aut o(trans)for mação do pr ofessor e
que por consequênci a desencadei e mrefl exões a respeit o da docênci a.
Pal avras-chave: For mação per manent e. Anos fi nai s do ensi no funda ment al. Docênci a.
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ABSTRACT

Thi s t hesis has t he pur pose of i dentifyi ng and descri bi ng refl ecti ons on t he chall enges of
teachi ng, regar di ng t he Per manent Educati on practi ces of teachers at t he fi nal years of
El e ment ar y School, i n t he muni ci pal educati on net wor k of Fl ores da Cunha / RS, Br azil. The
t heoreti cal contri buti on of t his st udy is based on Freire (1991, 1996, 2002, 2009), Gadotti (2003,
2006), Henz and Toni ollo (2015), I mbér non (2004, 2009, 2010), Nóvoa (1992, 1995), who
underst and Per manent Educati on as i nseparable from Teachi ng and underst ood as t he
responsi bilit y of t he teacher. The research is also based on Gatti and Barreto (1997, 2017), who
cont ext uali ze t eachi ng poli ci es i n Brazil. Mizuka mi ( 2002) and Tar dif (1991, 2002), Schön
(2000) and St ecanel a (2013), and Josso (2004, 2010) e mphasi ze t he i mportance of educati on
narrati ves, i n conducti ng t he teacher’s self-eval uati ve pat h, i n refra mi ng t he ways of l ear ni ng
and t eachi ng. Al so, we st udi ed publi cati ons referri ng t o t he CAPES / MEC and BDTD
Peri odi cal Port al dat abases i n t he peri od from 2014 t o 2019. Thi s research present s a qualit ati ve
and underst andi ng approach, and, i n rel ati on t o t he met hodol ogi cal aspects, t he foll owi ng
i nstrument s were used t o construct t he e mpirical dat a: Int ervi e ws and Investi gati ve-educati onal
Di al ogi c Circl es. Seven teachers from t he fi nal years of El e ment ar y School i n t he muni ci pal
net wor k of Fl ores da Cunha / RS and t he muni ci pal educati on manager partici pat ed i n t he
i nt ervi e ws. The Investi gati ve- For mati ve Di al ogi c Ci rcl es were carri ed out wi t h t he t eachers of
a publi c school i n t he cit y of Fl ores da Cunha / RS. Thus, t he narrati ve e mer ged fro m
triangul ati on and moveme nt bet ween: i nstit ucional docu ment s, i nt ervie ws and for mati ve
i nvesti gat e di al ogi c circles. The research also ai med at t he anal ysis and i nter pret ati on of list ed
i nstit uti onal docu ment s, as bei ng rel evant t o t he cont ext and underst anding of t he obj ect of
st udy. Regar di ng t he analysi s of t he dat a construct ed i n t he i nvesti gati on, t he Di scursi ve Text ual
Anal ysis ( DTA), devel oped by Roque and Gali azzi (2016), was used. Through DTA, it was
possi bl e an i nstit uti on of four buil ders : Teacher trai ni ng: i nitial mobilizati on and t eacher
i nvol ve ment; The refl ecti ve t eacher: rel ati onship and di al ogue; Per manent educati on: t he
school as a setti ng and t he t eachers as prot agoni sts; and The t eacher and t heir needs i n
per manent educati on. Through t he exchanges t hat t ook pl ace bet ween t he peers, duri ng t he
i nt ervi e ws and i n t he Investi gati ve- For mati ve Di al ogi c Circl es, teachers were gi ven t he
opport unit y t o refl ect on t heir educati onal practi ce, i ndi cati ng t he need t o take control of t he
per manent trai ni ng pr ocess i n search for professi onal (self) transf or mat i on. The research
i ndi cat ed t he i mport ance of val ui ng t he needs, knowl edge, and acti ons of teachers i n t he
muni ci pal net wor k of Fl ores da Cunha / RS, and also announced t hat it is essenti al for teachers
t o refl ect on t heir teachi ng practi ces, and t hrough t his refl ecti on, t hey can assu me t he
responsi bilit y for t heir own ongoi ng educati on, percei vi ng t he msel ves as leaders of t heir own
practi ce. It is also visi bl e t here is t he need t o creat e spaces wit hi n t he school itself for exchanges
and refl ecti ons t o make t he t eachers self-educate and transf or m t he mselves, consequentl y,
tri ggeri ng refl ecti ons about t heir teachi ng practi ce.
Ke y words: Per manent educati on. Fi nal years of ele ment ar y school. Teaching.
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1 I NTRODUÇÃO

A present e dissertação está vi ncul ada à Li nha de Pesqui sa de Educação, Li nguage m e
Tecnol ogi a, do Mestrado e m Educação da Uni versidade de Caxi as do Sul ( UCS), no Ri o Gr ande
do Sul. Est e est udo t em seu enf oque na for mação per manent e de pr ofessores, sit uada na
percepção dos pr ópri os pr ofessores dos anos finai s do ensi no funda ment al, a respeit o da
necessi dade dessa for mação para a busca da qualificação e da aut o-transf ormação na docênci a.
Est a pesqui sa ve m sendo construí da ao l ongo dos anos de ati vi dades e m escol as e m que
at uei e m vári as frent es, vi venci ando muit as sit uações e trabal hando co m muit os pr ofessores e
gest ores, pri nci pal ment e e pel a mai or parte do t empo, com coor denação pedagógi ca, quando
fora m e mer gi ndo i nú meros questi ona ment os e reflexões a respeit o da formação per manent e.
Nesse cont ext o, percebo ser muit o si gnifi cati vo o exercí ci o de i nvesti gação por mei o da
pesqui sa acadê mi ca, verificando aspect os rel aci onados à for mação per manent e e à docênci a,
tendo co mo pri nci pais prot agoni st as os pr ofessores que at ua m co m os anos fi nais do ensi no
funda ment al, que são verdadeiros parceiros na busca pel a quali dade da educação.
Mi nha moti vação para reali zar est a pesqui sa vai muit o al é m da obt enção do tít ul o de
mestre, muit o e mbora me si nt a or gul hosa com a possi bili dade dessa conqui st a, mas por
co mpr eender que os pr ofissi onai s compet ent es e compr o meti dos consi dera m as mudanças
soci ais e são consci ent es da necessi dade de se adapt ar a el as. Assi m, est e trabal ho é um ansei o
de transf or mação da ação docent e, por mei o do est udo dos desafi os e das refl exões dos
pr ofessores a respeit o da for mação conti nuada e da rel ação co m a docênci a nos anos fi nai s do
ensi no funda ment al. A escol ha pel os anos fi nais se desencadei a tendo e m vist a a percepção de
u ma l acuna entre os anos i ni ci ais e os anos fi nais do ensi no funda ment al e mrel ação ao trabal ho
docent e, al é m de uma resist ênci a mai s si gnifi cati va dos pr ofessores dos anos fi nais e mreali zar
est udos, refl exões e mudanças na ati vi dade docente.
Dur ant e mi nha traj et óri a profissi onal, se mpr e me aco mpanhou a vont ade de seguir e
buscar mai s conheci ment os, poi s a tênue, mas forte li nha que separa o que faze mos do que
acredit a mos e as necessidades de mudanças no fazer do pr of essor me provoca m e desafi a m
di ari a ment e. Enquant o profissi onai s da educação, est a mos envolt os e m u m i nt enso movi ment o
de mudanças e busca mos, na for mação per manent e, respost as e apoi o para trabal har mos nas
escol as, dando cont a dessas mudanças, que per passa m o cont ext o dos al unos, do conheci ment o,
da soci edade e da cult ura.
Desde muit o cedo, acreditando na educação públi ca de quali dade e na diferença que u m
pr ofessor que dese mpenha um trabal ho de qualidade pode reali zar na vida dos al unos e da
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soci edade, dedi quei grande part e do meu trabal ho e de meus est udos à temáti ca da for mação
per manent e de pr ofessores, que foi obj et o de pesqui sa na mi nha especi alização e conti nuou
tendo i mport ânci a ao l ongo dos anos e do meu envol vi ment o, cada vez mai or, com a docênci a
e co m a orient ação de professores.
O pr ofessor é se mpr e uma pessoa muit o si gnifi cati va na vi da de t odas as crianças. El e
faz part e da vi da del as desde muit o cedo e perma nece ao l ongo de vári os anos, trazendo
segurança, cari nho, exempl o, aprendi zagens, sendo, muit as vezes, i dol atrado e i mit ado. Essa
ad mi ração acont eceu comi go ai nda na pri meira se mana de aul a. Fui apai xonada pel a mi nha
pri meira pr ofessora, como t a mbé m pel as de mai s.
Nasci na década de 70 e fui cri ada no muni cí pi o de Fl ores da Cunha ( RS), pequena
ci dade de hábit os si mpl es, onde t odos se conhecia m. Meus avós de ori gem it aliana se mpr e
fora m muit o present es na mi nha i nfânci a, época e m que se val orizava m a fa míli a, a fé, o
trabal ho e a educação escol ar.
As escol as e os pr ofessores era m defi ni dos para mi m co mo essenci ais, muit o
respeit ados, i mport ant es e que deveri a mser admi rados. Minha vó, cat óli ca fervor osa, mal sabi a
ler e escrever, fez muit a quest ão que eu i ni ci asse meus est udos e m u ma escol a reli gi osa das
freiras de São José. Fui admiti da co m 4 anos no ent ão cha mado j ardi m da i nfânci a. Meus
col egas era m mai s vel hos, mas, por que eu ficava chorando na j anel a querendo muit o ir para a
escol a, mi nha mãe consegui u me matri cul ar ant es da i dade i ndi cada.
Nas pri meiras séri es dos anos i ni ci ais, já de monstrava muit a vont ade de ser pr ofessora.
Mi nha mãe ti nha muit as a mi gas pr ofessoras, e t odas me i ncenti vava m a ser professora, assi m
co mo mi nha fa míli a, que ta mbé m se mpr e me i ncenti vou para seguir na carreira do magi st éri o.
Co mo se mpr e fui uma aluna dedi cada e ensi nava co m muit a paci ênci a os col egas que ti nha m
difi cul dades, os pr ofessores e diret ores ta mbé m conversava m co mi go para seguir no magi st éri o.
Dur ant e o magi st éri o, já desej ava ser uma pr ofessora diferent e, poi s acreditava que o
pr ofessor podi a fazer muita diferença na vi da dos al unos e na educação, o que se confir mou
co m a graduação e m Pedagogi a; já trabal hando e m escol as muni ci pais de Fl ores da Cunha,
percebi a a diferença de atuação dos pr ofessores com f or mação uni versit ári a.
Co mo pr ofessora concursada e efeti va no quadr o de pr ofessores muni ci pais, fui
convi dada para trabal har na Secret ari a de Educação de Fl ores da Cunha, sendo responsável pel o
set or pedagógi co, no qual ori ent ava pr ofessores e gest ores de t odas as escol as muni ci pai s do
muni cí pi o. Esses anos fora m especi ais... muit as responsabili dades, leit uras e t omadas de
deci sões.
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Nesse mo ment o, ti ve uma grande responsabili dade e mrel ação à educação do muni cí pi o
e ao mes mo t e mpo u ma oport uni dade de i nvestir e col ocar e m práti ca o que acredit ava: a
for mação conti nuada de pr ofessores. Reali za mos nessa gest ão muni ci pal inú mer as pr opost as
de for mação conti nuada, al gu mas co m resultados positi vos, outras ne m t ant o. Poré m,
conti nuava acredit ando na rel ação entre a for mação per manent e e quali dade do trabal ho e msal a
de aul a.
Senti ndo a necessi dade de buscar mai ores conhecime nt os na área, ti ve a oport uni dade
de cursar três especi ali zações: Gest ão da Educação Bási ca, Psi copedagogi a Instit uci onal e
Psi co mot ri ci dade. Na especi ali zação e m Gest ão Bási ca, o te ma do trabal ho fi nal foi For mação
de Prof essores.
Em 2018, rei ngressei à Uni versi dade de Caxi as do Sul, no curso de mestrado co mo al una
não regul ar, reali zando duas disci pli nas: Docênci a no Ensi no Superi or: Compet ênci as e
Saberes e Educação Popul ar, Movi ment os Soci ais e Educação de Jovens e Adult os. Escol hi a
pri meira por ter me atraí do a pal avra “docênci a”, que se traduz co mo trabal ho do pr ofessor. As
leit uras das aul as e reflexões no gr upo de al unos conduzi das e m f or ma de se mi nári o pel a
pr ofessora me envol veram de maneira i nt ensa, aume nt ara m meu desej o de est udar a docênci a
e seus revezes.
O reencontro co m a universi dade acont eceu num mo ment o de mat uri dade, l uci dez e
di scer ni ment o, consoli dando a necessi dade de a mpli ar conheci ment os por mei o do movi ment o
e engaj a ment o na pesquisa, com o desej o de cl arear hori zont es e moti var as pessoas que est ão
pr óxi mas a refl etire msobre sua práti ca, buscando a cada di a a reali zação profissi onal e pessoal
e a qualificação da docênci a.
Agor a, com or gul ho dessa ca mi nhada, mas t a mbém co m u ma enor me responsabili dade
de adentrar pel o ca mpo da pesqui sa, das l eit uras e da escrita, apresent o est a te máti ca, For mação
Per manent e de Pr ofessores: refl exões e desafi os

da docênci a nos anos fi nais do ensi no

funda ment al no muni cí pio de Fl ores da Cunha/ RS, que, apesar das i nú mer as leit uras e est udos,
conti nua me encant ando e moti vando t odos os di as.
Busca-se i dentificar as refl exões e os desafi os que os pr ofessores dos anos fi nai s do
ensi no funda ment al tê m em r el ação à for mação perma nent e, a i mport ânci a e o conceit o que são
dados por el es para essa for mação e de que ma neira os pr ofessores se envol ve m e se
co mpr o met e m na busca da for mação per manent e co m vi st as à qualificação e da aut otransf or mação da docência, enquant o direit o garanti do no Br asil, pel a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Naci onal – LDB 9. 394/ 96 ( BRASI L, 1996).
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Investi gando esses cenários, a mpli a-se o hori zont e de possi bili dades de trazer quali dade
à for mação per manent e e à docênci a, por mei o da cri ação de sit uações asserti vas que possa m
mobili zar e fortal ecer os pr ofessores na práti ca di ári a, at endendo a suas necessi dades e
i ndagações. Al guns est udi osos, como Nóvoa (1992, 1995), I mbér non (2004, 2009, 2010),
Fr eire (1991, 1996, 2002, 2009), Gadotti (2001, 2003), Schön (2000), Henz (2007, 2015),
Tar dif, Lessar d e Lahaye (1991), Tar dif (2002), Gatti (1997, 2013) e Josso (2004, 2010),
dedi ca m-se co m i nt ensi dade à for mação de pr ofessores, que, para efeit os de est udo, pode se
apresent ar por mei o da subdi visão quant o ao for mat o e m: for mação i ni ci al e for mação
per manent e.
Ent ende-se por for mação i ni ci al de pr ofessores t odas as ações desti nadas a preparar os
pr ofissi onai s da Educação para o exercí ci o da docênci a, e deve m ser e mbasadas segundo as
exi gênci as da l ei que regul a ment a t ais ações.
Segundo o arti go 62 da Lei de Diretri zes e Bases da Educação Naci onal (9.394/ 96):
A f or mação de docent es para at uar na educação bási ca far-se-á e m ní vel superi or, e m
curso de licenci at ura, de graduação pl ena, e m uni versi dades e i nstit ut os superi ores de
educação, ad miti da, co mo for mação mí ni ma para o exercí ci o do magi st éri o na
educação i nfantil e nas quatro pri meiras séri es do ensi no funda ment al, a ofereci da e m
ní vel médi o, na modali dade nor mal ( BRASI L, 1996, não pagi nado).

A f or mação i ni ci al, poi s, para al é m da l egisl ação, precisa ser ent endi da como u ma et apa
que assegura a entrada na carreira docent e. A partir del a, o docent e, em geral, te m seus
pri meiros cont at os co m os al unos, com a sal a de aul a e pode, ent ão, i nseri do na reali dade,
perceber que a for mação não se encerra, mas é um per manent e pr ocesso de análise crítica e de
u ma busca refl exi va e diári a por ações asserti vas e qualificadas. Sua ação docent e constit ui -se
aci ma de t udo e m u m pr ocesso: for mação per manent e.
Ent ende-se por for mação per manent e de pr ofessores t odos os movi ment os reali zados
pel os docent es, após concl uí da a for mação i ni ci al. O arti go 61 da Lei de Di retrizes e Bases da
Educação Naci onal prevê a garanti a da for mação conti nuada, no l ocal de trabal ho ou e m
i nstit ui ções de educação bási ca e superi or, i ncl ui ndo cursos de educação profissi onal, cursos
superi ores de graduação pl ena, tecnol ógi cos e de pós- graduação ( BRASI L, 1996).
A f or mação per manent e de pr ofessores deve ser ent endi da co mo auxiliar na busca de
novos conheci ment os teórico- met odol ógi cos para o desenvol vi ment o pr ofissi onal e a refl exão
e adequação de suas práticas pedagógi cas por mei o das trocas entre os pares e da pesqui sa. A
co mpr eensão e a análise da ati vi dade docent e possi bilita m, consequent e ment e, a transf or mação
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da ação. Assi m, será desenvol vi do um pr ocesso de for mação que i mpr egna de quali dade a ação
docent e, t ornando o pr ofessor aut or de sua pr ópria traj et ória.
Co m essas caract erísticas, a for mação per manent e, para I mbér non (2004), est á baseada
na refl exão dos pr ofessores sobre sua práti ca docent e, com a fi nali dade de avali ar
i mpli cita ment e suas atitudes, redireci onando seu trabal ho, est endendo essa análise para o
ca mpo das capaci dades, dos val ores e das concepções de cada pr ofessor que deve m ser
questi onados de for ma per manent e.
Quando l eva mos e m cont a que a escol a vi venci a um perí odo de mudanças, e m
decorrênci a de outras transf or mações (hist óricas, políticas, soci ais e cult urais), percebe mos que
o pr ofessor ocupa um i mport ant e papel como agent e de ação, de consci enti zação e de
transf or mação das novas gerações, que hoj e têm acesso rápi do, se não i nst ant âneo, ao
conheci ment o, por mei o de ferra ment as tecnol ógi cas e gl obali zadas, mas necessit a m
ur gent e ment e saber utilizá-l as, val orizando as rel ações hu manas, os val ores e a ética; est a mos,
ent ão, admiti mos a necessi dade da for mação per manent e dos pr ofessores.
Faz-se necessári o que o pr ofessor aco mpanhe essas mudanças, i nt ervi ndo refl exi va e
critica ment e e construi ndo novos referenci ais de ensi no e aprendi zage m por mei o da refl exão
sobre a ação di ári a do professor. Conco mit ant e ment e a isso, o pr ofessor precisa co mpr eender
que pensar a educação de for ma descont ext ualizada, pront a, acabada, tradi ci onal e baseada
apenas na me mori zação não at ende mai s ao que a soci edade necessit a.
Segundo Nóvoa (1992, 1995), que se dedi ca a estudar o papel dos pr ofessores frent e ao
at ual cont ext o hist órico e soci al e refl et e sobre uma séri e de pr obl emas que afet a m o
pr ofessorado, a for mação per manent e é umfat or import ant e e necessári o para o pr ofessor poder
aco mpanhar as transf or mações e ta mbé m para poder refl etir const ant e ment e sobre o si gnifi cado
do seu trabal ho e o senti do que precisa ser dado a el e, di ant e dos cont ext os.
Por mei o da busca refl exi va pel o senti do do fazer, os pr ofessores, segundo Nóvoa
(1995), det ect a m que são necessári as as mudanças na for ma de at uação, e isso se dá por mei o
da redefi ni ção de sua função, dei xando de sere m trans mi ssores de conheci ment o para sere m
ori ent adores das aprendi zagens, i nvesti gadores das capaci dades, expl oradores das novas i dei as,
gari mpadores das i nformações subst anci ais, despert adores dos val ores éticos; para que isso
ocorra, é necessári o repensar a for mação do pr ofessor, pri nci pal ment e na int erface da for mação
per manent e, pois a educação est á envolt a pel a dinâ mi ca soci al, hist órica e cult ural, e preci sa
est abel ecer cont at o co m esse pr ocesso.
A necessi dade de o professor

est ar envol vi do per manent e ment e co m seu

desenvol vi ment o pr ofissional e com a busca de quali dade para a ação docent e, est ando at ent o
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às mudanças soci ais e cult urais da soci edade e às necessi dades que el as carrega m, constit ui -se
na pr ovocação const ant e na práti ca docent e.
I mbér non (2009) expressa que um conj unt o de fat ores possi bilita ou i mpede que os
pr ofessores avance m na identi dade. Esses fat ores pode m per passar a aut ono mi a para deci dire m
a mel hori a da for mação. No ent ant o outros fat ores, como sal ári o, estrut uras, ní veis de deci são,
ní vei s de parti ci pação, carreira e cli ma de trabal ho, ta mbé m repercut em nos avanços da
i denti dade dos pr ofessores. Ade mai s, isso repercute, é cl aro, no desenvol vime nt o pr ofissi onal,
mas t a mbé m muit o no desenvol vi ment o pessoal e na i denti dade.
Dest aca-se

a

presença

de

vári os

fat ores,

que

estrut ura m e

i nfl uenci a m

si gnifi cati va ment e, tant o de for ma positi va quanto negati va, o desenvol vime nt o pr ofissi onal
dos pr ofessores. Est es fatores vão al é m da mel horia da for mação e da aut ono mi a e i nt erfere m
de for ma i nerent e no desenvol vi ment o referi do. As i dei as de mel hori a e de desenvol vi ment o
deve m ultrapassar o ní vel da satisfação do pr ópri o profissi onal e do cont exto escol ar, de modo
que não fi que m li gadas so ment e às conj unt uras políticas quase se mpr e i ncert as que ati nge m o
sist e ma escol ar como u m t odo.
Nóvoa (1995) nos apresent a uma nova perspecti va para a necessária adapt ação à
mudança, di zendo que
no f undo, o que est á e m causa é a possi bili dade de u m desenvol vi ment o pr ofissi onal
(i ndi vi dual e col ecti vo), que crie as condi ções para que cada u m defi na os rit mos e os
percursos da sua carreira e para que o conj unt o dos professores pr oj ect e o fut uro dest a
pr ofissão, que parece reconquistar, nest e fi nal de sécul o, novas ener gi as e font es de
pr estí gi o ( NÓVOA, 1995, p. 30). 1

Nesse cont ext o, obser vamos que os pr ofessores vê mret omando sua credi bili dade soci al,
a partir do mo ment o em que a soci edade percebe que a educação das novas gerações é a
perspecti va que nos conduzirá para a utilização adequada das i nvenções da hu mani dade e da
ret omada essenci al dos at ual ment e cont ur bados e, por que não di zer, ador meci dos val ores
hu manos.
Ai nda se faz necessári o dest acar, entre as i mportant es transf or mações soci ais, as do
uni verso do trabal ho, poi s é nel e que se basei a grande part e de nossas rel ações de pr oduti vi dade,
sendo que os pr ocessos educati vos se mpr e esti vera m muit o pr óxi mos a el e. Para Gatti (1997),
as rel ações soci ais de trabal ho vê mt omando novas for mas. Os i ndi ví duos t ende m a desenvol ver
mai s que uma pr ofissão durant e sua vi da e a não per manecer por muito t e mpo e m u ma

1

Nas citações, mant eve-se a escrita ori gi nal das pal avras.
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i nstit ui ção. Ai nda se ent ende que fi cará cada vez me nos present e o trabal ho e mt e mpo i nt egral,
abri ndo-se espaços para outras ati vi dades soci ais e outros ní veis e ti pos de for mação que possa m
ocorrer j unt a ment e co m o trabal ho.
Essas mudanças chega m at é a educação, vist o que el a est á i nseri da nesse cenári o,
ati ngi ndo os pr ofessores que são exi gi dos a aco mpanhar as mudanças e para isso preci sa m se
ma nt er e mf or mação.
Pode mos j ustificar ai nda a i mport ânci a da for mação per manent e nas escol as, a exi gênci a
expost a por Paul o Freire (1996) acerca da refl exão sobre a práti ca, a curi osi dade i ngênua que
precisa se transf or mar em u ma curi osi dade crítica. Para Freire, ensi nar é u ma especifi ci dade
hu mana que exi ge segurança. Assi m, de acor do com o aut or, “o pr ofessor que não l eva a séri o
sua for mação, que não est ude, que não se esforce para est ar à alt ura de sua tarefa não t e mf orça
mor al para coor denar as ati vi dades de sua cl asse” ( FREI RE, 1996, p. 103).
Assi m sendo, para Freire, é por mei o da for mação per manent e que o pr ofessor busca
co mpet ênci a e e mbasa ment o para seu trabal ho docent e, t ornando-se cada di a mai s capaz de
conduzir as ati vi dades em sua sal a de aul a. Essa for mação t or na o pr ofessor um pr ofissi onal
cat egóri co e co mpr o metido co m a sua práti ca e com a reali dade e m que at ua.
Uma análise apreci ati va sobre os est udos de I mbérnon (2010) nos possi bilita conceber
doi s percursos rel evant es que os est udos referentes à for mação per manent e pode m apont ar.
Pri meiro, ent endi da como busca de funda mentação t eóri ca e refl exão sobre a práti ca, e,
segundo, sobre a t omada de deci são para a mudança:
o conheci ment o pr ofissi onal consoli dado medi ant e a for mação per manent e apoi a-se
tant o na aqui si ção de conhecime nt os teóri cos e de co mpet ênci as de pr ocessa ment o da
i nf or mação, análise e refl exão crítica e m, sobre e durant e a ação, o di agnósti co, a
decisão raci onal, avali ação de pr ocessos e a refor mul ação de proj et os (I MBÉRNON,
2010, p. 75).

É i mport ant e que se perceba a necessi dade da teori a, do conhecime nt o e do
ent endi ment o e a apli cação dessa t eori a, que se traduz na práti ca, na refl exão séri a e
co mpr o meti da sobre essa práti ca e na percepção da necessi dade de i nt ervenção para que se
efeti ve m mudanças. O professor, muit o pouco provavel ment e, conseguirá refl etir sobre sua
práti ca a partir soment e de sua pr ópri a práti ca. É preciso uma “l eit ura da pal avra” para uma
mel hor “l eit ura de mundo” para a mudança da reali dade encontrada ( FREI RE, 1996, p. 9).
Ao escol her est e est udo co mo Pedagoga e at ual ment e co mo Coor denadora Pedagógi ca
e Mestranda e m Educação, i nt enci ono buscar novos si gnifi cados referent es ao t e ma, na tent ati va
de ent ender as refl exões e os desafi os dos pr ofessores na for mação per manente e a rel ação dessa
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for mação para a qualificação da docênci a. Tai s signifi cados se traduze m na refl exão, na ação,
na percepção do cont exto hist órico-soci al, no entendi ment o de conhecer a que m se ensi na, na
busca const ant e de for mação de for ma aut ôno ma, durant e t oda a carreira docent e.
Na t ent ati va de at ender o que prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei 9394/ 96,
muit os pr ofessores vê m buscando qualificação e for mação pr ofissi onal. No ent ant o, o que se
percebe é que o pr ofessor precisa de muit o al é m dessa for mação i ni ci al. O pr ofessor preci sa
est ar e m const ant e movi ment o refl exi vo sobre sua ação e sobre os efeit os dessa ação na
reali dade.
Segundo o Parecer nº 02/ 2015, do Consel ho Naci onal de Educação, que defi ne as
Di retri zes Curricul ares Naci onai s para a For mação Ini ci al e Conti nuada dos Pr ofissi onai s do
Ma gi st éri o da Educação Bási ca,
a for mação docent e i ni ci al e conti nuada para a educação bási ca constit ui pr ocesso
di nâ mi co e co mpl exo, direcionado à mel hori a per manente da quali dade soci al da
educação e à val ori zação pr ofissi onal, devendo ser assu mi da e m regi me de
col aboração pel os ent es federados nos respecti vos sist e mas de ensi no e desenvol vi da
pel as i nstit ui ções de educação credenci adas ( BRASI L, 2015, p. 4).

O que se culti va é a for mação enquant o pr ocesso, que se encontra diret a ment e li gada a
u ma educação de quali dade. Nessa circunst ânci a, as i nstit ui ções educativas precisa m est ar
uni das, e m col aboração, oferecendo ser vi ços apropri ados e coerent es às necessi dades de
at uali zação dos pr ofessores, e m busca da ofert a de for mação, tant o i ni ci al quant o per manent e.
No fi nal de 2019, mai s precisa ment e no di a 20 de deze mbr o de 2019, foi publi cada, no
Di ári o Ofi ci al da Uni ão, o Parecer nº 2/ 2019, ta mbé m do Consel ho Naci onal de Educação, que
defi ne as Diretrizes Curricul ares Naci onai s para a For mação Ini ci al de Pr ofessores para a
Educação Bási ca e i nstitui a Base Naci onal Co mu m para a For mação Ini cial de Pr ofessores da
Educação Bási ca:
Par ágraf o úni co. As Diretrizes Curri cul ares Naci onai s para a For mação I ni ci al e m
Ní vel Superi or de Pr ofessores para a Educação Bási ca e a BNC- For mação t ê m co mo
referênci a a i mpl ant ação da Base Naci onal Co mu m Curricul ar da Educação Bási ca
( BNCC), i nstit uí da pel as Resol uções CNE/ CP nº 2/ 2017 e CNE/ CP nº 4/ 2018
( BRASI L, 2019, p. 1).

O novo parecer concebe a preocupação e a necessi dade de entrel açar a for mação de
pr ofessores co m a Base Naci onal Co mu m Curri cul ar e, ao mes mo t e mpo, de direci onar as
i nstit ui ções de ensi no superi or, na constit ui ção de seus cursos de for mação de licenci ados, para
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que sej a m at endi das as novas de mandas de for mação e que sej a m conduzi das de for ma
asserti va.
No ent ant o, para que isso se efeti ve, faz-se necessári o i nvesti gar propost as de for mação
per manent e, parti ndo das refl exões e dos desafi os dos pr ofessores, que constit uirão
possi bili dades coerent es e efeti vas e cul mi narão na qualificação da docência.
Port ant o, com o i nt uit o de refl etir sobre a formação per manent e de pr ofessores,
encontra-se o segui nt e probl e ma de i nvesti gação: Quai s são as refl exões e os desafi os dos
pr ofessores dos anos fi nais do ensi no funda ment al das escol as muni ci pais de Fl ores da Cunha,
na busca de for mação perma nent e para a qualifi cação da docênci a?
Apr esent a-se, nest a pesqui sa, como pont o de parti da, a escut a do pr ofessor e m rel ação
à necessi dade de for mação per manent e e ao envol vi ment o com a docênci a, ressalt ando as
vi vênci as do pr ofessor, poi s, como di z Nóvoa (1995, p. 31): “O pr oj ect o de uma aut ono mi a
pr ofissi onal exi gent e e responsável pode recriar a profissão pr ofessor e preparar um novo ci cl o”.
Constit ui-se co mo obj etivo geral dest a pesqui sa: Identificar e descrever as refl exões, os
desafi os e a aut o-transf ormação da docênci a, na for mação per manent e dos professores, nos anos
fi nais do ensi no funda ment al, das escol as muni ci pai s de Fl ores da Cunha/ RS.
Os obj eti vos específi cos são:
a)

el aborar um quadr o conceit ual sobre for mação de pr ofessores, formação
per manent e e a docência, dest acando sua presença e i mport ânci a na hist óri a da
educação brasil eira, dentro dos diferent es mo ment os soci ais e políticos e defi ni dos
nas Lei s da Educação Brasil eira;

b)

verificar e i nt erpret ar a docu ment ação: o Pl ano Muni ci pal de Educação do
muni cí pi o de Fl ores da Cunha/ RS, o Pl ano de Carreira dos Pr ofessores de Flor es da
Cunha/ RS e o Pr oj et o Político- Pedagógi co da escol a onde será desenvol vi da a
pesqui sa, est abel ecendo rel ações co m a for mação per manent e dos pr ofessores dos
anos fi nais do ensi no funda ment al e a docênci a.

c)

conhecer as concepções de for mação per manent e e a rel ação co m a docênci a, da
gest ora e dos docent es dos anos fi nais das escol as do muni cí pi o de Flor es da
Cunha/ RS;

d)

analisar os depoi ment os da gest ora da educação do muni cí pi o de Fl ores da Cunha
e dos pr ofessores dos anos fi nais do ensi no funda ment al, e m rel ação à for mação
per manent e e à docênci a, por mei o da análise t extual discursi va.
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Assi m expost o e a fi m de repli car possí veis el uci dações para o pr obl ema e os obj eti vos
dest a pesqui sa, propõe-se a descrição dos assunt os sel eci onados por mei o de capít ul os,
construí dos com o i nt uit o de refl etir a respeit o das quest ões apresent adas.
A construção do capít ul o 2 re met e ao ent endime nt o do papel do pr ofessor co mo
pr ot agoni st a de sua for mação per manent e, envolt o e m u m cont ext o consi derado por
pesqui sadores e est udi osos que se debr uça m sobre est e te ma, possi bilitando ao l eit or o
envol vi ment o com a t e máti ca, expli citando o pont o e m que se i ni ci a m as reflexões e prezando
pel a esti ma do que j á foi pesqui sado.
No capít ul o 3, são apresent ados det er mi nados fat os si gnifi cati vos que ocorrera m ao
l ongo dos anos na Hi stóri a da Pedagogi a, no enf oque da for mação de pr ofessores, e que
i nfl uenci a m de for ma vi gor osa a for mação de pr ofessores na at uali dade.
O ent endi ment o t eóri co que nort ei a a pesqui sa está dispost o no capít ul o 4, e m que são
apresent ados os teóri cos escol hi dos para el uci dar os aspect os sel eci onados e seus pri nci pai s
est udos e i dei as defendidas sobre o pr obl e ma e os obj eti vos dest a análise. O capít ul o est á
subdi vi di do e m cat egori as: educação, legisl ação e políticas educaci onai s; for mação per manent e
de pr ofessores; e for mação per manent e no cont ext o da docênci a.
O pr ocesso met odol ógi co encontra-se present e no capít ul o 5 dest a dissertação, e m que
pode m ser percebi dos três mo ment os disti nt os, que se compl e ment a m e se fort al ece m: análise
de docu ment os i nstit ucionai s, entrevi st as e os Círcul os Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos,
que são i ncu mbi dos da colet a dos dados e mpíricos, funda ment ados pel as premi ssas da pesqui sa
qualitati va.

A construção e a análise dos dados são expl oradas no capít ul o 7, por i nter médi o da
apresent ação dos i nstrume nt os utilizados para elaboração dos dados: entrevist as e Círcul os
Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos, que são apresent ados e ao mes mo t empo analisados por
mei o da Análise Text ual Di scursi va.
Nas consi derações fi nais, pode-se const at ar a busca por uma i nt ensa refl exão sobre os
achados da pesqui sa e as possi bili dades de i nt eração desses achados co m a rede muni ci pal de
educação de Fl ores da Cunha/ RS no enf oque da for mação per manent e de pr ofessores.

23

No i nt ent o de adentrar pel o ca mpo dos est udos da for mação per manent e de pr ofessores,
apresent a-se, no pr óxi mo capít ul o, a cont ext uali zação do cenári o da i nvestigação referent e ao
te ma, que pode i ndi car os ansei os da pesqui sa e ali nhar a busca pela refl exão e pel o
ent endi ment o conqui st ado por mei o dest e est udo.
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2 O CONTEXTO DA FOR MAÇÃO PERMANENTE DOS PROFESSORES: ESTUDOS
ANALI SADOS

A reali zação de uma pesqui sa qualitati va abre i númer as possi bili dades de est udo para o
pesqui sador, que, por sua vez, te m a tarefa de reali zar a deli mit ação do assunt o, a fi m de que
sej a possí vel desenvol ver de for ma si gnifi cati va a arti cul ação entre dados t eóri cos e e mpíri cos,
entrel açando esses movi me nt os co m os obj eti vos pr opost os, consi derando ai nda a reali dade
vi vi da e os cont ext os present es e m seus arredores.
O ent endi ment o e a consi deração do que j á foi est udado e m rel ação ao assunt o e m
quest ão t a mbé m f undame nt a m os est udos, pois el es pode m i ndi car o hori zont e que deve
oferecer as próxi mas i ndicações e avanços da pesqui sa, se m dei xar de menci onar que esses
est udos real ça m as questões i nvesti gadas.
Desse modo, para t ornar rel evant e o est udo de um obj et o, faz-se oport uno apresent ar o
recort e te mporal e o det er mi nado espaço e m que se apresent a. Al é m di sso, conhecer o que j á
foi est udado e m rel ação ao obj et o de pesqui sa e seu apri mor a ment o i nspira e conduz a um
apr of unda ment o e direciona ment o do t e ma escolhi do. Para Qui vy e Ca mpenhoudt (1992), a
revisão da pr odução ci entífica da área se constit ui co mo essenci al, e os aut ores al ert a m que, e m
u m trabal ho i nvesti gati vo, abor da m-se aspect os ou t e mas que j á fora m enf ocados por outras
pessoas.
Dessa for ma, tendo co mo obj et o “ A for mação per manent e dos pr ofessores dos anos
fi nais do ensi no fundame nt al e a rel ação com docênci a”, reali za mos um l evant a ment o
bi bli ográfi co i ni ci al no Banco de Dados da CAPES, com os descrit ores “for mação per manent e
de pr ofessores” , “anos finai s do ensi no funda ment al ” e “docênci a”, no perí odo de 2013 a 2019.
As di ssert ações, as teses e os arti gos encontrados, no Banco de Dados da Capes e BDTD,
apr oxi ma m- se do assunto for mação per manent e de pr ofessores dos anos fi nais do ensi no
funda ment al e docênci a.
No decorrer serão apresent adas as rel ações est abeleci das:
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Quadr o 1 – Levant a ment o bi bli ográfi co i ni ci al – Banco de Teses e Di ssertações CAPES e
BDTD.
Produção Ano
Aut or( a)
Tí t ul o
Local
Di ssert ação 2014 NHANI SSE,

For mação

Cacil da Rafael.

ser vi ço:

conti nuada

e m UFRGS

enunci ados

dos

pr ofessores sobre seu percurso
for mati vo na rel ação com o fazer
pedagógi co.
Di ssert ação 2014 SANTI, Josefi na Das necessi dades for mati vas às USP
Val enti ni de.

possi bili dades de for mação: um
est udo co m pr ofessores de 6º ano
do ensi no funda ment al.

Di ssert ação 2014 GI ORDAN,

Pr ofessores i ni ci ant es dos anos UNI VI LLE

Mi ri ane Zanetti.

fi nais do ensi no funda ment al:
desafi os e dil e mas.

Di ssert ação 2015 SI LVA, Andr ea For mação
Ol i veira.

conti nuada

e PUC-

aut orregul ação da aprendizage m: Ca mpi nas
concepções

e

práti cas

dos

pr ofessores.
Di ssert ação 2015 ME NDES,

Pr ofissi onal docent e: o ser e o UEP G

Tha mi ris

ma nt er-se na docênci a.

Chrti ne.
Tese

2015 ANDRADE,

For mação

Eli sabet e.

conti nuada

e UNI J UÍ

desenvol vi ment o pr ofissi onal de
pr ofessores/ as:

acont ecime nt os,

exi stir-event os, experi ênci as.
Di ssert ação 2017 MONTEI RO,
Mari a

For mação

de UF AC

do pr ofessores no Br asil: um est ado

Rosári o Guedes.
Di ssert ação 2017 LI MA,

conti nuada

da art e (2013- 2016).

Mar cos Di scurso e docênci a: efeit os de URGS

Sal mo da Sil vai.

senti do da per manênci a docent e
e m u ma escol a públi ca.

Tese

2017 BATI STA,
Deni el e Pereira

Experi ênci as
se pr ofessora.

do

t ornar- UCP
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Tese

2018 CASTRO,
Fr anci sco

A práxi s

aprendi zage m

Mi rti el Frankson docênci a:
Mour a

pedagógi ca

os

e

a UECE

contí nua

da

saberes

da

co muni cação e os saberes da
experi ênci a e m i nt eração

na

constit ui ção docent e.
Di ssert ação 2018 SI LVA, Edil ene Cenári o
Tel es da.

de

desenvol vi ment o UECE

pr ofissi onal de pr ofessores: a
escol a co mo l ocus da for mação
contí nua.

Font e: El aboração da aut ora (2020).

Dur ant e a reali zação da pesqui sa para est a revisão bi bli ográfica, fora m det ect ados
di versos est udos rel aci onados aos descrit ores “formação per manent e”, “anos fi nais do ensi no
funda ment al ” e “docência”. Cont udo, al guns desses est udos se apr oxi ma m co m mai or evi dênci a
do obj eti vo dest a pesqui sa. Por isso, fora msel eci onados para co mpore m a revi são bi bli ográfi ca
dest e trabal ho.
Dando ênfase aos trabal hos sel eci onados, serão dest acados al guns pont os pri nci pai s que
nascera m a partir dessas pesqui sas e se t orna m pont os de refl exão i ni ci al sobre os assunt os e m
quest ão: for mação per manent e de pr ofessores, anos fi nais do ensi no fundame nt al e docênci a.
Nhani sse (2014) apont a e m sua pesqui sa que não exist e um ca mi nho det er mi nado no
ca mpo da for mação conti nuada de pr ofessores e que el e não é ta mbé m li near. Cada pr ofessor
encontra seu pont o de parti da e são os desafi os que vai encontrando ao l ongo das suas vi vênci as
que vão direci onando sua busca pel a for mação conti nuada. Nessa dissertação, a aut ora buscou
i dentificar que uma das for mas mai s efi cazes e produti vas para se apr oxi mar do pr ofessor é o
di al ogi s mo, e m que a presença do outro é fundame nt al na constit ui ção dos senti dos. Poré m,
esse est udo trouxe as afir mati vas que a for mação conti nuada sozi nha não é sufi ci ent e para as
mudanças que al mej amos e m sal a de aula,

na educação bási ca.

São necessári os

monit ora ment os, busca por bases teóri cas li gadas à práti ca e encontros sist e máti cos entre os
pares.
Para Santi (2014), ocorre uma rupt ura si gnifi cativa entre as séri es i ni ci ais do ensi no
funda ment al e as séri es finai s, no aspect o da continui dade da aqui si ção da alfabeti zação. Nessa
pesqui sa, fora m l evant ados dados que i ndi ca m o desconheci ment o dos professores das séri es
fi nais a respeit o das bases teóri cas que revel a m co mo acont ece o pr ocesso de alfabeti zação e
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que el e decorre ao l ongo de t oda a educação bási ca. Di ant e desse desconheci ment o, os
pr ofessores, muit as vezes, oferece m aos al unos ati vi dades descont extuali zadas que não
corresponde m às necessidades de aprendi zage m dos al unos ne m à met odol ogi a i ndi cada para
tal cont ext o. O referi do est udo apont a para a import ânci a de que as ações de for mação
conti nuada discut a m t ais concepções e met odol ogi a, como f or ma de respal dar a aut ono mi a
docent e e o enri queci ment o curri cul ar.
Quant o às necessi dades for mati vas, Gi or dan (2014) di agnosti cou, e msua pesqui sa, que
os pr ofessores i ni ci ant es el ege m co mo essenci al mo ment os que pri vil egi em a troca de i dei as e
de experi ênci as, a partir do di ál ogo co m os pr ofessores e super vi sores de suas áreas de at uação,
buscando sol uções reais para suas práti cas coti dianas. Nesses di ál ogos, docent es i ni ci ant es
encontra m u m espaço para manifest ar seus desafios e pr obl e mas e pode m discutir co m seus
col egas mai s experi ent es diferent es for mas de enfrent á-l os. Para que isso se efeti ve na práti ca,
é necessári o ouvir os pr ofessores, cri ando espaços e condi ções de trabal ho para que as trocas
acont eça m. Dessa for ma, t odos aprende m co m t odos, pois os mai s experi ent es t a mbé m
aprende m co m os i ni ci antes se consi derar mos que, na docênci a, as aprendi zagens são contí nuas.
Al é m di sso, a for mação conti nuada deve pr oporci onar aos pr ofessores apoi o e m suas dúvi das
ao el aborar seus pl anej ame nt os e e m suas práti cas e m sal a de aul a.
Sil va (2015), pesqui sando sobre a partici pação dos pr ofessores e m um pr oj et o de
for mação conti nuada e rel aci onando essa parti ci pação co m as mudanças met odol ógi cas e os
pr ocedi ment os di dáti cos adot ados por esses pr ofessores, di agnosti cou que est as est ão mai s
li gadas às concepções e aos conceit os epi st e mol ógi cos dos pr ofessores do que à i nfl uênci a da
pr ópri a for mação. A pesqui sa apont a ai nda que, ao partici par da for mação conti nuada, ne m
t odos os pr ofessores consegue m se apr opri ar de for ma eficaz dos obj eti vos pr opost os por el a.
Esse est udo mostra que os pr ofessores val orizam a for mação conti nuada, mas se sent e m
sobrecarregados com a quanti dade de cursos ofereci dos. Ai nda assi m, a formação conti nuada é
vi st a co mo u m espaço para a refl exão e a mudança.
Me ndes (2015) afir ma que o pr ofessor desenvol ve seu trabal ho i nfl uenci ado por
i nú mer os fat ores e i nt ensas transf or mações. O ser e o per manecer pr ofessor nessa pesqui sa
apont a m para três pri nci pai s fat ores: for mação, dedi cação e compr o meti ment o. De monstr ou-se
que o papel do pr ofessor se encontra para al é m do trabal ho docent e de ensi nar. Os docent es
precisa m dar cont a de outros cont ext os para al é m da sal a de aul a. Ai nda e m dest aque encontrase a constit ui ção da i denti dade do pr ofessor, que é i nfl uenci ada pel os pr oj et os políti cos
educaci onais, pel as i nstitui ções e m que esse pr ofessor at ua, pel os col egas e gest ores co m que m
trabal ha e pel os al unos que encontra ao l ongo dos anos de at uação.
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Andr ade (2015) di z que a for mação conti nuada e o desenvol vi ment o pr ofissi onal de
pr ofessores são espaços-te mpos de est udos e de reflexões que acont ece m ao l ongo da carreira
docent e e pode m qualificar o trabal ho da sal a de aula. Afor mação conti nuada é ent endi da co mo
oport uni dade de discutir te mas que verse m sobre a educação nu ma perspecti va mai s gl obal.
Essa pesqui sa apresent a a for mação conti nuada e o desenvol vi ment o pr ofissional de pr ofessores
a partir dos conceit os de acont eci ment o, existir-event o e experi ênci a, entendendo que essa
perspecti va pode l evar a outros modos de pensar os pr ocessos for mati vos de pr ofessores, tendo
co mo obj eti vo o ent endime nt o da ação e m sal a de aul a.
Dentre os achados desse est udo de Andrade (2015), dest aca-se que no Brasil a for mação
é desaj ust ada das necessidades dos pr ofessores forma dos ou, pel o menos, não vai ao encontr o
das suas necessi dades de for mação. Afor mação conti nuada se apresent a, na mai ori a das vezes,
desl ocada dos cont ext os da práti ca. Os pr obl e mas que constit ue m o cenári o da for mação
conti nuada não est ão l ocali zados apenas e m u ma área. Pode ser i dentificado um si gnifi cati vo
fat or: a fragili dade na constit ui ção dos conheci ment os t eóri cos e di dáti co-pedagógi cos ai nda
na for mação i ni ci al. Assi m, a for mação conti nuada acaba t endo de assu mi r o papel de
co mpensar essas possí veis lacunas.
Mont eiro (2017), e msua di ssertação do mestrado, analisou as pesqui sas sobre for mação
conti nuada no Brasil na educação bási ca, nas pr oduções ci entíficas dos pri nci pais pr ogra mas
de pós- graduação e m Educação de uni versi dades brasil eiras, distri buí das por regi ões do paí s,
no perí odo de 2013 a 2016. Os result ados i ndi cados de monstra m que as pesqui sas se
concentra m nas séri es i nici ais do ensi no funda ment al, com ênfase e m aspect os rel ati vos às
di versas disci pli nas curricul ares, com dest aque para Lí ngua Port uguesa e Mat e máti ca.
Em segui da, Mont eiro (2017) apont a ai nda que são encontradas muit as pesqui sas
rel aci onadas às práti cas pedagógi cas e experi ênci as, dest acando as práti cas sobre medi ação por
tecnol ogi as, coor denação pedagógi ca, análises e avali ações de políticas educaci onai s quant o a
pr ogra mas e pr oj et os i nstit uci onai s, e a educação incl usi va. As met odol ogi as das pesqui sas são
a qualitati va, os pr ocedime nt os operati vos de estudo de caso, o est udo bi bli ográfi co e a análise
de cont eúdo. Os ti pos de instrument os de col et a de dados mai s utilizados são entrevi st a, análise
docu ment al e questi onári o. Os referenci ais teóricos mai s abor dados são os de perspecti va
crítica. Os pri nci pais assunt os pesqui sados versa m sobre as concepções, as leit uras, a
coor denação pedagógi ca, as represent ações soci ais, o pr ofissi onalis mo e os te mas transversai s
sobre di versi dade, gênero, sexuali dade.
Nos est udos de Mont eiro (2017), fora mencontradas poucas ou nenhu ma pesqui sa sobre
for mação conti nuada nas t e máti cas da educação a mbi ent al, i denti dade, aut ono mi a,
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pr ofissi onalis mo e i novação curri cul ar. Prati ca ment e i nexi st e m nesses est udos t e mas co mo
pesqui sa e m col aboração, i nt erdisci pli nari dade e transdi sci pli nari dade, saberes da experi ênci a,
condi ções de trabal ho docent e, val ori zação pr ofissi onal, abor dagens aut obiográfi cas e do ci cl o
de desenvol vi ment o pr ofissi onal da carreira do pr ofessor.
Para Li ma (2017), os pr ofessores per manece m na pr ofissão, apesar de t odas as
difi cul dades que enfrent am, co mo: desval ori zação, bai xa re muneração, falta de prestí gi o e de
credi bili dade, probl e mas estrut urais nas escol as. Essa per manênci a est á ligada, sobret udo, ao
co mpr o mi sso de trabal har a educação de uma forma mai s hu mana co m o obj eti vo de t or nar a
cri ança, o adol escent e, o j ove m u m ser capaz de aprender e perceber o mundo à sua volt a e
i nt eragir com el e, transf or mando- o.
Os pr ofessores visl umbra m a necessi dade de a escol a ser um l ocal de trocas cult urais,
de educação, de soci abilidade e que pri vil egi e uma educação hu mani zadora e não sel eti va que
t orne as pessoas feli zes. A pesqui sa i dentificou que a constit ui ção do ser docent e acont ece no
di a a di a por mei o do enfrent a ment o dos desafi os, das trocas entre os pares, no coti di ano da
escol a. Nos di zeres dos professores, pode-se perceber a presença da quei xa, da l ut a e da
esperança ao passo que se depara m co m difi cul dades de confr ont ar e apli car teori as, às vezes
ultrapassadas, nu m cont ext o at ual.
Batist a (2017) dest aca que os pr ofessores constroe m sua pr ofissi onali dade na
i ndi vi duali dade e cont a m com a experi ênci a co mo ei xo do desenvol vi ment o pr ofissi onal, por
mei o de refl exões sobre a ação na pr ópri a escol a, que se t orna um ambi ent e nat ural de
construção da i denti dade dos pr ofessores, sendo um a mbi ent e present e e vivo. Assi m, segundo
Batist a (2017), a dobradinha experi ênci a e práti ca se constit ui u na essência da pesqui sa, e os
rel at os dos pr ofessores fora mse constit ui ndo no própri o exercí ci o de refl exão e de constit ui ção
for mati va. Os rel at os dos pr ofessores, durant e a pesqui sa, fora m i mbuí dos de mo ment os
desagradávei s e de mome nt os muit o prazer osos. Esses últi mos fora m consi derados co mo
di visores de águas para a práti ca pr ofissi onal e fora m resgat es das me móri as.
Os pr ofessores rel at a m que é no di a a di a, no enfrent a ment o dos desafi os e m sal a de
aul a, nas t omadas de decisões, na necessi dade de se articul ar teori a e práti ca que se constit ue m
co mo pr ofessores. El es tê m cl areza que os epi sódi os que acont ece m na sal a de aul a são
cha mados para a refl exão sobre a ação e para a transfor mação da práti ca, por mei o da busca por
funda ment ação t eóri ca e de novas estrat égi as de atuação. A pesqui sa de Batist a (2017) apont a,
ai nda, que o trabal ho em equi pe entre pr ofessores, gest ão e co muni dade escol ar confere
segurança para os pr ofessores e encoraj a a ret omar e i novar o trabal ho em sal a de aul a. Na
escol a, a falta de t e mpo e de articul ação dos gest ores para o est abel ecime nt o de refl exões
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col eti vas sobre os desafi os da docênci a foi apont ada como entrave para o bom desenvol vi ment o
e mel hora ment o das ações pedagógi cas. Ent ão, t odas as práti cas, a busca por referenci ais
teóri cos, as trocas entre os pares e entre os gest ores, as di nâ mi cas vi venci adas e as experi ênci as
co mpartil hadas e m gr upo constit ue m o docent e, sem esquecer, no ent ant o, da for mação i ni ci al,
i mport ant e passo co mo si gnifi cant e t omada de deci são pel a pr ofissão e como busca de bases
teóri cas para o co meço de uma ca mi nhada pr ofissi onal.
Na pesqui sa de Castro (2018), os pr ofessores partici pant es ent ende m a necessi dade do
co mpr o mi sso e da dedicação na ati vi dade docent e, tendo present e que a pr ópri a docênci a
constit ui-se co mo a for mação per manent e. Percebe m que o fazer docent e constit ui a construção
e a transf or mação de conheci ment os e saberes, j unta ment e co m a ação-refl exão- magi st éri o. Na
fal a dos docent es que partici para m dessa pesqui sa, percebe-se a necessi dade da or gani zação de
espaços de trocas entre professores na pr ópri a escola, funda ment adas teori came nt e e arti cul adas
co m a práti ca pedagógi ca, tendo co mo perspecti va a aprendi zage m dos docent es. Est es
expressa m ai nda que se faz necessári o que exist am na escol a refl exões colaborati vas sobre as
funções pr ofissi onai s de cada pr ofissi onal que desenvol ve ações na instit ui ção escol ar,
pri nci pal ment e no que diz respeit o à gest ão escol ar, que precisa, segundo eles, est ar mai s at ent a
aos conflit os di ári os que o pr ofessor vi ve e m sal a de aul a. Os docent es expressara mt a mbé m a
i mport ânci a da val orização de suas experi ênci as, da aqui si ção de mai s conheci me nt os t eóri cos
e da constit ui ção de políticas públi cas que val ori zem essas pre mi ssas. Ent ende m que a docênci a
é muit o mai s do que transfor mar conheci ment os em ensi no e a ati vi dade de gest ão. A docênci a
se constit ui t odos os di as, na i nt eração dos al unos com a aprendi zage m, preferenci al ment e de
for ma l údi ca, utilizando o di ál ogo co mo suport e da rel ação pr ofessor-al uno.
Nos est udos de Sil va (2018), a possi bili dade de a escol a ser um l ocal de
desenvol vi ment o pr ofissional não pode ser t ot al ment e consi derada e ne m ref ut ada. Na escol a
pesqui sada, públi ca, um dos grandes entraves é o te mpo. Os pr ofessores di spõe m de pouco
te mpo di sponí vel para est udos. Trabal ha m de forma i ndi vi dual e isol ada. Isso se evi denci a na
busca i ndi vi dual por cursos de for mação conti nuada que acont ece mf ora do horári o de trabal ho
e pel o bai xo apoi o à for mação das políticas públi cas. A pesqui sa concebe que a escol a é o l ocal
apr opri ado para a formação docent e, ent endendo que os pr ofessores se desenvol ve m
pr ofissi onal ment e à medi da que at ua m, j unt a ment e co m os seus pares, no cont ext o de trabal ho
na escol a.
Os est udos analisados consoli da m a i mport ânci a da for mação i ni ci al e da for mação
per manent e para a docênci a. Mostra m ai nda que a for mação per manente deve acont ecer
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preferenci al ment e na escol a, onde acont ece m as trocas entre os pares, j unt ame nt e co m est udos
teóri cos at uali zados, monit ora ment o e refl exão siste máti ca sobre a práti ca.
Co mo part e i mport ant e da revisão bi bli ográfica, constit ui-se t a mbé m a análise de arti gos
publi cados e m peri ódi cos. Ao visitar mos o Port al de Peri ódi cos da Capes co m os descrit ores:
“f or mação conti nuada de pr ofessores”, “docência” e “anos fi nais do ensi no funda ment al ”,
sel eci ona mos ci nco arti gos que fora m publi cados entre os anos de 2015 e 2019 e m revi st as
i mport ant es no cont ext o da educação.
Quadr o 2 – Levant a ment o bi bli ográfi co i ni ci al – Port al Peri ódi cos CAPES/ MEC.
Produção
Ano
Aut or( a)
Tí t ul o
Local
Arti go

2015

ARAÚJ O,

Cl arissa Para

Marti ns de;

pensar

sobre Cader no

for mação conti nuada de CEDES

ARAÚJ O, Everson pr ofessores
Mel quí ades;
SI LVA,

i mpresci ndí vel uma t eoria
Rej ane crítica

Di as da.
Arti go

2015

é UNI CAMP

de

for mação

hu mana.

PI NHO, Mari a José Indí ci os de i novação e Conj ect ura:
de; MORAI S, Mari a cri ati vi dade no pr ocesso Fil osofi a
José

da

Sil va; de for mação conti nuada.

e

Educação UCS

SANTOS, Jocyl éi a
Sant ana dos.
Arti go

Arti go

2016

2016

GALI NDO, Ca mi l a For mação conti nuada de Revi st a on-li ne de
José; I NFORS ATO,

pr ofessores:

Edson do Car mo.

cont ext os e perspecti vas.

CÁRI A,
Pena;

i mpasses, Política
Educaci onal SP.

Nei de A pr ofissi onali zação da Revi st a
OLI VEI RA,

Sandra

Mari a

docênci a e a for mação do Int ersaberes

da pr ofissi onal da educação.

Uni nt er

Sil va Sal es.
Arti go

2019

MARTI NS,

Est udos brasileiros sobre o UFSC

Andr ei a;

coti di ano no cont ext o da

TRI NDADE,

docênci a:

Ca mil a;

sist e máti ca.

uma

revi são
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COUTI NHO, Mari a
Chalfi n.
Font e: El aboração da aut ora (2020).

Ar aúj o, Araúj o e Sil va (2015) dest aca m e m seu arti go que a for mação de professores,
desde a década de 90, constit ui u-se e m u m i mport ant e fat or de constitui ção do perfil dos
pr ofessores. A refl exão sobre a práti ca é a abor dage m mai s i ndi cada para essa função, poré m,
ao l ongo do t e mpo e m que el a foi adot ada, foram percebi das poucas mudanças nas práti cas
for mati vas dos pr ofessores.
Assi m, o arti go de Ar aújo, Araúj o e Sil va (2015) buscou redefi nir o ca mpo de for mação
de pr ofessores das políticas públi cas para o da for mação hu mana, consi derando que j á est á
consoli dado no mei o educaci onal que a formação i ni ci al não é sufi ci ent e para o
desenvol vi ment o do trabal ho dos pr ofessores. Dessa maneira, os aut ores retrat a m que o espaço
de for mação do pr ofessor será a escol a, e o cont eúdo dessa for mação, a sua práti ca educati va.
O pr ofessor, e m sua pr ópri a sal a de aul a, refl et e sobre suas ações e escolhe as estrat égi as que
consi dera mai s adequadas, e essa refl exão do pr ofessor vai al é m das escol has. O pr ofessor,
nesse espaço de for mação, é capaz de expli car suas escol has e suas práticas co mo sendo as
mel hores para seus al unos.
Em seu arti go, Pi nho, Mor ai s e Sant os (2015) reali zara m est udos sobre a for mação
conti nuada, vist o que é uma necessi dade cont empor ânea as mudanças met odol ógi cas. É
funda ment al, segundo a referi da pesqui sa, que haja mudanças nas práti cas met odol ógi cas, que
est as i ncor pore m a cri ati vi dade no pr ocesso de ensi nar, sendo i mprescindí vel a percepção
docent e de que o conheci ment o é um contí nuo aprender. Co m esse ent endi ment o, acredit a-se
que essa mudança requer uma co mpr eensão que ultrapasse os li mit es de ensi nar e aprender,
tant o na superação do indi vi dualis mo quant o na responsabili dade de construção soci al do
conheci ment o. Mai s do que a i novação, o pr ofessor precisa de uma rupt ura de paradi g mas, do
ensi no volt ado aos cont eúdos para o ensi no articulado om outros saberes que t enha m rel ação
co m a vi da, t ornando a escol a mai s atrati va para os al unos e para que se possa m construir outros,
que traga m ações cri ati vas no pr ocesso educaci onal.
Gali ndo e Inf orsat o (2016) mostra m e m seu arti go que muit o t e m se pr oduzi do
acade mi ca ment e fal ando a respeit o da for mação conti nuada. Poré m, na práti ca, poucas
mudanças acont ecera m. Segundo os aut ores, uma das condi ções para que ocorra m mudanças é
rel aci onar a for mação conti nuada co m as necessidades dos pr ofessores. Assi m, pr opusera m o
arti go para conceit uar formação conti nuada, apont ando al gu mas perspecti vas para el a.
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Dentre as i nt enções possí veis, segundo Gali ndo e Inforsat o (2016), est á a transi ção do
di scurso para a ação, percebendo a for mação conti nuada co mo per manent e, duradour a e
refl exi va. Al é m di sso, precisa ser concebi da co mo mut ável, vist o que, para os aut ores, recebe
i nfl uênci as e necessi dades e mer gent es da ação dos professores. Em dest aque ai nda nesse arti go
est á a sal a de aul a como o foco das ações for mati vas, post o que nel a ocorre a mai ori a das ações
dos docent es, sendo que o ensi no e a aprendi zagem deve m est ar no centro das discussões, assi m
co mo os questi ona ment os que deve m est ar presentes nas For mações Continuadas.
Um fat or consi derado essenci al para el evar o í ndi ce da quali dade da educação no Brasil
é a for mação de pr ofessores. Para Cári a e Oliveira ( 2016), faz-se necessári o discutir a
pr ofissi onali zação da docênci a na educação básica e aj udar a compr eender os desafi os da
for mação de pr ofissi onais da educação, e m u m cont ext o de refor mas e mudanças.
Cári a e Oli veira (2016) revel a m que o pr ofissi onalis mo est á li gado a ser um pr ofessor
co mpet ent e, e que ser esse pr ofessor não é t arefa fácil. O pr ofissi onalismo do pr ofessor se
encontra na for mação i ni ci al consist ent e e em u ma for mação continuada pl anej ada e
per manent e.
Em 2019,

Marti ns, Tri ndade e Couti nho apresent ara m u m est udo de análise

bi bli ográfi ca sist e máti ca, referent e ao coti di ano no cont ext o da docênci a. Fora m analisados 25
trabal hos, produzi dos de 2006 a 2015. Esses trabalhos fora m desenvol vi dos por pr ofessores do
ensi no bási co, fazendo perceber a necessi dade do desenvol vi ment o de trabal hos e mpí ri cos
li gados aos pr ofessores de outros ní veis do ensi no. Nesse est udo, Marti ns, Tri ndade e Couti nho
(2019) apont a m que as publi cações ci entíficas que est uda m o coti di ano no cont ext o da
docênci a tê m se apoi ado e m aut ores cl ássi cos, co m dest aque para Michel de Cert eau, que
pesqui sa o coti di ano no â mbit o educaci onal, enfati zando as “artes de fazer” de docent es e
al unos no coti di ano escolar, e Agnes Hell er, que est udou as escol as co m u ma visão das rel ações
macr o e mi cr ossoci ais, i nseri das e m u m pr ocesso hist óri co, sit uando a escol a dentr o da
estrut ura soci al de cl asses, caract erística da soci edade capit alist a. O est udo apont a que, nesses
trabal hos analisados por Marti ns, Tri ndade e Couti nho (2019), fora m utilizados di versos
i nstrument os nas pr oduções e análises dos dados das pesqui sas. Poré m, dest aca-se que o mai s
i mport ant e nesse cont exto não é a vari edade de i nstrument os, mas o modo co mo o pesqui sador
desenvol ve sua pesqui sa.
Pel o expost o, o acesso a esses mat eriais col abor ou na construção e no direci ona ment o
da pesqui sa reali zada. A real i mport ânci a se constit ui quando se conhece o que foi construí do
pel os pesqui sadores, sobre a te máti ca e m quest ão, e se possi bilita m o enri queci ment o e a
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a mpli ação desses conheci ment os, abri ndo hori zontes, não soment e para esta pesqui sa, co mo
ta mbé m para outros possí veis est udos e pesqui sas.
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3

FORMAÇÃO DE

PROFESS ORES:

OS

PERCURS OS

NA

HI STÓRI A DA

EDUCAÇÃO DO BRASI L

A i mport ânci a de entrel açar a for mação dos pr ofessores co m a hist óri a da pedagogi a,
nest e mo ment o, apont a a possi bili dade de i nt ensificar a compr eensão de fat os si gnifi cati vos
ocorri dos ao l ongo dos anos e que i nfl uenci a m de for ma vi gor osa a for mação de pr ofessores na
at uali dade.
Para t ant o, será utilizada a revisão bi bli ográfica por mei o dos t ext os de Leonor Mari a
Tanuri (2002), Hi st óri a da For mação de Prof essores, e de Franco Ca mbi (1995), Hi st óri a da
Pedagogi a. No que se confere à hist óri a da for mação de pr ofessores, os est udos revel a m
di versos fat ores ocorri dos ao l ongo dos anos que, associ ados, i nt erferira m e i nt erfere m at é hoj e
na hist ória da pedagogi a. Entre el es dest aca m-se pri nci pal ment e a i mpl ant ação de model os de
for mação copi ados de outros países, pri nci pal ment e da Eur opa, a ausênci a de l egisl ação e
políticas apr opri adas às necessi dades e li gadas aos i nt eresses das cl asses do mi nant es e a não
parti ci pação de educadores na el aboração e or gani zação das pri nci pais leis que rege m a
educação. Uma hist óri a de for mação bast ant e recent e, com i nú mer os retrocessos, que
precisa mos conhecer e analisar para buscar i novadoras e coerent es pr opostas.
Quando consegui mos articul ar o conheci ment o da hist ória com a at ual reali dade, os
acont eci ment os ganha m outro senti do, e a compreensão dos fat os se tor na mai s si mpl es,
oport uni zando a construção de pont es entre a at uali dade e os anos que a ant ecede m. Por
i nt er médi o de t ais conheci ment os, pode mos afir mar que o at ual cenári o educaci onal, no quesit o
for mação de pr ofessores, é pr odut o de uma séri e de sit uações ocorri das, na hist ória da educação
brasil eira, ao l ongo das últi mas décadas.
Nóvoa (1999), ao escrever a apresent ação da tradução brasil eira do li vro de Ca mbi
(1995), afir ma que conhecer a hist óri a da educação per mit e aos educadores uma vi são a mpl a
da di versi dade das i nstit ui ções escol ares no passado, revel ando que a educação é u ma
construção soci al. Assi m, precisa mos dest acar e rel aci onar al guns fat os relevant es, que faze m
part e da hist ória, que nos aj uda m a co mpr eender alguns aspect os da at ual situação da educação.
Cont udo, não nos bast a apenas conhecer os fat os já ocorri dos. Faz-se necessári o, através
desse conheci ment o, compr eender os moti vos que nos l evara m at é deter mi nada sit uação,
pl anej ando ações de mudança para os pr óxi mos anos, mai s seguras, consist ent es e coerent es
co m nossa reali dade e necessi dades.
Dur ant e o perí odo e m que o Brasil foi col ônia de Port ugal, a soci edade que se
apresent ava era latifundiári a, escravocrat a e arist ocráti ca, sust ent ada por uma econo mi a
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agrí col a e rudi ment ar. Nu ma soci edade agrí col a em que os mei os de pr odução era m si mpl es e
bási cos, só a elite do mi nant e necessit ava ser letrada.
Para Ca mbi (1995), essa soci edade não necessit ava de pessoas l etradas nem de muit as
pessoas para gover nar, mas si m de uma massa iletrada e sub mi ssa. Assi m, só mes mo u ma
educação hu maní sti ca voltada para o espirit ual poderi a ser i nseri da, ou seja, uma cult ura que
acredit ava ser neutra.
Os senhores brancos ti nha m a necessi dade de mão de obra e precisava m que a popul ação
i ndí gena fosse obedi ent e e pacífi ca. Ent ão sur gi u a da Co mpanhi a de Jesus. Seu mai or obj eti vo
era o de recr ut ar fiéis e ser vi dores. A cat equese assegur ou a conversão da popul ação i ndí gena
à fé cat óli ca e sua passi vi dade aos senhores brancos. Da educação est ava excl uí do o povo, e,
graças à Co mpanhi a de Jesus, o Brasil per maneceu, por muit o t e mpo, co m u ma educação
volt ada para a for mação da elite diri gent e. Esse ti po de educação sobreviveu e per maneceu,
por que reforçava o sist ema sóci o- político e econô mi co da época.
A educação médi a t a mbém, segundo Ca mbi (1995), era volt ada para a cl asse do mi nant e
e excl usi va ment e para os ho mens e para os fil hos pri mogênit os, já que est es cui dari a m dos
negóci os do pai. Na primei ra met ade do sécul o XVIII, a i grej a per deu o poder perant e a
Educação e col ocou- o nas mãos do Est ado, cri ando, assi m, um ensi no para o Est ado. Co m a
expul são dos j esuít as, em 1759, e a i nst auração das Aul as Régi as, a sit uação não mudou, poi s
o ensi no conti nuou encicl opédi co, com obj eti vos literári os e co m mét odos pedagógi cos
aut oritári os e disci pli nares.
Segundo Tanuri (2000), so ment e a partir da Revol ução Francesa, teve i níci o a escol a
nor mal a car go do Est ado, que for mava pr ofessores l ei gos. Essa escol a foi cri ada para at ender
a uma de manda que sur gi u co m o ensi no pri mári o est endi do a t odas as cama das da popul ação
e co m o sur gi ment o dos sist e mas públi cos de ensino. Ant es disso, existia m apenas exa mes de
sel eção, apli cados por autori dades: presi dent es ou deput ados, defi ni dos por al varás e depoi s por
lei. Os pret endent es ao car go de pr ofessores eram exa mi nados pel os Presi dent es, sendo que,
para as mul heres, havi a a di spensa dos exa mes e era msel eci onadas as brasileiras de reconheci da
honesti dade que de monstrasse m mai s conhecime nt os nos exa mes públi cos feit os pel os
Pr esi dent es.
Em 1820, houve a preocupação e m ensi nar o do mí ni o do mét odo, e m escol as de ensi no
mút uo, de uma for ma excl usi va ment e práti ca. O mét odo referi do di z respeito ao Lancast eri ano
que, segundo a Wiki pédia, obj eti va a ensi nar um mai or nú mer o de al unos, usando pouco
recurso, e m pouco t e mpo e co m quali dade, co m ênfase no ensi no oral da repeti ção e
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me mori zação. Nessa met odol ogi a, não se esperava que os al unos ti vessem ori gi nali dade na
ati vi dade pedagógi ca, mas disci pli narização ment al e físi ca.
A pri meira escol a normal do Brasil, cri ada em 1835, teve breve duração e co mo
funda ment o pri nci pal a co mpr eensão do mét odo, for mando poucos al unos. Assi m acont eceu
ta mbé m co m outras escolas nor mai s, cri adas e extint as e mt odas as pr oví ncias.
Todas as escol as nor mai s cri adas no Br asil ti vera m caract erísticas co muns: or gani zação
di dáti ca si mpl es, currí culo rudi ment ar, for mação pedagógi ca de apenas uma disci pli na, precári a
estrut ura físi ca e de equipa ment os, servi ndo direta ment e aos i nt eresses da cl asse do mi nant e.
Assi m, não era m atrati vas e houve pouca pr ocura e frequênci a e por t udo isso fora mfechadas.
Junt a m-se às condi ções aci ma os bai xos atrati vos fi nanceiros, o mí ni mo prestí gi o da
pr ofissão docent e e a falta de co mpr eensão da necessi dade de for mação dos professores. “Podese poi s di zer que nos pri meiros 50 anos do I mpéri o, as poucas escol as nor mai s do Brasil,
paut adas nos mol des de me dí ocres escol as pri márias, não fora m al é m de ensai os rudi ment ares
e mal sucedi dos” ( TANURI, 2000, p. 8).
Co m a presença de D. João VI no Brasil durant e mai s de uma década, verifi cara m- se
mudanças no quadr o das i nstit ui ções educaci onai s. Os pri meiros anos da Repúbli ca
caract eri zara m-se por várias pr opost as educaci onai s, que não ti vera m o apoi o das elit es, que
ti nha m medo das i dei as das pr opost as, poi s el as poderi a m e mpoderar os jovens que at é ent ão
vi nha m recebendo a educação, de acor do co m os val ores e padr ões da ment ali dade da
arist ocraci a. Essas reformas pedagógi cas não fora m sufi ci ent es para que os pr obl e mas
educaci onais fosse mresol vi dos, e o que se percebe é que a educação tradi ci onal est eve present e
durant e esse perí odo como consequênci a do pr ópri o model o soci oeconômi co que não havi a
si do alterado.
Tanuri (2002) decl ara que São Paul o se t or nou o pri nci pal pol o econô mi co do paí s e
registrou avanços e m relação às escol as de for mação de pr ofessores que ser vira m de model o
para os de mai s est ados. A queda da oli gar qui a e a ascensão da bur guesi a i ndustri al, as
revol uções, o Tenentis mo, o Parti do Co muni st a, a Se mana de Art e Moderna e as li nhas de
pensa ment o fil osófi co dos escol anovi st as e dos cat óli cos vão ser i ncor porados à educação e
i nfl uenci arão t oda a or gani zação escol ar nest e perí odo.
Na década de 20, sur gi u a Escol a Nova, que vai buscar na Eur opa suas ori gens. “ A
caract erística co mu m e

do mi nant e

dessas ‘escol as

novas’,

que ti vera m dif usão

predo mi nant e ment e na Eur opa oci dent al e nos Estados Uni dos, deve ser i dentificada no recurso
à ati vi dade da cri ança” (CAMBI, 1995, p. 514).
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Junt a ment e co m a constit ui ção da Escol a Nova, segundo Tanuri (2002), ocorrera m
refor mas est aduai s do ensi no pri mári o e nor mal. Os currí cul os das escol as nor mai s era m
criticados pel a ênfase em cult ura geral enquant o a ori ent ação do ensino necessit ava de
conheci ment os sobre o desenvol vi ment o e a nat ureza da cri ança e sobre mét odos e técni cas de
ensi no. Assi m, na década de 1920, o curso nor mal se constit ui u e m doi s cursos: o geral e o
pr ofissi onal com a i ncl usão da disci pli na de Met odol ogi a de Ensi no, que fica det er mi nada e m
t odas as áreas do conhecime nt o.
Em segui da, ti ve mos a escol a nor mal, nort eada ai nda por pri ncí pi os da Escol a Nova,
co m u m curso de ci nco anos: três anos como ci cl o geral e doi s anos como pr ofissi onal e a
i ntrodução de disci pli nas da psi col ogi a, da di dáti ca, da hist ória da educação, da soci ol ogi a, da
bi ol ogi a e da hi gi ene.
De 1931 a 1937, ocorrera m di ver gênci as na área da educação j unt ame nt e co m
desent endi ment os das duas cl asses do mi nant es (os cafeeiros e os i ndustri ais).
Em f unção das mudanças que ocorri a m na soci edade co m a i ndustri alização, a educação
co meçou a mudar, e mrespost a às novas necessi dades que sur gi a m: mão de obra para as funções
que se abri a m no mercado de trabal ho. Assi m, di z Ca mbi (1995), a escol a assu mi u co mo t arefa
pri nci pal a educação pr ofissi onal técni ca.
Nesse cont ext o, havi a a necessi dade de uma for mação mí ni ma ao operari ado, de
ma neira rápi da e práti ca. Al é m di sso, a escol a precisava ser renovada a fi mde t orná-l a funci onal
para a soci edade i ndustrial. Nesse cont ext o, sur gira m o Senai e o Senac.
Quant o às Escol as Nor mai s, percebe-se nesse período um desi nt eresse pel o magi st éri o,
falt a de prepar o dos pr ofessores que não t ê m, em seus currí cul os dos cursos de Pedagogi a,
met odol ogi as e práti cas do ensi no pri mári o ne m exi gênci as quant o à práti ca do ensi no nas vári as
séri es do ensi no pri mári o.
No i ní ci o da década de 1940, o Est ado Novo se est abili zava. Oensi no secundári o passou
a ser mi ni strado e m doi s ci cl os de quatro e três anos. Os pri meiros quatro anos correspondi a m
ao curso i ni ci al, e os três últi mos, ao curso col egi al, que apresent ava duas opções: o cl ássi co e
o ci entífi co.
A contraposi ção de i dei as entre cat óli cos e li berais, que, no perí odo do Estado Novo f oi
mar cant e para o sist e ma educaci onal, teve um novo mo ment o na década de 50. Era necessári o
afast ar das decisões políticas e ad mi ni strati vas os set ores da soci edade que não co mungava m
co m as mes mas i dei as do gover no.
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Ca mbi (1995) rel at a que a escol a públi ca era acusada de não ver seus al unos
i nt egral ment e, li mit ando-se a desenvol ver sua i nt eli gênci a e outras caract erísticas li gadas ao
conheci ment o for mal, ou sej a, a escol a públi ca “não educava”.
A Lei Or gâni ca do Ensi no Nor mal, Lei nº 8. 530 de 2 de janeiro de 1946, segundo Tanuri
(2000), teve a i nt enção de unifor mi zar a for mação de pr ofessores e m vári os est ados, a
transferênci a de al unos e os trabal hos e as práti cas escol ares. Al ei proí bi a o i ngresso de pessoas
co m mai s de 25 anos nas escol as nor mai s, o que impedi a a habilitação de u m grande nú mer o
de pr ofessores l ei gos. A f or mação de pr ofessores era ti da co mo objet o de uma escol a
pr ofissi onal e não apenas como curso.
A Pedagogi a entrou e m crise, como saber dedi cado aos pr obl e mas da educação, e foi se
redefi ni ndo para al é m das ci ênci as da educação, estabel ecendo-se co mo fil osofi a da educação,
o que mudou a i denti dade da Pedagogi a, col ocando-a co m u ma li gação forte co m a práti ca.
Para Ca mbi (1995), é com essa nova Pedagogi a que a pesqui sa ci entífica at ual deve
trabal har e esse é ta mbé m o própri o pr obl e ma da Pedagogi a da cont e mpor anei dade. Pr obl e ma
est e que est á abert o e deverá per manecer assi m, para que se construa m novas refl exões sobre
a t e máti ca.
Segundo afir ma Tanuri (2000), a LDB nº 4024 de 20 de deze mbr o de 1961 conser vou a
or gani zação do ensi no nor mal, com aj ust es a ní vel est adual no que di z respeit o ao currí cul o.
Fi cou a critéri o dos est ados a i ni ci ati va de a mpli ar o mí ni mo est abel eci do.
Co m a l ei 4. 024/ 61, també m f oi reali zada e m São Paul o uma refor ma no ensi no
secundári o nor mal, e m que ocorrera m u ma j unção dos doi s pri meiros anos do curso secundári o
e nor mal, a cri ação de uma t erceira or gani zada por áreas e a el aboração de uma quart a séri e
dedi cada ao prepar o do pr ofessor. O obj eti vo dessa refor ma era resol ver a opção precoce e
for necer uma cult ura geral aos candi dat os.
Co m o Parecer do Conselho Federal de Educação nº 251/ 62, sur gi u a pri meira i ni ci ati va
de for mação superi or para pr ofessores pri mári os. O parecer 252/ 69 possi bilit ou o exercí ci o do
ma gi st éri o pri mári o para os est udant es de Pedagogi a que reali zasse m est udos de Met odol ogi a
e Práti cas do Ensi no Primári o. Segundo Tanuri (2000, p. 79): “t al medi da acabou por e mbasar
legal ment e o movi ment o de re model ação curri cul ar dos cursos de Pedagogi a que viri a a ocorrer
nos anos de 80 e 90”.
No cont ext o soci al, era i mpossí vel conciliar, afir ma Ca mbi (1995), as diferent es
rei vi ndi cações das di versas ca madas da soci edade. Em 1964, houve o Gol pe de Est ado e os
mi lit ares assu mi ra m o poder. A área Educacional sentiria esses pr obl e mas políti cos e
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econô mi cos pri nci pal ment e no que di z respeit o a u ma política de arrocho sal ari al, que per dur a
at é hoj e, com consequent e au ment o da concentração de renda nas ca madas alt as e médi as altas.
Depoi s de 1964, percebeu-se uma preocupação em t or nar a escol a efi ci ente e pr oduti va
co m obj eti vo de preparação para o trabal ho, para o desenvol vi ment o econômi co do país.
Co m a l ei 5. 692/ 71, foi eli mi nada a pr ofissi onali zação a ní vel gi nasi al, transf or mando
e m obri gat ori edade a ní vel de segundo grau ou e m cursos de Pedagogi a. Desaparece m ent ão os
Instit ut os de Educação. Essa l ei promoveu um sist e ma de ensi no pr ogressi vo e flexí vel para a
for mação de pr ofessores, poré m pouco foi efeti vado devi do à bur ocrati zação do sist e ma.
O Parecer do Consel ho Federal de Educação 349/ 72 i nstit ui u as disci pli nas do curso de
for mação de pr ofessores: funda ment os de educação, estrut ura e funci ona ment o do ensi no,
di dáti ca e práti ca de ensino. No ent ant o, percebeu-se que essas disci pli nas pouco contri buíra m
quant o ao cont eúdo do currí cul o. Poré m, o curso nor mal foi frag ment ado e m sua estrut ura
curri cul ar, e o pont o mai s si gnifi cant e nesse sentido foi a possi bili dade de cursar a habilit ação
para pré-escol a, que dava a condi ção para os pr ofessores trabal hare m nas quatro séries i ni ci ais
do pri meiro grau. Essa habilitação pouco i nstruí a quant o à alfabeti zação e à mat e máti ca, e esses
modos de habilitação fora m ent ão alterados e m 1987, depoi s de passar por int ensas críticas.
A HE M( Habilitação Específi ca para o Magi st éri o) passou a ser uma opção mai s vi ável
para for mação de pr ofessores, acarret ando redução das disci pli nas pedagógi cas e prepar o
precári o dos pr ofessores. Houve, comisso, uma per da da i denti dade dos cursos nor mai s e, e m
consequênci a, bai xa pr ocura, fecha ment o de cursos e descaso de políticas públi cas.
Já nos anos 80, cri ou-se um movi ment o cha mado “revit ali zação do ensi no nor mal ”, co m
o obj eti vo de revert er o quadr o caóti co e m que se encontrava essa for mação. Em 1983, fora m
cri ados Centros de For mação e Aperfei çoa ment o do Magi st éri o e m al guns est ados, est endi dos
nos anos segui nt es para outros est ados brasileiros, i ni ci al ment e fi nanci ados pel o MEC e depoi s
por cada est ado. Houve, nesse mo ment o, mui tas mel hori as nos cursos de for mação de
pr ofessores. Outros pr oj et os de for mação fora m ini ci ados pel o MEC, mas se m conti nui dade,
co m muit as trocas de tit ulares no Mi ni st éri o da Educação, e i nconcl usão de outros.
Em 1988, ocorreu a reestrut uração da HE M, co m a organi zação dos cursos e m u m só
bl oco que habilitava o professor da pré-escol a à 4ª séri e. Junt a-se a isso a re model ação dos
cursos de Pedagogi a, també m adequando a for mação do pr ofessor para as séri es i ni ci ais, i ndo
contrari a ment e à concepção t ecni cist a dos cursos e de encontro à for mação unit ári a do
pedagogo.
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Apesar de t odas as i ni ci ati vas nas duas últi mas décadas, o esforço ai nda se
confi gurava bast ant e pequeno no senti do de i nvestir de modo consist ent e e
efeti vo na quali dade de for mação docent e. O mai s grave é que as fal has na
política de for mação se fazi a m aco mpanhar de ausênci a de ações
gover na ment ais adequadas perti nent es à carreira e à re muneração do professor,
o que acabava por se refl etir na desval ori zação soci al da profissão docent e,
co m consequênci as drásti cas para a quali dade do ensi no em t odos os ní vei s
( TANURI, 2000, p. 85).

A LDB nº. 9. 394/ 96 encontrou um cenári o desor denado, quant o à for mação de
pr ofessores, e est abel eceu que, para at uar na educação bási ca, o pr ofissi onal deveri a buscar
for mação e m cursos superi ores de educação, poré m ad miti a ai nda co mo for mação mí ni ma a
ofereci da e m ensi no médi o, que seri a substit uí da pel a superi or nu m prazo de dez anos. A l ei
ai nda cont e mpl ou a for mação de ní vel nor mal superi or e m I nstit ut os Superi ores de Educação,
onde se recei a ocorrer uma f or mação práti ca, distant e da pesqui sa dos mei os uni versitári os.
Me di ant e os fat os rel at ados, apesar da lei, fi nali za Tanuri (2000), te mos ai nda muit os
desafi os rel aci onados à for mação de pr ofessores no Brasil. Muit os são os i mpasses e as
resist ênci as, ficando entre restrita a uni versi dades, i nstit ut os e escol as. Não bast a apenas
des mobili zar as i nstit ui ções for madoras j á existent es. Pr ecisa mos reali zar uma j unção de
experi ênci as e saberes adquiri dos, apr oveit ando-os para a construção de propost as at uais,
coerent es, reais e possí veis dentro do cont ext o educaci onal brasil eiro.
Segundo Ca mbi (1995) no mo ment o o que pr oble mati za a escol a cont e mpor ânea são
quatro moti vos: a escol a de massa x escola de elite; escol a de cult ura x escol a
pr ofissi onali zant e; a escola li vre x escol a conf or mati va; e a escol a de t odos x escol a sel eti va.
Tai s pr obl e mas farão part e da escol a por muito t e mpo e ati nge m t odos os ní vei s
educati vos, e, apesar de t odas as transf or mações já vi venci adas e aqui e m partes rel at adas, a
Pedagogi a busca, ai nda, na hist ória da educação e da for mação de pr ofessores, uma posi ção de
construção de uma t eori a coerent e para o fut ur o.
Di ant e do expost o, pode mos afir mar que t odas as leis e refor mas desse perí odo
referent es à Educação fora m feit as por um gr upo de pessoas ne m se mpr e envol vi do no set or
educaci onal, mas li gados se mpr e a i nt eresses soci ais e políticos. Assi m, as leis e refor mas não
pr oporci onara m mel horias na Educação no Brasil, poi s não corresponde m às reai s
necessi dades e desej os do país que t e m u ma realidade pr ópri a, e personagens pr ópri os e co m
caract erísticas pr ópri as, ta mbé m.
Ai nda conf or me pode mos aco mpanhar, a hist ória da Educação e da Pedagogi a mostra
que a educação escol ar no Br asil nunca foi pri ori dade e o acesso a el a sempr e foi restrit o a
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apenas uma ca mada soci al, e m detri ment o das outras ca madas da soci edade que per manecera m
iletradas e se m acesso à escol a.
Passados mai s de 500 anos, com mudanças si gnificati vas no sist e ma econô mi co que
ant es era volt ado para a agri cult ura, o co mér cio e a export ação, e agora est á volt ado à
i ndustri alização e à tecnol ogi a, com mudanças políticas e at é revol uções que o Brasil passou,
a Educação não foi pri ori zada e m i nvesti ment os e e m estrut ura, perma necendo co mo
repr odut ora das i deol ogi as das elites e dando acesso a el a a apenas uma parcel a da popul ação.
Essa hist ória te m sua real i mport ânci a quando pensa mos pr opost as educaci onai s para a
at uali dade, pois precisamos transpor as experi ênci as já vi venci adas, que pode m se constit uir,
sendo a base para part e das novas pr opost as, e, se mel horadas, pode m conduzir os novos
ca mi nhos da Educação. Tal vez, um equí voco e m Educação sej a abandonar radi cal ment e o que
já te mos de construí do e passar a copi ar model os de outros países, que não corresponde m a
nossa reali dade e muit o me nos at ende m aos nossos desafi os.
Out r o pont o a ser dest acado é a não conti nui dade das políticas públi cas educaci onai s
quando ocorre m trocas de gover no, e m que, na mai ori a das vezes, abandona m- se t odos os
pr oj et os e m anda ment o, não por não est are m tendo seus obj eti vos conqui st ados, mas
si mpl es ment e por sere m de outro parti do político ou el aborados por pessoas que pert ence m a
outro parti do que não está no poder.
Em t odos os mo ment os hi st óricos, a Hi st ória da Pedagogi a, que engl oba a for mação
per manent e de pr ofessores, ve m aco mpanhada de est udos de t eóri cos que e m t odo o percurso
at ent a m para a compr eensão de cada decisão e de cada movi ment o que constit ue m as ações
educati vas.
O capít ul o a seguir vem expli cit ar esses movi met os t eóri cos e te m co mo pri nci pal
pre mi ssa expor os achados dos est udi osos sel eci onados para que a refl exão sobre a te máti ca se
est abel eça de for ma abrangent e e que ao mes mo te mpo consi dere os pri nci pais pressupost os
defendi dos pel os teóri cos que se envol ve m co m a quest ão e m est udo.
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4 O ENFOQUE TEÓRI CO DA FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFESS ORES

Co m a fi nali dade de siste mati zar os est udos referent es ao e mbasa ment o t eóri co, fora m
acol hi dos aquel es consi derados rel evant es e essenci ais para est a pesqui sa, que se apresent a m
descrit os a seguir: A for mação per manent e dos pr ofessores e as políticas educaci onai s;
For mação de pr ofessores: apr oxi mações co m a for mação per manente; e A f or mação
per manent e dos pr ofessores no cont ext o da docênci a.
O aport e teóri co dest e est udo funda ment a-se em Fr eire (1991, 1996, 2002, 2009),
Gadotti (2003, 2006), Henz e Toni oll o (2015), Imbér non (2004, 2009, 2010), Nóvoa (1992,
1995), que i ndi ca m a formação per manent e como i ndissoci ável da docênci a; e m Gatti e Barret o
(1997, 2017), que cont ext uali za m as políticas docent es no Br asil; e ai nda, rel at ando sobre
docênci a, dest aca m-se Mi zuka mi (2002), Tar dif, Lessar d e Lahaye (1991), Tar dif (2002),
Schön (2000), St ecanel a (2013) e Josso (2004, 2010), que rel at a a i mport ânci a das narrati vas
da for mação, na condução do ca mi nho refl exi vo do pr ofessor, na ressi gnificação das for mas de
aprender e de ensi nar.

4. 1

A FORMAÇÃO

PERMANENTE

DOS

PROFESSORES

E

AS

POLÍ TI CAS

EDUCACI ONAI S

Co m o pr opósit o de cont ext uali zar a for mação per manent e de pr ofessores co m as
políticas educaci onai s, faz-se necessári o revi sitar al gu mas das pri nci pai s legisl ações da
Educação, tendo co mo pri mor di al e mbasa ment o a l ei 9. 394/ 96 e a Resolução nº 02/ 19, que
defi ne m as Diretrizes Curri cul ares para for mação de pr ofessores.
Nas últi mas décadas, mui tas pessoas tê m se envol vi do co m o t e ma educação; políticos,
gover nant es, est udi osos da área, i grej a, enfi m, a soci edade co mo u m t odo. É dada à educação,
por t odos esses seg ment os, a enor me responsabili dade de di mi nuir as diferenças soci ais,
mel horando a quali dade de vi da, t ornar as pessoas mai s hu manas, desenvol vendo val ores,
apr of undar as pesqui sas ci entífi cas, produzir e a mpli ar conheci ment os e mtodas as áreas, entre
outras.
Por outro l ado, a i mpr essão que t e mos é de que a educação é col ocada, pel a mai ori a,
ta mbé m, co mo a responsável pel a mai or parte das fal has da soci edade, tant o econô mi cas quant o
políticas e pessoai s.
Br andão (1981), ao fal ar sobre Educação, di z que el a precisa ser compr eendi da muit o
al é m da escol a, vist o que t odas as pessoas de t odos os gr upos, e m t odos os territ óri os e
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mo ment os, de cert a for ma est ão envol vi das co m ela, fazendo o ent endi ment o de que el a ser ve
para a sobrevi vênci a e a evol ução de t odos os seres. Para Brandão (1981, p. 14),
na espéci e hu mana a educação não conti nua apenas o trabal ho da vi da. El a se i nst al a
dentr o de u m do mí ni o propria ment e hu mano da vi da. El a se i nst al a dentr o de u m
do mí ni o pr opri a ment e hu mano de trocas: de sí mbol os, de int enções, de padr ões de
cult ura e de rel ações de poder.

Nesse movi ment o exposto por Brandão (1981), a educação est á i ntrí nseca à pr ópri a vi da
dos seres hu manos e, portant o, não pode est ar distant e dos acont eci ment os soci ais, políti cos e
cult uras que se i nt erl açam. A educação, nesse cont ext o, acont ece si gnifi cati va ment e por mei o
da co mut ação entre os i ndi ví duos e seus arredores, e isso de monstra a necessi dade de se est ar
per manent e ment e visl umbrando aprender.
No escrit o Educação e Esperança, Paul o Freire (2003, p. 52) dá ênfase a essa
necessi dade quando di z: “Seri a uma agressi va contradi ção se, i nacabado e consci ent e do
i nacaba ment o, o ser hu mano não se i nserisse nu m per manent e pr ocesso de esperançosa busca.
Est e pr ocesso é a educação”.
Vi st a como u ma per manênci a no ser hu mano, i ndispõe-se a i dei a de conclusão, de que
e m al gu m mo ment o o ser hu mano est ej a co mpl eto e apt o a não mai s buscar aprender, ou não
se envol ver ou i nt eressar pel a educação por se consi derar pront o.
Na obra Pedagogi a da Aut onomi a, Paul o Freire (2006, p. 61) acrescent a que “[...] co mo
experi ênci a especifi ca ment e hu mana, a educação é uma for ma de i nt ervenção no mundo”,
dei xando explí cit o que precisa mos da educação para que acont eça m as transf or mações que
al mej a mos, e que el a só te m razão de exi stir se levar a conqui st a e a oport uni dade.
Para Freire (2002), a educação é o pr ocesso constant e de cri ação do conheci ment o e de
busca da transf or mação-rei nvenção da reali dade pel a ação-refl exão hu mana. Segundo o aut or,
há duas for mas de educação: a educação do mi nadora e a educação li bertadora. A do mi nador a
apenas aceit a e ent ende a reali dade e transfere o conheci ment o; a li bertadora se envol ve co m a
cri ação do conheci ment o e com a refl exão sobre a práti ca, visando transf or mar a reali dade. É
e m rel ação a est a que este trabal ho se report a.
Para que ocorra uma mel hor compr eensão e m rel ação à Educação do Brasil, faz-se
necessári o conhecer a recent e traj et ória brasil eira, no cont ext o das legisl ações e das políti cas
educaci onais para, a partir del as, est abel ecer rel ações sobre as i nt enções e ações expressas nas
leis, tendo co mo pri nci pal i nt ent o o entrel aça ment o co m a for mação per manent e de pr ofessores.
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Para isso, é oport uno cont ext uali zar as pri nci pai s leis educaci onai s, muit as vezes
i nstrí nsecas às Constit ui ções e outras vezes expressas por l ei específi ca. Al é m di sso, ressalt ase que esse movi ment o legisl ati vo na educação não acont ece de maneira isol ada, mas est á
envolt o e m acont eci ment os hist óricos e soci ais que i nt erfere m si gnifi cati vame nt e no cont ext o.
Conhecendo os fat os i mport ant es da hist óri a da educação escol ar no Brasil, desde a
pri meira Constit ui ção de 1824, que não fazi a nenhu ma referênci a à pal avra “educação”, at é o
fi nal dos di as de hoj e, busca-se est abel ecer uma li gação entre cada perí odo hist órico e a
legisl ação educaci onal em vi gor.
Quando est uda mos as políticas educaci onai s, percebe mos que a pri meira Constit ui ção
Br asil eira (1891), a primei ra do Perí odo Republi cano, fez poucas referênci as à educação,
del egando a responsabilidade de l egisl ar sobre o assunt o para os est ados. Isso acont eceu at é
1930, quando foi i nstit uído o MEC ( Mi ni st éri o da Educação e Cult ura, 1931) com a cri ação do
Pl ano Naci onal de Educação (1930) e da escol ari dade pri mári a obri gat ória.
Depoi s de muit os e mbat es, e m 1961, foi pr omul gada a pri meira Lei de Diretrizes e Bases,
LDN nº 4. 024, que considerava que a pessoa possui direit os nat urais e que não cabe ao Est ado
garanti-l os ou negá-l os, mas si mpl es ment e respeitá-l os. Areferi da l ei, LDB 4. 024 / 61, dá mai s
aut ono mi a aos ór gãos estaduai s, di mi nui ndo a centrali zação do poder no MEC, e i nstit ui a
for mação do pr ofessor para o ensi no pri mári o no ensi no nor mal de grau gi nasi al ou col egi al
(art. nº 52) e para o ensi no médi o nos cursos de nível superi or (art. nº 59).
A Lei de Diretri zes e Bases nº 5692/ 71 l egi slou sobre a for mação preferenci al do
pr ofessor para o ensi no de 1º grau, da 1ª à 4ª séri es, e m habilitação específica no 2º grau (art.
30) e ao ní vel de graduação (art nº. 30 e art. nº. 77), al é m da for mação preferenci al dos
especi alist as da educação e m curso superi or de graduação ou pós- graduação (art. nº 33),
prevendo um núcl eo comu m para o currí cul o de 1º e 2º graus e uma parte di versifi cada e m
função das peculi ari dades l ocais (art. nº 4). Essa lei de monstra flexi bilização na for mação,
adequação às diferenças regi onai s e el evação da for mação co m o passar do te mpo.
Levando e m consi deração as legisl ações da Educação do Brasil e seus respecti vos
perí odos hist óricos, det ect a mos que muit o pouco do que se pl anej ou foi efeti vado. Co mo nos
de monstra Gatti (1997, p. 10) e m seus est udos, expli citando que “pouco dist o se concreti zou e
muit o se bur ocrati zou, pelas nor mati zações subsequent es, quer e m ní vel federal, quer e m ní vel
est adual ”.
Apesar das boas i nt enções legisl ati vas, fat ores burocráti cos e a falt a de i nt eresse políti co
para co m a Educação fi zera mco m que muit o pouco se efeti vasse e mt odos os ní veis federati vos,
e o que era para ser mobi lizado se i nstit ui u apenas na for ma de papel.
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No ano de 1988, foi promul gada no Brasil a nova Constit ui ção Federal (1988), tendo
co mo fat or det er mi nant e a educação co mo direit o de t odos, na for ma da obri gat ori edade e da
grat ui dade, que deve ser promovi da e garanti da pel o Est ado. A Constit uição de 1988 trouxe
ai nda co mo pre mi ssas a educação baseada nos pri ncí pi os de i gual dade, plurali dade de i dei as,
li ber dade, grat ui dade e da gest ão de mocráti ca do ensi no públi co. Al ei ai nda se diferenci a pel a
val ori zação dos pr ofissi onai s da Educação e o est abel eci ment o de um pi so sal ari al para el es.
Agr egando a Constit ui ção de 1988, a lei est abel ece o Pl ano Naci onal de Educação,
co m duração pl urianual, visando à articul ação e ao desenvol vi ment o do ensi no e m seus
di versos ní veis e à i nt egração das ações do Poder Públi co que conduza m à erradi cação do
analfabetis mo, à uni versali zação do at endi ment o escol ar, à mel hori a da quali dade do ensi no,
à for mação para o trabalho; à pr omoção hu maní stica, ci entífica e tecnol ógi ca do Paí s (art.
nº 24).
Co m a pr omul gação da Constit ui ção de 1988, a LDB ant eri or (4024/ 61) foi consi derada
obsol et a, pois não at endia mai s às i nt enções da nova Constit ui ção e era preci so a el aboração de
u ma Lei de Diretrizes e Bases que se ocupasse dessas novas exi gênci as. Após cerca de dez anos,
já na vi gênci a do regi me militar (1964- 1985), a Lei nº 4. 024/ 1961 foi reformul ada pel a Lei nº
5. 692/ 1971.

A at ual lei 9. 394/ 96, baseada no pri ncí pi o do direit o uni versal à educação para t odos,
trouxe di versas mudanças e mrel ação às l eis ant eri ores, como a i ncl usão da Educação Infantil,
car ga horári a mí ni ma de oit ocent as horas distri buídas e m duzent os di as na educação bási ca (art.
24); núcl eo co mu m para o currí cul o do ensi no funda ment al e médi o e uma part e di versifi cada
e mf unção das peculi ari dades l ocais (art. 26); for mação dos especi alist as da educação e m curso
superi or de pedagogi a ou pós- graduação (art. 64); est abel ece que a União deve gast ar no
mí ni mo 18 % e os est ados e muni cí pi os no mí nimo 25 % de seus respecti vos orça ment os na
ma nut enção e no desenvol vi ment o do ensi no públ ico (art. 69) e ai nda prevê a cri ação do Pl ano
Naci onal de Educação (art. 87).
Gatti (1997) analisa que nessa lei est ão os pri nci pais aspect os e condi ções para um
exercí ci o pr ofissi onal digno. E cabe agora cabe a cada est ado e a cada muni cí pi o oferecer
condi ções de trabal ho e carreira, visando à qualidade do ensi no e às perspecti vas cult urai s da
cont e mpor anei dade.
No ano de 2015, o Consel ho Naci onal de Educação, por mei o da Resol ução de nú mer o
2, defi ni u as Diretrizes Curri cul ares para a for mação i ni ci al e m ní vel superior e para a for mação
conti nuada, consoli dando as nor mas naci onai s para a for mação e for mação conti nuada de
pr ofissi onai s do magi st éri o para a Educação.
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A Resol ução consi der ou os pri ncí pi os que nort eia m a base co mu m nacional para a
for mação i ni ci al e conti nuada:
a) Sóli da for mação t eóri ca e i nt erdisci pli nar; b) uni dade t eori a- prática; c) trabal ho
col eti vo e i nt erdisci pli nar; d) co mpr o mi sso soci al e val orização do pr ofissi onal da
educação; e) gest ão de mocrática; f) avali ação e regul ação dos cursos de for mação
( CNE, 2015, p. 2).

A Resol ução dest aca t a mbé m a i mport ânci a de se cont ext uali zar os pr oj et os de for mação
de pr ofessores co m a vi da, o conheci ment o, a cultura, o est udant e e a i nstitui ção. Encarrega os
sist e mas de educação e as i nstit ui ções for madoras da pr omoção da for mação i ni ci al e
conti nuada dos pr ofissi onai s do magi st éri o e concebe a i mport ânci a de uma f or mação que se
desenvol ve na construção de val ores éti cos, li nguísticos, est éticos e políticos, na soci ali zação,
construção e i novação do conheci ment o.
No arti go 3º, parágraf o 3º, o parecer defi ne assi ma for mação i ni ci al e continuada:
A f or mação docent e i ni ci al e conti nuada para a educação bási ca constit ui pr ocesso
di nâ mi co e co mpl exo, direcionado à mel hori a per manente da quali dade soci al da
educação e à val ori zação pr ofissi onal, devendo ser assu mi da e m regi me de
col aboração pel os ent es federados nos respecti vos sist e mas de ensi no e desenvol vi da
pel as i nstit ui ções de educação credenci adas ( CNE, 2015, p. 4).

Al guns pri ncí pi os da formação de pr ofissi onai s do magi st éri o da educação bási ca fora m
defi ni dos na Resol ução nº 2 / 2015, entre el es está a equi dade no acesso à for mação i ni ci al e
conti nuada, contri bui ndo para a redução das desi gual dades soci ais, regionai s e l ocai s e a
arti cul ação entre for mação i ni ci al e for mação conti nuada, be m co mo entre os diferent es ní vei s
e modali dades da educação.
O déci mo pri ncí pi o da referi da Resol ução co mpr eende os pr ofissi onai s do magi st éri o
co mo agent es for mati vos de cult ura e da necessi dade de seu acesso per manent e a i nfor mações,
vi vênci as e at uali zação cult urais.
É exi gênci a da Resol ução ta mbé m a articul ação entre ensi no, pesqui sa e ext ensão, a fi m
de garantir quali dade na for mação ofereci da e consi deração das necessi dades dos seg ment os
soci ais, al é m de del egar aos Pr oj et os Político- Pedagógi cos das i nstit ui ções e aos sist e mas de
ensi no a or gani zação dos cont eúdos específi cos e pedagógi cos que constit uirão os pr oj et os de
for mação de pr ofessores.
No arti go 17, a Resol ução Nº 2/ 2015 dispõe sobre o ent endi ment o da oferta de for mação
conti nuada, que pode acont ecer por mei o de ativi dades for mati vas e cursos de at uali zação,
ext ensão, aperfei çoa ment o, especi ali zação, mestrado e dout orado, com o obj eti vo de agregar
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novos saberes e práti cas, articul ados às políticas e à gest ão da educação, à área de at uação do
pr ofissi onal e às i nstit ui ções de educação.
Al é m di sso, no arti go 19 da Resol ução nº 2/2015, dest aca-se o pressupost o de
val ori zação dos pr ofissi onai s do magi st éri o por mei o dos pl anos de carreira que deve m pr over
a respeit o da val orização dos pr ofissi onai s na for ma fi nanceira pel a pr ogressão na carreira,
acesso e pr ovi ment o ao car go, for mação i ni ci al e conti nuada e a i ncl usão de horas ati vi dades
na car ga horári a dos pr ofessores. Ai nda dentro da val ori zação dos docent es, a Resol ução apont a
a necessi dade da oferta de pr ogra mas per manent es e regul ares de for mação e aperfei çoa ment o
pr ofissi onal, licenças remuneradas e for mação em ser vi ço.
Percebe-se que o Conselho Naci onal de Educação (2015), por mei o dessa Resol ução,
co mpr eende a i mport ância da for mação conti nuada de pr ofessores, da refl exão sobre a práti ca
por mei o do encontro com os pares, da construção col eti va dos saberes e do desenvol vi ment o
do pr ofessor por mei o da práti ca e do decorrer dos anos e m ser vi ço.
Faz-se necessári o, nesse mo ment o, menci onar que, no di a 20 de deze mbr o de 2019,
entrara m e m vi gor as Di retrizes Naci onai s para for mação i ni ci al de pr ofessores da educação
bási ca; port ant o, dentro do espaço t e mpor al da realização dest a pesqui sa.
O Parecer nº 2/ 2019, “Text o referênci a – diretrizes curri cul ares naci onai s para a
for mação i ni ci al de pr ofessores da educação básica e i nstit ui a base nacional comu m para a
for mação i ni ci al de pr ofessores educação bási ca”, si nali za uma séri e de i nt enções e de
pre mi ssas e exi gênci as de or gani zação da for mação i ni ci al dos pr ofessores e rel at a sobre a
for mação conti nuada, esta últi ma de i nt eresse dest a pesqui sa. O Parecer est abel ece que as
i nstit ui ções for madoras deverão or gani zar o pr ocesso de avali ação dos licenci andos “de for ma
conti nuada e articul ada co m os a mbi ent es de aprendi zagens” ( BRASI L, 2019, p. 34) e que o
Instit ut o Naci onal de Estudos e Pesqui sas Educacionai s Aní si o Tei xeira (Inep) faça aj ust es para
cont e mpl ar as mudanças no Exa me Naci onal de Dese mpenho dos Est udantes ( Enade).
Int erpret a-se o pr ofessor como u ma pessoa que t em papel i mport ant e na vida de outras
pessoas, que faz a diferença na vi da de cri anças, de j ovens e de adult os, e que isso é possí vel
j ust a ment e tendo e m vi sta que a educação enquant o práti ca soci al não pode ser ent endi da de
for ma ho mogênea, mas si m deve ser percebi da dentro de um cont ext o e de uma det er mi nada
reali dade, se mpr e pl ural e di versa. O Parecer expressa, aci ma de t udo, a concepção e os
pri ncí pi os da i dei a de base comu m naci onal para a for mação de pr ofessores. Desse modo, el e
enunci a al gu mas conqui stas para a for mação dos profissi onai s ao consoli dar nor mas e diretri zes
naci onai s e msi nt oni a com a defesa da escol a pública de quali dade e decl ara ai nda a necessi dade
de a for mação de pr ofessores articul ar-se às políticas públi cas de educação.
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Tai s Diretrizes Curricul ares Naci onai s para for mação de pr ofessores fazem r eferênci a
ai nda ao padrão de qualidade e ao sist e ma naci onal de avali ação da educação superi or vi sando
garantir proj et os i nstit ucionai s que pr omova m a mel hora da for mação i ni cial e conti nuada dos
pr ofessores para o at endi ment o às diferent es etapas e modali dades da educação bási ca.
Pode mos verificar al gumas críticas quant o ao dispost o aci ma, quando são ouvi dos os
pr ofessores, poi s muit as vezes as Diretrizes est abel eci das pel o Parecer nº 2/ 2019 não
cont e mpl a m a opi ni ão e as necessi dades reais dos educadores e não são considerados os est udos
das enti dades ci entíficas da área educaci onal, especi al ment e da Associ ação Naci onal pel a
For mação dos Pr ofissi onai s da Educação ( Anf ope).
Rei s, Curr y e Zanar di (2018) nos apont a m a observação que exi st e m, nessas Diretrizes,
assi m co mo na Base Naci onal Co mu m Curri cular, pont os que dei xa m evasi vas quant o à
for mação de pr ofessores, a pouca cl areza quant o aos recursos para o fi nancia ment o e para que
se efeti ve uma base naci onal de mocráti ca, federati va e diferenci ada, como t a mbé m o não
acol hi ment o das críticas reali zadas durant e a sua el aboração. Assi m post o, percebe-se t a mbé m
que a reali dade da educação brasil eira est á bem di st ant e de ati ngir as pret ensões dessas
Res ol uções. Est a mos a ca mi nho, mas, ai nda, com desafi os const ant es, pri nci pal ment e no que
di z respeit o aos i ncenti vos pel a busca de for mação e de for mação conti nuada, tant o no que di z
respeit o ao aspect o fi nanceiro quant o e m rel ação ao t e mpo desti nado aos est udos, dentr o da
car ga horári a dos pr ofessores.
Ai nda se faz necessári o dest acar que t e mos um percurso muit o recent e e m educação e m
rel ação a leis e políticas públi cas. O que j á foi legi sl ado é ai nda muit o dist ant e da reali dade,
consi derando a grande extensão t errit ori al do Brasil e suas di versi dades e desi gual dades.

4. 2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES:

APROXI MAÇÕES

COM

A FOR MAÇÃO

PERMANENTE

Nas últi mas décadas, o professor e sua for mação embasara m al guns est udos e pesqui sas
na área da Educação. Esses doi s enf oques, o pr ofessor e sua for mação, são escol hi dos para
est udo, por que que m conhece e trabal ha co m educação reconhece o ta manho da i mport ânci a
que o pr ofessor te mfrente aos pr ocessos educaci onai s, pri nci pal ment e e m rel ação ao ensi no e
à aprendi zage m.
A f or mação per manent e de pr ofessores, nos últi mos anos, ve m ganhando espaço entre
os pesqui sadores. Tal vez devi do ao fat o de que se acredit a que o i nvesti ment o e mf or mação de
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pr ofessores, quer sej a fi nanceira, quer sej a vi a de oport uni dades e i ncenti vos, possa ser um dos
pri nci pais i mpul si onadores da quali dade da educação de um paí s.
A f or mação conti nuada de pr ofessores passa pel a condição de que est es vão
assu mi ndo u ma i denti dade docent e, o que supõe a assunção do fat o de sere m suj eit os
da for mação, e não obj et os dela, co mo mer os i nstru ment os mal eáveis e mani pul ávei s
nas mãos de outros (I MBÉRNON, 2010, p. 11).

Para I mbér non (2010), a ênfase na for mação per manent e precisa est ar li gada ao
e mpodera ment o do pr ofessor na docênci a, que o constit ui como suj eit o capaz de t omar deci sões
e t a mbé m co mo capaz de reali zar escol has e mrel ação a sua for mação e e msua carreira docent e,
buscando, por mei o da consci enti zação, a percepção da abrangênci a, das li mit ações e da
i mport ânci a de seu trabalho enquant o docent e.
Em referênci a à for mação de pr ofessores, são apont ados os est udos de Ant óni o Nóvoa
(1995), consi derando a import ânci a de t odos os seus trabal hos sobre o assunt o e das suas
contri bui ções para est e proj et o. Passo a escrever sobre a rel evânci a desse espaço/ perí odo de
for mação i ni ci al para a constit ui ção pr ofissi onal desse suj eit o. Em seu li vro Vi das de
prof essores (1995), o autor mostra que, nas últi mas décadas, os especi alist as e m educação t ê m
se esforçado para raci onali zar o ensi no, na t ent ati va de eli mi nar as práti cas pedagógi cas que
não col abora m para o trabal ho escol ar. No ent ant o, essa raci onali zação res ult ou na crise de
i denti dade dos pr ofessores, contri bui ndo assi m para i nt ensificar cert o control e sobre el es,
favorecendo o seu pr ocesso de despr ofissi onali zação.
Mas a i nt egração dest as abordagens no espaço educati vo, sobret udo na área da
for mação de for madores, não te m si do fácil: do pont o de vist a prático, verifica-se a
ausênci a de u ma t eori a da for mação dos adult os, que for neça u m suport e sóli do à
el aboração de model os i novadores e à reali zação de práticas alt ernati vas; do pont o de
vi st a teóri co, as fragili dades concept uais das Ci ênci as da Educação pr ovoca m u ma
necessi dade de afir mação com base nos paradi g mas ci entíficos do mi nant es, o que
difi cult a a e mer gênci a de novas perspecti vas ( NÓVOA, 1995, p. 19).

Quando Nóvoa (1995) retrat a a for mação de pr ofessores de um pont o de vist a práti co,
di spõe que el a ai nda está estreita ment e li gada aos paradi gmas do mi nant es, poi s i nexi st e m
práti cas de for mação que sust ent e mf or mas i novadoras de práti cas educativas.
Est eban (2002), fazendo referênci a à for mação i nici al baseada e mt eori as que ser virão
para gui ar a fut ura prática docent e, segui da de obser vação de práti cas e pel a at uação do
est udant e co mo est agi ário, rel at a que essas ações, e m al guns mo ment os, ignora m o pr ocesso
pedagógi co e sua a mplit ude, caract eri zado pel a i ncert eza, pel as diferenças e pel a
i mprevi si bili dade.
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Tendo present e essa estrut ura de for mação, det ecta mos que ne m se mpr e el a l eva e m
consi deração as reali dades e m que o pr ofessor desenvol ve a docênci a, como t a mbé m não l eva
e m cont a a di versi dade dos cont ext os soci ais dos al unos e das escol as que os pr ofessores irão
encontrar e muit o menos os i nú mer os desafi os que farão part e do coti di ano desses pr ofessores.
Co mpr eendendo mel hor a carreira do pr ofessor e t udo o que el e representa e agrega
enquant o pr ofissi onal, na soci edade e para a soci edade, Nóvoa (1995) realizou um est udo que
nos per mit e visl umbr ar de maneira di nâ mi ca os estági os que a grande mai oria dos pr ofessores
vi venci a durant e seus anos de docênci a. Esses estudos contri bue m si gnifi cati va ment e para que
possa mos co mpr eender ai nda mel hor as necessi dades de for mação, i dentificando as pri nci pai s
lacunas exi st ent es, podendo est abel ecer rel ações diferenci adas para cada mome nt o de sua vi da.
Nóvoa (1995) di vi de a carreira do pr ofessor e mfases. A pri meir a, a entrada na carreira,
que se caract eri za pel o ent usi as mo i ni ci al, a experi ment ação, a sobrevi vênci a e a descobert a.
Em segui da, a fase da estabilização, o pert enci ment o a um gr upo pr ofissi onal e a i ndependênci a.
Junt a m-se a isso a afir mação perant e os col egas, a li ber dade e a afir mação. O aut or rel at a na
sequênci a a fase da di versificação. Os pr ofessores nessa fase são os mai s moti vados, di nâ mi cos
e e mpenhados, e busca m prestí gi o e mai s aut ori dade por mei o da busca de acesso aos post os
ad mi ni strati vos. Depoi s da est abilização, presencia-se a fase escrit a como um senti ment o de
roti na e uma crise exi st enci al e m que os pr ofessores exa mi na m o que t erão feit o da sua vi da
co mparando co m os objeti vos dos pri meiros tempos. Depoi s há a fase de sereni dade e
di st anci a ment o, que faz co m que o pr ofessor i nvist a menos na sua carreira e nas suas ações
di ári as e aument e sua sereni dade e o dist anci a ment o afeti vo t ant o com a profi ssão co mo co m
os al unos. Em segui da, te mos o conser vantis mo, com pr ofessores mai s prudent es, rí gi dos e
resist ent es a i novações. Por fi m, a fase do desi nvesti ment o, conduzi da pelo desi nt eresse pel os
acont eci ment os mai ores da escol a de for ma pr ogressi va.
O que se percebe, a partir desses fat os, é que os pr ofessores vi ve m muit as transi ções
durant e sua vi da pr ofissional e que, di ant e de cada mo ment o, busca m f ormação diferenci ada e
suas refl exões se move m para diferent es direções, dependendo do mo ment o vi vi do na carreira
docent e.
Esses est udos de Nóvoa (1995) vê m ao encontro do que nos di z Mari a Isabel da Cunha
(2017), quando rel at a que o que o pr ofessor considera i mport ant e para sua for mação depende
muit o do mo ment o que el e est á vi vendo, val orizando aspect os que considera i mport ant es e
rej eit ando outros, se mpr e levando e m consi deração suas pr ópri as necessi dades.
I mbér non (2004) co mpl e ment a, escl arecendo que a for mação deve observar outr os
â mbit os, como ci entífico, cult ural, cont ext ual, psi copedagógi co e pessoal, ajudando co mi sso o
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pr ofessor a assu mi r a tarefa educati va e mt oda a sua co mpl exi dade e fazendo co m que se t or ne
u m pr ofessor refl exi vo e fl exí vel com o ri gor necessári o, apoi ando suas ações e m u ma
funda ment ação.
Um pr ofessor se t orna reflexi vo e flexí vel, no decorrer da sua práti ca, por isso é muit o
i mport ant e que haj a uma preocupação co m isso, poi s, por i nt er médi o del a, o pr ofessor
transf or ma e reconduz suas novas práti cas, e mbasado e m t udo o que busca e m cursos,
encontros, si mpósi os, leituras e aci ma de t udo pel as trocas entre seus pares.
José Est eves (1995) pot enci ali za essa pre mi ssa quando escreve, no li vro organi zado por
Ant óni o Nóvoa, Profissão Prof essor, que a concepção de for mação i ni ci al de pr ofessores deve
se preocupar co m a prática, i dentificando co mo o pr ofessor pode se apr oximar dos “estil os” de
aprendi zage m dos al unos, procurando t or nar acessí veis os cont eúdos a t odos.
Faz-se necessári o pensar que os pr ofessores, assim co mo outros pr ofissi onai s, est ão
i nseri dos e m u m cont ext o soci al que i nfl uenci a si gnificati va ment e suas ações e suas concepções
pedagógi cas e por isso precisa m ser consi derados no que di z respeit o a sua for mação. Assi m,
pode mos dest acar as rel ações soci opedagógi cas que são expost as nos est udos de Cunha ( 2017)
co mo sendo funda ment ais para a construção de um bo m pr ofessor, e, port ant o, est udar o
pr ofessor e essas rel ações é muit o i mport ant e para que m i nt enci ona conhecer o pr ocesso de
for mação dos pr ofessores e transf or má-l o.
Para fi ns dest e est udo, conceit ua-se “for mação conti nuada”, segundo a concepção de
Rodri gues e Est eves (1993), como aquel a que t e m l ugar ao l ongo da carreira pr ofissi onal, após
a aqui si ção da certificação pr ofissi onal i ni ci al concl uí da, que t e m a i nt enção de mel horar os
conheci ment os, as habilidades práti cas e as atit udes dos pr ofessores na busca de mai or efi cáci a
na educação dos al unos.
Gadotti (2003) co mpl e ment a a i dei a de que o pr ofessor deve ser capaz de investi gar, de
ser flexí vel e de recri ar cont eúdos e mét odos, de identificar pr obl e mas de aprendi zage m e de
resol ver diferent es sit uações educati vas. E vai alé m di sso, o pr ofessor hoj e preci sa ser u m
pr ofissi onal capaz de cri ar conheci ment os.
Par a nós, a for mação conti nuada do pr ofessor deve ser concebi da co mo refl exão,
pesqui sa, ação, descobert a, organi zação, funda ment ação, revi são, construção t eóri ca
e não co mo mera aprendi zage m de novas técni cas, at uali zação e m novas receit as
pedagógi cas ou aprendi zage m das últi mas i novações tecnol ógi cas ( GADOTTI, 2003,
p. 31).

Para I mbér non (2010, p. 43), “Refl etir sobre a prática educaci onal, medi ante a análise
da reali dade do ensi no, da l eit ura pausada, da troca de experi ênci as. Estrut uras que t or ne m
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possí vel a compr eensão, a i nt erpret ação e a i nt ervenção sobre a práti ca” . O pr ofessor preci sa
se sit uar co mo pr ot agonist a e i nvent or de suas reflexões, t omando consci ênci a da i mport ânci a
desse movi ment o para a construção de sua for mação, que acont ece por mei o de vári as for mas
e ao l ongo de t oda a sua vi da pr ofissi onal.
Descobrir, organi zar, funda ment ar, revisar e construir a teori a passa m a ser pont oschave na for mação do pr ofessor, dei xando de lado a concepção de que a for mação é a
at uali zação ci entífica, didáti ca e psi copedagógi ca.
Para o aut or, o pr ofessor, para ser capaz de participar da for mação per manent e, preci sa
est ar preparado para a cooperação, é preciso formar -se para a cooperação. Essa cooperação
pode ser ent endi da co mo o trabal ho desenvol vi do por pares, as trocas entre os pares que deve m
ser oport uni zadas nas escol as, nos encontros de for mação e no di a a di a do trabal ho da escol a.
Assi m, co mpr eendi da a cooperação, há a i dentifi cação co m os mes mos desafi os e probl e mas,
as sugest ões para a sol ução de pr obl e mas e a i dentificação co m as dificul dades e sugest ões
pr oveni ent es do gr upo.
De u ma for ma bast ant e práti ca, Gadotti (2003) expõe al gu mas condi ções de efeti vação
da for mação conti nuada do pr ofessor, que aliás é um direit o, como j á rel at a mos. O aut or
percebe a i mport ânci a de o pr ofessor dispor de 4 horas se manai s de estudo co m os col egas,
frequent ar cursos apr of undados, ter acesso à bi bli ografia at uali zada, compartil har e publi car
sua experi ênci a e m congressos educaci onai s e redes. Gadotti (2003) expli ca muit o be m t al
cooperação. Para el e, a aut ono mi a e a parti ci pação nas for mas col aborati vas de aprendi zage m
deve m ser o foco da formação do novo pr ofessor.
A aut ono mi a t a mbé m é me nci onada por Paul o Freire (1997) e m seus escrit os sobre a
for mação conti nuada, que, pel a i mport ânci a e abrangênci a da t e máti ca, construi u uma obra para
esse assunt o, muit o revisitada nas pesqui sas e m educação.
Aut ono mi a é o que expressa Paul o Freire (1997) ao trat ar da for mação de pr ofessores,
di zendo que a Pedagogi a da Aut ono mi a se defi ne por mei o de uma práti ca educati va que exij a
t omada de posi ção, de deci são e coerênci a entre o que o pr ofessor di z, o que el e escreve e o que
el e faz. Respeit ar a aut ono mi a e i denti dade do educando exi ge que a prática sej a coerent e a
isso. Por isso, o pr ofessor precisa vi venci ar, durante sua for mação, experi ênci as que esti mul e m
a deci são e a responsabilidade. Co mo nos apont a Freire (1997, p. 67), “saber que devo respeit o
à aut ono mi a e à i denti dade do educando exi ge de mi m u ma práti ca e mt udo coerent e co m est e
saber”.
A aut ono mi a ocupa grande part e dos est udos de Paul o Freire (1997), que acredit ava que
é por mei o del a que o professor substit ui a dependênci a pel a li ber dade. Consi dera essa
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substit ui ção uma construção, muit as vezes penosa, mas que conduz a uma responsabili dade que
ta mbé m vai sendo assu mi da.
I mbér non (2004), por sua vez, ta mbé m consi dera a i mport ânci a de abrir ca mi nhos na
for mação dos pr ofessores para a construção da aut ono mi a pr ofissi onal e que el a sej a
co mpartil hada, vist o que a pr ofissão docent e deve co mpartil har o conheci ment o co m o cont ext o
e co m o desenvol vi ment o de capaci dades refl exivas e m gr upo, que devem ser vir, segundo o
aut or, para a rupt ura de tradi ções, i nérci as e i deol ogi as i mpost as pel a hist ória.
Ai nda para Freire (1997), a ver dadeira for mação docent e precisa se preocupar co m o
exercí ci o da critici dade que l eva da curi osi dade ingênua à curi osi dade epist e mol ógi ca, co mo
ta mbé m co m as e moções: da sensi bili dade, da afeti vi dade, da i nt ui ção, da adi vi nhação.
Fr eire (1997, p. 20) rel aci ona a for mação dos professores ao exercí ci o da pr ofissão
docent e. O aut or rel at a isso ao di zer que “[...] pel o fat o de, ao l ongo da hist ória, ter i ncor porado
à sua nat ureza não apenas saber que vi vi a mas saber que sabi a e, assi m, saber que podi a saber
mai s. A educação e a formação per manent e se funda m aí ”. À vist a disso, percebe mos que é o
fazer que t orna o i ndi víduo o que el e é, tant o no que di z respeit o ao aspect o pessoal co mo
pr ofissi onal. É na ação e na i nt eração que o pr ofessor se constit ui, por mei o de suas i nú mer as
experi ênci as vi vi das, das escol as e m que dese mpenhou seu trabal ho, das mui t as pessoas co m
que m convi veu.
Out ra concepção que o pr ofessor precisa perceber, segundo Freire (1997), é a de que
so mos seres i nacabados, e m construção, somos pessoas e por isso aprendemos durant e t oda a
nossa exi st ênci a. “Sei que i gnor o e sei que sei. Por isso, tant o posso saber o que ai nda não sei
co mo posso saber mel hor o que j á sei. E saberei tão mel hor e mai s aut enti came nt e quant o mai s
efi caz ment e construa mi nha aut ono mi a e mrespeit o à dos outros” ( FREI RE, 1997, p. 106).
Nenhu m i ndi ví duo de sã consci ênci a pode se consi derar conhecedor de t udo,
consi derando a di versi dade e co mpl exi dade dos conheci ment os, das di versas experi ênci as e na
rápi da perfor mance, das descobert as e dos avanços i nt el ect uais, sociai s e tecnol ógi cos,
percebendo t a mbé m nesse cenári o a gl obali zação e seus refl exos e m nosso coti di ano.
Fr eire (1997) di z ai nda que, onde exi st e vi da, existe se mpr e o i nacaba ment o e, port ant o,
a possi bili dade de aprendi zage m, de construção. Dessa for ma, enquant o vi ver mos, va mos
aprender, construi ndo novas for mas de ensi nar e j unt o co m el as novas for mas de aprender,
nu ma di nâ mi ca per manent e.
Co mo pr ofessor não me é possí vel aj udar o educando a superar sua i gnorânci a se não
super o per manent e ment e a mi nha. Não posso ensi nar o que não sei. Mas, est e, repit o,
não é saber de que apenas devo fal ar e fal ar co m pal avras que o vent o l eva. É saber,
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pel o contrári o, que devo vi ver concret a ment e co m os educandos ( FREI RE, 1997, p.
107).

É evi dent e que, por mei o do fazer, o pr ofessor constrói di a a di a suas concepções, suas
i nt enções e vai se transf or mando e transf or mando suas ações. So ment e dessa for ma, conseguirá
perceber as necessi dades de seus al unos e as suas pr ópri as, buscando a superação.
Para Nóvoa (1995), os professores precisa m conqui st ar mai or aut ono mi a na gest ão da
sua pr ópri a pr ofissão, e mque se rompa co m a visão funci onari zada do pr ofessor e se est abel eça
u m est at ut o pr ofissi onal aut ôno mo. O Est ado assu me assi m u m papel de aco mpanha ment o e
col oca ent ão a pr ofissão docent e di ant e de outros desafi os.
A f or mação de pr ofessores precisa ser repensada, passando se mpr e pel a concepção
refl exi va sobre a práti ca docent e. Assi m, para Nóvoa (1995), é nat ural que os esf orços
“i novadores” na área da for mação de pr ofessores cont e mpl e m práti cas de for mação-ação e de
for mação-i nvesti gação.
Os pr ofessores tê m u m grande desafi o. Para Nóvoa (1995), as escol as possue m u m
grande nú mer o de pr ofissi onai s qualifi cados acade mi ca ment e. Não se pode conti nuar a
me nosprezar capaci dades de desenvol vi ment o do pr ofessor. “ O pr oj ect o de uma aut ono mi a
pr ofissi onal exi gent e e responsável pode recri ar a pr ofissão docent e e preparar um novo ci cl o
na hist ória das escol as e seus act ores” ( NÓVOA, 1995, p. 31).
Ai nda para o aut or, é na escol a, e mt or no de pr obl emas pedagógi cos ou educati vos reais,
que se desenvol ve a ver dadeira for mação, que é uma conqui st a pessoal feita co m muit as aj udas.
Só o pr ofissi onal é responsável por sua for mação, que por sua vez é um processo.
Nóvoa (1992) cha ma a atenção à necessi dade de se trabal har de for ma di versificada nos
model os e nas práti cas de for mação, i nstit ui ndo novas rel ações dos pr ofessores co m os saberes
pedagógi co e ci entífico.
A f or mação de pr ofessores deve ser concebi da co mo um dos co mponent es de
mudança e m conexão estreita co m os outros set ores e áreas de i nt ervenção, e não
co mo u ma espéci e de condi ção prévi a da mudança. A for mação não se faz ant es da
mudança, faz-se durant e, produz-se nesse esforço de i novação e de pr ocura dos
mel hor es percursos para a transfor mação da escol a ( NÓVOA, 1992, p. 28).

Pensando que a educação não pode ser apenas repr odut ora, mas, ao contrári o, el a deve
buscar uma construção, uma reconstrução para a mudança desej ada, a for mação dos pr ofessores
dos di versos â mbit os educati vos deve al mej ar novas alternati vas educati vas, cri ando
mecani s mos que auxiliem a contrapor o que não desej a mos mai s nas escolas e na soci edade.
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I mbér non (2010) defi ne o novo papel da for mação conti nuada e a posição que os
pr ofessores deve m assu mir nesse novo papel quando di z que
a for mação conti nuada de pr ofessores passa pel a condi ção de que est es vão assu mi ndo
u ma i denti dade docent e, o que supõe a assunção do fato de sere m suj eit os da
for mação, e não obj et os del a, co mo mer os i nstru ment os mal eáveis e mani pul ávei s nas
mã os de outros (I MBÉRNON, 2010, p. 11).

Os pr ofessores precisa m est ar cada vez mai s preparados para trabal har co m a i ncert eza,
co m i mpr evi st os e com sit uações co mpl exas. É i mport ant e que o pr ofessor sej a capaz de
obser var, questi onar e redi mensi onar seu di a a dia de acor do co m as necessi dades que sur ge m
e m sua ação.
Tal movi ment o só se t orna concret o através do per manente di ál ogo prática-t eori apr áti ca. A práti ca si nali za quest ões e a teori a aj uda a apreender est as si nali zações, a
i nt er pret á-l as e a propor alternati vas, que se transfor ma m e m novas práticas, port ant o,
pont o de parti da para novas indagações, ali ment ando per manent e ment e o pr ocesso
refl exi vo que moti va a const ant e busca pel a a mpli ação dos conheci ment os de que se
di spõe ( ESTEBAN, 2002, p. 21).

Esse encadea ment o de i dei as nos conduz ao ent endi ment o de que o pr ofessor
desenvol ve seu trabal ho e m mei o a sit uações di versas que exi ge m ações ta mbé m di versas e
coerent es a cada sit uação. Para isso é necessári o o conheci ment o, expresso por mei o dos est udos
teóri cos, e j unt o a isso a refl exão sobre a práti ca. Conheci ment o e prática, com refl exão e
t omada de ação, faze m sur gir uma nova práti ca, que por sua vez desencadei a outro ci cl o de
teori a, práti ca e refl exão, acont ecendo nu m pr ocesso contí nuo.
Para Mizuka mi (2002), a for mação de pr ofessores é ent endi da co mo um pr ocesso
contí nuo, de desenvol vime nt o para t oda a vi da, tendo a for mação i ni ci al bási ca co mo apenas
u m dos mo ment os do processo for mati vo. Essa for mação, segundo a aut ora, varia conf or me o
modo co mo é concebi da: por mei o da raci onali dade t écni ca ou da raci onali dade práti ca.
Já a raci onali dade práti ca, segundo Mizuka mi (2002), é ent endi da co mo o aprender
fazendo, que per mit e ao pr ofessor experi ment ar, errar e tent ar nova ment e. Percebe-se a
i mport ânci a da refl exão sobre a ação, el evando-a à cat egori a máxi ma na for mação de
pr ofessores. Essa refl exão é que deve ser reconceit uada, poi s el a se apresent a li gada à pr ópri a
experi ênci a do pr ofessor e vai al é m di sso. Ela prepara o pr ofessor para trabal har e m
co muni dades de aprendi zage m, e não apenas e m uma sal a de aul a.
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Na raci onali dade t écni ca, te mos, nas t eori as e técnicas da ci ênci a bási ca, a expr essão do
ver dadeiro conheci ment o, ent ão nessa concepção as disci pli nas vê m pri meiro e depoi s as
habili dades.
Nest a visão, co mo o conhecime nt o t eóri co te m vali dação ci entífica e é consi derado
hi erar qui ca ment e “superi or” ao conheci ment o prático, j ustifica-se que o ensi no dos
cont eúdos a sere mtrabal hados nos cursos de for mação de professores sobreponha-se
às discussões de pr obl e mas que ocorre m na at uação coti diana do pr ofessor. Co mo
result ado, te m-se u m practiu m cuj o obj eti vo é apli car à prática quoti di ana os
pri ncí pi os da ci ênci a apli cada ( SCHÖN, 1992, p. 91).

Assi m, apont a Schön (1992), o conheci ment o pr oduzi do pel a ci ênci a se i nt egra à práti ca
do pr ofessor de for ma a oport uni zar sua apli cação na escol a, desencadeando discussões que
faze mreferênci a à teori a e sua i mport ânci a, tendo a mes ma presença si gnificati va no coti di ano
escol ar, poi s direci ona m a escol ha por det er mi nadas ações dos pr ofessores e por isso preci sa m
co mpor a for mação dos professores.
Segundo St ecanel a, (2013, p. 4),
for mação i ni ci al e conti nuada precisa m est ar i nti ma ment e articul adas. Mas, u m novo
conceit o de for mação continuada deve ser assu mi do. As pal estras avul sas e
pr ot agoni zadas co m u m orador e um conj unt o de ouvi nt es são i mport ant es, tant o pel o
seu grau de rit uali zação do encontro entre os pares, co mo das cult uras da escut a, da
i nt eração, do acesso ao saber, do estí mul o à busca a partir das pal avras i ni ci ais.
Entret ant o, os grandes eventos t ê m mai s dificul dades de transfor mar a práti ca.
Acr edit o nu ma for mação conti nuada que l eve o pr ofessor a obser var sua prática,
i dentificar pr obl e mas, convertê-l os e m necessi dades, defi nir obj eti vos e ca mi nhos
para superá-l as e, pri nci pal ment e, i nt ervir na reali dade para transfor má-l a.

Nesse cont ext o, a for mação per manent e, ent endida co mo aquel a que t em a refl exão
sobre a práti ca docent e co mo seu ei xo de desenvol vi ment o, j unt a ment e com a busca t eóri ca e
ci entífi ca, t orna-se co mponent e essenci al para a qualificação do trabal ho dos pr ofessores. O
pr ofessor precisa aco mpanhar a produção e di vulgação do conheci ment o, t ornando-se agent e
da busca const ant e por conheci ment o e da refl exão sobre a práti ca, que, por sua vez, gera outra
ação que t a mbé m deve buscar refl exão e i nvesti ment o e m conheci ment o, que t a mbé m constit ui
nova ação e assi mi nfi nita ment e, durant e t oda a vida pr ofissi onal do pr ofessor.
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4. 3 A FORMAÇÃO PERMANENTE DOS

PROFESSORES

NO CONTEXTO DA

DOCÊNCI A

A f or mação per manent e do pr ofessor visa ao desenvol vi ment o da docênci a e sua
qualificação, por isso pensar e mf or mação de pr ofessores i nexi st e se m pensar mos na docênci a,
consi derando que as duas se constit ue m e se reconstit ue m enquant o práti cas de
desenvol vi ment o per manent es.
A

docênci a

consi derada

co mo

pr ofissão é

sust ent ada

pel o

processo

de

pr ofissi onali zação, o qual ati nge uma di mensão soci al, e não apenas i ndi vi dual (I MBERNÓN,
2011). Essa pr ofissi onalização é ent endi da co mo u ma das pre mi ssas da formação docent e.
I mber nón (2011) defi ne for mação de docent es co mo u m pr ocesso que obj eti va o
desenvol vi ment o da capaci dade de refl exão e m gr upo, não soment e co mo trei na ment o para
at uação co m base na t écni ca, mas obj eti vando a for mação para se aprender a convi ver co m
mudanças e i ncert ezas da soci edade cont e mporânea. Assi m, a docênci a se rel aci ona
i nti ma ment e co m o conceit o de for mação per manent e.
Para Tar dif (2011), a docênci a articul a um corpus de conheci ment os que constit ui os
saberes da for mação pr ofissi onal, os saberes escolares, os saberes curri cul ares e os saberes da
experi ênci a. Esses últi mos ocupa m i mport ant e lugar nest e pr oj et o, vist o que os saberes da
experi ênci a são constit uídos no exercí ci o da pr ofissão, na práti ca e auxilia m o pr ofessor no
e mbat e das li mit ações da docênci a co m as ci ências soci ais, políticas, cult urais, reli gi osas e
pedagógi cas. Por isso, faz-se necessári o dest acar que “a docênci a é uma pr ofissão que se
constrói coti di ana ment e. Os saberes – da for mação, do currí cul o, da discipli na de ensi no, da
experi ênci a – são mobili zados e construí dos na ação” ( TARDI F; LESSARD; LAHAYE, 1991,
p. 201).
Tar dif, Lessar d e Lahaye (1991, p. 228) ai nda nos faze m ent ender que os li mit es da
docênci a “aparece m rel aci onados a sit uações concret as que não são passí veis de defi ni ções
acabadas, e que exi gem u ma cot a de i mpr ovisação e de habili dade pessoal, be m co mo
capaci dade de enfrent ar sit uações mai s ou menos transit óri as e vari ávei s”.
Assi m, a docênci a caract eri za-se co mo u ma aprendi zage m a mpl a e compl exa,
constit uí da por diferent es cont ext os e sit uações vi vi das pel o pr ofessor na escol a, be m co mo na
experi ênci a pessoal do professor, ocorri das dentro e fora da escol a, onde el e t a mbé m apr ende
novas for mas de ensi nar.
Tar dif (2011, p. 23) rel ata sobre os saberes docentes, argu ment ando sobre a necessi dade
de se repensar a for mação dos pr ofessores a partir desses saberes, poi s, segundo el e, a for mação
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para o magi st éri o est eve e mbasada, por muit o t empo, e m conheci ment os disci pli nares, co m
pouca li gação co m a ação pr ofissi onal, devendo, e m segui da, sere m apli cados na práti ca por
mei o de est ági os ou de outras ati vi dades do gêner o. Essa visão disci pli nar e apli caci oni st a
me nci onada por Tar dif (2011) pode ser rel aci onada ao model o da raci onali dade t écni ca, por
est e apresent ar i nsufi ci ênci as teóri cas e met odol ógi cas que afet a m a formação dos fut ur os
pr ofessores.
Concebendo que a aprendi zage m acont ece t a mbém por mei o da ação, da int eração, e m
que os i ndi ví duos at ua m e e mpr eende m, e que essa ação gera saber, habili dade, conheci ment o,
i nt eira mo- nos t a mbé m do ent endi ment o que, segundo Gadotti (2003), agi ndo, aprende mos
técni cas e mét odos sobre “co mo fazer”.
É por mei o da ação docent e que os pr ofessores apri mor a m e se aproxi ma m do
conheci ment o sobre a própri a ação, podendo, nesse movi ment o, refl etir, avali ar e modifi car as
i nt enções e as for mas das ações educati vas que necessit a m est ar i mpr egnadas de senti do. Ai nda
para Gadotti (2003, p. 72), “t udo o que faze mos e est uda mos t e m que t er senti do”.
Out r o coefi ci ent e da docênci a é a pr odução de conheci ment o. A produção de
conheci ment o por mei o da docênci a é um fat or pouco co mu m para os professores. Segundo
Gadotti (2003), o pr ofessor hoj e precisa ser capaz, enquant o pr ofissi onal, de cri ar
conheci ment o. É por i nter médi o de uma j unção entre o exercí ci o da docênci a e a busca por
conheci ment os, que e mbase m e qualifi que m essa docênci a, que o pr ofessor pode gerar novos
conheci ment os que auxilie m na capaci dade de mel hori a da pr ópri a ação docent e.
Para Nóvoa (1995), a profissão docent e ai nda é vist a com prestí gi o pel a soci edade que
ent ende que o desenvol vi ment o dest a precisa de i mport ant es i nvesti ment os. A pr ofissão
docent e cont a co m u m grande nú mer o de pr ofessores, no ent ant o, al guns não i nvest e m na
pr ofissão e t odo o gr upo é prej udi cado por isso. Por esse moti vo, para Nóvoa (1995), é
funda ment al i nvestir na construção da docênci a, visl umbr ando o fort al eci ment o dos pares e dos
gr upos de pr ofessores, o que per mit e trans mitir quali dade à carreira docente.
A r econfi guração da pr ofissão docent e e o desenvol vi ment o de co muni dades escol ares
aut óno mas constit ue m condições necessári as ao apareci ment o de u m novo
associ ati vis mo docent e, agente col ecti vo de u m poder profissi onal cuj a legiti mi dade
não resi de apenas nu ma del egação de co mpet ênci as do Est ado ( NÓVOA, 1995, p. 26).

Para Nóvoa (1995), a pr ofissão docent e precisa construir uma nova i denti dade, baseada
na éti ca e na prest ação de ser vi ços de quali dade. Essa exi gênci a de quali dade deve ser assu mi da
pel os pr ópri os pr ofessores, com o risco de que, ao contrári o, outras i nst âncias ocupe m o l ugar
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dei xado li vre e assuma m a pr ofissão docent e. Freire (1997) ta mbé m assu me a post ura de Nóvoa
(1995), enfati zando que a práti ca docent e não exist e se m a discent e e vi ce-versa. É i mpossí vel
separar o ensi no dos conteúdos do ensi no da ética, poi s, na for ma co m que se i ntroduze m os
pri meiros, est á i mplí cita a maneira de co mpr eender o mundo e as rel ações entre as pessoas.
Assi m di z:
Os pr ofessores encontra m- se nu ma encr uzil hada: os tempos são para refazer
i denti dades. A adesão a novos val ores pode facilitar a redução das mar gens de
a mbi gui dade que afect a m hoj e a pr ofissão docent e. E contri buir para que os
pr ofessores volt e m a sentir-se be m na sua pel e ( NÓVOA, 1995, p. 29).

Os pr ofessores, perant e à docênci a, precisa m defi nir uma post ura volt ada para os val ores
éti cos que est ej a m direta ment e rel aci onados com a soci edade e at endam a seus pri nci pai s
ansei os e auxili e m na busca por movi ment os aos desafi os coti di anos. Aconstrução de u ma nova
i denti dade do pr ofessor per passa pel a estrut uração da ação práti ca, visto que o acesso ao
conheci ment o não acont ece com excl usi vi dade por mei o do pr ofessor e da escol a. Segundo
Fr eire (1997, p. 115), “não posso ser professor se não percebo cada vez mel hor que, por não
poder ser neutra, mi nha práti ca exi ge de mi m u ma defi ni ção. Uma t omada de posi ção. Deci são.
Rupt ura”.
Essa t omada de posição,

absol ut a ment e necessária, precisa acontecer e ser

const ant e ment e repensada na ação docent e, tendo e m vi st a que el a, muit as vezes, i nfl uenci a no
pr ocesso ensi no e aprendizage m.
Fr eire (2002), e m sua obra Educação como práti ca da li berdade, faz- nos pensar sobre
a ca mi nhada da educação no Brasil como u m processo que por muito t e mpo acarret ou
do mi nação, pressão, medo de crescer e sub mi ssão. So mos o pr odut o de nossa hist óri a de
do mi nação. Co m o passar anos e com o desenvol vi ment o da soci edade envol vendo quest ões
políticas e técni cas, as ment ali dades ta mbé m f oram se transf or mando. Junto a isso, a educação
que exi stia não correspondi a mai s a essa soci edade e mtransi ção. “ Não podí a mos co mpr eender,
nu ma soci edade di na mi ca ment e e m fase de transição, uma educação que levasse o ho me m a
posi ções qui etist as ao i nvés daquel a que o levasse à pr ocura da ver dade em co mu m, ouvi ndo,
per gunt ando, i nvesti gando” ( FREI RE, 2002, p. 98).
A docênci a carrega um compr o mi sso e m pr omover o movi ment o da dúvi da, do
questi ona ment o, da busca do al uno pel a ver dade, i ni ci al ment e por mei o de orient ação,
t ornando-se gradual ment e e m aut ono mi a. Dest aca-se a i mport ânci a de auxili ar o al uno, por
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mei o da ação docent e, na construção do conhecime nt o e na i nt ervenção, e, por mei o dessa
construção, buscar a transfor mação da reali dade.
Consi derando que não exist e docênci a se m di scênci a, poi s as duas se co mple ment a m e
se vali da m a t odo mo me nt o, Freire (2001) afir ma que um dos papéi s do professor é perceber a
i ngenui dade de seus al unos e a partir del a construir for mas de superação. Essa construção
precisa ser feit a pel o professor, por mei o do respeit o ao educando, dirigi ndo as aul as, as
ati vi dades e os est udos de for ma séria. “Cha mo essa posi ção de radi cal democr áti ca por que el a
al mej a a directi vi dade e a li ber dade ao mes mo t empo, se m nenhu m aut oritaris mo do pr of essor
e se mli cenci osi dade dos al unos” ( FREI RE, 2001, p. 203).
Tendo isso present e, fez-se necessári o repensar as for mas de se conceber educação. Uma
educação que, segundo Freire (2002), levasse o ho me m a uma nova post ura di ant e dos
pr obl e mas de seu t e mpo e de seu espaço, e m que t ant o o educador quant o o educando parti ci pe m
da sua pr ópri a for mação por mei o do cont at o direto do educador co m a reali dade do educando,
co m a rei nvenção do processo de ensi no-aprendizage m, trazendo para as sal as de aul a al go
concret o e real para os educandos. Uma nova atitude docent e se mostra necessári a e urgent e,
afast ando os pr ocessos mecani cist as e de me mor ização, abri ndo espaço para a consci ênci a da
reali dade e do que nel a precisa ser mudado. Assim, a ati vi dade docent e precisa se volt ar para
u ma ati vi dade que carrega senti do ao educando e o aj ude a transf or mar a sua pr ópri a reali dade.
Para Tar dif, Lessar d e Lahaye (1991), o pr ópri o pr ofessor e o ensi no são os obj et os de
est udo das ci ênci as da educação e, por isso, procura-se i ncor porar os conheci ment os pr oduzi dos
à práti ca do pr ofessor. Essa articul ação entre os conheci ment os e as práti cas se expressa
concret a ment e, segundo as aut oras, na for mação do pr ofessor tant o i ni ci al quant o conti nuada.
Mas a prática docent e não é apenas u m obj et o de saber das ci ênci as da educação, el a
é ta mbé m u ma ati vi dade que mobili za di versos saberes, que pode m ser cha mados de
pedagógi cos. Os saberes pedagógi cos apresent a m-se co mo doutri nas ou concepções
pr oduzi das por refl exões sobre a prática educati va no senti do a mpl o do t er mo,
refl exões raci onai s e nor mati vas que conduze m a sist e mas, mai s ou menos coerent es,
de represent ações e de ori entações de ati vi dade educati va ( TARDI F; LESSARD;
LAHAYE, 1991, p. 219).

A docênci a te mcorrespondênci a com os saberes que são pr oduzi dos por mei o da práti ca.
As pesqui sas de Tar dif, Lessar d e Lahaye (1991) mostra m que a experiênci a pr ofissi onal
constit ui as bases funda ment ais da co mpet ênci a do pr ofessor, pois, segundo as aut oras, é a partir
desses funda ment os que os pr ofessores avali a msuas for mações t ant o ant eriores co mo ao l ongo
da docênci a, pois tais funda ment os se t orna m pri ncí pi os de análise da qualidade do trabal ho.
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Ao t ent ar mos co mpr eender os moti vos que l eva m os docent es a se envol vere m co m a
pr ofissão, reconhece mos u ma pesqui sa reali zada co m pr ofessores do ensi no funda ment al, por
Rodri gues e Est eves (1993), e m que rel at a m que, para a mai ori a dos partici pant es da pesqui sa,
a pr ofissão docent e carrega, para pert o do pr ofessor, o prazer pel a educação de j ovens, a vont ade
de contri buir para o desenvol vi ment o da soci edade e, pri nci pal ment e, a const at ação de que a
pr ofissão ad mit e aut onomi a de pensa ment o e de ação a que m dese mpenha.
Nessa conj unt ura, para Imbér non (2004), o territóri o e m que o magi st ério desenvol ve
seu trabal ho é a mpl o, compl exo e di versificado. Hoj e o pr ofessor não pode mai s ser rel aci onado
a si mpl es trans mi ssor de conheci ment o ne m à transposi ção do conheci ment o co mu m do al uno
para o conheci ment o acadê mi co.
Não obst ant e, se as funções da pr ofissão do pr ofessor hoj e não são mai s as mes mas
exi gi das e m mo ment os passados, a sua for mação, tant o i ni ci al quant o continuada, t a mbé m não
pode mai s ser a mes ma que era reali zada e m outras soli cit ações.
Quando ent ende mos que a educação atravessa const ant es mudanças ao l ongo dos anos,
aceit a mos t a mbé m que outras as aco mpanhe m, como o ca mpo da for mação dos pr ofessores e
pri nci pal ment e a desi gnação da docênci a. Est as precisa m abandonar o model o de ensi no
passi vo e repr odut or, para constit uir-se co mo ensino di nâ mi co e refl exi vo, baseado no que foi
construí do ao l ongo dos anos, mas co m u m ol har se mpr e crítico para a reali dade, e m que
pr ofessor e al uno j unt os busca m a construção de conheci ment os, por mei o da i nt eração, da
pesqui sa e do aprender a aprender.
Essa necessári a renovação da i nstit ui ção educati va e esta nova for ma de educar
requere m u ma redefi ni ção i mport ant e da profissão docent e e que se assu ma m novas
co mpet ênci as pr ofissi onai s no quadr o de u m conheci ment o, ci entífico e cult ural
revist os. Em outras pal avras, a nova era requer u m pr ofissi onal da educação diferent e
(I MBÉRNON, 2004, p. 12).

Di ant e desse cenári o, pode mos conceber que é decl arada ao pr ofessor a necessi dade de
assu mi r um outro papel profissi onal, baseado e m novas compet ências construí das por
i nt er médi o dos conhecime nt os pedagógi cos, ci entíficos, cult urais, políticos e pri nci pal ment e
pessoai s, poi s t odos esses conheci ment os per passam pel o pr ópri o pr ofessor.
Vi sl umbr a mos ent ão que a mai ori a das práti cas dos pr ofessores, conf or me Mizuka mi
(2002), é um manifest o envol vendo conheci ment os, pensa ment os, i nt erpret ações, escol has,
val ores e compr o meti ment os.
A docênci a assi m represent ada nos re met e a um ol har a mpl o para a for mação de
pr ofessores, poi s est á intrí nseca a um movi ment o, al é m de di nâ mi co, i nfl uenci ado pel os
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di versos fat ores e cont ext os soci ais, pessoai s, de constit ui ção de val ores, políticos, cult urai s e
pedagógi cos. É necessário buscar um contrapont o entre o que se quer ensinar, como se quer
ensi nar e para que se quer ensi nar, dentro de uma di nâ mi ca refl exi va, se m pont o fi nal.
A partir das pre mi ssas teóri cas apresent adas, concebe-se a necessári a utilização e
i mport ânci a da escol ha asserti va da met odol ogi a, vist o que irá for necer uma mel hor
co mpr eensão sobre a sua nat ureza e obj eti vo da pesqui sa, auxiliando ai nda a i mpl e ment ar a
quali dade das pr oduções advi ndas do trabalho da i nvesti gação.

A met odol ogi a pode,

ai nda, a mparar e aj udar a defi nir a t omada das decisões e a sist e mati zação e or gani zação do
percurso que a pesqui sa se l ança a buscar, fazendo com que el a adquira rel evânci a.
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5 OS CAMI NHOS METODOLÓGI COS DA PES QUI SA

Concebendo as i dei as centrais que conduze m a linha de pesqui sa qualitativa, pode mos
verificar sua adequação às pesqui sas das ci ênci as soci ais, pri nci pal ment e no que di z respeit o ao
reconheci ment o de diferent es perspecti vas nas pesqui sas. É i mport ant e dest acar que, quando
li da mos co m cont ext o hu mano, co mo retrat a o ca mpo da educação, a pesqui sa qualitati va se
mostra i nt eira ment e adequada e apr opri ada, pois
a pesqui sa qualitati va ou naturalística, segundo Bogdan Bi kel en (1982), envol ve a
obt enção de dados descriti vos, obti dos no cont at o direto do pesqui sador co m a
sit uação est udada, enfatiza mais o processo do que o pr odut o e se preocupa e mretrat ar
a perspecti va dos partici pant es ( LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 14).

O pont o de parti da dest a pesqui sa é a escut a dos seus partici pant es e, e m segui da, a
apr oxi mação do pesqui sador co m o cont ext o i nvesti gado. Esses pri mordi ai s fat ores fi ca m
val ori zados dentro da pesqui sa qualitati va, e sua i nser ção no cont ext o do pr ojet o se t orna nat ural
e real.
Segundo Bogdan e Bi klen (1997, p. 67), na investi gação qualitati va, “o obj eti vo
pri nci pal do i nvesti gador é o de construir conhecime nt os e não dar opi ni ão sobre det er mi nado
cont ext o”. A fi nali dade dessa pesqui sa é a capaci dade de “gerar teori a, descri ção ou
co mpr eensão”; concebe-se a busca por ent ender o pr ocesso medi ant e o qual os suj eit os
parti ci pant es da pesqui sa constroe m os si gnifi cados a respeit o do t e ma a ser i nvesti gado. Os
pri nci pais aut ores que defende m a pesqui sa qualitati va i ndi ca m que a pri nci pal função do
i nvesti gador “não consist e e m modifi car pont os de vist a” do entrevistado; mas, ant es,
co mpr eender os pont os de vist a dos suj eit os e as razões que os leva m assumi -l as e prati cá-l as
( BOGDAN; BI KLEN, 1997, p. 138).
A escol ha do mét odo se j ustifica ao l evar mos em cont a a i mport ânci a da análise da
reali dade que será i nvesti gada de for ma pr of unda, per miti ndo ao pesquisador, nesse caso
i nseri do no cont ext o, a i nt erpret ação de t oda a conj unt ura. Para Lüdke e André (2013), a
pesqui sa qualitati va te m o a mbi ent e nat ural como sua font e diret a de dados e o pesqui sador
co mo seu pri nci pal i nstrume nt o.
Fli ck (2004) apont a que esse estil o de pesqui sa per mit e val ori zar as perspecti vas dos
parti ci pant es e sua di versidade, oport uni za uma variedade de abor dagens e mét odos e possi bilit a
a refl exão do pesqui sador e da pr ópri a pesqui sa.
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A escol ha pel a reali zação de uma Pesqui sa Qualitati va per mit e-nos, enquant o
pesqui sadores, i ncor porar o mét odo no pr ocesso de pesqui sa, i nt egrá-l o ao assunt o e m est udo e
ai nda dar cont a da co mplexi dade do obj et o e m est udo. Conf or me nos mostra Fli ck (2004, p.
21), na Pesqui sa Qualitati va, “os obj et os de pesquisa não são reduzi dos a vari ávei s úni cas mas
são est udados e m sua compl exi dade e t ot ali dade e m seu cont ext o di ári o”.
Gi l (2008) acent ua o valor da Pesqui sa Qualitati va, di zendo que esse ti po de pesqui sa
pr oporci ona mai or fa miliari dade co m o pr obl e ma, com vi st a a t orná-l o mai s explí cit o ou a
constit uir hi pót eses, tendo co mo obj eti vo pri nci pal o apri mor a ment o de i deias ou a descobert a
de i nstit ui ções, port ant o, seu pl anej a ment o é bastant e fl exí vel, possi bilitando consi derações
vari adas a respeit o dos aspect os est udados.
Di ant e de quest ões que merece m múlti pl os e at ent os ol hares, a Pesqui sa Qualitati va nos
conduz, conf or me rel at a Yi n (2016, p. 7),
para o est udo do si gnifi cado da vi da das pessoas nas condições da vi da real; para a
represent ação das opi ni ões e perspecti vas das pessoas de u m est udo; para a
contri bui ção co m revel ações sobre conceit os exist ent es ou e mer gent es que pode m
aj udar a expli car o co mport ame nt o hu mano e para o uso de múlti pl as font es de
evi dênci a e m vez de se basear nu ma úni ca font e.

A articul ação dessas quest ões t orna-se, para o autor, a revel ação do ver dadeiro senti do
e obj eti vo da Pesqui sa Qualitati va, podendo, durant e a sua reali zação, re met er-nos para al é m
dos result ados esperados, produzi ndo novos conceit os. “Na i nvesti gação qualit ati va e m
educação, o i nvesti gador comport a-se mai s de acor do co m o vi aj ant e que não pl anej a do que
co m aquel e que o faz meticul osa ment e” ( BOGDAN; BI KLEN, 1997, p. 83).
Dur ant e t odo o pr oj et o de pesqui sa, deve ser consi derada a preocupação co m a
ma nut enção das caract erísti cas dos fat os, dos dados e de sua li gação real com a vi da das pessoas
i nvesti gadas e de t odo o seu ent or no, poi s el as auxili a m na co mpr eensão de t oda conj unt ura
concebi da pel a pesqui sa.
A sel eção dos i nstrument os de pesqui sa se constit ui e m u ma i mport ant e tarefa, poi s
revel a, e m grande part e, as i nt enções da i nvesti gação e as possí veis articulações e confr ont os
entre os achados. Assi m, serão consi derados os segui nt es i nstrument os nesta pesqui sa: análise
dos docu ment os i nstit ucionai s, entrevi st as e Círcul os Di al ógi cos Investi gativo-f or mati vos.
A análise dos docu ment os i nstit uci onai s dese mpenha i mport ant e t arefa, co mo u m
i nstrument o, na Pesqui sa Qualit ati va. Segundo Lüdke e André (2013), a análise de docu ment os
co mpl e ment a i nf or mações obti das por i nt er médi o de outras técni cas e pode revel ar outras
quest ões sobre o pr obl e ma ou t e ma i nvesti gado.
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Os docu ment os constit ue mt ambé m u ma font e poder osa de onde pode m ser retiradas
evi dênci as que funda ment e m afir mações e decl arações do pesqui sador. Represent a m
ai nda u ma f ont e “nat ural ” de i nfor mação. Não são apenas font e de i nf or mação
cont ext uali zada, mas sur ge m nu m det er mi nado cont ext o e for nece m i nf or mações
sobre esse mes mo cont ext o ( LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 45).

A partir de uma boa sel eção de docu ment os, é possí vel se obt ere mi nf or mações sobre o
cont ext o analisado, com bai xos cust os, que apresent a m nat ural ment e o cenári o e m est udo,
exi st e m mes mo se m a presença dos suj eit os e m quest ão, e por fi m são uma font e est ável de
dados e i nfor mações.
Para Yi n (2016), Lüdke e André (2013) e Gil (2002), a análise de docu ment os se aj ust a
co m a entrevi st a, e as duas traze m para a pesqui sa dados que j unt os t orna m os est udos
abrangent es, prof undos e com mai or vali dade. Yi n (2016, p. 131) dest aca que
os dados pode mser sobre o a mbi ent e físi co e soci al (p. ex., fotografi as de u ma mbi ent e
de ca mpo e seus me mbr os), mas ta mbé m pode m gerar dados vali osos sobre coi sas não
diret a ment e obser váveis (p. ex., te mas abstrat os co mo as políticas e procedi ment os de
u ma or gani zação, represent adas e m docu ment os) e i nfor mações mai s hist óri cas (p.
ex., tendênci as revel adas por regi stros arqui vais).

Quando o pesqui sador se propõe a reali zar uma i nvesti gação, no cont ext o das ci ênci as
soci ais, os dados que muit as vezes não pode m ser diret a ment e obser vávei s t oma m f or ma e
i mport ânci a, poi s os te mas se apresent a m de maneira geral abstrat os, mas, ao mes mo t e mpo,
funda ment ais para o acolhi ment o e o ent endi ment o do que se apresent a.
Consi derando o obj eti vo da pesqui sa, seus pr otagoni st as, o ca mpo de at uação e o
envol vi ment o diret o co m a educação e o hu mano, os i nstrument os defi ni dos e escol hi dos para
sere m utilizados nest a pesqui sa são: apresent ação e co mpr eensão dos docu ment os
i nstit uci onai s, entrevi st as se mi estrut uradas co m os professores dos anos fi nais do ensi no
funda ment al e com a gestora da educação muni ci pal de Fl ores da Cunha/ RS e ai nda a reali zação
dos Círcul os Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos (HENZ, 2015), com os professores dos anos
fi nais, de uma escol a da rede muni ci pal de Fl ores da Cunha/ RS.
So ma-se ao expost o aci ma a disponi bili dade de t empo, dentro do pr ocesso da construção
da pesqui sa, para a utilização dos i nstrument os escol hi dos e o acesso facilitado a esses
pr ofessores que a pesquisadora dispõe, tendo e m vist a a conexão exi st ente, ent endi da co mo
te mpo e l ugar, entre os professores parti ci pant es da pesqui sa e a pesqui sadora.
Consi dera-se que, por mei o desses i nstrument os, sej a possí vel cont e mpl ar as pri nci pai s
facet as envol vi das e li gadas ao obj et o de i nvesti gação dest a pesqui sa, a fim de que se possa

67

vi sl umbr ar t odo o cont ext o, oport uni zando um entendi ment o coeso e si gnificati vo de t odos os
pri nci pais seg ment os envol vi dos e que t ê mi nfl uênci a sobre est a pesqui sa.

Fi gura 1 – Represent ação do percurso met odol ógi co da pesqui sa

Font e: El aboração da aut ora (2020).

A Fi gura 1 represent a o percurso met odol ógi co realizado nest a dissertação, que i ndi ca
co mo pont o de parti da a for mação per manent e: refl exões e os desafi os da docênci a dos
pr ofessores dos anos fi nais do ensi no funda ment al do muni cí pi o de Fl ores da Cunha/ RS.
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5. 1. A DELI MI TAÇÃO DOS I NSTRUMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DOS DADOS DA
PESQUI SA

Em se trat ando de uma pesqui sa qualitati va, que oport uni za e preconi za a utilização de
i nstrument os para construção de dados e mpíricos, o pesqui sador precisa dema ndar uma at enção
si gnifi cati va para a sel eção desses i nstrument os, que precisa m ser defi ni dos e m u ma rel ação
diret a co m o pr obl e ma e os obj eti vos da pesqui sa. Isso ocorre devi do à i mportânci a que os dados
col et ados agrega m à pesqui sa.
Di ant e desse cenári o e a fi m de enri quecer e compl e ment ar a pesqui sa, fora m
sel eci onados os segui nt es i nstrument os para construção dos dados: est udo dos docu ment os,
entrevi st as se mi estrut uradas com pr ofessores e co m a gest ora muni ci pal de educação e os
Cí rcul os Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos.
O est udo dos docu ment os apresent a co mo referênci a a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Naci onal (lei nº 9. 394/ 96) e a Resol ução nº 2/ 2019, que defi ne as Diretri zes
Curri cul ares Naci onai s para a For mação Ini ci al de Professores para a Educação Bási ca.
Para a reali zação do estudo de docu ment os, fora m sel eci onados ai nda os segui nt es
mat eri ais: o Pl ano Decenal Muni ci pal de Educação, el aborado pel a Secret ari a Muni ci pal de
Educação, Cult ura e Desport o t a mbé m do mes mo muni cí pi o. Al é m desse docu ment o, fora m
revisitados o Pl ano de Carreira do Pr ofessor do Muni cí pi o de Fl ores da Cunha/ RS e o Pr oj et o
Político- Pedagógi co da escol a na qual fora m realizados os Círcul os Di al ógicos Investi gati vofor mati vos.
O est udo desses docu ment os at ende ao ansei o de verificar a exist ênci a de incenti vos à
for mação per manent e de pr ofessores e a for ma com que são reali zados esses i ncenti vos. Outr o
fat or que pode ser dest acado no est udo desses docu ment os di z respeit o à i mport ânci a que a
gest ão muni ci pal desti na ao quesit o for mação perma nent e de pr ofessores.
A entrevi st a se mi estrut urada, consi derada, segundo Lüdke e André (2013), uma das
pri nci pais técni cas de trabal ho na mai ori a das pesqui sas e m ci ênci as soci ais, represent a, ai nda
de acor do co m os aut ores, umi nstrument o bási co para col et a de dados, podendo ser percebi da
u ma i nt eração entre quem per gunt a e que m responde, pri nci pal ment e nas entrevi st as não
t ot al ment e estrut uradas, e m que não exi st e uma ri gi dez na sequênci a e enfoque das quest ões,
poi s “o entrevi st ado discorre sobre o t e ma pr oposto co m base nas i nfor mações que el e det é m e
que no fundo são a ver dadeira razão da entrevist a” ( LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 39).
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Para Yi n (2016), e m u ma Pesqui sa Qualitati va, a entrevi st a se caract eri za mai s por u ma
conversa, na qual o pesqui sador te m u ma concepção ment al das per gunt as que irá reali zar, que
poderão ser alt eradas confor me o cont ext o da entrevi st a. Emf or ma de conversa, o entrevi st ado
pode ser franco e si ncero e m al guns mo ment os, co mo t a mbé m mai s reservado e m outr os. O
i mport ant e é disti nguir os doi s mo ment os e realizar a entrevist a na for ma da escut a at ent a,
pont ua ai nda o aut or.
Fal ar moderada ment e, ser o menos direti vo possí vel, mant er-se neutro, evit ando
i nt enci onali dades, mant er uma boa rel ação co m o parti ci pant e, usar um pr otocol o de entrevi st as
co mo ori ent ador e realizar uma análise durant e a entrevi st a são di cas que Yi n (2016) nos
apresent a para agregar quali dade às entrevi st as.
Isso expost o, a entrevist a foi outro i nstrument o de construção de dados, utilizado para
est a pesqui sa. Fora m realizadas entrevist as se mi estrut uradas co m os pr ofessores at uant es nos
anos fi nais do ensi no funda ment al das escol as muni ci pais do muni cí pi o de Fl ores da Cunha,
que ti vera m duração e m t orno de 40 mi nut os, e acont ecera m por mei o da pl at afor ma di git al
Zoo m Cl oud Meeti ng2 .
A rede muni ci pal do muni cí pi o de Fl ores da Cunha cont a at ual ment e co m set e escol as
de ensi no funda ment al. Um pr ofessor, at uant e nos anos fi nais do ensi no funda ment al, de cada
u ma das escol as, foi convi dado para parti ci par da entrevi st a, de for ma espontânea e vol unt ári a.
A escol ha pel as escolas muni ci pais est á baseada na i nserção pr ofissi onal da
pesqui sadora na i nstit uição, e a escol ha pel o perí odo de 2014 a 2018 est á rel aci onada à
pr oxi mi dade t e mpor al co m o ano da i nvesti gação, assi m co mo co m a deli mit ação de u m
perí odo.
Dentr o dessa perspecti va, propôs-se a reali zação ta mbé m de entrevi st a se miestrut urada
co m a Secret ári a Muni cipal de Educação do muni cí pi o de Fl ores da Cunha/ RS, verifi cando
novos dados para a pesqui sa co m o i nt uit o de t orná-l a mai s abrangent e e com expressi va
coerênci a e pr of undi dade, buscando fazer uma leit ura de t odos os i nt erlocut ores envol vi dos
co m o t e ma da pesqui sa e est abel ecendo possí veis concor dânci as ou discordânci as entre el es.
A entrevi st a se mi estrut urada t a mbé m apresent a a pret ensão de ent ender e perceber as
i nt enci onali dades e concepções rel aci onadas à for mação per manent e e à rel ação co m a
docênci a, da Secret ari a de Educação de Fl ores da Cunha/ RS, verifi cando que, a partir del a,
abre m-se ca mi nhos para i nt ervenções nas escol as da rede muni ci pal, devi do à constit ui ção de
políticas públi cas que pode m vali dar as pr opost as que possa msur gir no decorrer dest a pesqui sa.

2

Pl at afor ma di git al que per mite a reali zação de reuni ões on-li ne, de for ma grat uit a e segura.
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As entrevi st as aqui referi das, com os pr ofessores e co m a Secret ári a Muni ci pal de
Educação do muni cí pi o de Fl ores da Cunha/ RS, fora mreali zadas por i nt er médi o da pl at af or ma
Zoo m Cl oud Meeti ng. A escol ha por esse apli cati vo re met e a fat ores relaci onados às suas
caract erísticas: possi bilita o acesso de nú mer o ilimi t ado de parti ci pant es e não apresent a cust os
aos usuári os, e mreuni ões on-li ne de at é quarent a mi nut os; pode ser utilizado por aparel hos de
cel ul ares ou co mput adores; e, se manal ment e, segundo a pl at afor ma Zoo m rel at a e m seu sit e,
passa por novos t est es de segurança. Suas confi gurações padrão i ncl ue m u ma senha para entrar
e m u ma sessão, e é necessári o passar por uma “sala de espera”, na qual o organi zador da reuni ão
aceit a o usuári o. As senhas são co mpl exas para garantir ai nda mai s a segurança do acesso dos
usuári os e soment e o anfitrião da reuni ão pode realizar a gravação por mei o da pl at af or ma. Os
pr ofessores da rede muni ci pal de educação de Fl ores da Cunha/ RS j á utiliza m esse recurso e m
suas aul as on-li ne, est ando, port ant o, capacit ados para acessá-l a.
As entrevi st as se mi estruturadas, acol hendo ao t odo set e pr ofessores dos anos fi nai s do
ensi no funda ment al, acont ecera m de for ma i ndi vi dual. Os docent es parti ci pant es fora m
convi dados pel os diret ores das escol as para partici pare m das entrevi st as, que fora m reali zadas
e m dat as e horári os acor dados entre pesqui sadora e entrevi st ados, obser vando a disponi bili dade
de horári o de cada pr ofessor.
As entrevist as segue m rot eiro apresent ado no Apêndi ce E dest e pr oj et o e fora m
gravadas e máudi o pel a pesqui sadora por mei o da pl at afor ma, para post eri or descri ção e análise.
O recurso ví deo, ta mbé m di sponí vel na pl at afor ma Zoo m, não foi utilizado nas entrevi st as. Cada
pr ofessor partici pant e da pesqui sa recebeu um convit e el etrôni co com li nk de acesso à
pl at afor ma, que i nf or mava t a mbé m dat a e horári o do encontro. No decorrer da entrevi st a, fora m
respeit ados os perí odos de fal a dos pr ofessores, consi derando a i mport ânci a de suas respost as
para a pesqui sa.
Os Círcul os Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos são apresent ados por Henz e Freit as
(2015), i nspirados nos Círcul os de Cult ura freireanos e m u m entrel aça ment o co m os
pressupost os da pesqui sa-for mação de Josso (2004, 2010).
No Di ci onári o Paul o Freire, Brandão (2009) defi ne os Círcul os de Cult ura co mo sendo
u ma roda de conversa entre pessoas que não apresent a m hi erarqui a de saberes ou posi ções, mas
que se col oca m co mo aprendi zes, utilizando o di álogo co mo pri nci pal ferrame nt a met odol ógi ca.
“ Otrabal ho e mequi pe, o di ál ogo co mo criação de consensos entre i guai s e diferent es e o círcul o
são cri ações de Paul o Freire, dos movi ment os de cult ura popul ar e de out ros gr upos se mel hant es
da década dos sessent a” (BRANDÃO, 2009, p. 69).

71

A di sposi ção das pessoas e m círcul o é, de cert a for ma, a expressão crítica à educação
bancári a ( FREI RE, 2013), que col oca o pr ofessor como úni co det ent or de conheci ment os e a
escol a co mo úni co l ocal para a aprendi zage m. No círcul o, t odas as pessoas partici pant es
constroe mj unt as o saber a partir de suas necessi dades, capaci dades e experiênci as. No círcul o,
não exi st e um l ugar de dest aque, t odos os partici pant es são consi derados medi ador es e
ver dadeiros aut ores da sua for mação.
Assi m, Paul o Freire pensou e m u m mét odo de alfabeti zação que apresent a co mo pont o
de parti da o di ál ogo entre educador e educandos, no qual a escut a at ent a, não só da pal avra, mas
de t oda uma reali dade de vi da dos educandos, ori gina os te mas gerados, que pode mser pal avras,
frases, que são guar dadas para mai s tarde sere m utilizadas nos círcul os de cult ura.
A partir do l evant a ment o das “pal avras” a pesqui sa descobre as pist as de u m mundo
i medi at o, confi gurado pel o repert óri o dos sí mbol os através dos quais os educandos
passa m para as et apas segui ntes do aprendi zado col eti vo e soli dári o de u ma dupl a
leit ura: a reali dade soci al que se vi ve e a da pal avra escrita que a retraduz
( BRANDÃO, 1991, p. 26).

Na década de 60, conf orme Br andão (1991), depois de haver si do t est ado em “círcul os”
na roça e na ci dade, no Nor dest e, o trabal ho com o mét odo de alfabeti zação por mei o dos
Cí rcul os de Cult ura foi levado por muit as mãos ao Ri o de Janeiro, a São Paul o e a Brasília.
Em u m Cí rcul o de Cultura, segundo apont a Brandão (1991), t odos os parti ci pant es
constit ue m a equi pe de trabal ho, que t e m apenas um ani mador que coor dena o gr upo e que t e m
u m úni co mét odo de trabal ho: o di ál ogo. Todos ensi na m e t odos aprendem, nu m col eti vo e
soli dári o pensar. O Círcul o de Cult ura carrega forte ment e consi go a caract erísti ca da
parti ci pação de t odos e re met e se mpr e co mo pont o de parti da à reali dade e às necessi dades
pr ópri as dos i nt egrant es. “Um dos pressupost os do mét odo é a i déi a de que ni ngué m educa
ni ngué m e ni ngué m se educa sozi nho. A educação, que deve ser um at o col eti vo, solit ári o – u m
at o de a mor, dá para pensar se m sust o –, não pode ser i mpost a” ( BRANDÃO, 1991, p. 21- 22 ).
Co m o e mbasa ment o dos Cí rcul os de Cult ura freireanos, sur ge m os Círcul os Di al ógi cos
Investi gati vo-for mati vos, que se confi gura m e m uma pr opost a epist e mol ógica- políti ca que ve m
sendo construí da pel o Grupo de Est udos Di al ogus ( UFS M) e constit ui-se e m u ma r oda de
pessoas, se m u ma hi erar qui a de saberes mai ores ou menores, mas saberes que se entrel aça m no
gr upo e que, j unt os, a partir de uma pr obl e mati zação, cooperati va ment e, entende m a reali dade
vi vi da co m consci ênci a crítica e transf or madora.
Os Círcul os Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos ai nda pri vil egi a m espaços de di ál ogo
e aut o(trans)for mação docent e com ênfase e pr oxi mi dade no coti di ano dos est udant es e da
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co muni dade ( HENZ; FREI TAS, 2015). Aci ma de t udo, busca-se a val ori zação da capaci dade e
das vi vênci as dos pr ofessores, envol vendo- os como pr ot agoni st as da escol a e m que at ua m e
ent endendo que o di ál ogo entre os pares pode conduzir a si gnifi cação da práti ca docent e.
Assi mexpost o, t orna-se import ant e dest acar que, nos Círcul os Di al ógi cos Investi gati vofor mati vos, os suj eit os partici pa m co mo coaut ores e coaut oras e mt odo o pr ocesso envol vendose, refl eti ndo e aut oquesti onando-se sobre sua for mação e sobre suas aprendi zagens e
ensi nagens, tendo co mo pre mi ssa mai or a consci enti zação e a aut o(trans)for mação.

Fi gura 2 – Movi ment os para a di nâ mi ca dos Círculos Di al ógi cos Investi gativo-f or mati vos

Font e: Hei nz e Freitas (2015).

O entrel aça ment o co m as experi ênci as de vi da e for mação de Josso (2004) acont ece
quando, de i gual propósito, a aut ora pr opõe narrativas da hist óri a de for mação a fi m de que se
co mpr eenda o pr ópri o processo de for mação, consi derando a i nt erpret ação como u m pr ocesso
de conheci ment o específico sobre um obj et o específico.
O pr ocesso de ca mi nhar para si apresent a-se, assi m, co mo um pr oj et o a ser construí do
no decorrer de u ma vi da, cuj a at uali zação consci ent e passa, e m pri meiro l ugar, pel o
pr oj et o de conheci ment o daquil o que so mos, pensa mos, faze mos, val ori za mos e
desej a mos na nossa rel ação conosco, co m os outros e com o a mbi ent e hu mano e
nat ural (J OSSO, 2004, p. 59).
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Josso (2004) apresent a a pre mi ssa de for mação per manent e por i nt er médi o da t omada
de consci ênci a crítica do pr ofessor, e m rel ação a sua práti ca e sobre a refl exão dessa práti ca e
dos pri ncí pi os que l evaram e l eva m o pr ofessor a pensar e agir de det er mi nadas for mas e não
de outras. Não se trat a, segundo Josso (2004), de apenas recol her dados a respeit o da pr ópri a
for mação e das pr ópri as ações educati vas dos pr ofessores, mas, si m, de trabal har na busca da
t omada de consci ênci a i nerent e à passage m de uma co mpr eensão da for mação do suj eit o para
o conheci ment o das caract erísticas da sua subj eti vi dade e m exercí ci o.
Não bast a que os suj eit os discut a m as suas opi ni ões mo ment âneas, como l hes é pedi do
que faça m nu ma entrevista. É ai nda necessári o que el es possa m cl assificar as experi ênci as que
subent ende m os seus pontos de vist a e que sej a mcapazes de dar cont a do seu pr ocesso refl exi vo,
aqui e agora.
Assi m, a abor dage m de Hi st órias de Vi da pode não apenas provocar umconheci ment o
da sua exi st enci ali dade e do seu saber- vi ver co mo recursos de u m pr oj et o de si aut oori ent ado, mas convoca ai nda o suj eit o da for mação a reconhecer-se co mo t al, a
assu mi r a sua quot a de responsabili dade no pr ocesso e, fi nalme nt e, a col ocar-se nu ma
rel ação renovada consi go, com os outros, co m o mei o hu mano e co m o uni verso, na
sua vi da e m geral e no nosso grupo e m particul ar (J OSSO, 2004, p. 84).

O pr ofessor se t orna conhecedor de sua traj etóri a de for mação e, a partir desse
conheci ment o, passa a questi onar critica ment e suas ações e seus result ados no pr ocesso de
ensi no-aprendi zage m, podendo, ta mbé m, por i nt ermé di o do trabal ho co m os pares, adot ar novas
for mas de ação e i nt eração co m seus al unos, com a escol a de maneira geral e com t oda a
co muni dade escol ar. Para Josso (2004, p. 73), “[...] a refl exão sobre a vi da é centrada no
sali ent ar as experi ênci as que consi dera mos si gnificati vas, para compr eender mos o que nos
t orna mos, nesse di a, e de que for ma chega mos a pensar o que pensa mos de nós mes mos, dos
outros, do nosso mei o huma no e cult ural ”.
Di ant e da oport uni dade de rel e mbr ar traj et órias de vi da e de escol has, te m-se a
possi bili dade de co mpr eender os moti vos que nos conduzira m a isso, para que, co mo pr óxi mo
passo, e por mei o da consci enti zação, sej a possível convi ver de for ma adequada co m essas
escol has, acredit ando sempr e que o ser hu mano se constit ui nas e das diferent es experi ênci as
que vi venci a di ari a ment e.
Isso post o, i nt enci onou-se reali zar, com os pr ofessores dos anos fi nais do ensi no
funda ment al de uma escol a muni ci pal de Fl ores da Cunha/ RS,

Círcul os Di al ógi cos

Investi gati vo-for mati vos, visando ao di ál ogo entre el es e, por mei o del e, buscar a a mpli ação da
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sua pr ópri a visão de mundo, consci enti zando- os co mo coaut ores e responsávei s pel o pr ópri o
pr ocesso de aut o(trans)for mação.
Esses encontros acont ecera m durant e as reuni ões pedagógi cas mensai s previ st as e m
cal endári o escol ar do ano de 2020, ou ai nda e m perí odo aut ori zado e defini do pel a Secret ari a
Muni ci pal de Educação do Muni cí pi o de Fl ores da Cunha/ RS. Os Círcul os Di al ógi cos
Investi gati vo-for mati vos fora mreali zados por mei o da pl at af or ma de vi deoconf erênci as Zoo m
Cl oud Meeti ng3 . A pl at afor ma Zoom possi bilita que, ao agendar a reuni ão, o anfitrião, no caso
a pesqui sadora, sel eci one os dispositi vos que serão utilizados na versão li gado/ desli gado pel os
parti ci pant es. Para a realização dos Círcul os Di al ógi cos, o áudi o de t odos os partici pant es
per manecerá li gado e o recurso ví deo será desligado. Os pr ofessores da rede muni ci pal de
educação de Fl ores da Cunha/ RS j á utiliza m essa pl at afor ma e m suas aul as on-li ne, est ando,
port ant o, capacit ados para acessá-l a. Caso o recurso de áudi o não est ej a disponí vel para al gu m
dos prati cant es do Círcul o Di al ógi co Investi gati vo-for mati vo, el e poderá parti ci par co m o
recurso do chat disponí vel na pl at afor ma.
Os Círcul os Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos fora m reali zados co m um gr upo de
pr ofessores, sendo que t odos os pr ofessores dos anos fi nais da escol a muni cipal escol hi da fora m
convi dados para partici par dos encontros que acont ecera m e m dat as e horári os acor dados entre
os partici pant es e a pesqui sadora e seguira m r ot eiro apresent ado no Apêndice D dest e pr oj et o.
Cas o os pr ofessores não co mparecesse m, o Cí rcul o seri a re marcado. Cada pr ofessor
parti ci pant e da pesqui sa recebeu um convit e el etrôni co co m li nk de acesso à pl at afor ma, que
i nfor ma, ta mbé m, dat a e horári o do encontro. Estão previ st os seis Círculos Di al ógi cos co m
frequênci a se manal e sequenci al. Os Círcul os Di al ógi cos fora m gravados e m áudi o, pel a
pesqui sadora, por mei o da pl at afor ma para post erior descrição e análise.
A partir dos docu ment os – Pl ano Muni ci pal Decenal de Educação de Educação do
muni cí pi o de Fl ores da Cunha/ RS, Pl ano de Carreira do Pr ofessor do muni cí pi o de Fl ores da
Cunha/ RS, Pr oj et o Político- Pedagógi co da Escola onde acont ecerão os Cí rcul os Di al ógi cos
i nvesti gati vos-for mati vos –, das entrevi st as se mi estrut uradas com a Secretári a Muni ci pal de
Educação e co m os pr ofessores dos anos fi nais do ensi no funda ment al, e da reali zação dos
Cí rcul os Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos, foi reali zada a análise text ual di scursi va, co m
apoi o da met odol ogi a expli cada por Mor aes e Gal iazzi (2016), que apont am que, a partir de u m
conj unt o de t ext os, realiza mos rel ações e pont es entre as uni dades. Quando reali za mos u ma

3

A escol ha pel a realização dos círcul os di al ógi cos i nvesti gativo-f or mati vos por mei o de pl atafor ma di gital ocorre
tendo e m vist a a at ual sit uação de nosso país, que vi ve u ma pande mi a desencadeada pel o Cor onavírus ( Covi d- 19),
que t e m co mo pri nci pal for ma de prevenção o isol a ment o soci al.
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análise text ual discursi va, obt e mos uma cat egori zação. Essa cat egori zação represent a as pont es
que l eva m à compr eensão do obj et o e m est udo.
Os aut ores Mor aes e Galiazzi (2016) apont a m para a met odol ogi a desenvol vi da por
mei o de um recort e de análise, do est abel eci ment o de rel ações, for mação de cat egori as e
i nt erpret ações e mer gent es no pr ocesso i nvesti gati vo. A análise text ual discursi va, para os
aut ores, apresent a-se como u m pr ocesso aut o- organi zado de construção da co mpr eensão que
sur ge por mei o “da desconstrução do corpus do t ext o, unit ari zação, do est abel eci ment o de
rel ações entre os el e ment os, a cat egori zação, e a capt ação do e mer gent e e m que a nova
co muni cação é capt ada e co muni cada” ( MORAES; GALI AZZI, 2016, p. 12).
Tendo present es as consi derações cit adas, por mei o da análise text ual discursi va
( MORAES; GALI AZZI, 2016), i nt enci onou-se i nvesti gar as refl exões e os desafi os da docênci a
na for mação per manent e dos pr ofessores nos anos fi nais do ensi no funda ment al das escol as do
muni cí pi o de Fl ores da Cunha/ RS.
Para Mor aes (2003), a análise text ual discursi va pode ser vist a co mo u ma abor dage m
de análise de dados a ser utilizada na pesqui sa qualitati va, que transit a entre duas for mas: a
análise de cont eúdo e a análise de discurso.
A análise text ual discursi va, ai nda segundo

Mor aes (2003), constit ui-se pel a

parti ci pação e m al gu mas et apas que pode mser descrit as como u m pr ocesso, que t e mi ní ci o co m
u ma unit ari zação, e m que os text os são separados e m uni dades de si gnificado. Em segui da,
dentro da referi da análise, acont ece a articul ação de si gnifi cados se mel hantes e m u m pr ocesso
deno mi nado de “cat egorização”.
A análise text ual discursi va movi ment a-se do e mpíri co at é a abstração t eóri ca, e esse
movi ment o só pode ser al cançado quando o pesqui sador consegue i nter pret ar e produzir
ar gu ment os. Conf or me Mor aes (2003), esse pr ocesso t odo ger a met a-t extos analíticos que irão
co mpor os t ext os i nt erpretati vos.
Construir e reconstruir cami nhos se constit ui e m uma das abor dagens consideradas pel a
análise text ual discursi va e m que o pesqui sador precisa aprender a convi ver por um perí odo
l ongo da pesqui sa, vist o que al cançar umfi m não si gnifi ca saber qual seri a o pont o de chegada,
e o pont o de parti da passa a ser defi ni do quando vai se apr oxi mando do pont o de chegada.
Enfi m, a pesqui sa que apresent a seus dados e os relaci ona co m os obj eti vos da pesqui sa,
direci onando-se para a concreti zação a partir de leit uras e rel eit uras, transcri ções, unit ari zação
e cat egori zação, especi alme nt e a partir da escrita, est á se referi ndo à análise t ext ual discursi va.
O pesqui sador precisa co mpr eender que a angústia, a deesor gani zação e o caos precede m a
cri ação de novas or dens e ent endi ment os.
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6 OS DOCU MENTOS I NSTI TUCI ONAI S

E O I NCENTI VO À FORMAÇÃO

PERMANENTE

Est e est udo cont a co m a análise de docu ment os, consi derados essenci ais para a
construção dos dados e a funda ment ação l egal, tendo e m vi st a que a legi sl ação e mbasa e
direci ona as ações dos envol vi dos co m a educação, dessa for ma, est ando ta mbé m rel aci onada
co m a for mação per manent e de pr ofessores, foco central dest a pesqui sa.
Os est udos dos docu ment os nos faze m perceber as i nt enções e i deol ogi as sóci o- políticoeducati vas que est ão present es e se diferenci a m e int ercal a m e m cada i nst ânci a envol vi da e e m
cada mo ment o da hist ória. Nel es, det ect a mos, por mei o de um ol har apurado, a evol ução dos
conceit os envol vi dos hist orica ment e a for mação de pr ofessores e a forte li gação co m as
necessi dades de cada t e mpo.
Pesqui sadores apont a m para a i mport ânci a que a análise docu ment al revel a nas
pesqui sas, como Lüdke e Andre (1996, p. 39):
Os docu ment os constit ue mt ambé m u ma font e poder osa de onde pode m ser retiradas
evi dênci as que funda ment e m uma f ont e “nat ural ” de i nfor mação. Não são apenas u ma
font e de i nf or mação cont extuali zada, mas sur ge m nu m det er mi nado cont ext o e
for nece mi nf or mações sobre esse mes mo cont ext o.

Ressalt ar a i mport ânci a do conheci ment o dos princi pais docu ment os que faze m ou j á
fizera m part e dos arredores do t e ma da pesqui sa constit ui-se co mo part e import ant e do est udo
e, al é m di sso, pode co mpl e ment ar as i nfor mações obti das por outras técni cas de col et a ou
det ect adas por mei o de l eit uras e de di versos est udos, e m que poderão se i nt erl açar
contri bui ções i nerent es à pesqui sa.
Por esses moti vos, e ai nda baseados nos est udos de Lüdke e André (1996, p. 38), “[...]
leis e regul a ment os, normas, pareceres, cart as, me mor andos, di ári os pessoai s, aut obi ografi as,
j ornais, revist as, discursos, rot eiros de pr ogra mas de rádi o e tel evisão at é livr os, est atísti cas e
ar qui vos escol ares” podem el uci dar e decl arar dados at é ent ão não percebi dos pel a pesqui sa.
Depoi s de or gani zar os dados, nu m pr ocesso de i nú mer as leit uras e rel eit uras, o
pesqui sador pode volt ar a exa mi ná-l os para tent ar det ect ar te mas e te máti cas mai s
freqüent es. Esse procedi ment o, essenci al ment e i nduti vo, vai cul mi nar na construção
de cat egori as ou ti pol ogi as. A construção de cat egori as não é tarefa fácil ( LÜDKE;
ANDRÉ, 1996, p. 42).

Os dados obti dos, por mei o das leit uras dos docume nt os que co mpõe m esta pesqui sa,
fora m or gani zados a partir de t ext os expli cati vos, que dest aca m os achados si gnifi cati vos e m
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rel ação à te máti ca da formação per manent e e docênci a, e apresent a m co mo suport e i ni ci al e
i mport ant e e mbasa ment o a Lei de Diretri zes e Bases da Educação Naci onal ( LDBN), lei nº
9. 394/ 96.
No fi nal do ano de 1996, ocorreu a apr ovação da Lei de Diretri zes e Bases da Educação
Naci onal ( LDBN), Lei nº 9. 394, que rege a educação brasileira at é nossos di as. El a foi el aborada
e m mei o a debat es recorrent es a respeit o da for mação conti nuada e se re mete a essa for mação
e m vári os de seus arti gos quando faz referênci as à val ori zação dos pr ofissionai s da educação e
ao seu aperfei çoa ment o.
No arti go 61, a LDBN relat a consi derações a respeit o dos pr ofissi onai s da educação e
sua for mação. O mes mo arti go dest aca e consi dera a for mação e mser vi ço, por mei o da i ncl usão
da l ei nº 12. 014 de 2009, e ai nda ressalt a que a formação dos pr ofissi onai s da educação associ a
teori as e práti cas.
A l ei nº 9. 394/ 96 valori za a for mação conti nuada quando faz referênci a ao
aperfei çoa ment o pr ofissional conti nuado e mai s ai nda quando prevê licença re munerada para
est udos dos pr ofessores. Out r o fat or e m dest aque nessa l ei é que, pel a pri meira vez, t e m espaço
e m u ma LDBN o t e mpo desti nado aos est udos do pr ofessor i ncl uí dos na carga horári a. Mes mo
que não sej a a reali dade de muit os est ados e municí pi o brasileiros, esse movi ment o gera u m
hori zont e de possi bili dades de mudanças, que paulati na ment e pode mse concreti zar e vi abilizar,
levando e m cont a as possi bili dades de cada regi ão brasil eira.
Out r o fat or que pr ovoca os pr ofessores para a adesão à for mação conti nuada é que est á
expressa na l ei a progressão funci onal baseada na tit ul ação ou habilitação e na avali ação do
dese mpenho. Por mei o da busca por at uali zação e capacit ação pr ofissional, os pr ofessores
pode m t er mai or re muneração, o que, por sua vez, gera moti vação para a busca por mai s
for mação, que ai nda acresce mai s re muneração e assi msucessi va ment e.
Na mes ma direção apont a a Resol ução do Consel ho Naci onal de Educação nú mer o doi s
de 20 de deze mbr o de 2019, que defi ne as Diretrizes Curricul ares Naci onais para a For mação
de Pr ofessores da Educação Bási ca, que expressa a i mport ânci a da for mação, por mei o do
co mpr o meti ment o dos profissi onai s da educação, descrevendo que uma das di mensões das
co mpet ênci as específi cas da for mação est á rel acionada ao engaj a ment o profissi onal, que por
sua vez compr eende o co mpr o meti ment o do professor co m seu pr óprio desenvol vi ment o
pr ofissi onal per manent e.
Est e arti go evi denci a o import ant e papel que os professores tê m di ant e da sua for mação,
pri nci pal ment e da for mação conti nuada. O desenvol vi ment o pr ofissi onal que acont ece durant e
o exercí ci o da docênci a advé m, e m grande parte, do co mpr o meti ment o dos pr ofissi onai s,

78

consi derando que, se mudanças acont ece m co m frequênci a e m t odos os set ores soci ai s e
pri nci pal ment e na educação, a for mação dos pr ofessores deve necessariame nt e aco mpanhar
essas mudanças.
As Di retri zes Curricul ares Naci onais para a For mação Ini ci al de Pr ofessores, Resol ução
CNE/ CP nº 2, descrevem ações que pode m defi nir o fut ur o dos cursos de f or mação, co mo
ta mbé m as condut as dos pr ofissi onais com f ormação e m ser vi ço e os est abel eci ment os de
ensi no e suas mant enedoras. Pode m-se evi denci ar essas condi ções co m o que est á expost o no
arti go 5º, que enfati za a “equi dade no acesso à formação i ni ci al e conti nuada para os pr ofessores
e de mai s pr ofissi onai s da educação” e que ai nda pr opõe a “articul ação entre a for mação i ni ci al
e a for mação conti nuada” ( BRASI L, 2019, p. 20).
Assi m expost o, faz-se import ant e di zer ai nda que as novas Diretrizes descreve m u ma
i mport ant e i nt egração entre for mação per manent e e a escol a, e ai nda entre os saberes docent es
e a práti ca docent e, relat ando que el as precisam fazer parte do coti diano e deve m est ar
arti cul adas com os obj etivos e co m a reali dade da escol a.
A Resol ução do CNE/ CP nº 2 de 2019 expõe ainda al guns conceit os i mport ant es ao
fazer referênci a à for mação per manent e, apont ando as habili dades necessárias para o pr ofessor:
a aut oavali ação, o aprimor a ment o da práti ca, o engaj a ment o e m est udos e pesqui sas, a
construção de conheci ment os a partir da práti ca da docênci a, o trabal ho coleti vo por mei o da
parti ci pação e m co muni dades de aprendi zage m e a utilização de recursos tecnol ógi cos para
co mpartil ha ment o das experi ênci as pr ofissi onais.
Tai s habili dades re met em à for mação per manent e, tendo co mo l ocal pri nci pal a pr ópri a
escol a, e acont ecendo entre os pr ópri os pr ofessores, consi derando seus desafi os di ári os, sua
reali dade e pri nci pal mente suas necessi dades e seus i nt eresses. O movi me nt o de for mação
per manent e i ni ci a co m o engaj a ment o do pr ofessor, para que se desencadei e a construção de
conheci ment os e a apli cação na práti ca.
Deve mos ai nda consi derar a rel evânci a das trocas de experi ênci as entre os pares,
consi deradas dentro das própri as i nstit ui ções escol ares e, e m u ma versão cont e mpor ânea,
ta mbé m por mei o de recursos t ecnol ógi cos. Esses mo ment os de co mpartilha ment o conduze m
a edifi cações col eti vas para ações pedagógi cas col eti vas, que na prática t ende m a causar
mai ores avanços e i nt ervenções mai s asserti vas.
A Resol ução do Consel ho Naci onal de Educação, nº 2/ 2019 ai nda concebe os
pr ofessores como agent es for madores de conhecime nt o e cult ura e que, por isso, preci sa m de
“acesso per manent e a conheci ment os, i nfor mações, vi vênci a e at uali zação cult ural ” ( BRASI L,
2019, p. 20). O pr ofessor, assi mrel at ado pel o parecer do Consel ho Naci onal de Educação, por
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mei o da sua pr ópri a prática, produz conheci ment o, e, para tal, a práti ca deve ser associ ada à
pesqui sa, aos est udos, ao acesso ao conheci ment o pedagógi co e suas i dei as. Essas ações i ni ci ais,
vi ncul adas à frequênci a a encontros de trocas entre os pr ofessores nas escol as de at uação,
pode m ser expressas e compr eendi das co mo fat or pri nci pal da for mação per manent e.

6. 1 O PLANO DECENAL MUNI CI PAL DE EDUCAÇÃO DE FLORES DA CUNHA/ RS

Est a pesqui sa apresent a como cenári o o muni cí pi o de Fl ores da Cunha/ RS, co mo
defi ni do ant eri or ment e, mai s especifi ca ment e a Rede Muni ci pal de Educação. Isso post o, fazse necessári o conhecer o Pl ano Decenal Muni ci pal de Educação, que apresent a vi gênci a de
2014- 2024, e nos foi forneci do pel a Secret ari a Muni ci pal de Educação, Cult ura e Desport o do
muni cí pi o citado.
O referi do Pl ano Decenal Muni ci pal de Educação, e m consonânci a co m a Lei 9394/ 96
e t a mbé m co m o Parecer nº 2/ 2019, apresent a di versas menções a respeit o da for mação
per manent e e for mas de i ncenti vo para que os professores se alie m e se associ e m a el a. Por
i nt er médi o de estrat égi as defi ni das, pode-se det ectar a i mport ânci a que o muni cí pi o expressa
co m a for mação per manent e.
O i nt uit o present e na estrat égi a nº 14. 1 do Pl ano Decenal Muni ci pal de Educação
consist e e mreali zar parceri as co mi nstit ui ções de ensi no superi or, i ncenti vando a for mação dos
pr ofissi onai s e m pós- graduação. Segundo dados da Secret ari a Muni ci pal de Educação de Fl ores
da Cunha, 70 % dos pr ofessores efeti vos, concursados, possue m pós- graduação, e 3 % possue m
mestrado. A partir desses dados, i mpl ant a-se a estrat égi a 16. 1 present e no Pl ano Decenal
Muni ci pal de Educação, que di z respeit o a chegar e m 2024 co m 80 % dos professores com PósGr aduação e 5 % co m mestrado ou dout orado ( FLORES DA CUNHA, 2014a).
A estrat égi a de nú mer o 18. 1 do Pl ano Muni ci pal de educação do muni cí pi o de Fl ores
da Cunha/ RS di z: “ Acompanhar o pl ano de carreira vi gent e, que j á at ende a val ori zação dos
pr ofissi onai s e m rel ação ao piso sal ari al e a hora-ati vi dade para for mação conti nuada e
pl anej a ment o” ( FLORES DA CUNHA, 2014a, não pagi nado), decl arando o i ncenti vo à busca
de for mação per manent e.
Todos os pr ofessores da rede muni ci pal de Fl ores da Cunha/ RS possue m 1/ 3 da car ga
horári a se manal para pl anej a ment o, est udos, encont ros e reuni ões or gani zados na pr ópri a escol a
ou pel a Secret ari a de Educação. Esse te mpo pode, ai nda, ser utilizado para conversas co m pai s
ou responsávei s pel os al unos.
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Segundo o que const a no Pl ano Decenal Muni ci pal de Educação, essa or gani zação da
car ga horári a dos pr ofessores est á sendo considerada co mo for mação per manent e, poi s
possi bilita que el es partici pe m e se envol va m e m mo ment os de est udos, de trocas entre os pares,
ou ai nda que possa m partici par de encontros de formação.
Não obst ant e, os docentes da rede muni ci pal de Fl ores da Cunha/ RS parti ci pa m de
reuni ões pedagógi cas, distri buí das ao l ongo do ano l eti vo, que pode m estar rel aci onadas a
consel hos de cl asse, est udos pedagógi cos e rel aci onados à legisl ação, entre outr os, que t a mbé m
se soma m à car ga horária de for mação conti nuada, perfazendo umt ot al de quarent a horas/ ano.

6. 2 PLANO DE CARREI RA DO MAGI STÉRI O PÚBLI CO DE FLORES DA CUNHA/ RS

Em consonânci a ao Pl ano Decenal Muni ci pal de Educação, o Pl ano de Carreira do
ma gi st éri o públi co muni ci pal de Fl ores da Cunha, Lei Co mpl e ment ar nº 105, de 15 de out ubr o
de 2014, apresent a, e m seus pri ncí pi os bási cos, o i nt eresse pel a val ori zação pr ofissi onal dos
pr ofessores e pr ofissi onais da educação. No arti go 3º, e m seu parágraf o segundo, expressa “a
val ori zação pr ofissi onal, através das condi ções de trabal ho co mpatí veis co m a di gni dade da
pr ofissão e co m o aperfeiçoa ment o pr ofissi onal conti nuado” ( FLORES DA CUNHA, 2014b,
não pagi nado) Ai nda prevê a pr ogressão funci onal na carreira, medi ant e pro moção baseada no
te mpo de servi ço e mereci ment o.
O Pl ano de Carreira do Ma gi st éri o Públi co Muni ci pal de Fl ores da Cunha / RS descreve
ai nda, e m seu art. 12:
A pr o moção a cada cl asse obedecerá aos segui nt es requi sit os de t e mpo e mereci ment o:
b) Cursos de at uali zação e aperfei çoa ment o, servi ços relevant es reali zados e m
enti dades vi ncul adas à educação e contri bui ção no ca mpo da educação que so mados
perfaça m, no mí ni mo (120) pont os ( FLORES DA CUNHA, 2014b, p. 6).

Faz-se menção à possi bili dade de pr omoção dos professores que se envol vere m co m a
for mação conti nuada, por mei o da partici pação em cursos de at uali zação e da parti ci pação e m
movi ment os das enti dades li gadas à educação. O parágraf o 2º defi ne co m mai s cl areza quai s
são os cursos rel evant es e consi derados para t al pr o moção quando di z: “Serão consi derados
co mo cursos de at uali zação e aperfei çoa ment o, na área da Educação, t odos os cursos, encontr os,
congressos, se mi nári os e si mil ares, cuj os certificados apresent e mcont eúdo progra máti co, car ga
horári a, i dentificação do ór gão expedi dor” ( FLORES DA CUNHA, 2014b, p. 6).
Dest aca-se a consi deração que o Pl ano de Carreira do magi st éri o públi co de Fl ores da
Cunha/ RS reali za a respeit o da for mação per manent e, poi s prevê a possi bili dade de avanços
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sal ari ais quando faz referênci a ao mereci ment o, que aqui se pode traduzir na busca por
for mação per manent e e na per manênci a no magi stéri o públi co quando faz referênci a ao t e mpo
de ser vi ço.
Tr at ando ai nda do Pl ano de Carreira dos pr ofessores muni ci pais de Fl ores da Cunha/ RS,
p docu ment o conduz as segui nt es i nfor mações de i ncenti vo à for mação perma nent e: au ment o
gradati vo dos rendi ment os, di ant e da apresentação de certificados de partici pação dos
pr ofessores e m cursos, encontros, pal estras e de mai s event os rel aci onados à educação.
Ai nda est á present e nos pri ncí pi os bási cos da carreira do magi st éri o o “perí odo
reser vado a est udos, planej a ment o e avali ação , i ncl uí do na car ga horári a de trabal ho”
( FLORES DA CUNHA, 2014b, p. 11). Evi denci a-se t al estrat égi a de for ma práti ca na
di stri bui ção da car ga horári a dos pr ofessores da rede muni ci pal. Um t erço da car ga horári a de
trabal ho do pr ofessor fi ca desti nado a pl anej a ment o e est udos. Desse modo, o pr ofessor da rede
muni ci pal de Fl ores da Cunha, com car ga horária de 20horas/se manai s, tem at ual ment e 5 horas
para pl anej a ment o e est udos.
Essas horas desti nadas para pl anej a ment o e estudos pode m ser distri buí das entre:
reuni ões pedagógi cas, atendi ment os para pais, reuni ões co m a direção, partici pação e m cursos
ou pal estras, trocas de experi ênci as entre os pares.
A cada quatro anos, os professores muni ci pais de Fl ores da Cunha/ RS, efeti vos e
concursados, apresent a m t odos os certificados de cursos e encontros reali zados e, por mei o de
u ma avali ação reali zada por uma co mi ssão pré-estabel eci da, pode m al cançar a pr omoção sendo
assi m di spost o na l ei:
Art. 5º A carreira do magi st éri o públi co muni ci pal é constit uí da pel o conj unt o de
car gos efeti vos de Pr ofessor, super vi sor e ori ent adores educaci onais, estrut urada e m
seis (06) cl asses, dispost as gradual ment e, co m acesso sucessi vo de cl asse a cl asse,
quatr o ní veis de for mação e doi s (02) ní veis especi ais e m exti nção, est abel eci dos de
acor do co m a tit ul ação pessoal do pr ofissi onal da educação.
[...]
Art 7º As cl asses constit ue m a li nha de pr o moção dos profissi onai s da educação,
det ent ores de cargos efeti vos.
Par ágraf o úni co. As cl asses são desi gnadas pel as letras A, B, C, D, E e F, sendo est a
últi ma a fi nal da carreira ( FLORES DA CUNHA, 2014b, p. 5).

A l ei expressa a i mport ânci a e o reconheci ment o que o poder públi co dispensa à carreira
dos pr ofessores, prevendo a sua val orização, com pr o moção por mei o da for mação conti nuada,
dando ao pr ofissi onal a possi bili dade de crescer co mo docent e, dentro da rede públi ca.
Assi msendo, a promoção dos pr ofessores, com a val ori zação por mei o de classes, busca
esti mul ar esses pr ofissionai s a i nvestire m na carreira, sej a e m f or mação conti nuada ou
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pesqui sas. Por mei o do que expressa a at ual LDB, lei nº 94394/ 96, e e m consonânci a co m essa
mes ma l ei, o muni cí pi o de Fl ores da Cunha, e m seu Pl ano de Carreira, oport uni za um grande
avanço, poi s esti mul a os pr ofessores a buscare m aperfei çoa ment o, al é m das avali ações anuai s.
O pr ofessor que apresentar os critéri os defi ni dos no Pl ano de Carreira, a cada quatro
anos, pode ser promovi do, desde que i nvi st a na carreira, com f or mação e dese mpenho. Essa
avali ação i ncl ui dedi cação, partici pação, efi ci ência e responsabili dade que é feita pel a gest ão
escol ar, e se expressa segui ndo critéri os de avali ação específi cos, de uma not a.
Tal fat or, se ocorri do, revert erá ao pr ofessor uma retri bui ção fi nanceira assi m
det er mi nada pel o Pl ano de Carreira ( FLORES DA CUNHA, 2014b, p. 8):
Art. 13. A mudança de cl asse i mport ará e m u ma retri bui ção pecuni ári a, i nci dent e
sobre o venci ment o bási co do pr ofissi onal da educação, nos segui nt e percent uais:
I – na cl asse B: oit o por cent o (8 %)
II – na cl asse C: dezesseis por cent o (16 %)
III – na cl asse D: vi nt e e quatro por cent o (24 %)
I V – na cl asse E : tri nt a e doi s por cent o (32 %)
V – na cl asse F: quarent a por cent o (40 %)

Pode-se det ect ar a i nt enção do poder públi co, por mei o da análise do Pl ano de Carreira,
e m esti mul ar os pr ofessores a partici pare m de encontros, cursos e pal estras, al é m de i nsti gar a
fazere m part e de ór gãos e i nstit ui ções li gados à educação. Essa ação, pode mos di zer se m
hesit ar, i mpul si ona a busca por for mação per manent e, se assi m ent endi da.

6. 3 PROJ ETO POLÍ TI CO- PEDAGÓGI CO DA ESCOLA

Pode-se traduzir o Pr oj et o Político- Pedagógi co co mo u m i nstrument o que refl et e a
pr opost a educaci onal da escol a. Co m el e a co muni dade escol ar se i nt egra e, por i nt er médi o do
desenvol vi ment o de um trabal ho col eti vo, assume a execução dos obj eti vos est abel eci dos,
vi sando à mel hori a da estrut ura físi ca e da gest ão pedagógi ca da escol a.
Segundo Bor di gnon (2005), o Pr oj et o Político-Pedagógi co precisa possi bilitar aos
me mbr os da escol a uma t omada de consci ência dos pr obl e mas e das possí veis sol uções,
est abel ecendo as responsabili dades de t odos. Por isso, no seu pr ocesso de el aboração, faz-se
necessári a a partici pação dos diferent es seg ment os que co mpõe m a escol a, a fi m de assi mil ar
si gnifi cados co muns aos diferent es agent es educaci onai s e col aborar com a sua i dentifi cação
co m o trabal ho desenvol vi do na escol a.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Naci onal, lei nº 9394/ 96, o Pr oj et o
Político- Pedagógi co corresponde a um docu ment o, que deve ser el aborado por t odas as escol as
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co m o i nt uit o de servir co mo u m gui a que conduz a i nstit ui ção a crescer e mel hor ar sua
quali dade de ensi no. O Proj et o Político- Pedagógi co est abel ece o ca mi nho que a escol a desej a
percorrer durant e um perí odo l eti vo. Al é m di sso, defi ne a função de cada set or da escol a e
est abel ece quai s são as pri ori dades de ações, est abel ecendo met as e prazos para reali zação.
Pode mos encontrar ai nda, expresso no Pr oj eto Político- Pedagógi ca da escol a, a
caract eri zação da client ela at endi da e os val ores da co muni dade escol ar, para que, a partir desses
dados, possa m-se defi nir, com mai or i nt egri dade e de for ma coerent e, os objeti vos e a direção
que será segui da pel a escol a. Em dest aque no Proj et o Político- Pedagógi co da escol a e m que
será reali zada a pesqui sa, percebe mos co mo el a se organi za, nas di mensões de estrut ura físi ca,
pedagógi ca e de pessoal. Ai nda, percebe-se referênci a ao rel aci ona ment o co m os pai s e a
co muni dade e m geral, i ncl ui ndo o papel que a escol a dese mpenha na l ocali dade e m que est á
sit uada.
Out ra part e que constitui o Pr oj et o Político- Pedagógi co da escol a di z respeit o a
necessi dades da escol a e a ações e event os que acont ecerão ou serão or gani zados durant e o ano,
co mo fest as, desfiles e feiras.
Os val ores defi ni dos pel o grupo de pr ofessores como ori ent adores do trabalho da escol a
est ão rel at ados no Pr oj eto Político- Pedagógi co, que t e m co mo mi ssão:
Oport uni zar ao educando vi vênci as pedagógi cas i novadoras e hu mani zador as que
envol va m as diferent es for mas do conheci ment o nas di mensões: física, i nt el ect ual,
e moci onal e soci al, a fi m de desenvol ver ci dadãos responsávei s, críticos, consci ent es
e transf or madores da soci edade e m que est ão i nseri dos e como vi são: Educar para o
desenvol vi ment o de habili dades e co mpet ênci as, para a construção de conheci ment os,
do desenvol vi ment o do pensame nt o crítico e dos val ores hu manos ( PPP, 2020, não
pagi nado).

Consi dera-se a preocupação da escol a, expressa e m seu Pr oj et o Político-Pedagógi co,
e m oferecer oport uni dades pedagógi cas aos alunos que abranj a m t odas as for mas de
conheci ment os e que est ej a m rel aci onadas à reali dade soci al e sua transf or mação,
co mpr eendendo que, a partir do conheci ment o, os al unos consi ga m partici par de for ma ati va na
soci edade.
Ai nda obser vando o Pr ojet o Político- Pedagógi co da escol a, encontra mos os val ores
el eit os pel o gr upo de pr ofissi onai s que trabalha m na escol a que são: acol hi da, a mor,
cooperação, di ál ogo, j ustiça, pertenci ment o, respeit o, responsabili dade, organi zação, e mpati a e
li derança.
Uma breve hist óri a da escol a e sua constit ui ção, present e no referi do PPP, re met e- nos à
co mpr eensão de sua at ual constit ui ção e das pessoas que del a fizer a m part e, contri bui ndo para
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Ensi no Funda ment al, de acor do co m a Lei 9394/ 96 da LDB.

Ai nda segundo dados do Pr oj et o Político- Pedagógico da escol a, el a est á sit uada na zona
rural e agrega e recebe al unos de quatro co muni dades disti nt as, poré mco m caract erísticas muit o
se mel hant es. A mai or parte das fa míli as se dedi ca à agri cult ura como ati vi dade econô mi ca e
resi de e m pr opri edades em que culti va m di versos pr odut os, pri nci pal ment e a uva, o mor ango,
o al ho e a cebol a. Al guns são pr opri et ári os e outras fa míli as são e mpr egadas. A mai ori a dos
al unos se desl oca at é a escol a por i nt er médi o do transport e escol ar, devi do à l onga dist ânci a.
At ual ment e a escol a conta co m 284 al unos, distri buí dos entre t ur mas de pré 1 (4 anos)
a nono ano do ensi no funda ment al. Cont a ai nda com u ma estrut ura físi ca adequada e co mpl et a
para at ender aos al unos e à comuni dade escol ar. Di sponi biliza, segundo o PPP, quadr o de
pr ofessores e funci onári os co mpl et o, com t odos os pr ofessores habilitados e concursados, que
faze m part e do quadr o funci onal da Secret ari a Muni ci pal de Educação de Fl ores da Cunha/ RS.
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A avali ação t e m nat ureza di agnósti ca, contí nua, for mati va e so mati va co m
pr eval ênci a dos aspect os qualitati vos sobre os quantitati vos, sendo consi derados os
result ados ao l ongo do ano leti vo, a partir dos mai s di versos i nstrument os de
avali ação. A avali ação t e m f unções di versas para o al uno e para o professor ( PPP,
2020, não pagi nado).

O PPP da escol a apresenta ai nda o pl anej a ment o de t odas as ações pedagógi cas, físi cas
e de event os a sere m reali zados durant e t odo o ano, como fest as, refor mas, construções,
aqui si ções e for mações dos pr ofissi onai s que at ende m a escol a. O Pr oj et o Político- Pedagógi co
da escol a dispõe de um ite m específi co rel aci onado à for mação conti nuada de pr ofessores. O
referi do ite m t e m co mo obj eti vo: “o aperfei çoa ment o pr ofissi onal teóri co e práti co da equi pe
pedagógi ca, e di mensi ona est a tarefa co mo encar go da Secret ari a Muni ci pal de Educação,
Cult ura e Desport o do muni cí pi o de Fl ores da Cunha/ RS” ( PPP, 2020, não pagi nado).
Por i nt er médi o desse item, vi sl umbr a-se a compr eensão da co muni dade escol ar dessa
escol a de que a for mação per manent e de pr ofessores advé m da sua mant enedora, a Secret ari a
de Educação, Cult ura e Desport o de Fl ores da Cunha/ RS, a qual se configura como gest ora da
for mação conti nuada. Aescol a parti ci pa das for mações or gani zadas pel a mant enedora, que são
traduzi das e m encontros, pal estras e cursos, que vari a m quant o à duração e são reali zadas, e m
sua mai ori a, fora do horári o de trabal ho dos pr ofessores, gerando certificados, o que se revert e
e m pont os para a pr omoção dos pr ofessores.
Em al guns mo ment os do ano l eti vo, segundo const a no PPP da escol a, os pr ofessores
pode m ser convi dados a parti ci par de encontros ta mbé m sugeri dos pel a Secr et ari a Muni ci pal
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de Educação, Cult ura e Desport o, e reali zados na sede da mant enedora, dentro do horári o de
trabal ho dos pr ofessores. Esses encontros t a mbé m são certificados e possuem vari ação de car ga
horári a, podendo ser co mput ados para a promoção na carreira. São consi derados co mo
for mação conti nuada.
Dur ant e o ano l eti vo, acont ece m, na escol a, reuni ões pedagógi cas, previ st as e m
cal endári o escol ar, podendo ser reali zadas dentro ou fora da car ga horária do pr ofessor. Nessas
reuni ões, são trat ados assunt os gerais de funci oname nt o e or gani zação da escol a e t a mbé m são
reser vados est udos pedagógi cos de for mação para o pr ofessor.
Os assunt os a sere mtrat ados nos est udos de for mação do pr ofessor, na mai or part e das
vezes, são sugeri dos pel a equi pe pedagógi ca da Secret ari a Muni ci pal de Educação, Cult ura e
Des port o de Fl ores da Cunha/ RS. Em outras vezes, são escol hi dos pela equi pe direti va da
escol a. Quando a escol ha dos assunt os para est udos pedagógi cos co mpet e à escol a, el es são
escol hi dos de acor do com a reali dade vi vi da pela pr ópri a i nstit ui ção e també m consi derando,
aci ma de t udo, os desafi os enfrent ados pel os pr ofessores no coti di ano escolar.

6. 4 REFLETI NDO SOBRE OS DOCUMENTOS I NSTI TUCI ONAI S

Dur ant e a concreti zação do est udo dos docu ment os i nstit uci onai s, houve o const ant e
desej o de apresent ar e dest acar os pri nci pais achados referent es à for mação per manent e de
pr ofessores e à docência, poi s esses assunt os apresent a m u m envol vi ment o diret o co m a
pesqui sa.
Ent ende-se, por mei o do est udo dos docu ment os i nstit uci onai s sel eci onados para est a
pesqui sa, que há presença i nstit ui nt e da for mação per manent e de pr ofessores e mt odos el es, o
que abrange desde a esfera federal, com a LDB (lei nº 9. 394/ 96), passando pel a Resol ução nº
02/ 2019, chegando at é a esfera muni ci pal, com o Pl ano Decenal Muni cipal de Educação do
muni cí pi o de Fl ores da Cunha/ RS, o Pl ano de Carreira dos Pr ofessores do muni cí pi o de Fl ores
da Cunha/ RS e o Pr oj et o Político- Pedagógi co da escol a na qual fora m realizados os Círcul os
Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos.
Cont udo, o que se dest aca aqui, a partir do conheci ment o desses docu ment os
i nstit uci onai s, reforça a idei a do que acont ece nos est ados e muni cí pi os e m rel ação à for mação
per manent e de pr ofessores. Obser va-se a cri ação de i nú mer os pr ogra mas de for mação de
pr ofessores que são di vulgados pel o MEC nas mí dias e no seu pr ópri o port al, que ne m se mpr e
at ende m os i nt eresses e as necessi dades dos pr ofessores e acaba m confi gurando apenas u ma
co mpensação e mer gencial de for mação. Co mo nos apont a Gatti (2008, p. 58),
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[...] muit as das i ni ci ati vas públi cas de for mação conti nuada no set or educaci onal
adquirira m, ent ão, a fei ção de progra mas co mpensat óri os e não propri a ment e de
at uali zação e apr of unda ment o e m avanços do conheci ment o, sendo reali zados co m a
fi nali dade de suprir aspect os da má-f or mação ant eri or, alterando o propósit o i ni ci al
dessa educação – post o nas discussões i nt ernaci onai s – , que seri a o apri mor a ment o
dos pr ofissi onai s nos avanços, renovações e i novações de suas áreas [...].

A f or mação per manent e, assi m expressa pel os órgãos educaci onai s naci onai s, re mont a
a i dei a de conti nuar reali zando a for mação i nici al, apenas dos pr ofessores, dei xando no
hori zont e dist ant e a construção de uma ver dadeira for mação per manent e que possi bilitari a ao
pr ofessor refl etir sobre sua pr ópri a ação, e m vi stas de modifi cá-l a. Para isso, será necessári o
conceber tal for mação de pr ofessores a partir de concepções do ensi nar e do aprender que sej a m
li gadas à construção da aut ono mi a do pr ofessor, conf or me nos mostra Freire (1996, p. 23):
[...] ensi nar não é transferir conheci ment os, cont eúdos ne m for mar é ação pel a qual
u m suj eit o cri ador dá for ma, estil o ou al ma a um cor po i ndeci so e aco modado. Não
há docênci a se m di scênci a, as duas se expli ca m e seus suj eitos apesar das diferenças
que os conot a m, não se reduzem à condi ção de obj et o, um do outro [...].

So ment e a partir dest e entendi ment o, a for mação per manent e encontra sentido ao l ongo
do exercí ci o pr ofissi onal, al cançando e al avancando a aut ono mi a pr ofissi onal, constit ui ndo-se
durant e o exercí ci o pr ofissi onal na escol a.
As Di retrizes Naci onai s para a for mação i ni ci al e conti nuada de pr ofessores, rel at adas
no parecer nº 2/ 2019, estabel ece m u m novo perfil para o pr ofessor, centrado fort e ment e no
desenvol vi ment o de compet ênci as. E, para que tais compet ênci as sej am desenvol vi das, são
desi gnados cursos que salient a m a práti ca e m detri ment o da t eori a ou, e m contraparti da, que
aceit a m diferent es for mas de i nt eração pr ofissi onal, como pode mos conhecer ta mbé m por mei o
do Pl ano de Carreira dos pr ofessores do muni cí pi o de Fl ores da Cunha/ RS.

[...] si nali za mos que ora se restri nge aos li mit es de cursos estrut urados e for mali zados
of ereci dos após a graduação, ou após i ngresso no exercí ci o do magi st éri o, ora é
t omado de modo a mpl o e genéri co, co mo co mpr eendendo qual quer ti po de ati vi dade
que venha a contri buir para o dese mpenho pr ofissi onal – horas de trabal ho col eti vo
na escol a, reuni ões pedagógi cas, trocas coti di anas co m os pares, partici pação na
gest ão escol ar, congressos, se mi nári os, cursos de di versas nat urezas e for mat os,
of ereci dos pel as Secret ari as de Educação ou outras i nstitui ções para pessoal e m
exercí ci o nos sist e mas de ensino, rel ações pr ofissi onais virtuai s, processos di versos,
enfi mt udo que possa oferecer ocasi ão de i nfor mação, refl exão, discussão e trocas que
favoreça m o apri mora ment o profissi onal, e m qual quer de seus ângul os, e m qual quer
sit uação ( GATTI, 2008, p. 57).
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O equilí bri o entre a busca por for mação t eóri ca e a práti ca da ação docente se mostra
ur gent e e pri mor di al, vist o que as duas for mas se co mpl e ment a m e de monstra m e mbasar, a
partir dessa li gação, as bases para a for mação per manent e de pr ofessores, trazendo a
possi bili dade da articul ação da refl exão que entrel aça os doi s movi ment os: teori a e práti ca.
Junt a-se a isso a i mport ânci a de el evar os pr ofessores à cat egori a de pr ot agoni st as da pr ópri a
for mação per manent e, o que per mitiria, al é m da sua val ori zação, uma for mação correspondent e
às necessi dades.
Quant o ao Pl ano de Carreira do muni cí pi o de Fl ores da Cunha/ RS, por ora apresent ado
nest a pesqui sa, el e precisa ser ver dadeira ment e i nter pret ado pel as aut ori dades da educação do
muni cí pi o, para que não ocorra o que nos al ert a Savi ani (2007, p. 191)
Desse desfecho result a que a educação é concebi da co mo u m i nvesti ment o e m capit al
hu mano i ndi vi dual, que habilita os i ndi ví duos para a co mpeti ção pel os e mpr egos
di sponí veis. O pr ofessor, assim, é i nst ado a pr oduzir mai s, co mpetir mai s, o que se
t or na possí vel co m “[...] a i ncor poração de i novações tecnol ógi cas que per mit e m
reduzir o te mpo de trabal ho pago, au ment ando, consequent e ment e, o t e mpo de
trabal ho não pago, poi s assi mmai or será a produti vi dade do trabal ho [...]”.

Deve-se at ent ar para que um dos obj eti vos na for mação per manent e sej a o
desenvol vi ment o hu mano e para que as leis que rege m a carreira dos pr ofessores sej a m vi st as
co mo i ncenti vadoras para a mobilização dos pr ofessores na busca por esse desenvol vi ment o,
de mandando a li gação diret a co m a qualificação da ação docent e, a partir da busca pel a
transf or mação de ações que j á não at ende m as necessi dades dos pr ofessores.
Tendo

present es

esses i mport ant es

movi ment os referent es

aos

docu ment os

i nstit uci onai s que i nfl uenci a m si gnifi cati va ment e na for mação per manent e dos pr ofessores,
i ni ci a-se a apresent ação e a análise dos dados e mpíri cos construí dos, nest a pesqui sa, por mei o
das entrevist as co m as pr ofessoras dos anos fi nai s do ensi no funda ment al e com a gest ora
muni ci pal de educação e t a mbé m co m a reali zação dos Círcul os Di al ógicos Investi gati vofor mati vos.
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Os dados e mpíricos se constit ue m e m i mport antes el e ment os e ocupa m ta mbé m u m
l ugar i mport ant e na construção das concl usões da pesqui sa. O pesqui sador se envol ve de for ma
i nt ensa na col et a e transcri ção fi dedi gna dos dados e mpíri cos. Pode mos ent ender que na
pesqui sa e mpírica se recol he m dados de font es diret as, ou sej a, de pessoas que conhece m,
vi venci a m ou t ê m conheci ment o sobre o te ma em est udo. Esses dados empí ri cos auxili a m e
enri quece m o ent endi ment o do cont eúdo pri nci pal.
Mui t as são as for mas di sponí vei s de sist e matizar, analisar e i nt erpret ar os dados
e mpíricos de uma pesquisa. Nest e est udo, desi gnamos a Análise Text ual Discursi va ( ATD) de
Mor aes e Gali azzi (2011) para est udo das respostas dadas pel os pr ofessores às quest ões das
entrevi st as se mi estrut uradas reali zadas e ta mbém para os di ál ogos origi nados a partir da
reali zação dos Círcul os Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos.
Pr essupõe-se que a met odol ogi a de análise de dados, de acor do co m Mor aes e Gali azzi
(2011), mostra-se adequada, poi s se pr opõe a gerar uma l eit ura apr of undada e ri gor osa de u m
conj unt o de t ext os a fi mde ir al é m da si mpl es explicação. A ATD busca substit uir a expli cação
pel a co mpr eensão. Assim co mo rel at a m Mor aes e Gali azzi (2011, p. 13), “a Análise Text ual
Di scursi va corresponde a uma met odol ogi a de análise de i nfor mações de nat ureza qualit ati va
co m a fi nali dade de pr oduzir novas co mpr eensões sobre os fenô menos e discursos”.
A abor dage m met odol ógi ca da ATD f unda ment a-se no encontro entre a consci ênci a e
a mat eri ali dade, val oriza a consci ênci a co mo el eme nt o de li gação entre o home m e o mundo
mat eri al. Basei a-se na concepção dos fenô menos pel a consci ênci a hu mana e col oca o ho me m
no centro da pesqui sa e enfati za a subj eti vi dade.
A ATD descreve a experiênci a mai s ori gi nal do que aquel a pr oveni ent e de uma vi são
i ngênua do mundo e busca est abel ecer uma rel ação entre o suj eit o e a reali dade mat eri al de
onde sur ge o senti do. Indaga, ai nda, a rel ação entre os dados da experi ênci a, seu si gnifi cado
para os suj eit os e a essênci a dos fenô menos.
Nessa met odol ogi a, destaca m-se três mo ment os da i nvesti gação feno menol ógi ca: a)
ol har at ent o para o fenôme no, buscando a percepção da t ot ali dade; b) descri ção do fenô meno;
e c) compr eensão dos aspect os essenci ais do fenôme no.
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Esses mo ment os se movi ment a m de for ma circul ar, expressando-se a partir de três
pri nci pais fat ores: a i nt uição, a descrição e a refl exão.
Mor aes e Gali azzi (2011) descreve m al gu mas etapas funda ment ais da met odol ogi a
ATD, as quai s fora m utilizadas nest a pesqui sa. Em dest aque, te mos a or gani zação e m quatr o
focos:
1.

des mont age m dos t ext os: unit ari zação, exa mi nar os text os pr oduzi ndo uni dades
constit ui nt es, enunci ados referent es aos fenô menos est udados. Nessa pri meira fase,
frag ment a-se o t ext o que se constit ui e m unidades, assi m transcrevemos as
entrevi st as, exa mi nando-as det al hada ment e, rele mos e sel eci ona mos al gu mas
part es que fora m consi deradas rel evant es para a pesqui sa. Assi m, foi constit uí da a
frag ment ação dos text os e m uni dades constit ui nt es.

2.

Est abel eci ment o de rel ações: cat egori zação, est abel ecer rel ações entre as uni dades,
co mbi nando-as e cl assificando-as, for mando sist emas de cat egori as.

3.

Nova co mpr eensão do t odo a partir dos doi s focos ant eri ores – met at ext o.

4.

Pr ocesso aut o- or gani zado que não pode t er uma previ são, mas é preciso u ma
or gani zação para que se consi ga a co mpr eensão.

Ai nda segui ndo Mor aes e Gali azzi (2011), a referi da met odol ogi a ta mbém pode ser
apresent ada e expli citada por mei o das segui nt es pre mi ssas: te mpest ade de luz: 1. Mei o caóti co
e desor denado; e 2. foco de l uz (deli nea ment o de possi bili dades de ação).
Por i nt er médi o da ATD, os pesqui sadores busca m conceder si gnifi cados ao conj unt o de
text os que se apresent am co mo achados e mpíricos, nu m const ant e exercí ci o de pr oduzir e
expressar senti dos ( MORAES; GALI AZZI, 2011, p. 14). À vist a dist o, os dados dest a pesqui sa
serão analisados por i nter médi o da met odol ogia da Análise Text ual Di scursi va, por ser
consi derada adequada, pois a partir del a reconhecemos si gnifi cados presentes nos discursos dos
pr ofessores e e m segui da al ça mos senti dos a el es, na busca por um mai or ent endi ment o a
respeit o das refl exões e dos desafi os na for mação per manent e de pr ofessores e na qualifi cação
da docênci a nos anos fi nai s do ensi no funda ment al.
As evocações dos pr ofessores, obti das por mei o das entrevi st as e dos Círcul os
Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos, fora m transcrit as na í nt egra, a partir das gravações
reali zadas. De posse dessas transcri ções, ocorreu um movi ment o de aproxi mação dessas
evocações a partir da percepção e do ent endi ment o do senti do que el as del egara m a est a
pesqui sa.
Essas apr oxi mações gerara m construt ores, que fora m no meados, com base no
apareci ment o de pal avras ou expressões que se asse mel ha m, que se parecera m i dênti cas ou
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ai nda que nos re met era mao mes mo si gnifi cado dentro da pesqui sa. A partir dessa apr oxi mação,
fora m constit uí das os construt ores por ora apresent adas.

7. 1 APRESENTANDO OS DADOS CONSTRUÍ DOS

Ini ci al ment e, apresent a mos o perfil dos pr ofessores que partici para m das entrevi st as e
dos Círcul os Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos, a fi m de caract eri zá-l os. Na sequênci a, são
descrit os e discuti dos os result ados obti dos nessas et apas da col et a de dados da pesqui sa.
As entrevi st as, reali zadas de modo on-li ne, fora m gravadas por mei o de um dispositi vo
di sponí vel na pr ópri a plat afor ma e na sequênci a transcrit as a fi m de vi abili zar o est udo e a
análise. Para cada pr ofessora partici pant e da entrevi st a foi desi gnada uma letra a fi m de, ao
mes mo t e mpo não expor os pr ofessores partici pantes, mas i dentifi cá-l os.
O Quadr o 3 apresent a as professoras participant es, sua for mação, o t e mpo de
experi ênci a de cada uma e a deno mi nação que cada pr ofessora recebeu, sendo que essas l etras
i dentifica m as pr ofessoras no percurso dest e trabal ho. Const a, ai nda, nesse quadr o, a área de
conheci ment o de for mação do pr ofessor, que t a mbé m corresponde à área at ual de at uação.

Pr ofessora

4

Quadr o 3 – Perfil dos pr ofessores entrevi st ados
Ár ea do Conheci ment o
For mação

Te mpo de Magi st éri o

A e4

Letras e Pedagogi a

Es peci ali zação

9 anos

Be

Ci ênci as

Es peci ali zação

10 anos

Al etra e i ndi ca que est e pr ofessor partici pou desta pesqui sa co mo entrevi stado.
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Ce

Ci ênci as

Es peci ali zação

10 anos

De

Letras

Es peci ali zação

21 anos

Ee

Art e

Es peci ali zação

13 anos

Fe

Hi st óri a

Es peci ali zação

14 anos

Ge

Mat e máti ca

Es peci ali zação

12 anos

Font e: El aboração da aut ora (2020).

Const at a-se que t odos as pr ofessoras entrevi stadas são do sexo fe mi ni no. Duas
pert ence m à área do conheci ment o de Ci ênci as e outras duas à de Letras. As três pr ofessoras
que co mpl et a m o quadr o est ão li gadas às áreas de Art e, Hi st óri a e Mat e mática. As partici pant es
possue m entre 9 anos e 21 anos de magi st éri o.
A pr opost a de trabal ho com os Círcul os Di alógi cos Investi gati vo-formati vos foi
or gani zada e m ci nco mo ment os disti nt os, poré m, sequenci ais e m senti do e estrut ura,
apresent ando li gação entre el es como t a mbé m com os obj eti vos dest a pesqui sa e dos pr ópri os
Cí rcul os Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos ( HENZ; TONI OLLO, 2015).

Todos as pr ofessoras dos anos fi nais do ensi no funda ment al da escol a partici para m dos
Cí rcul os Di al ógi cos, o que t ot aliza onze pr ofessores. El es recebera m o mat eri al referent e ao
desenvol vi ment o dos Círcul os Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos vi a correi o, Sedex ou ai nda
entrega e m mãos, nas resi dênci as dos pr ofessores, reali zado pel a pesqui sadora.
O Quadr o 4 defi ne os professores partici pant es dos Círcul os Di al ógi cos Investi gati vofor mati vos, que serão represent ados nessa descrição por letras; i ndi ca també m as áreas de
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for mação que são as mesmas da at uação e o ní vel acadê mi co a que pert ence m, defi ni do a partir
dos est udos acadê mi cos dos pr ofessores.
Quadr o 4 – Perfil dos Professores que partici param dos Círcul os Di al ógi cos
Pr ofessora
Ár ea do Conheci ment o
For mação
P cd5

Educação Fí si ca

Es peci ali zação

Q cd

Pedagogi a

Es peci ali zação

R cd

Art e

Es peci ali zação

S cd

Letras

Es peci ali zação

T cd

Ci ênci as Bi ol ógi cas

Es peci ali zação

U cd

Letras

Es peci ali zação

V cd

Mat e máti ca

Es peci ali zação

W cd

Mat e máti ca

Es peci ali zação

X cd

Hi st óri a

Es peci ali zação

Y cd

Ingl ês

Es peci ali zação

Z cd

Geografi a

Es peci ali zação

Font e: El aboração da aut ora (2020).

Os pr ofessores fora m inf or mados, previ a ment e, sobre as dat as de realização dos
Cí rcul os Di al ógi cos, sendo que t odos acont eceram e m reuni ões pedagógi cas da escol a. Al guns
fora m reali zados no horári o de trabal ho dos pr ofessores e outros e m horário de vesperti no. Os
pr ofessores recebera m o convit e6 para cada Círculo Di al ógi co às vésperas dos encontros, vi a
gr upo de what shapp, que acont ecera m conf or me apresent a o Quadr o 5, que i ndi ca as dat as e os
horári os e m que ocorrera m os Círcul os Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos, descreve a
pr opost a desenvol vi da durant e os quatro encontros e dest aca quai s fora m os parti ci pant es.

Dat a/ Horári o
16/ 07/ 2020 a
24/ 07/ 2020

Quadr o 5 – Círcul os Di alógi cos Investi gati vo-formati vos
Local
Pr opost a
Parti ci pant es
Correi o/ Sedex, Entrega de mat erial: caderno
Todos os gest ores
entrega e m
para registros dos encont ros e e pr ofessores dos
mã os
TCLEs para leit ura e
anos fi nais do
assi nat ura.
ensi no
funda ment al da
Escol a.

5

As l etra cd i ndi ca m que est e pr ofessor partici pou dest a pesqui sa nos Círculos Di al ógi cos.

6

A Pl at af or ma Zoo m Meeti ng gera o convit e el etrôni co medi ant e agenda ment o da reuni ão.
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25/ 07/ 2020

06/ 08/ 2020

Pl at afor ma
Zoo m

Pl at afor ma
Zoo m

Acol hi da, Apresent ação da
Pr opost a da Pesqui sa: títul o e
obj eti vos, te mpo para
per gunt as e outros
escl areci ment os.
1º Círcul o Di al ógi co
Investi gati vo-for mati vo:
Que m so mos nós? For mação
Ini ci al, Deci são de ser
pr ofessor.
2º Círcul o Di al ógi co
Investi gati vo-for mati vo.
1. Leit ura de citações sobre
for mação conti nuada.
2. Quest ões nort eadoras:
O que é for mação conti nuada?

Todos os gest ores
e pr ofessores dos
anos fi nais do
ensi no
funda ment al da
Escol a.

Todos os gest ores
e pr ofessores dos
anos fi nais do
ensi no
funda ment al da
Escol a.

Levando e m cont a a nossa
reali dade escol ar, quai s os
espaços desti nados à
for mação conti nuada de
pr ofessores? Onde el a
acont ece?
Quai s são os assunt os que
deve m ser trat ados na
for mação conti nuada de
pr ofessores? Que m deve ser
responsável por defi nir esses
assunt os?

17/ 08/ 2020

Pl at afor ma
Zoo m

A reuni ão pedagógi ca pode
ser consi derada uma formação
conti nuada? Por quê?
3º Círcul o Di al ógi co
Investi ment o-for mati vo:
Quest ões Nort eadoras:
Co mo me t or nei a pr ofessora
que sou hoj e?

Todos os gest ores
e pr ofessores dos
anos fi nais do
ensi no
funda ment al da
Escol a.

O que foi for mador para mi m
na mi nha vi da pr ofissi onal ?

15/ 09/ 2020

Pl at afor ma
Zoo m

O que acont eceu para que eu
vi esse a ter as i dei as que
tenho hoj e, enquant o
pr ofessora?
4º Círcul o Di al ógi co
Investi gati vo-for mati vo

Todos os gest ores
e pr ofessores dos
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1. Apartir de al guns regi stros
dos pr ofessores fora m
reali zadas as refl exões desde
Cí rcul o.

anos fi nais do
ensi no
funda ment al da
Escol a.

Font e: El aboração da aut ora (2020).

7. 2 AS EVOCAÇÕES DOS PARTI CI PANTES SOBRE A FORMAÇÃO PERMANENTE:
CONSTRUI NDO CAMI NHOS

Apr esent a mos, de for ma i ntrodut óri a e abrangent e, o quadr o co m as evocações e os
construt ores que del as emer gira m por mei o da reali zação das entrevi st as co m os pr ofessores e
co m a Secret ári a Muni cipal de Educação do municí pi o de Fl ores da unha/RS e dos Círcul os

Quadr o 6 – Construt ores/entrevi st as

per manent e: a escol a
co mo cenári o e os
pr ofessores co mo
pr ot agoni st as.

Font e: El aboração da aut ora (2020).

96

O Quadr o 6 de monstra as pri nci pais evocações das pr ofessoras entrevi stadas e das
construções reali zadas durant e a parti ci pação nos Círcul os Di al ógi cos Investigati vo-for mati vos,
que nos i ndi ca m as cat egori as que fora m desenvol vi das por mei o da ATD. Os construt ores
fora m constituí dos[

A M1 ] [ A M2 ]

a partir da aproxi mação do si gnificado que as evocações das

pr ofessoras partici pant es das entrevist as e dos Círcul os Di al ógi cos Investi gati vos nos
i ndi cara m.
A partir de uma l eit ura apr of undada e det al hada das entrevist as e dos Círcul os
Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos, verifi cou-se a apr oxi mação de si gnificado entre el as, o
que foi o pri nci pal fat or desencadeador da cri ação dos construt ores.

7. 2. 1 For mação do professor: a mobili zação i nici al e o envol vi ment o per manent e

As fal as dos pr ofessores entrevi st ados expressam a necessi dade de est ar se mpr e e m
movi ment o e m busca de novos conheci ment os. Afir ma m que a for mação per manent e assu me
l ugar disti nt o para que possa m co mpr eender as mudanças soci ais, tecnol ógicas e das rel ações
que envol ve m os al unos.
I mbér non (2009) apont a para a i mport ânci a do compr o meti ment o com u ma for mação
ori ent ada para um suj eito que t e m capaci dades de pr ocessa ment o de i nfor mação, análise e
refl exão crítica, decisão raci onal, avali ação de pr ocessos e refor mul ação de pr oj et os t ant o
trabal hist as co mo soci ais e educati vos e m seu context o e co m seus col egas.
For mação conti nuada é a gente se mpr e ir e m busca, se mpr e se perfei çoando, i ndo e m
busca de mel horar, de conheci ment os novos, de se at uali zar, de mel horar por que a
gent e fal a muit o dos outros profissi onai s que precisa mse at uali zar por que a gent e não
vai ir nu m médi co que usa u ma t écni ca de vi nt e, tri nt a nos atrás ( PAe). 7
For mação conti nuada é buscar o novo, ir e m busca ( PBe).
Par a mi m são at uali zações, estar const ant e ment e est udando (PBe).
For mação conti nuada deveri a ser nesse processo de at uali zação ( PCe).

A necessi dade da busca const ant e por aperfei çoa ment o se constit ui nu m i mport ant e
movi ment o, que carrega a conti nui dade dos est udos dos pr ofessores que nos garant e m que essa
for mação const ant e leva a gerir novas estrat égi as que pode mt or nar as aul as excel ent es.

7

Na transcri ção das evocações das pr ofessoras, col et adas a partir de entrevist as i ndi vi duais e dos Círcul os
Di al ógi cos Investi gati vo-f or mati vos, buscou-se mant er a fal a das partici pant es o mai s pr óxi mo da reali dade,
mes mo que isso acarret e desvios gra mati cais ou t o mi nf or mal.
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Para Freire (1993), o pr ocesso de ensi nar, que i mplica o de educar e vi ce- versa, envol ve
a “pai xão de conhecer” que nos i nsere nu ma busca prazer osa, ai nda que nada fácil. Assi m, o
pr ofessor, percebendo que quant o mai s est uda mai s pri oriza o at o de conhecer, envol ve-se nu m
pr ocesso const ant e de busca pel o conheci ment o.
[...] el a é funda ment al, é t oda a qualificação que o pr ofissi onal busca, né, a for mação
per manent e é se qualificar. Envol ve a gent e se t ornar mel hor no que faz, buscar coi sas
novas, co m o t e mpo a gent e ganha experi ênci a, que é funda ment al, mas a gent e
se mpr e precisa est ar e m busca de coi sas novas ( PDe).
Eu não consi go me ver não estudando. At é agora durant e a pande mi a eu fiz um mont e
de cursos... se não esti vesse envol vi da co m os cursos, botando a cabeça e m outra
coi sa, já est ari a pirada! ( PEe).

As evocações aci ma revela m que o pr ofessor percebe a necessi dade de est ar envol vi do
co m a sua for mação per manent e para que suas aul as sej a m i nt eressantes para o al uno e
mobili ze m diferent es saberes, col ocando o conheci ment o a servi ço de uma prática efi ci ent e e
de quali dade.
So ment e co m o aperfei çoa ment o pode mos nos abrir para novos ol hares sobre o
aprender e o ensi nar ( PFe).
A f or mação conti nuada deveria ser nesse senti do auxiliar o professor e m sal a de aul a
ret omar os cont eúdos que por mai s que sej a m cont eúdos e que t u vai ver di ari a ment e,
mes mo assi mt e m se mpr e novi dades que ne m se mpr e t u consegue t e at uali zar, ent ão
eu acho que a for mação conti nuada deveri a ser nesse pr ocesso de at uali zação ( PCe).

Exi st e a necessi dade de o pr ofessor se at uali zar diant e das mudanças e do sur gi ment o
de novas i nf or mações e conheci ment os, que a cada di a acont ece m co m rapi dez e e m grande
nú mer o. O pr ofessor trabal ha co m essas i nfor mações e conheci ment os di aria me nt e e percebe
que precisa est ar e m pr ocesso de at uali zação se mpre.
Segundo Paul o Freire (1996), ensi nar exi ge consci ênci a do i nacaba ment o, vist o que
onde há vi da há i nacabame nt o. Consci ent e do i nacaba ment o, o pr ofessor sabe que pode superál o, pode ir al é m del e. Essa consci ênci a do i nacabame nt o nos fez seres responsávei s, éticos e da
opção, e isso se t orna um processo per manent e.
Apont a-se aqui para a conexão exi st ent e entre a percepção de que o pr ofessor preci sa
est ar se mpr e e m i ncessant e busca por for mação, o pr ópri o i nacaba ment o, e a busca por est ar
real ment e envol vi do no processo de aprendi zage m.
Em entrevi st a, a Secretári a Muni ci pal de Educação, Cult ura e Desporto expressa
al gu mas pre mi ssas que são ent endi ment os da Secret ari a de Educação de Fl ores da Cunha/ RS,
rel aci onadas à compr eensão do conceit o de for mação conti nuada, ao rel at ar que:
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For mação conti nuada é um pilar essenci al para nós poder mos i ncl usi ve avali ar se o
pr ocesso ensi no-aprendi zagem é de quali dade. Nós ent ende mos que el a preci sa
at ender as de mandas da educação. Pri meiro at ender as de mandas dos nossos
docu ment os, e a partir dessas de mandas or gani za mos nosso trabal ho enquant o rede,
enquant o construção de u ma pr opost a pedagógi ca, e depoi s é organi zado o trabal ho
nas escol as. Ent ão a for mação conti nuada é paut ada exat a ment e nest es docu ment os, e
el a ve m nos ori ent ar para que possa mos avali ar o nosso trabal ho, o nosso result ado,
el a ve m nos ori ent ar para que t enha mos u ma prática planej ada e pensada, co m
funda ment ação t eóri ca e não em ci ma de achi s mos, e si mpara que nos aj ude a pl anej ar
e a execut ar o que tí nha mos planej ado no i ní ci o do ano.

A f or mação per manent e é vist a como pr ocesso contí nuo, por mei o do qual acont ece a
avali ação da ati vi dade ensi no-aprendi zage m e, ao mes mo t e mpo, coloca-se a ser vi ço da
construção de um pl anej ame nt o que at ent e as leis da educação e as de mandas dos pr ofessores.
Nesse cont ext o, a fundame nt ação t eóri ca se alia à práti ca e à avali ação, e j unt as per mei a m a
refl exão do pr ofessor durant e t oda a sua vi da pr ofissi onal. Co mo decl ara Freire (1993, p. 61):
“ Não posso est ar segur o do que faço se não sei como f unda ment ar ci entifica ment e a mi nha ação
se não t enho pel o menos al gu mas i déi as e mt or no do que faço, de por que faço, para que faço”.
Nu ma j unção de oport uni dades, possi bili dades e vont ades, as professoras parti ci pant es
da pesqui sa fora m se descobri ndo e se envol vendo co m a for mação i ni ci al, deci di ndo
per manecer na docênci a. A partir das evocações das pr ofessoras, obser va mos o pont o de parti da
e os pri meiros passos que levara m à confir mação da decisão pel a docênci a, que advei o, e m sua
grande mai ori a, das experiênci as vi vi das nos pri meiros anos, na uni versi dade.
As evocações reali zadas esti vera m envol vi das por níti da e moção, gerada pel a
oport uni dade de revisitar a decisão por assu mi r a ati vi dade da docênci a, que acont eceu há vári os
anos. Rel e mbr ar o passado pr ofissi onal foi encant ador, e exposi ções orais prendera m a at enção
das parti ci pant es, que muit as vezes podi a m perceber se mel hanças entre o que est ava sendo
rel at ado pel as col egas, com os acont eci ment os da sua pr ópri a vi da pr ofissi onal.
Co mo nos i ndi ca Josso (2004, p. 40),

A i mport ânci a de as professoras percebere m o que si gnifi ca, para a sua at uação docent e
hoj e, a t omada de decisão i ni ci al e os moti vos que l evara m cada uma a escol her a docênci a se
constit ue m nu m fat o primor di al que precisa ser uma me móri a vi va e lat ent e na vi da das
pr ofessoras. Esse Círcul o Di al ógi co Investi gati vo-for mati vo oport uni zou isso às partici pant es.
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Quando concl ui o ensi no médi o, est ava be m “à la l ouca”, não sabi a o que eu queri a
fazer da vi da. Minha mãe queria muit o que eu fizesse facul dade, ti vesse u m di pl o ma.
Me obri gou a fazer al gu ma coi sa. Co mo gost ava de art e e me us pais podi a m pagar,
entrei na uni versi dade e cursei Art e. E hoj e eu ador o meus al unos e o que eu faço
( PRcd).
Eu se mpr e gost ei de mat e mática. Aj udava meus col egas e m mat e máti ca e deci di que
queri a ser pr ofessora. Ao contrári o de vocês, eu fui desestimul ada. Um ti o meu me
di sse que eu não podi a ser professora por que não sabi a ne m fal ar direit o. Co mo eu i a
ser pr ofessora assi mse não sabi a fal ar direit o? Mes mo assim entrei na facul dade e fi z
mat e máti ca para ser professora si m( PVcd).

Co m a oport uni dade de expressar oral ment e sobre sua decisão por ser professora, as
pr ofessoras rel at a m que e m al gu mas sit uações não fora m i ncenti vadas pelas pessoas de suas
rel ações a seguire m a pr ofissão; pel o contrári o, fora m at é desencoraj adas, quando f ora m
apont ados defeit os pessoai s tant o obj eti vos quanto subj eti vos.
Eu me i nspirei nas mi nhas professoras. Se mpr e quis ser professora, desde pequena
bri ncava de escoli nha e m casa, fal ava sozi nha, expli cava. Desde se mpr e eu queri a ser
pr ofessora. Tenho or gul ho de já ter feit o de t udo u m pouco na vi da. Co mecei trabal har
nu ma escoli nha de educação infantil e cui dava das cri anças. Depoi s pert o do mei o di a
fazi a o al moço para as cri anças, servi a el as, li mpava a cozi nha e tirava o avent al e
volt ava a ser professora co m as cri anças na sal a de aul a. E durant e esse t e mpo t a mbé m
est udava. Fazi a facul dade de pedagogi a ( PQcd).

Josso (2004) j á mostrava a i mport ânci a de o professor se conhecer e por i nt er médi o
di sso dar-se cont a do que precisa apri mor ar, buscando font es que o ajude m na busca de
mel hori as para o seu trabal ho.

A oport uni dade de rel at ar e rel e mbr ar o passo i nici al dado há al guns anos, e m rel ação
ao i ní ci o do cont at o do professor co m a docênci a, est á ta mbé m diret a ment e rel aci onada co m a
det ecção das i nú mer as mudanças que ocorrera m, entre esse mo ment o i ni ci al e o at ual mo ment o
vi vi do. Freire (1996) nos ma nifest a que é preciso aci ma de t udo acredit ar, que mudar é possí vel;
é difí cil, mas possí vel.
Eu trabal hei e m vári os l ugares, e m co mér ci o, e m banco... mas se mpr e me encant ei
co m as pal avras, co m a escrita. Depoi s de al guns anos trabal hando assi m e m outr os
ser vi ços, mas queri a ser professora, entrei para a facul dade de Letras. Escol hi letras
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por que sou apai xonada pel as pal avras. Me for mei depoi s de j á ter i dade (vel ha!).
Dur ant e est e te mpo de facul dade ti ve meu fil ho e ent ão fiz mai s devagar. Depoi s fi z
concurso para Fl ores que vi que ti nha e passei. Me mudei pra cá só por causa do
concurso por que mor ava e mIvoti. E hoj e não me vej o fazendo outra coisa ( PScd).
Eu mor ava no i nt eri or e, depois de concl uir o ensi no médi o, achava que iria parar de
est udar. Minha fa míli a muito hu mil de não i a conseguir pagar meus est udos. Eu
se mpr e me dei be m na mat e mática, na escol a. Adorava! Queria muit o fazer facul dade.
Foi meu pai que disse: pode fazer o vesti bul ar que eu vou dar umj eit o de pagar. Ent ão
eu fiz vesti bul ar para mat e mática e passei. Meu pai co m muitas dificul dades foi dando
u m j eit o de pagar. E assi m concl uí a facul dade, fiz concurso públi co e co mecei a
trabal har e a cada ano gost o mai s. Ador o est ar co m os al unos. Me acho mei o mãezona
del es, sabe! Me transf or mo na sal a de aul a ( P Wcd).

A abert ura ofereci da às pr ofessoras, para expressare m oral ment e seus pensa ment os,
vi vênci as e refl exões, apont a para a necessi dade dessa expressão oral, poi s, ao ouvir t ant o
nossos pr ópri os pensa ment os e refl exões co mo os dos col egas, abri mos possi bili dades para a
refl exão sobre essas expressões, o que por sua vez possi bilita a mudança na ação.
movi ment o acont eça, o educador precisa ser capaz de rel aci onar o ensi no co m a afeti vi dade.
Segundo Freire (1996), ensi nar exi ge be m querer aos educandos. Por ser mos, hu manos
deve mos acredit ar, apostar e i nvestir nas rel ações de afet o.

Assi mt a mbé m evoca m as pr ofessoras partici pant es da pesqui sa:
Eu percebi ao l ongo dos anos a i mport ânci a da afeti vi dade e m sal a de aul a, conqui st ar
o al uno dando disci pli na, exi gindo as coisas, mas ao mes mo te mpo t endo aquel e afet o,
aquel a a mi zade, e co mo isso traz grandes result ados, essa é a grande diferença da
pr ofessora do co meço para a professora de agora, eu acho que isso só acrescent ou, eu
não vej o nenhu ma desvant age m ni sso, desde que não se amol eça de mai s, mas t er
aquel e afet o, aquel a a mi zade, mas quando el es se sent e m a mados el es pr oduze m
( PUcd).

Eu acho que é u ma vocação. Pensando l á do co meço porque pel a ca mi nhada t u
encontra muit o obst ácul os e que m não t e misso lá dentro, esse quer, esse gost ar, acaba
desisti ndo, quando vê m sit uações difíceis t u te pega e m cada sit uação e m sal a de aul a
co m o al uno, eu acho que é o gost ar, a mar para conti nuar, te m que querer e gost ar
para conti nuar, e a gent e aprende mes mo e m sal a de aul a, eu vej o por mi m muit o do
que eu consegui at é agora eu aprendi e m sal a de aul a co m os al unos, vi venci ando a
cada di a ( PYcd).
Eu era bast ant e rí gi da co m os al unos, eu queri a que os al unos saísse m o mel hor do
mel hor do mel hor, cobrar mui t o e at é a quest ão de mant er a disci pli na, no co meço a
gent e fica receosa de per der o control e da disci pli na. Um pouqui nho essa quest ão de
flexi bili dade eu j á mel horei, sou mai s flexí vel bast ant e, e m outras eu ai nda sou mai s
resist ent e ( PTcd).
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O pr ocesso de ensi no-aprendi zage m est á per manent e ment e envol vi do pel a afeti vi dade.
Ensi nar e aprender acontece m nu m a mbi ent e afetivo, tendo e m vi st a que educando e educador
di spende m u m l ongo t empo de convi vênci a, que per dura às vezes muitos meses e at é anos.
Nesse t e mpo, são construí dos l aços de afet o que tant o ali ment a m positi va ment e a ação do
pr ofessor quant o a aprendi zage m do al uno. Assi m ta mbé m acredit a Freire (1996, p. 11):
É na convi vênci a a mor osa com seus al unos e na post ura curi osa e abert a que assu me
e, ao mes mo t e mpo, provoca-os a se assu mi re m enquant o suj eit os sóci o hist óri cocult urais do at o de conhecer, é que el e pode fal ar do respeit o à di gni dade e aut ono mi a
do educando. Pressupõe ro mper co m concepções e práticas que nega m a co mpr eensão
da educação co mo u ma sit uação gnoseol ógi ca.

Dur ant e o di ál ogo, percebe-se a preocupação de três pr ofessoras, e mrel ação a ensi nare m
seus al unos da mes ma for ma que fora m ensi nadas. Ao refl etire m sobre as quest ões
pr obl e mati zadoras desse Cí rcul o Di al ógi co Investigati vo-for mati vo, assi mse expressara m:
O meu discurso não fecha com a prática. Cl aro, as experi ênci as que a gent e foi t endo
ao l ongo da vi da faze mt oda a diferença, esse manej o que a gent e te m e m sal a de aul a
para li dar co m as sit uações, mas eu acho que de for ma geral a gent e ai nda repr oduz a
opr essão que sofre mos quando éra mos al unas ( PXcd[ A M3 ] ).
Dá pra ver que é da for ma como a gent e aprendeu e da forma co mo a gent e se for mou
e eu me f or mei dessa for ma. Dá pra ver que a gent e faz coisas co mo a gent e aprendeu.
Não só na educação físi ca, mas e m outras disci pli nas ta mbém ( PPcd).
Ent ão a gent e est á t odo t e mpo aprendendo a ser professora. A gent e est á se mpr e
tent ando mel horar al gu ma coisa, questi onar as nossas pr óprias ações, mas às vezes é
difí cil assi mj ust a ment e por que a gent e repr oduz o que a gente vi veu e por que às vezes
tent a mos fazer de outra for ma e virou bader na, não deu cert o e daí a gent e volt a a
fazer do j eit o que el es est ão condi ci onados e acost u mados ( PUcd).
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Exi st e o desej o de transfor mar a ação docent e, pois percebe mos, a partir das evocações
das pr ofessoras, que muitas vezes a práti ca não corresponde co m o que o professor acredit a ser
a mel hor for ma de conduzir o pr ocesso de ensi no-aprendi zage m e, ao mes mo t e mpo, el e não
percebe co mo poderi a ser diferent e. Por isso, al gumas vezes, acaba repeti ndo model os vi vi dos
por pr ofessores quando est udant e.
Mari a Hel ena Cavaco, no li vro Profissão Prof essor (1999), disserta sobre o
ent endi ment o da escol ha dessa atit ude de repr oduzir sit uações vi vi das quando al unas, que
al gu mas pr ofessoras evocara m no di ál ogo do Cí rcul o Di al ógi co Investi gati vo-for mati vo,
di zendo que:
E assi m, perant e a necessi dade de construir respost as urgent es para as sit uações
co mpl exas que enfrent a, o professor pode ser levado a react uali zar experi ênci as
vi vi das co mo al uno e a el aborar esque mas de act uação que roti ni za e que se filia m e m
model os tradi ci onai s, esquecendo mes mo pr opost as mai s i novador as que
teori ca ment e defendera ( CAVACO, 1999, p. 164).

Por outro l ado, a partir do mo ment o que essas professoras t oma m consci ênci a de suas
escol has, de que e mal guns mo ment os repr oduze m ações j á vi vi das por el as co mo al unas, i ni ci ase uma transf or mação na busca de fazer a ação de uma nova maneira. O movi ment o da
descobert a e a percepção de que aquel as atit udes não corresponde m ao que se acredit a
desencadei a m u ma nova e diferent e ação.
Fr eire (1996, p. 76) nos indi ca que “co mo pr ofessor preciso me mover com cl areza na
mi nha práti ca. Preciso conhecer as diferent es di mensões que caract eri za m a essênci a da práti ca,
o que pode me t or nar mais segur o no meu pr ópri o dese mpenho”. Port ant o, a refl exão sobre a
práti ca auxilia o pr ofessor a buscar novas int er venções pedagógi cas e co m isso vai
transf or mando a si próprio e a sua práti ca educati va.

O i mport ant e é est ar ant enado no mundo e isso a gent e aprende só na práti ca t a mbé m,
t u te mol da l á mas na práti ca se t u não t e der cont a que t e m que est udar, te m que se
aperfei çoar, não est ou fal ando que te m que est udar e não preci sa pagar para isso, t u
pode pegar um li vro, pode pegar um j or nal, pode pegar u ma revi st a, pode ir na
i nt er net, pode l er muit o, mas se t u não t e der cont a, se t u parar no t e mpo, al unos
passa m por ci ma de ti, te fazem de pal haça. Ent ão t u te m que est ar li gada nu m gl obal
e mai s a t ua disci pli na, por que quando t u vê est á acont ecendo dentro da t ua sal a de
aul a que t u não sabe de onde sur gi u pra onde est á i ndo, e quando acont ece isso o que
o pr ofessor faz? Di z: fica qui eto que aqui eu que mando. Ent ão t u te m que est ar li gado
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que el es assist e m Feli pe Net o, que el es j oga m Mi necraft, que el es j oga m fire ni ght,
tik t ok... o que el es assist e m por que no mei o da sal a acont ece al gu ma coi sa que
desest abiliza a t ua aul a e at é tu co mo ser hu mano mas t u tá mei o que preparado se t u
dá u ma geral no t odo t u dá a volt a por ci ma ( PRcd).
Ent ão eu mudei muit o do que eu era para o que eu sou e eu ai nda vou mudar muit o
por que ai nda eu t enho dez anos pel a frent e ( PRcd).

Percebe-se, por mei o das expressões das pr ofessoras, que a pre mi ssa mai s frequent e se
traduz na pal avra mudança. A partir do di ál ogo e da escrita, as professoras consi dera m que a
mudança na práti ca, na ação, é fat or evi dent e ao longo do t e mpo da docênci a. Essa mudança
encontra como condi ção para acont ecer a for mação per manent e.
Out ra coisa que a gent e fal ou, al guns pr ofessores que i nspirara m, eu foi ao contrári o,
pri nci pal ment e os professores de mat e máti ca do ensi no médi o. Eu ti nha na quart a
séri e uma pr ofessora, ir mã freira extre ma ment e arrogant e e braba e el a me cha mava
de t udo que era no me, cl aro eu era u m t error, eu não parava qui et a, né, mas essa
pr ofessora fazi a bull yi ng co mi go e isso me marcou. E eu disse: não, eu não quer o ser
u ma pr ofessora co mo el a. Eu quer o que el es leve m u ma i mage m boa de mi m co mo
pr ofe e não u ma i mage m r uim. Ent ão pra mi m f oi ao contrári o, uma coi sa rui m que
me acont eceu, eu acabei transferi ndo pra mi m no magi st éri o para tent ar fazer de u ma
for ma diferent e! Transf or mei e m u ma coisa boa. Pel o menos eu tent o ( P Wcd).
A gent e vai modifi cando, não t e m co mo. Eu t enho 36 anos de magi st éri o, e m
nove mbr o fecha 37 anos que eu trabal ho co m al uno. De quando eu co mecei 37 anos
atrás, eu mudei bast ant e, nossa muit o. Eu desde o i ní ci o até hoj e eu mudei muit o.
Des de quando eu i ni ci ei, bom, quando saí da uni versi dade nua e crua, bo m, eu
trabal hei e m diferent es reali dades, hoj e eu j á sou vó, eu já sou vó, sei lá, t udo isso vai
constit ui ndo a gent e, mudando co m o t e mpo, co m as pessoas, eu acho que mudei
bast ant e, os al unos que me conhecera ml á no i ní ci o, os al unos bati a m conti nênci a pra
mi m! Hoj e já sou be m mãezona e é isso ( PVcd).

For mação per manent e é ent endi da co mo refl exão sobre a práti ca, trocas e diál ogos entre
os pares, est udos direcionados (encontros, pal estras, se mi nári os, leit uras), parti ci pação e m
gr upos de est udos. Isso tudo, na busca da transf ormação do pr ofessor, tendo el e mes mo co mo
pri nci pal pr omot or, condut or e i nspet or de sua pr ópri a ca mi nhada for mati va.

104

7. 2. 2 O professor reflexi vo: as rel ações e o di álogo

Out ra i mport ant e exi gência expost a por Freire (1996) é a refl exão crítica sobre a práti ca.
Por mei o dessa refl exão, a curi osi dade i ngênua vai se t ornando crítica. Esse é um pont o muit o
fort e para se j ustificar a necessi dade de for mação conti nuada nas escol as. Essa pre mi ssa se
afir ma a partir dos di zeres dos pr ofessores entrevist ados:
Co m cert eza por que cada t urma é u ma t ur ma, por mai s que t u tent e apli car uma aul a
que t enha dado cert o nas outras, ne m se mpr e dá cert o, às vezes te m que adapt ar e
rever se mpr e co mo a gent e pode fazer, é uma adapt ação const ant e. É u m rever
const ant e da nossa prática ( PCe[ A M4 ] ).
A f or mação deve servir para apri mor ar a prática do pr ofessor visando u ma mel hor
quali dade do ensi no, essa é a rel ação que busco quando faço al gu mti po de for mação
( PFe).

A reflexão sobre a práti ca est á sendo i ndi cada nas evocações das pr ofessoras co mo al go
bast ant e i ndi vi dual, e e m estreit a li gação co m a reali dade que cada pr ofessora est á envol vi da,
na qual se consi dera m os pri nci pais personagens e cenári os envol vi dos nessa práti ca.
Para Freire (1993), est udar é, e m pri meiro l ugar, um f azer crítico, cri ador, recri ador, não
i mport a que eu nel e me engaj e por mei o da l eit ura de um t ext o que trat a ou discut e um cert o
cont eúdo que me foi propost o pel a escol a ou se o reali zo parti ndo de uma reflexão crítica sobre
u m cert o acont eci ment o soci al ou nat ural e que, co mo necessi dade da própri a refl exão, me
conduz à leit ura de t ext os que mi nha curi osi dade e mi nha experi ênci a i nt elect ual me sugere m
ou que são sugeri dos por outros.
Port ant o, na for mação per manent e, est á i nseri da a refl exão crítica sobre a práti ca e,
muit o mai s que isso, a reflexão crítica se confi gura e m u ma mol a pr opul sora para a busca de
conheci ment o, que pode ser a partir da leit ura de um li vr o, de um arti go, ao assistir a um ví deo,
u m docu ment ári o ou uma pal estra, como nos mostra uma das pr ofessoras entrevi st adas:
E eu acredit o que nós ta mbé m educadores te mos que nos aperfei çoar, a gent e preci sa
est ar por dentro do que t e m de novi dades e ir e m busca disso, ent ão for mação
conti nuada é não parar, pode ser uma l eit ura, ver u m ví deo de u m curso, é nesse
senti do est ar se mpr e e m busca, se mpr e se aperfei çoando ( PAe).
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Por é m, não bast a est ar inf or mado ou e mbasado teori ca ment e, o trabal ho do pr ofessor
requer uma refl exão crítica const ant e, para que, por i nt er médi o dessa refl exão, o pr ofessor t ome
consci ênci a do que precisa ser transf or mado e o que pode per manecer na ação di ári a do
pr ofessor.
O especi alist a e m f or mação de pr ofessores Ant óni o Nóvoa (1999) enfati za que a
pr odução de práti cas educati vas efi cazes só surge de uma refl exão da experi ênci a pessoal
partil hada entre os col egas, e tal afir mação se confir ma por mei o da evocação dos pr ofessores
parti ci pant es das entrevi stas, verifi cando a i mport ânci a da práti ca refl exi va e da percepção que,
so ment e a partir del a, pode mos redefi nir novas ações pedagógi cas.
Cont udo, dest aca-se que ne m se mpr e o pr ofessor te m cl areza ou ne m se mpre consegue
reali zar uma refl exão sobre sua pr ópri a práti ca.
Te m pr ofessores que não consegue m fazer essa aut oanálise, e ent ão el es não sabe m
di zer o que el es precisa m para mel horar, para o mo ment o ( PAe).

Para al guns pr ofessores, a refl exão sobre a prática parece não ser al go nat ural e
espont ânea. Exi st e m ai nda al gu mas barreiras, que i mpede m al guns pr ofessor es de enxer gare m
co m cl areza suas ações di ári as enquant o docent es, e aci ma de t udo de percebere m o que não
est á be m nessas ações e o que pode ser mel horado e transf or mado.
Paul o Freire (1996, p. 166) nos faz l e mbr ar que “ensi nar exi ge consci ênci a do
i nacaba ment o, vist o que, onde há vi da há i nacabame nt o. E consci ent e do i nacaba ment o, sei que
posso superá-l o. Posso ir al é m del e. ” Parece- nos que, e m al guns mo ment os, al guns pr ofessores
ai nda não percebe m essa condi ção de t odo o ser hu mano, de est ar sempr e e m const ant e
construção, do vir a ser, o que se constit ui e m pont o i ni ci al da ca mi nhada da busca pel a
for mação per manent e.
Ai nda, Ant óni o Nóvoa (1999) ressalt a que so ment e uma refl exão sist e máti ca e
conti nuada é capaz de promover a di mensão for madora da práti ca, o que nos l eva à
consci enti zação que a reflexão sobre a práti ca precisa t omar umf or mat o sistê mi co que t e m u m
i ní ci o, mas nunca encont ra umfi nal.
Refl etir sobre a práti ca diari a ment e se transf or ma nu m exercí ci o roti neiro, que, por sua
vez, gera uma nova e diferenci ada práti ca, que, por sua vez, ta mbé m vai desencadear u ma nova
refl exão, e assi m nu m movi ment o cí cli co, const ant e o pr ofessor se envol ve si gnifi cati va ment e
co m a sua for mação perma nent e.
Quando t u encontra aquil o que t u vai buscar, que t u consegue levar para a t ua práti ca...
o senti do de fazer isso é t u utilizar na sal a de aul a depoi s ( PEe).
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Parece evi dent e que a busca pel a for mação per manent e est á atrel ada à prática di ári a do
pr ofessor, às ações que ele desenvol ve di ari a ment e e m sua sal a de aul a. Mai s do que isso, a
i ncor poração de senti do na for mação per manent e acont ece à medi da que se possa apli car,
utilizar os conheci ment os e/ ou experi ênci as adquiri das, na sal a de aul a.
Para I mbér non (2009), os professores precisam defi nir qual a for mação de que
necessit a m para a sua práti ca, est abel ecendo espaços para a refl exão e partici pação para que
aprenda m e questi one m a at ual sit uação e para que possa m i nfl uenci ar as novas pr opost as de
for mação per manent e.
Eu t enho u m ol har be m crítico sobre mi m mes ma. Eu gosto de parar e ol har para o
me u trabal ho e questi onar e parece que é só essa for mação conti nuada que vai me
fazer mel horar. El a me aj uda, el a me auxilia a ent ender. Se eu não for e m busca dessa
qualificação, for mação, eu vou ol har para o meu trabal ho, mas el e vai conti nuar o
mes mo, e não vou saber co mo mel horar. Eu at é posso ol har pra el e e não gost ar, mas
eu não vou saber co mo mel horar. Essa busca é isso ( PDe).
Isso aí, na ver dade, a gent e olha para a nossa prática e vê que não est á be m. Mas não
est á be m por quê? Não sei, um ol har que eu t enho, que eu vej o muit o, me parece que
al guns pr ofessores ol ha m pr o trabal ho e col oca m se mpr e o pr obl e ma no outro: no
al uno, na fa míli a, no sal ári o, nas condi ções da escol a, mas não ol ha pra práti ca, não
ol ha para prática e vê, o que eu posso mudar na mi nha prática, muit as vezes é u ma
coi sa si mpl es, mas o pr ofessor que não est á abert o para a mudança, el e não consegue
ver e aj ust ar ( PDe).

As evocações da pr ofessora PDe expli cit a m a rel evânci a do ol har para a reflexão críti ca
da práti ca para a det ecção de pr obl e mas e falhas, desvel ando, a partir desse ol har, as
possi bili dades de reconstrução dessa práti ca, buscando a quali dade que pode ser obser vada por
mei o da aprendi zage m dos al unos. Freire (1996) expõe co m muit a cl areza a i mport ânci a da
refl exão crítica que precisa est ar entrel açada no trabal ho do pr ofessor.
A pr áti ca docent e crítica, i mpl icant e do pensar cert o, envol ve o movi ment o di nâ mi co,
di al ético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. [...] A prática docent e crítica,
i mpli cant e do pensar cert o, envol ve o movi ment o di nâ mi co, Di al éti co, entre o fazer e
o pensar sobre o fazer ( FREI RE, 1996, p. 42- 43).

Nessa di nâ mi ca, o pensar a práti ca, que ne m t odos os pr ofessores est ão em condi ções
de reali zar, por i nú mer os moti vos, deve ser esti mul ado nas escol as, acredit ando que, no i nt eri or
del as, constrói-se a reflexão e se abre m possibili dades e oport uni dades para que t odos
parti ci pe m dessa construção de saberes, com o obj eti vo de desencadear com quali dade o
pr ocesso de ensi no-aprendi zage m no qual o mai or benefi ci ado será o al uno.
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I mber nón (2009) refl et e sobre fat ores que i nfl uenci a m diret a ment e na educação e
pri nci pal ment e na conduta e na for mação dos professores. Dentre el es, est ão as mudanças
soci ais, cult urais, tecnol ógi cas, a gl obali zação, educação co mo patri môni o de t odos e não mai s
so ment e dos docent es, o co mpartil ha ment o do conheci ment o co m outras inst ânci as soci ais, a
rel evânci a da bagage m soci ocult ural, como o trabal ho e m gr upo, a el aboração conj unt a de
pr oj et os, a t omada de decisão de mocráti ca, para alé m das mat érias ci entíficas.
Não dei xa de ser um pr ocesso const ant e per manent e que ve m de encontro co m nossos
saberes para saber sobre as ati vi dades dos educandos para os nossos al unos se mpr e
buscando o mel hor, medi ando entre o que funci ona e o que não funci ona a nossa
busca, os nossos saberes, di ante de t odas as dificul dades, t udo o que est á acont ecendo,
e ve m muit o de encontro do que a gent e quer, co m o que a gent e acredit a, ve m da
nossa vont ade ( PQcd).
Os pr ofes muni ci pais se mpr e busca m, busca se i nt eirar das coi sas, busca de i nt eirar
da t ecnol ogi a, de aut ores novos para apli car e m sal a de aula. Eu at é hoj e eu est udo
desde que est ava na escol a. Eu nunca mai s parei de est udar. Nós so mos u ma das
poucas pr ofissões que est á e m at uali zação const ant e o te mpo t odo, que nunca para de
est udar. Ou t u lê um arti go, ou t u busca u ma i dei a ( P Wcd).
A col ega si nt etizou o que eu ia fal ar, a for mação conti nuada t e m que est ar volt ada
para a reali dade de cada escola e depoi s para a nossa reali dade, da nossa práti ca e m
sal a de aul a que é o mai s i mportant e ( PZcd).
Eu vou fal ar um pouqui nho, mas vou fal ar menos que vocês por que t enho menos
experi ênci a. É na ver dade t oda a mi nha traj et óri a acadêmi ca e at é hoj e se mpr e
partici pei de gr upos de est udos. E é a maneira co m que a gent e mai s aprendi a, at é
ti nha u m medi ador, mas que m trazi a os assunt os era m as pessoas que est ava m
partici pando do gr upo. Essa troca de conheci ment o é enri quecedora ( PPcd).

Al guns fat ores são recorrent es nas evocações das pr ofessoras. Dest aca-se a busca
const ant e por for mação, a necessi dade de se observar e consi derar a reali dade vi vi da na escol a
e da escol a. Ai nda e m dest aque, encontra-se a col eti vi dade co mo fat or que agrega quali dade na
for mação e no pr ot agoni smo. Os pr ópri os pr ofessores são vist os co mo medi adores da for mação
per manent e.
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Para Josso (2004), a i mport ânci a da for mação conti nuada est á diret a ment e li gada à
reali dade e a cada sit uação, “a sit uação vi vi da”, devendo necessaria ment e prever a arti cul ação
entre a teori a e a práti ca e entre as habili dades técnicas e os val ores i ndi vi duais e col eti vos desse
cont ext o.
Por ser mos seres soci ais, so mos seres de rel ações. Pr ecisa mos uns dos outros para t udo,
poi s desde o nosso nasci ment o t e mos necessi dades e não consegui mos supri-las sozi nhos.
Concebendo as rel ações soci ais como as que se refere m ao rel aci ona ment o entre doi s ou mai s
i ndi ví duos no i nt eri or de u m gr upo soci al, as rel ações soci ais for ma m a base da estrut ura soci al.
Consi derando a escol a um a mbi ent e soci al, dentro del a se desencadei a mrel ações soci ais, entre
pr ofessores, entre al unos, entre pr ofessor e al uno...
Essas rel ações auxilia m si gnifi cati va ment e nas ações, nos pensa ment os e nas pr oj eções
de ação dos i ndi ví duos envol vi dos nel as. A partir das rel ações, percebe mos e enxer ga mos de
for ma mai s níti da fat ores rel aci onados a nossas ações, conceit os, pré-conceit os di ári os.
Não pode mos dei xar de menci onar o di ál ogo que per mei a essas relações. Nest a
pesqui sa, o di ál ogo se i nter põe co mo a fal a na qual há a i nt eração entre doi s ou mai s i ndi ví duos,
e m que ocorre a troca de i dei as ou at é a busca de um acor do.
Consi derando o aci ma expost o, as evocações da professora Ge e da pr ofessora Ee
apont a m co m pr opri edade e sensi bili dade a quest ão da necessi dade do di ál ogo nas escol as.
O pri meir o pont o, enquant o ol har de profe da mi nha visão, é a falta di ál ogo, que a
gent e te m entre os professores da rede muni ci pal, por que cada profe faz i nú mer as
coi sas dentr o da de aul a, e aquil o que pode servir de i nspiração para outras font es,
pode ser excel ent e. Ent ão, umca mi nho que eu vej o que a secret ari a poderi a pr o mover
são os encontros entre professores das áreas trocar experi ências, não precisa ter nada,
só trocar experi ênci as, a gent e aprende muit o ( PGe).
A pr ópri a base traz isso das for mações entre o grupo, e quando eu li pensei: será que
vai rol ar? E eu acho que si m, é u m novo paradi g ma que vai ser quebrado. Te mos que
derr ubar aquel as barreiras bobi nhas que exi st e m entre as áreas. Acho que isso
acont ecendo entre os grupos vai derrubar aquel a bobage m: - ahh! Mat e máti ca é mai s
i mport ant e, port uguês é que sabe das coi sas ( PEe).

Percebe-se que as pr ofessoras consi dera m a i mportânci a de se desenvol ver nas escol as
ou nas redes de ensi no uma r oti na de encontros e trocas de experi ênci as com o i nt uit o de t or nar

109

o pr ofessor consci ent e de sua práti ca e de sua possi bili dade de abrir ca mi nhos para a
transf or mação. Assi mt ambé m apresent a Est eves (1999):
A f or mação per manent e deve construir-se a partir de u ma rede de co muni cação, que
não se deve reduzir ao â mbi t o dos cont eúdos acadé mi cos, i ncl ui ndo t a mbé m os
pr obl e mas met odol ógi cos, pessoai s e soci ais que, conti nua ment e, se entrel aça m co m
as sit uações de ensi no. A i novação educati va est á se mpre li gada à exist ênci a de
equi pas de trabal ho que aborda m os pr obl e mas e m co mum, refl ecti ndo sobre os
sucessos e as dificul dades, adapt ando e mel horando as práticas de i nt ervenção (
obj eti vos, mét odos e cont eúdos). O cant act o co m os col egas é funda ment al para a
transf or mação da atit ude e do co mport a ment o profissi onal, no meada ment e co m os
gr upos port adores de u ma perspecti va i novadora, cuj a experiênci a per mit e visuali zar
acções e reali dades concret as (ESTEVE, 1995, p. 119- 120).

A possi bili dade do di álogo, que desencadei a as trocas entre os pr ofessores, fi ca
evi denci ada nas evocações das pr ofessoras PB e PF, que vê m a endossar a vont ade e a
necessi dade dos pr ofessores e mse rel aci onar co m os de mai s col egas, visl umbr ando a mel hori a
da práti ca pedagógi ca.
Os pr ofessores poderi a mconversar e realizar encontros e se vi sitar nas escol as. (PBe)

O di ál ogo per meado pelas trocas entre os pares, na escol a e at é e m escolas pr óxi mas,
evi denci a a abert ura para que a for mação per manent e se est abel eça por mei o dessas trocas,
desse di ál ogo e consi ga chegar at é a práti ca dos pr ofessores, aperfei çoando e enri quecendo a
ação de ensi nar que refl ete na quali dade do aprender.
Sobre a i mport ânci a desse exercí ci o de conversa, de fal a, de encontros, Schön (2004, p.
220) i nstit ui que:
Em u m a mbi ent e de mi st ério e maestri a, as dificul dades de discutir e descrever
ref orça m u ma à outra. Continua mos i gnorant es sobre o que j á sabe mos, por que
geral ment e fica mos l onge de sit uações nas quai s so mos cha mados a descrever.
Descreve mos de for ma pobre por que t e mos pouca prática, o que reforça nossa
di sposi ção de mant ê-l o fora de discussão.

Por mei o da construção e da pr omoção sist e mática de mo ment os de conversação, de
di ál ogo e de trocas os professores, t oma m consciênci a do val or e da contribui ção que i sso ve m
trazer para qualificar a práti ca pedagógi ca.
Pode mos trocar: eu sei me aproxi mar do al uno e não sei, por exe mpl o, conect ar fi os
nu ma experi ênci a, e a outra profe sabe, ent ão pode mos trocar dentro de nossas
for mações e co mpet ênci as ( PBe).
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A partir das evocações aci ma, le mbr a mos de Freire (1996, p. 31), ao cit ar que “ Ni ngué m
i gnora t udo. Ni ngué m sabe t udo. Todos nós sabe mos al gu ma coi sa. Todos nós i gnor a mos
al gu ma coi sa. Por isso aprende mos se mpr e”. Verifica-se, assi m, a i mport ânci a das trocas, que
ocorre m co m o di ál ogo e as rel ações. Por mei o del as, somos capazes de i novar e enri quecer
nossas ações enquant o pr ofessores, a mpli ando nosso l eque de conhecime nt o t ant o t eóri co
quant o práti co e pessoal, qualificando a aprendi zage m e o fazer escol ar.
Acr edit o que a reali dade escol ar é muit o rica repl et a de saberes, possi bili dades e
experi ênci as, poré m entre os professores, ocorre m pouquí ssimos mo ment os de trocas
por di versos fat ores ( PFe).

O apont a ment o para uma conversa refl exi va, present e na evocação da prof essora PF
sobre a práti ca e os saberes e as experi ênci as, faz-se ta mbé m nas pal avras de Schön (2004, p.
35), ao si nali zar que:
Cada pessoa desenvol ve seu pr ópri o papel e m evol ução, na perfor mance col eti va,
“escut a” as sur presas – ou como direi, “respost as” – que result a m de movi ment os
ant eri ores e responde através da produção sequenci al de novos movi ment os que são
novos si gnifi cados e direções de desenvol vi ment o do art efato.

Para refl etir e pr oduzir conheci ment os por mei o de u ma construção col eti va, pr eci sa mos
desenvol ver habili dades de escut a, de envol vi ment o co m a busca de respost as que pode m
conduzir a novas práti cas, mas, ta mbé m, a novos questi ona ment os e descobert as, nu ma
const ant e i nvesti gação e levant a ment o de pr obl e mati zações.
Para que se construa m planej a ment os rel aci onados à for mação conti nuada, efi cazes e
efi ci ent es, que venha m ao encontro com as necessi dades dos pr ofessores, t orna-se essenci al
ouvi-l os e m suas necessidades e de mandas. So ment e depoi s, e mbasados nessas necessi dades,
el abora-se um pl ano de for mação.
Os rel at os a seguir, que sur gira m a partir do di ál ogo no Círcul o Di al ógi co Investi gati vofor mati vo, espel ha m al gu mas necessi dades das professoras e m rel ação à busca de for mação
conti nuada de quali dade, at ent ando para a sua ação docent e e a sua reali dade e condi ções de
análise.
[...] falta al gué m nos auxiliar nessas trocas, o que fazer mel hor, ou al gué m nos
auxiliando e mai s te mpo para vocês mes mas trocare mi dei as e t udo ( PQcd).
É que a for mação conti nuada deveri a ser t oda dentro do nosso horári o de trabal ho, se
a gent e consegui sse fazer isso, mas ou a gent e est á co m o aluno ou a gent e te m coi sa
para fazer! A gent e não t e mt empo para for mação conti nuada. Oi deal seri a vi nt e horas
e m sal a de aul a e vi nt e horas de dedi cação para outros estudos. Encontros, trocas,
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gr upos de est udos. Vi nt e de práti ca e vi nt e de est udos, re munerada, daí a educação i a
bo mbar! ( P Wcd)

Percebe-se a i nt ensa i mport ânci a del egada à realização da for mação perma nent e na
escol a, por mei o do di ál ogo entre os pr ofessores, que, por dese mpenhara m a ação pedagógi ca
na mes ma escol a, percebem a mes ma reali dade, os mes mos pr obl e mas vi vi dos pel a co muni dade
escol ar, port ant o, i nseri dos na mes ma reali dade, pode m, a partir do di ál ogo entre el es, encontrar
novas possi bili dades de int eração co m o al uno e co m a aprendi zage m.
E a gent e questi onou desde o ano passado sobre a for mação. Mas t e m que t er a
for mação de quali dade. Só di zer que te m a for mação por existir e não trazer nada para
nós não adi ant a, é mel hor est ar na escol a co m as col egas trocando i dei as, é muit o mai s
pr oduti vo. A mes ma coi sa quando fo mos na for mação no iní ci o do ano que foi u m
fracasso, paga m u m pr ofissional caro, ent ão é mel hor dei xar nós na escol a que
pr oduzi mos muit o mai s ( PTcd).
Nós se mpr e progra ma mos u m encontro entre nós, daí uma não pode fora do horári o,
mas faz te mpo que a gent e pede, eu acho que vai muit o da pr ofissi onal t a mbé m,
ti ve mos u m encontro co m u m a pr ofessora de i ngl ês que foi óti ma mas só ti ve mos u m
encontr o co m el a, tant o que no i ní ci o desse ano el a não podia, daí el a não podi a e a
gent e não t eve mai s ( PYcd).

Percebe-se que as necessi dades são expressas na for ma de as for mações acont ecere m
dentro da car ga horári a do pr ofessor, de haver profissi onai s qualificados e co mpet ent es para
ori ent are m essas for mações, que precisa m ser de quali dade para, ent ão, trazere mt a mbé m mai s
quali dade ao trabal ho docent e.
So ma-se a isso a i mportânci a, trazi da nos relat os, das trocas de experi ênci as e
conheci ment os entre os pr ofessores, da re muneração par a as horas de est udos e for mações, e
do est abel eci ment o de uma sequênci a de uma conti nui dade nos encontros de for mação.
I mbér non (2009, p. 30) já i ndi cava o que se percebe nos rel at os trazi dos por esses
pr ofessores: “uma for mação per manent e adequada, aco mpanhada pel o apoi o necessári o durant e
o t e mpo que for preciso, contri bui para que novas for mas de at uação educati va se i ncor pore m
à práti ca”.
So ment e por mei o dessas ações e de movi ment os de di ál ogo na escol a, com os col egas
de trabal ho, com aco mpanha ment o adequado de profissi onai s preparados, o pr ofessor pode
parti ci par da ver dadeira busca pel a transf or mação, tant o pessoal quant o da práti ca educati va,
do seu mei o educati vo, que é a escol a, e da i nspiração, da i nfl uênci a para seus pares.
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7. 2. 3 For mação per manent e: a escol a co mo cenári o e os professores co mo prot agoni stas

Consi derando a for mação per manent e co mo aquel a que contri bui para o desempenho da
ati vi dade pr ofissi onal, qualificando-a, e ta mbé m aquel a que fort al ece a atuação do pr ofessor,
podendo acont ecer por mei o da utilização de diversos recursos e de diferent es maneiras, a
escol a nos parece o l ocal onde grande part e das pre mi ssas referent es à for mação conti nuada
acont ece.
As evocações de al gu mas pr ofessoras nos re met em a essa convi cção:
[...] falta muit a coisa para mudar si m dentro do conceit o formação conti nuada, ti po a
for mação conti nuada na pr ópria escol a ( PQcd).
Incl usi ve, nós entre nós trocamos mat eri ais muit o mel hores do que el as trouxera m
( P Wcd).

A escol a parece o l ocal apr opri ado para que o professor construa a pr ofissão no seu
senti do práti co e nas suas vi vênci as. Se reconhece mos que o que se vi venci a na escol a se
constit ui ta mbé m e m el eme nt o for mati vo, a própria escol a de manda ser o espaço mai s adequado
para que el a acont eça.
Nóvoa (1991) rel at a acerca da perspecti va de que a for mação conti nuada precisa ser
desenvol vi da na escol a quando i ndi ca que el as preci sa mse t or nar l ugares de referênci a. O aut or
de monstra ai nda que “trata-se de um obj eti vo que só adquire credi bili dade se os pr ogra mas de
for mação se estrut ure m e m t or no de pr obl e mas e de pr oj et os de ação e não e m t or no de
cont eúdos acadê mi cos” (NÓVOA, 1991, p. 30).
Nóvoa (1991) e Freire (1996) acredit a m na i mportânci a da refl exão do pr ofessor sobre
a práti ca, que por sua vez desencadei a uma avaliação que pr opi ci a a edificação da docênci a.
Assi m, a for mação continuada baseada no trabalho do pr ofessor na escola part e das pr ópri as
experi ênci as, dos desafi os di ári os, para a el aboração de novas experi ênci as e o enfrent a ment o
dos desafi os, por mei o de novas e diferenci adas ações.
A f or mação per manent e apresent a sua efi cáci a quando o pr ofessor que del a parti ci pa se
sent e envol vi do e ati ngi do, e ai nda quando de al gu ma for ma el e consi ga adi ci onar al go à sua
práti ca, às suas ações ou aos seus ent endi ment os. Essa adi ção moti va o pr ofessor na busca da
parti ci pação e na busca por mai s for mação.
Para que isso se efeti ve, a reali dade e m que o pr ofessor se encontra e ta mbém a que el e
desenvol ve sua ação pedagógi ca, no que di z respeit o ao fat or soci al, e moci onal, econô mi co,
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deve m ser le mbr adas, a fi m de que ocorra uma li gação, uma ext ensão entre essa reali dade e a
for mação conti nuada.
Em rel ação a esse pensame nt o, da obser vação da reali dade vi vi da, há as fal as de duas
pr ofessoras no Círcul o Dial ógi co Investi gati vo-formati vo:
A gent e vi ve a reali dade e sabe o que precisa trabal har co m o al uno ( PVcd).
A gent e ti vesse feit o u ma formação na escol a entre nós profes teri a si do muit o mai s
váli do. Se nós t odas as profes de ci ênci as do muni cí pi o tivésse mos nos reuni do e
trocasse i dei as teri a si do mui t o mai s i nt eressant e do que aquel a mul her ir lá fal ar.
Por que el a fal ou l á de ati vi dades que não é da nossa reali dade, não é nossa reali dade
( PVcd).

No li vro Pedagogi a da Aut onomi a , Paul o Freire (1996) assegura que não exi st e ensi nar
se m aprender, poi s quem ensi na aprende ao ensi nar e que m aprende ensi na ao aprender.
Port ant o, os pr ofessores aprende m coti di ana ment e co m a sua práti ca, a sua ação, e essa
aprendi zage m precisa ser compartil hada co m seus pares, para que surj a m novas concepções de
ações fut uras.
Por mei o da refl exão i deali zada na col eti vi dade, sur ge m di versas possi bili dades de
trocas entre os pr ofessores, vist o que se aprende co m a experi ênci a que o outro co mpartil ha
conosco. Assi m, as ações e concepções pedagógi cas col eti vas t a mbé m se transf or ma m. Nesse
cont ext o:
Fal ar e m aut o(trans)for mação de pr ofessores é fal ar e m u m processo que não se dá
isol ada ment e, mas necessari ame nt e na di al ogi ci dade e na i nt ersubj eti vi dade; u m
pr ocesso que i ni ci a na for mação i ni ci al e se est ende continua ment e durant e t oda a
traj et óri a docent e, sobret udo pel a ri gor osa refl exão sobre si e sobre sua práti ca
( TONI OLO; HENZ, 2015, p. 34).
Se a gent e se reuni sse e construir e pl anej ar j unt as e defi nísse mos j unt as o que a gent e
iria fazer no pr óxi mo mês no pr óxi mo tri mestre ia ser muit o mai s proveit oso e vi ável
( P W).
A reali dade de cada escol a é muit o diferent e. Ent ão que nem as guri as dissera m às
vezes a troca dentro da escol a acrescent a muit o mai s, do que não que não possa t er
encontr os fora mai s, el a acrescent a muit o mai s por que a gent e conhece a reali dade
daquel a escol a, daquel es al unos, ent ão t u pode focar tendo essa confi guração ( PU).

A f or mação per manent e precisa fazer senti do para o pr ofessor, e o professor, ao
parti ci par del a, te m a necessi dade de perceber que o que se est á est udando ou refl eti ndo faz
part e do uni verso de suas vi vênci as, e poderá e m al gu m mo ment o ser utilizado e m sua práti ca,
e m suas ações pedagógi cas.
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7. 2. 4 O professor e as necessi dades e os desafi os na for mação per manent e

A at uação dos pr ofessores est á envol vi da nu m desafi o const ant e: articul ar-se as
mudanças enquant o prática soci al. A cada novo dia, sur ge m novos desafi os, novas de mandas,
e assi m precisa mos encontrar for mas de exercer a práti ca docent e, pois a for mação i ni ci al
necessit a ser reconstruí da, revist a e reel aborada const ant e ment e.
A escol a precisa est ar abert a para os novos t e mpos, e são os pr ofessores que trabal ha m
nesse espaço que precisa m se envol ver e se atent ar para essa necessidade de for mação
conti nuada.
As evocações de três professoras re met e m a essa necessi dade e, mai s que isso, traze m
sensi vel ment e a diferença exist ent e entre os pr ofessores que busca m f or mação conti nuada e os
que ai nda não perceberam a i mport ânci a e não se mobili za m a encontrá-l a e partici par del a. Os
moti vos para essa não adesão à for mação conti nuada são vari ados, poré m, o que parece est ar
present e nas evocações é o “desej o”, “o querer”.
Eu vej o na for mação conti nuada isso, o professor te m que ir e m busca, el e t e m que
querer, eu posso est ar dando aul a co m u mli vro de 1970, mas a mi nha aul a não vai ser
só baseada naquil o, co m cert eza, eu vou rel aci onar al go de hoj e co m aquil o ( PBe).
As condi ções necessári as para que essa for mação ocorra depende da condi ção de cada
pr ofessor: te mpo extracl asse, condi ção fi nanceira e te mpo e desej o e m se apri mor ar
( PFe).
Quando eu ouço al gué m di zendo, ao se deparar co m u ma pr opost a nova na escol a:
Que m vai me ensi nar a fazer isso? Al gué m vai me di zer como fazer? Gent e, va mos
e m busca! Quando eu ouço al gué m di zer isso eu acho assi m t errí vel para nossa
cat egori a de profes, esperar que al gué m di ga co mo t e m que fazer co m t udo o que
te mos hoj e, ai nda mai s de i nt ernet ( PAe).

Co mo u ma pri meira etapa de mobili zação do professor, percebe-se que o desej o
i mpul si ona a pr ocura por for mação per manent e e os pr ofissi onai s que se envol ve m co m el a
desenvol ve m a práti ca docent e de for ma diferenciada, segundo as pr ofessoras entrevist adas, e
per manece m cada vez mai s envol vi dos co m a reflexão sobre a práti ca e com a parti ci pação e m
for mações.
Esse desej o, esse querer, essa moti vação, foi mui t o be m expli cit ado por Paul o Freire
(1996), que evi denci a a i mport ânci a do pr ofessor perceber a necessidade de for mação
per manent e e de mobilizar-se e m busca da mudança, e m busca do cui dar do que se ensi na, e m
que est á, aci ma de t udo, a hu mil dade de aceit ar que é preciso se mpr e avançar com nossas
práti cas.
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Sou pr ofessor a favor da esperança que me ani ma apesar de tudo. Sou pr ofessor contra
o desengano que me conso me e me i mobiliza. Sou pr ofessor a favor da bonit eza da
mi nha pr ópri a prática, bonit eza que so me se não cui do do saber que devo ensi nar, se
não bri go por est e saber, se não l ut o pel as condi ções mat eri ais, se m as quai s meu
cor po, descui dado, corre o risco de a mofi nar, e de ser o teste munho que deve ser de
l ut ador perti naz, que cansa, mas não desist e. Bonit eza que se esvai de mi nha práti ca
se, chei o de mi m mes mo, arrogant e e desdenhoso dos al unos, não canso de ad mi rar
( FREI RE, 1996, p. 103).

Dentr o do movi ment o de refl exão da práti ca, o pr ofessor entrevê possi bili dades de
t ornar reais as necessi dades que se descorti nam para el e. As pr ofessoras partici pant es da
entrevi st a vi venci a m reali dades pareci das por pertencere m e exercere m sua práti ca na mes ma
rede de ensi no. Expressam ocorrênci as que podem ser mel hor conduzi das e analisadas no di a a
di a das escol as e da pr ópria rede muni ci pal.
O pont o i ni ci al, que pode desencadear a formação per manent e fazendo que el a
corresponda aos ansei os dos pr ofessores, de for ma mai s asserti va, te m dest aque na evocação da
PA e da PE, quando expressa m que os pr ofessores precisa m ser ouvi dos e m mo ment o ant eri or
à pr ogra mação e or gani zação das for mações continuadas.
Pri meira ment e eu acho que t eria que partir dos pr ofes, das necessi dades que el es t ê m,
por que a gent e ta mbé m t e m dificul dades, pri meira ment e teria que partir dos pr ofes
qual é essa vont ade que eles tê m, a necessi dade dos assunt os, depoi s si m a
ma nt enedora pode pensar junt o, conversar, poderi a pensar que m poderi a ser
convi dado, mas t eri a si m que partir dos pr ofes para ter um mel hor result ado e t er
partici pação t a mbé m ( PAe).
De u ma reuni ão o que os profes sugere m para as próxi mas, ou tal vez conf or me os
pr ofessores da escol a, o grupo, vão senti ndo, conf or me o anda ment o da escol a, se
fosse possí vel já dei xar isso estabel eci do seri a u ma das mudanças que eu fari a! (PAe).
A f or mação conti nuada precisa vir de encontro co m o que o pr ofessor est á precisando.
É cl ar o que t e m mo ment os que t u precisa partir do professor pra depoi s saber o que
fazer ( PEe).

Quando a for mação perma nent e é pl anej ada e construí da se m a parti ci pação e opi ni ão
dos pr ofessores, expondo suas necessi dades e i nteresse, corre-se o risco de não at ender os
ansei os dos docent es, fazendo co m que el es se desesti mul e m e perca m o i nteresse por aderir à
parti ci pação. “ Assi m o processo de for mação acont ece descont ext uali zado, se m consi derar a
reali dade de cada pr ofessor ou do col eti vo, o que mel hora a cult ura do docent e, mas não l eva a
mudança e a i novação” (IMBÉRNON, 2009, p. 33).
I mbér non (2010) conti nua afir mando que à medi da que não ocorre a consi deração, pel as
necessi dades de for mação conti nuada dos pr ofessores, corre-se o risco de que el a se transf or me
e m u ma ação t écni ca, i nstruti va apenas, com ênfase e m u ma espéci e de treina ment o.
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A f or mação do pr ofessor, hist ori ca ment e envol vi da por uma raci onali dade t écni ca,
co m u ma vi são det er mi nist a e unifor me da tarefa dos pr ofessores e reforçada pel os
pr ocessos de pesqui sa positi vist as e quantitati vos que era m reali zados, pot enci ali zou
u m model o de trei na ment o me di ant e cursos padr oni zados que ai nda per dura. Tal
model o de trei na ment o é considerado si nôni mo de for mação conti nuada e se confi gura
co mo u m model o que l eva os professores a adquirire mconheci ment os ou habili dades,
por mei o i nstrução i ndi vi dual ou gr upal que nasce a partir da for mação deci di da por
outr os. Em cursos ou e m u ma sessão de “trei na ment o”, os obj eti vos e os result ados
al mej ados são cl ara ment e especifi cados por al gué m e costu ma m ser pr opost os e m
ter mos de conheci ment os ou desenvol vi ment o de habili dades (I MBÉRNON, 2010, p.
19).

Essa pre mi ssa que nos atent a I mbér non (2010) se transf or ma e m expressão reali zada
pel a pr ofessora E, ao evocar que al gu mas for mações ofereci das ne m se mpr e corresponde m às
angústi as present es no dia a di a do pr ofessor. Muitas vezes, partici par da formação conti nuada,
por ser or gani zada para um gr upo efê mer o, for mado por pr ofessores co m i nt eresses
diferenci ados, dificil mente auxilia a t odos os pr ofessores.
As f or mações do i ní ci o de ano, por exe mpl o, tê m u ma sal a co m vi nt e e poucas pr ofes,
mas t e m pr ofe focada nos pequenos outras nos grandes, quando a for mação é u m
bal ai ão, se per de a quali dade, se fosse m direci onadas, quando t u direci ona u m pouco
mai s se t or na be m útil e produti vo e mai s gost oso de fazer, cl aro eu acho que t e m
mo ment os que precisa se pensar e m direci onar, daí os professores fari a m co m mai s
gost o ( PEe).

Quant o mai s direci onada, pl anej ada e construí da, levando e m consi deração a reali dade,
as necessi dades e a área de for mação dos pr ofessores, mai s se consegue deli mit ar essas
caract erísticas a fi m de for mar gr upos de pr ofessores que t enha mi nt eresse mai s pr óxi mo sobr e
for mação per manent e, mai s produti va el a irá se apresent ar.
Ai nda segundo Nóvoa (1995), a for mação não se constrói por acu mul ação de cursos, de
conheci ment o ou de t écni cas, mas assi m por mei o de um trabal ho de reflexi bili dade crítica
sobre práti cas e de (re)construção per manent e de uma i denti dade pessoal. A for mação vai e
ve m, avança e recua, construi ndo-se nu m pr ocesso de rel ações ao saber e ao conheci ment o.
As pr ofessoras sugerira m, e msuas evocações, possi bili dades de reali zação de for mação
conti nuada na rede muni ci pal de ensi no, a partir de exe mpl os, argu ment os e vári as expli cações,
cada uma reali zando suas expl anações, conj unt a ment e co m a refl exão sobre a práti ca.
O assunt o da reuni ão pedagógi ca t e m que ser uma análise da reali dade da co muni dade
escol ar, não só do al uno. Te m que ser uma análise da co muni dade e m que o al uno est á
i nseri do, a mai ori a dos al unos é de tal bairro, qual é probl ema desse bairro? Va mos
trabal har isso ali, é ali que el es vão passar a vi da del es. El es fica m na escol a poucos
anos co mpar ando co m o t e mpo que os al unos irão ficar na co muni dade ( PB).
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Vou trazer aqui um exe mpl o da rede de Caxi as do Sul de uns 7 ou 8 anos atrás. Uma
vez por mês no horári o de aula dei xáva mos o pl anej a ment o para os est udant es e nos
reuní a mos TODAS AS PROFESSORAS DE 1º ANO da rede muni ci pal para
aprender mos novas estrat égias co m u ma pr ofessora da Uni versi dade Federal do
Recife, dout ora e m Educação e Alfabeti zação. Cl aro que isso depende de t oda u ma
l ogística, co m, por exe mpl o, um pr ofessor para substit ui ção, o que não di spo mos e m
Fl ores da Cunha, diferent e de Caxi as do Sul... Esse pr ocesso de for mação dur ou u m
ano e nos trouxe u ma bagagem i ncrí vel (PFe).
Dentr o daquel as horas aul as que a gent e teri a para pl anej ar a aul a, eu acho que seri a
óti mo a gent e utilizar isso ta mbé m at é por que para o meu horári o at é co m as meni nas
e m casa é o que eu consi go fazer ou on-li ne at é por que aqueles cursos que a secret ari a
nos oferece fora do horári o eu não consi go fazer, i mpossí vel pra mi m, ent ão esses que
est ão dentro da nossa car ga horári a que el es nos li bera m naquel as manhã que a gent e
teri a horas ati vi dade, para mi m se fosse dentro daquel e horári o maravil hoso! ( PCe).

Const at a-se uma preocupação dos pr ofessores PBe, PFe e PCe e m apr oveit ar os
mo ment os disponí vei s na carga horária desti nadas ao pl anej a ment o das aul as e à preparação de
ati vi dades para a reali zação de encontros de for mação per manent e, e ai nda que esses mo ment os
acont eça m reuni ndo pr ofessores da mes ma área de conheci ment o, para que sej a m pr oduti vos e
foque m nas necessi dades trazi das pel os pr ópri os parti ci pant es.
Estr ut ura eu acredit o que t e m, tendo e m vist a at é as horas ativi dade que el as são para
for mação conti nuada t a mbé m, de repent e organi zar um horári o, já se fez tent ati vas de
or gani zar por exe mpl o que t odos os profes de lí ngua port uguesa ti vesse m as horas
ati vi dades j unt as para poder reunir esses pr ofes e trocare m, ent ão estrut ura eu acho
que t e m si m, cl aro te m al gumas quest ões ali que às vezes i mpede m por causa do
hor ári o, mas eu acho que seria muit o bo m si m se mai s explorado, essa quest ão entre
pr ofes da mes ma área trocarem, às vezes eu si nt o falta de conversar, trocar co m os
pr ofessores da mes ma área u ma ati vi dade , uma aul a, um ol har diferent e, isso eu si nt o
falta, mas eu acho que a gent e teri a condi ções de fazer, mas se espera muit o dos outr os,
falta um pouco de vont ade pr ópri a de fazer al go ( PAe).
For mar li derança dentro das própri as escol as, por que no mome nt o que a gent e ti ver
u m ou dois pr ofessores fazendo a diferença, mostrando, cri ando, ou mes mo pensando
estrat égi as para mostrar para aquel es pr ofessores u m diferenci al, isso aqui vai, at é
que m não quer vai fazer e querer (PGe).

Consi dera-se ai nda, a partir das evocações de PAe e PGe, que, dentro das pr ópri as
escol as, há col egas reali zando boas práti cas, experi ment os e experiênci as i ncrí vei s e
diferenci adas co m seus al unos. Esses pr ofessores pode m li derar pequenos gr upos de est udo na
escol a ou pr ofessores de duas ou mai s escol as, ideali zando e reali zando assi m a for mação
per manent e dentro da perspecti va das te máticas que at enda m as necessi dades e as
possi bili dades da rede muni ci pal de ensi no de Fl ores da Cunha/ RS.
Inegavel ment e, a for mação per manent e compr eende vári os pr ocessos e fases col eti vas,
que per passa m do i ndivi dual ao col eti vo, buscando o equilí bri o entre necessi dades dos
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pr ofessores, oport uni dades apresent adas pel as i nstit ui ções mant enedoras, da oferta de cursos,
encontros, se mi nári os... por i nstit ui ções especi ali zadas e pel o desej o do pr ofessor pel a busca de
for mação a fi m de qualificar a práti ca.
As necessi dades que os professores percebe m e expressa m, e m rel ação à for mação
per manent e, precisa m ser consi deradas, poi s a partir del as se pode m co mpreender e pl anej ar
for mações que venha m ao encontro do desej o do pr ofessor. Ao ati ngir mos o desej o do
pr ofessor, est e se mobiliza para a partici pação nas for mações e se sent e motivado para conti nuar
est udando e se at uali zando. Isso refl et e na evocação da pr ofessora PYcd no di ál ogo do Círcul o
Di al ógi co Investi gati vo-for mati vo.
Ent ão acredit o que na escol a entre nós trocando mat eri ais, trocando i dei as, funci ona
muit o mai s. Concor do co m isso! E na escol a se reuni ndo trocando i dei as co m a
direção e depoi s levar para a secret ari a de educação pra daí, a partir disso, as
for mações, a partir das i dei as do pr ofessor ( PYcd).

Cabe, nesse mo ment o, poré m, a i nt erpret ação dessas necessi dades, para que não sej a m
conf undi das como si mpl es quei xas, mas si mtransfor madas e m ações pl anej adas de for mação
conti nuada e i nseri das nas escol as e nas redes educati vas. Assi m, necessi dades, i nt eresses e
desej os se mobili za m conj unt a ment e a fi m de se ati ngir o obj eti vo de qualificar a ação do
pr ofessor.
Só para contri buir, a sensação às vezes é be m essa, quando ve m u ma pessoa de fora é
t udo muit o val ori zado, o que ela fal a, e quando a gent e fal a não t e m muit o val or, co mo
se a gent e não ent endesse do que est a mos fal ando, às vezes eu tenho essa sensação,
que t u tá ali expli cando as coi sas e às vezes quando a gent e faz u ma per gunt a ou
al gu ma i nt er venção e m al guma pal estra gera u m constrangi ment o e às vezes t u
per gunt a e às vezes co mo aquel a respost a ve m parece t udo tão óbvi o, isso acont ece
há t ant o te mpo, mas não é assi m, a gent e chegou no mo ment o agora para nós que
est a mos vi vendo, essa reali dade, essa sit uação não é tão óbvi a assi m, ent ão, muit as
quest ões e per gunt as que no i níci o eu i a co m muit a curi osi dade para essas for mações
e não só aqui da rede de Fl ores da Cunha de Caxi as e outras, enfi m, a gent e vai co m
muit a sede assi m quer perguntar e a gent e not a que a t ua pergunt a não é be m vi st a, às
vezes el a é ent endi da de for ma si mpl óri a ( PScd).

Em paut a est á, nessa evocação, que o pr ofessor precisa ser ouvi do e acol hido e mt odas
as suas necessi dades e i nteresses. A val orização de suas preocupações, de suas expressões de
dúvi das e angústi as, pode conduzir o pl anej ame nt o efi ci ent e e pr oduti vo da for mação
per manent e, que, se assim constit uí da, gerará i nt eresse de adesão pel o pr ofessor.
I mber nón (2009) nos lembr a que as for mações de pr ofessores, geral mente col eti vas,
muit as vezes são direcionadas aos i ndi ví duos, que aprende m quest ões dist ant es de suas
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preocupações. Por isso, não cost uma t er i mpact o na práti ca da sal a de aul a ne m pot enci ali za o
desenvol vi ment o pr ofissi onal, e por isso t a mbém a for mação ocorre descont ext uali zada,
di st ant e do que o pr ofessor precisa, l onge de sua reali dade e e m virt ude disso cost u ma não
pr ovocar mudanças e m sua ação pedagógi ca.
e se a gent e fal a fica só co mo recl a mação ( PTcd).

Tu vai nas for mações e te m até medo de partici par e de fal ar al gu ma coisa, medo no
senti do que t u pode cri ar um constrangi ment o para ti que não precisa, ou e aí a gent e
acaba ficando qui et o por que não confi a, não confi a no palestrant e quando pode ser
que u m col ega que t u aprende muit o mai s, trocar muit o mai s! (PScd).

Mui t o co muns são as formações que conhece mos e parti ci pa mos e m que o espaço para
o di ál ogo fi ca reser vado para o fi nal e se mostra extre ma ment e reduzido. Ao t ér mi no da
for mação, os pr ofessores não se sent e m satisfeit os, muit o pel o contrári o, percebe m que não
fora m ouvi dos e sua partici pação nesse ti po de for mação foi quase nul a. Ao chegar na escol a,
muit o pouco o pr ofessor recor da do que vi u e ouviu.
[...] muit os cursos de “for mação de professores(as)”, tant o ini ci al co mo conti nuada,
ai nda centra m seus progra mas predo mi nant e ment e na aprendi zage m de cont eúdos,
met odol ogi as, di dáti cas... O que esses “aprendi zes” de professor e professora
aprende m é e m boa part e o que vão conti nuar praticando, co mo “ensi nant es”, no
exercí ci o da sua docênci a [...] ( HENZ, 2007, p. 252).

Reconhecer a necessi dade de que o di ál ogo deve ser fat or present e e essencial e mt odas
as for mações conti nuadas carrega quali dade ao processo for mati vo e oportuni za ao pr ofessor a
expressão de suas crenças, necessi dades, desej os, encant os e desencantos. Parti ndo dessa
escut a, pode m-se defi nir e pl anej ar com mai or clareza os rot eiros e as situações que possa m
moti var e promover os próxi mos di ál ogos. Dentro dessa co mpr eensão, expressa m- se as
pr ofessoras PP e PZ, partici pant es da pesqui sa.
Uma coi sa sobre al unos e m geral e quando for u ma coisa mais específica cabe a, te m
que t er um papel do muni cí pio para reunir os professores da rede muni ci pal que a
gent e entre si, entre os pr ofessores, a gent e conseguiri a trocar sobre coisas mai s
específi cas das aul as ( PPcd).
Ent ão acredit o que não há necessi dade de se i nvestir e m pr ofissi onai s de fora por que
na rede te mos pr ofissi onais qualificados e nós pode mos trocar muit as i dei as e são
nessas trocas que a gent e aprende. Ent ão acho be m váli do ant es el es e i ni ci are m a
pr ogr a mação ouvir t odos nós os pr ofessores e a partir das nossas necessi dades daí si m
pr ogr a mar o que vai ser feit o de for mação ( PZcd).
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A necessi dade da or gani zação de gr upos de est udos de pr ofessores se encontra present e
nas evocações das pr ofessoras, que rel at a m ai nda condi ções de participare m e agregare m
quali dade a esses gr upos por mei o das trocas de experi ênci as, de vi vênci as. Ai nda est á bast ant e
present e nas evocações que nesses encontros os assunt os sej a m paut ados l evando e m
consi deração as necessi dades dos pr ofessores envol vi dos.
Exi st e a vont ade e a disposi ção dos pr ofessores e mparti ci par de for mações per manent es
e m que el es sej a m os pr otagoni st as das ações desenvol vi das ou ai nda que essas for mações sej a m
or gani zadas, pl anej adas, tendo co mo pont o de parti da a escut a das necessidades e dos desej os
dos pr ofessores.
I mbér non (2009, p. 10) alert a: “não pode mos separar a for mação do cont ext o de trabal ho
ou nos enganare mos no di scurso. Assi m, t udo o que se expli ca não serve para t odos ne m e m
t odo l ugar”.
Eu ti ve u ma experi ênci a, com col egas da mi nha área, que u m pr ofessor da rede
muni ci pal de Caxi as foi convi dado para u ma for mação e ele est á e m sal a de aul a e
trouxe muit os mat eri ais e nos mostrou práticas, i ncl usi ve ele ti nha u m cader no e el e
ti nha mat eri ais. Ent ão aquel a for mação foi a mai s pr oduti va, todas as col egas, at é hoj e,
a gent e apr oveit a, não l e mbr o se foi 2018. Acho que foi (PZcd).

Extre ma ment e si gnifi cativa se mostra a evocação da pr ofessora PS ao refletir sobre a
i mport ânci a e a necessi dade de ouvir e ser ouvi da no cont ext o da for mação per manent e, e ai nda
de val ori zar os saberes das col egas e as experi ênci as vi vi das por el es, durant e a ação pedagógi ca
na escol a.
Ent ão eu concor do muit o co m essa i dei a que a gent e te m que se escut ar mai s dentro
da rede e val ori zar o que os colegas fal a m( PScd).

Ai nda para I mber nón (2009), a for mação per manent e requer j ust a ment e esse cli ma de
col aboração e se m grandes reticênci as entre o pr ofessorado, que dê apoi o à for mação e à
aceit ação de que exi st e di versi dade entre os pr ofessores e que isso l eva a ma neiras de pensar e
agir diferent es. Essa diversi dade enri quece os processos de for mação conti nuada, por
i nt er médi o da oport uni dade da reali zação do di ál ogo refl exi vo sobre a prática, a partir do fal ar
e do ouvir os col egas pr ofessores.
Para que se construa m planej a ment os rel aci onados à for mação per manent e, efi cazes e
efi ci ent es, que venha m ao encontro das necessi dades dos pr ofessores, t orna-se essenci al ouvil os e m suas necessi dades e de mandas. So ment e depoi s, e mbasados nessas necessi dades,
el abora-se um pl ano de for mação.
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O rel at o a seguir sur gi u no Círcul o Di al ógi co Investi gati vo-for mati vo e retrat a al gu mas
necessi dades dos pr ofessores e m rel ação à busca de for mação per manent e de quali dade,
at ent ando para a sua ação docent e e a sua reali dade e condi ções de análise.
[...] falta al gué m nos auxiliar nessas trocas, o que fazer mel hor, ou al gué m nos
auxiliando e mai s te mpo para vocês mes mas trocare mi dei as e t udo ( PQcd).

O t e mpo desti nado à formação per manent e ne m se mpr e se mostra sufici ente e adequado
para os pr ofessores. A reali dade que se apresent a apont a para a i nsufi ci ência de car ga horári a
desti nada para a reali zação de encontros entre os docent es na escol a e ai nda para necessi dade
de se t er um pr ofissi onal que conheça a reali dade da i nstit ui ção e que oriente esses encontros.
Tor na-se evi dent e t a mbém, por mei o da fal a da Secret ári a de Educação de Fl ores da
Cunha/ RS, que exi st e m ai nda na rede muni ci pal muit os desafi os para serem superados, e m se
trat ando de for mação conti nuada. Est a mos ai nda ca mi nhando e m busca do ver dadeiro senti do
da for mação conti nuada, que se est abel ece t a mbém no envol vi ment o do professor para com el a,
al mej ando a confir mação do co mpr o mi sso pessoal com os est udos, com a transf or mação da
práti ca, com a escut a e també m co m as trocas entre os par es.
Os pr ofessores ai nda fal a m que a for mação ai nda é vist a co mo: vou fazer por que est ão
me oferecendo e tal, ai nda não consegui mos enxer gar a formação conti nuada co mo
part e do meu trabal ho do pr ofessor para que el e se si nt a mais preparado. Ai nda não
consegui mos mobilizar o professor para que el e perceba que a for mação faz part e do
me u trabal ho. A rede ai nda não consegui u fazer o professor perceber que t udo est á
i nt erli gado, que o pr ofessor vê o trabal ho del e co mo u ma coi sa, a for mação outra coi sa
e o trabal ho do coor denador pedagógi co na escol a outra, mas o trabal ho de for mação
conti nuada na rede, me parece que ai nda não ati ngi mos a percepção que isso t udo é
u mt odo! ( Secret ári a de Educação).

For mação per manent e como part e i nt egrant e da práti ca di ári a do pr ofessor. Esse desafi o
tal vez sej a um dos mai s abrangent es e o que mai s precisa de at enção de todos os envol vi dos
co m a educação, tendo em vi st a que nos apont a para a possi bili dade de mudança da práti ca e
de transf or mação de pensa ment os e de condut as pedagógi cas, que, por sua vez, pode m
desencadear novas aprendi zagens e novas buscas por conheci ment o.
A mant enedora te m o dever de dar as condi ções para que o pr ofessor busque a
for mação conti nuada, aquel a for mação mai or, aquel a macro for mação e dentro de
cada escol a cada pr ofissi onal dentro de cada reali dade vai ter que buscar, se dando
cont a de que é na escol a, co m mi nha reali dade, co m meu al uno, que eu preciso ensi nar
e pr over uma aprendi zage m, vai ter que t er a mi nha di nâ mi ca de ir buscar exat a ment e
naquel a sit uação pr obl e ma que est ou vi vendo, e cada pr ofessor vai fazer a diferença
( Secret ári a de Educação).
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A f or mação per manent e abrangent e e generali zada pode ser desencadeador a de u ma
for mação conti nuada mai s específi ca e focada e, enquant o a pri meir a pode ser ofereci da pel as
i nstit ui ções mant enedoras, a segunda se est abel ece e reafir ma di ari a ment e na escol a, por mei o
da refl exão sobre a práti ca e sobre os seus result ados. Essa refl exão direci onará e i mpul si onará
a busca por for mação per manent e que, ent endi da nessa di nâ mi ca, fica de responsabili dade do
pr ópri o pr ofessor.
Nós va mos conseguir mudar essas concepções quant o levar mos e m cont a os
result ados e m educação, e e m t odo o mo ment o est ar de ol ho no pl anej a ment o e na
avali ação. Eu acredit o que assim, obser vando esses dados, a for mação conti nuada t erá
mai s senti do e será mai s apr oveit ada ( Secret ári a de Educação).

Os est udos de I mber nón (2009, p. 10) nos mostra m que “não pode mos separar a
for mação conti nuada do cont ext o de trabal ho do pr ofessor ou nos enganare mos no discurso.
Assi m, t udo o que se explica não ser ve para t odos ne m e mt odo l ugar”. Se mpre será necessári o
que o pr ofessor t ome consci ênci a da reali dade em que dese mpenha seu trabal ho e i nt erli gue
est a reali dade co m a formação per manent e.
Tal di versi dade e a cont ext uali zação, ai nda segundo I mber nón (2009), permi t e m ver a
for mação docent e a partir de outro ol har, pot enci ali zando-a a partir de dentro da pr ópri a
i nstit ui ção, e m que se produze m as sit uações pr obl e máti cas que afet a m o pr ofessorado e ai nda
col oca m e m cheque a unifor mi zação das práti cas de for mação docent e.
Quando o pr ofessor, e el e precisa ent ender que, precisa trabalhar co mt odo o processo,
mobili zando assi m o pr ofessor, mostrando que el e precisa estar na di nâ mi ca, na busca
e na refl exão e ent endendo que t e mos u ma l ei que pret ende oferecer uma educação
i nt egral e que t udo est á i nt erligado ( Secret ári a de Educação).

A f or mação per manent e é ent endi da, pel a mant enedora da rede muni ci pal de educação
de Fl ores da Cunha/ RS, co mo u m pr ocesso contínuo e di nâ mi co, que acont ece por mei o da
ofert a abrangent e e de forma generali zada a t odos os pr ofessores, mas t a mbé m ent endi da co mo
a busca do pr ofessor para as respost as às necessidades que encontra no dese mpenho do seu
trabal ho na escol a, o que nos i ndi ca a busca por for mação per manent e, tendo consci ênci a da
sua reali dade, percebendo os result ados, o pl anej ame nt o e a avali ção co mo fat ores i ndi cadores.
A apresent ação e a análise dos dados pr opost as nest a pesqui sa nos re met em à refl exão
e à deli beração de al gu mas pre mi ssas a respeit o do t e ma i nvesti gado, for mação per manent e e
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docênci a. Os deli nea ment os al cançados a partir deste est udo serão apresent ados no capít ul o que
segue.
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8 CONSI DERAÇÕES FI NAI S

Est a pesqui sa de mestrado discorreu sobre a formação per manent e: os desafi os e as
refl exões da docênci a, dos pr ofessores dos anos finai s do ensi no funda ment al, no muni cí pi o de
Fl ores da Cunha/ RS, concebendo a for mação per manent e de pr ofessores co mo sendo u m
pr ocesso contí nuo de desenvol vi ment o pr ofissi onal e pessoal, que advé m da for mação i ni ci al e
est á i ntri nsi ca ment e li gado a el a e que envol ve, al é m do pr ofessor, a reali dade e m que el e
desenvol ve sua práti ca e t odo o cont ext o educati vo.
O est udo ora apresent ado cont ou co m e mbasa ment o t eóri co paut ado e m Ant óni o Nóvoa
(1992, 1995), Franci sco I mbér non (2004, 2009, 2010), Moacir Gadotti (2003, 2006), Paul o
Fr eire (1991, 1996, 2002, 2009) e Henz e Toni oll o (2007, 2015), est udiosos el egi dos nest a
pesqui sa para o enf oque da for mação per manent e de pr ofessores; e m Ber nardet e Gatti e Barret o
(1997, 2017), que cont ext uali za m as políticas docent es no Br asil; e ai nda rel at ando sobre
docênci a, dest aca m-se Mari a da Gr aça Ni col etti Mizuka mi (2002), Tar dif, Lessar d e Lahaye
(1991), Tar dif (2002) e Josso ( 2004, 2010), que rel at a a i mport ância das narrati vas da
for mação, na condução do ca mi nho refl exi vo do professor, na ressi gnifi cação das for mas de
aprender e de ensi nar.
Defi ni ndo co mo pont o de parti da a escut a dos pr ofessores a respeit o das suas traj et óri as
de for mação e at uação docent e, est e est udo apresent ou co mo obj eti vo geral a i dentificação e a
descri ção das refl exões e dos desafi os da docência, dos pr ofessores dos anos fi nais do ensi no
funda ment al do muni cí pio de Fl ores da Cunha/ RS, na for mação per manent e, acredit ando que,
por mei o do di ál ogo e dos est udos e m gr upo, seja possí vel reali zar um processo de for mação
per manent e que pr omova a refl exão e a aut o(trans)for mação.
Est e est udo transcorreu enfati zando at ender aos obj eti vos específi cos que fora m
defi ni dos e que versara m sobre a el aboração de um quadr o conceit ual a respeit o da for mação
de pr ofessores, for mação per manent e e a docência, dest acando sua presença e i mport ânci a na
hi st ória da educação brasileira, dentro dos diferentes mo ment os soci ais e políticos e defi ni dos
nas Lei s da Educação Brasil eira.
Por i nt er médi o da pesquisa, do est udo e da análise dos bancos de dados de teses e
di ssertações da CAPES/ BDTD e do Port al de Peri ódi cos da CAPES/ MEC, reali zou-se u m
levant a ment o bi bli ográfico i ni ci al a partir dos descrit ores: “for mação per manent e de
pr ofessores”, “anos fi nais do ensi no funda ment al ” e “docênci a”.
A pesqui sa obj eti vou t ambé m reali zar a verifi cação e i nt erpret ação de docu ment os
i nstit uci onai s el encados, como sendo rel evant es para o cont ext o e para o ent endi ment o do
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obj et o de est udo. Para isso, fora m utilizados o Pl ano Decenal Muni ci pal de Educação do
muni cí pi o de Fl ores da Cunha/ RS, o Pl ano de Carreira dos Pr ofessores de Fl ores da Cunha/ RS
e o Pr oj et o Político- Pedagógi co da escol a onde foi desenvol vi da a pesqui sa, est abel ecendo
rel ações com a for mação per manent e dos pr ofessores dos anos fi nais do ensi no funda ment al e
a docênci a.
A fi m de conhecer as concepções, as refl exões e os desafi os na for mação per manent e e
a rel ação co m a docência da gest ora da educação do muni cí pi o de Fl ores da Cunha/ RS e dos
pr ofessores dos anos fi nais das escol as do muni cí pi o de Fl ores da Cunha/ RS, fora m reali zadas
entrevi st as i ndi vi duais co m set e pr ofessores das escol as muni ci pais de Flores da Cunha/ RS,
sendo cada uma del as represent ando uma das set e escol as muni ci pais que co mpõe m a rede.
For a mreali zados t a mbém Cí rcul os Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos, co m u m gr upo
de pr ofessores dos anos fi nais do ensi no funda ment al de uma das escol as da rede muni ci pal de
Fl ores da Cunha/ RS, parti ndo da pr opost a de Henz e Toni oll o (2015). Os Cí rcul os Di al ógi cos
Investi gati vo-for mati vos pri vil egi a m espaços de di ál ogo e aut o(trans)formação docent e co m
ênfase e pr oxi mi dade no coti di ano dos est udant es e da co muni dade, buscando a val ori zação da
capaci dade e das vi vências dos pr ofessores, envolvendo- os co mo pr ot agonist as da escol a e m
que at ua m e ent endendo que o di ál ogo entre os pares possa conduzir a si gnificação da práti ca
docent e.
A análise das evocações dos pr ofessores dos anos fi nais do ensi no fundame nt al e da
gest ora muni ci pal de educação do muni cí pi o de Fl ores da Cunha/ RS, obti das por mei o das
entrevi st as, e dos rel at os e m rel ação à for mação per manent e e da docênci a, que e mer gira m da
reali zação dos Círcul os Dial ógi cos Investi gati vo-for mati vos, ocorreu por i nt er médi o da Análise
Text ual Di scursi va desenvol vi da por Mor aes e Gal iazzi (2011).
Por i nt er médi o da ATD, buscou-se conceder si gnificados ao conj unt o de t ext os que se
apresent ara m co mo achados e mpíri cos, nu m constant e exercí ci o pr oduzir e expressar senti dos
( MORAES; GALI AZZI, 2011, p. 14). Por mei o da ATD, fora m reconheci dos si gnifi cados
present es nas evocações dos pr ofessores e e msegui da fora m atri buí dos senti dos a el es, na busca
por um mai or ent endi ment o a respeit o das refl exões e dos desafi os da docênci a na for mação
per manent e de pr ofessores nos anos fi nais do ensino funda ment al.
A partir da escut a dos envol vi dos no pr ocesso de for mação per manent e, professores e
gest ora da educação, foi possí vel descorti nar aspect os rel evant es para os professores e para a
secret ári a de educação do muni cí pi o de Fl ores da Cunha/ RS. Por mei o do est udo dos
docu ment os, das evocações das pr ofessoras nas entrevi st as e da reali zação dos Círcul os
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Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos, constit uíram- se construt ores a fim de expli cit ar e
escl arecer os result ados obti dos pel a pesqui sa.
O pr ocesso de refl etir sobre a for mação per manent e dos pr ofessores i nt ercala mo ment os
de escut a dos pares e mome nt os de evocações. Tant o nu m mo ment o co mo no outro, a refl exão
se faz fat or essenci al. Opri meiro movi ment o que i mpul si onou a tent ati va de refl etir a respeit o
da for mação per manent e nest a pesqui sa est eve rel aci onado às me móri as da deci são t omada, e m
anos passados, e m se constit uir professor co mo profissão para a vi da.
Dur ant e as evocações acerca dessa escol ha pessoal, com muit a e moção e sur presas nos
rel at os, o gr upo de pr ofessores foi levado ao ent endi ment o do ol har para o outr o e, muit o al é m
di sso, para a compr eensão e a refl exão de cada mome nt o vi vi do por cada professor da escol a e
que os levara m a ser a pessoa e o pr ofissi onal que se apresent a hoj e.
Esses movi ment os de reflexão, que pode m ser senti dos e vi vi dos pel os pr ofessores
durant e a parti ci pação nos Círcul os Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos e nas entrevist as, são
per meados pel o respeit o, pel a escut a at ent a e pelo ol har acol hedor. Rel atos sobre os desafi os
i mpost os no ca mi nho da escol ha da pr ofissão e da for mação faze m os pr ofessores refl etire m
sobre seu ver dadeiro compr o mi sso co m a escola, com a educação e pri nci pal ment e co m
aprendi zage m de seus alunos.
As evocações dos pr ofessores, obti das por mei o das entrevi st as e dos Círcul os
Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos, fora m transcrit as na í nt egra, a partir das gravações
reali zadas. De posse dessas transcri ções, ocorreu um movi ment o de aproxi mação dessas
evocações por mei o da percepção e do ent endime nt o do senti do que elas del egara m a est a
pesqui sa.
Segundo

Mor aes e Gali azzi (2011), cat egorização si gnifi ca reunir el e ment os

se mel hant es e no mear e defi nir cat egori as, buscando a compr eensão a partir de diferent es
movi ment os. A ATD se apresent a co mo u m pr ocesso de análise e sí nt ese que, assumi do pel a
pesqui sa, auxili a para uma mel hor co mpr eensão dos fenô menos.
Essas apr oxi mações gerara m construt ores, que fora m no meados, com base no
apareci ment o de pal avras ou expressões que se asse mel ha m, que se parecera m i dênti cas ou
ai nda que nos re met era mao mes mo si gnifi cado dentro da pesqui sa. A partir dessa apr oxi mação,
fora m constit uí dos construt ores por ora apresent adas.
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Nos pri meiros movi ment os de construção dos dados e mpíricos, foi det ect ado que a
te máti ca for mação per manent e i nt eressa os pr ofessores e que refl etir sobre essa t e máti ca, muit as
vezes já, constit ui-se na própri a for mação per manent e. Os pr ofessores partici pant es da pesqui sa
se consi dera m i nqui et os na busca pel a transf or mação da ação pedagógi ca. Essa i nqui et ude se
apresent a co mo a mobi lização pel a aqui si ção de novos conheci ment os que i ni ci al ment e
acont ece de for ma solitária. Cada pr ofessor, de for ma i ndi vi dual, det ect a e refl et e sobre os
desafi os da docênci a e procura por conheci ment os que possa m auxiliá-lo a pl anej ar for mas
diferent es de dese mpenhar seu trabal ho.
Est a busca por for mação conti nuada, proveni ente de cada pr ofessor, acont ece, na
mai ori a das vezes, com o auxíli o de mei os di git ais, pri nci pal ment e nest e ano de 2020 e m que
est a mos vi venci ando a pande mi a do Covi d- 19 e as agl omer ações de pessoas são pr oi bi das;
poré m, ressalt a-se que acont eci a m mes mo ant es, quase que essenci al ment e nest e for mat o.
A partir da fal a e da escut a que ocorrera m entre os pares, durant e a reali zação dos
Cí rcul os Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos, os professores percebe m a necessi dade de se
assu mi re m co mo pr ot agoni st as do pr ocesso for mati vo per manent e.

Ai nda durant e a

parti ci pação dos pr ofessores e da gest ora da educação muni ci pal de Fl ores da Cunha/ RS, nas
entrevi st as e nos Círcul os Di al ógi cos Investi gati vo-f or mati vos, muit as certezas são repensadas
e sur ge m outras i ndagações a respeit o da docência e da pr ópri a for mação per manent e, nu ma
di nâ mi ca de const ant e reflexão. Essa refl exão se constit ui u na pr óxi ma cat egori a na análise dos
dados da pesqui sa.
O segundo construt or foi i ntit ul ado: “ O pr ofessor refl exi vo: as rel ações e o di ál ogo” e
recebeu essa deno mi nação e m virt ude das evocações dos pr ofessores e da gest ora da educação

A reali zação dos Círcul os Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos se constit ui u nu m
i mport ant e mo ment o da pesqui sa, poi s, assi m, pode-se const at ar a necessidade da cri ação de
espaços de di ál ogos refl exi vos nas escol as, i nt enci onal ment e pr opost os, para i ncenti vare m as
refl exões de t e máti cas variadas, que per mita m aos pr ofessores o encontr o co m a
aut o(trans)for mação.
Os Círcul os Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos se constit ue m e m mo ment os de
for mação e de (aut o)transfor mação, poi s, ao mesmo t e mpo e m que os professores est uda m,
refl et e m, discut e m sobre det er mi nada t e máti ca, por mei o da escut a do outro e de suas pr ópri as
evocações, são capazes de perceber as possi bili dades de i novação e mudanças possí vei s na ação
educati va. Junt a-se a isso o entrel aça ment o co m as hist órias de vi da dos pr ofessores, que
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enri quece o pr ocesso formati vo, e m que os el e ment os constit ui nt es são os pri nci pais aspect os,
que, por sua vez, constit ue m o ser hu mano.
A oport uni dade de refl etir acerca de det er mi nadas t e máti cas pr opost as nos Círcul os
Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos, a partir do di ál ogo ori ent ado entre os pares, na pr ópri a
escol a, conduz ao pr ocesso do conheci ment o, da refl exão e da transf or mação de concepções e
práti cas educati vas at é então não percebi das pel os pr ofessores.
escol a co mo cenári o e os professores co mo pr ot agoni st as.

Nos di ál ogos do gr upo de professores, ocorri dos nos Círcul os Di al ógi cos Investi gati vofor mati vos, fora m e mer gindo concepções sobre a escol a, sobre os al unos, para al é m do pr ópri o
e excl usi vo ol har i ndi vi dual de cada pr ofessor, mas a partir do ol har do outro pr ofessor t a mbé m.
Foi possí vel perceber o posi ci ona ment o dos pr ofessores e m rel ação à i mportânci a do trabal ho
e da refl exão sobre a práti ca ser desenvol vi da pel o gr upo de pr ofessores da e na escol a,
possi bilitando a refl exão sobre as vi vênci as educati vas, sobre as experi ênci as e os
conheci ment os, consi derando a reali dade educati va da escol a.

Os pr ofessores entrevi stados e os partici pant es dos Círcul os Di al ógi cos Investi gati vofor mati vos expressara m que uma das necessi dades na for mação conti nuada na rede muni ci pal
de Fl ores da Cunha/ RS di z respeit o à falt a que os pr ofessores sente m das trocas de
conheci ment os, pri nci palme nt e de vi vênci as entre os pares. Os pr ofessores i ndi ca m que os
encontros por áreas de for mação dentro da rede muni ci pal, que, e m alguns anos atrás, já
acont ecera m, precisa m urgent e ment e ser ret omados e or gani zados.
Mui t as práti cas pedagógi cas de quali dade são desenvol vi das pel os pr ofessores da rede
muni ci pal de Fl ores da Cunha, nas diferent es áreas do conheci ment o. Os docent es parti ci pant es
dest a pesqui sa expressa m que essas vi vênci as precisa m ser compartil hadas na rede, buscando a
difusão e a mpli ação dessas vi vênci as e m outras escol as. Esse desafi o pode se constit uir nu ma
práti ca por mei o de pl anej a ment o e de articul ação, para que assi m sej a m difundi das entre os
pr ofessores da rede muni ci pal de educação de Fl ores da Cunha/ RS.
A partir do acol hi ment o das evocações dos pr ofessores, no decorrer da reali zação dos
Cí rcul os Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos, percebe-se o e mpodera ment o dos partici pant es,
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no senti do de que são conhecedores de i nú mer os saberes e práti cas pedagógi cas e de que pode m
apri mor á-l as e co mpartil há-l as com os de mai s col egas pr ofessores, da escol a e da rede
muni ci pal de educação.
Out r o desafi o apresent ado pel os pr ofessores parti ci pant es dest a pesqui sa di z respeit o ao
fat o que, muit as vezes, na busca por for mação perma nent e, el es se depara m com os alt os cust os
de al guns cursos e encontros ofert ados que são de i nt eresse desses pr ofessores. Poré m, o que
muit as vezes i mpossi bilita a partici pação desses pr ofessores di z respeit o aos cust os. Avali ar
essa condi ção, buscando ca mi nhos para possí veis enca mi nha ment os e sol ução, constit ui-se
co mo fat or desafiant e.
A evocação “querer” esteve muit o present e nas entrevi st as reali zadas nesta pesqui sa, o
que i ndi ca um i mport ante movi ment o de refl exão sobre a percepção das necessi dades e a
mobili zação para a busca por for mação conti nuada., acredit ando que o desej o pel a busca dos
pr ofessores por for mação per manent e se est abelece a partir das necessi dades percebi das por
mei o das práti cas docentes e soment e terá real si gnifi cado for pensada e pl anej ada a partir
dessas necessi dades.
Os pr ofessores partici pantes da pesqui sa se di ze menvol vi dos pel o pr ocesso de for mação
per manent e, quando el e é pl anej ado e escol hi do por el es mes mos, poré m, pouco se envol ve m
quando parti ci pa m de for mações defi ni das previa ment e pel a mant enedora ou pel a pr ópri a
escol a, que or gani za m a for mação per manent e se m, no ent ant o, consi derarem e ouvire m o que
os pr ofessores est ão precisando e m cada mo ment o.
A peri odi ci dade do acont eci ment o desses encontros de for mação perma nent e se
constit ui nu m i mport ante desafi o a ser superado na rede muni ci pal de Fl ores da Cunha/ RS.
Segundo as evocações dos pr ofessores partici pantes das entrevi st as e dos Cí rcul os Di al ógi cos
Investi gati vo-for mati vos, os encontros de for mação per manent e para trocas de vi vênci as,
experi ênci as e de conheci ment os, quando acont ece m, ocorre m co m u m grande i nt erval o entre
el es. Dest aca-se que foi construí do e m u m encontro precisa ser consoli dado e reafir mado no
pr óxi mo encontro de formação. Por isso, faz-se necessári a a efeti vação da peri odi ci dade desses
mo ment os.
Há, ai nda, outro desafio: os pr ofessores partici pant es da pesqui sa apont a m que a
quali dade desses encont ros vai est ar i nti ma mente li gada à reali zação, respeit ando a car ga
horári a do pr ofessor, a co mpet ênci a da pessoa que articul a esses encontros e a frequênci a e m
que el es acont ece m. A mai ori a dos pr ofessores da rede muni ci pal de educação de Fl ores da
Cunha/ RS dese mpenha quarent a horas de ati vi dade co mo pr ofessor, dispondo, port ant o, de
pouco t e mpo extracl asse para partici par de for mação per manent e. Quando el a acont ece dentr o
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da car ga horári a do pr ofessor, el e se envol ve co m mai s i nt eresse, trazendo quali dade ao
pr ocesso.
Isso expost o, est a pesqui sa sur gi u com o pr opósit o de i nvesti gar os desafi os e as
refl exões da docênci a, na for mação per manent e dos pr ofessores dos anos fi nais do ensi no
funda ment al, por mei o da reali zação de entrevist as com os pr ofessores e a gest ora da educação
muni ci pal de Fl ores da Cunha/ RS e da reali zação dos Círcul os Di al ógi cos Investi gati vofor mati vos.
Incenti var os pr ofessores a refl etire m sobre as práti cas docent es e, a partir disso,
oport uni zar para que eles possa m assu mi r a responsabili dade sobre a própri a for mação
per manent e, percebendo-se co mo pr ot agoni st as do processo, constit ui-se como a necessi dade e
o desafi o. Por i nt er médi o do di ál ogo e da refl exão sobre a práti ca, que acont ecera m nos Círcul os
Di al ógi cos Investi gati vo-for mati vos e ta mbé m nas entrevi st as com os pr ofessores, foi possí vel
perceber, a partir das evocações dos pr ofessores, a necessi dade de se cri ar um espaço
sist e mati zado para que acont eça a for mação per manent e, dentro da car ga horári a do pr ofessor
e na pr ópri a escol a, organi zado pel os pr ópri os professores, e m que aconteça m encontr os de
for ma sist e máti ca e que, no decorrer da vi da dos professores, essa for mação per manent e se
t orne uma práti ca recorrent e. A pr opost a de for mação per manent e que se apresent a constit ui-se
e m u ma práti ca desenvol vi da na pr ópri a escol a, e m que a refl exão acont ece por mei o da
apresent ação de uma t e máti ca que sej a si gnifi cativa para os pr ofessores e para a escol a e que
est ej a rel aci onada aos desafi os e às necessi dades di ári as da docênci a.
O obj eti vo geral dest a pesqui sa se apresent ou oport uno, tendo e m vi st a que os
pr ofessores precisa m e quere m ocupar o l ugar de pr ot agoni st as no pr ocesso de for mação
conti nuada, assi m co mo a mant enedora percebe que al gu mas mudanças pode m ser reali zadas
no pl anej a ment o e na execução da for mação per manent e, tant o nas escol as co mo e mt oda a rede
muni ci pal de Fl ores da Cunha/ RS.
Os pr ofessores parti ci pant es da pesqui sa co mpartil ha m o senti ment o de que são
necessári os ta mbé m mome nt os de aprendi zage m, refl exão e trocas, com profissi onai s de outras
áreas ou mes mo da área da educação. Essas aprendi zagens e trocas pode m acont ecer por mei o
de l eit uras, da partici pações e m encontros, cursos e se mi nári os. Afor mação per manent e que se
constit ui u dentro da escola carrega si gnifi cado e transf or ma de for ma si gnificati va e ver dadeira
a ação pedagógi ca, poi s est á rel aci onada à reali dade vi vi da.
Est a pesqui sa te m pot enci al para contri buir com a for mação per manent e da rede
muni ci pal de educação de Fl ores da Cunha/ RS, pois apresent a as descobert as de possí vei s ações
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a sere m i mpl e ment adas pel a mant enedora, na for mação per manent e da rede, que ve m ao
encontro dos ansei os dos pr ofessores.
Reconhece-se que est a pesqui sa contri bui para a área da for mação perma nent e de
pr ofessores e que pr omove a i nstit ui ção de espaços escol ares de trocas e refl exões que
oport uni ze m a aut o(trans)for mação do pr ofessor e que, por consequênci a, desencadei e
refl exões a respeit o da docênci a.
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TERMO DE CONSENTI MENTO LI VRE E ESCLARECI DO ( TCLE)
ENTREVI STA PROFESS ORES
UNI VERSI DADE DE CAXI AS DO SUL
PRO- REI TORI A DE PÓS- GRADUAÇÃO E DE PES QUI SA
PROGRA MA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
CURS O DE MESTRADO
Tí t ul o do Projet o: “FOR MAÇÃO PERMANENTE DE PROFESSORES: REFLEXÕES,
DES AFI OS E QUALI FICAÇÃO DA DOCÊNCI A NOS ANOS FI NAI S DO ENSI NO
FUNDAMENTAL. ”
Pes qui sadora responsável: Evandra Ni ssol a Gi acheli n, Mestranda e m Educação
Ori ent adora: Pr ofª Drª Andr éi a Mor és
Instit ui ção: Pr ogra ma de Pós- Gr aduação e m Educação da Uni versi dade de Caxi as do Sul
( PPGEDU/ UCS)
Tel ef one cel ul ar da pesqui sadora responsável: (54) 99954- 1263
Endereço da pesqui sadora responsável: rua Barros Cassal, 453, casa. Bairro Centro, Fl ores
da Cunha, RS.
Você Pr ofessor(a) est á sendo convi dado(a) a partici par dest a pesqui sa. Destaco que o seu no me
não será di vul gado e que t odas as i nfor mações col et adas nest a i nvesti gação são estrit a ment e
si gil osas e assi m serão trat adas. Aci ma de t udo i nteressa m os dados col etivos e não aspect os
parti cul ares de cada respondent e e est arei pri mando por isso.
1. Introdução: Est e docume nt o cont é mi nf or mações sobre os pr ocedi ment os de pesqui sa e sua
assi nat ura represent a sua concor dânci a na partici pação de uma entrevist a se mi estrut urada
rel aci onada à i nvesti gação e aut ori za ta mbé m a publi cação de registros (escrit os) desse pr ocesso
sendo resguar dado o direit o de anoni mat o.
2. Obj eti vo: Co mpr eender e i nt erpret ar as refl exões e os desafi os da for mação per manent e de
pr ofessores nos anos finai s do ensi no funda ment al, das escol as muni ci pais de Fl ores da
Cunha/ RS e a qualificação da docênci a. Est a pesqui sa j ustifica-se pel a necessi dade de refl etir
sobre a For mação Per manent e de Pr ofessores, a partir da percepção dos própri os pr ofessores, a
respeit o da necessi dade da mes ma, para a busca da quali dade na docênci a.
3. Procedi ment os: Co mo i nstrument os, serão utilizados docu ment os i nstituci onai s, entrevi st as
se mi estrut uradas e os círcul os di al ógi cos i nvesti gati vos-refl exi vos. Docu ment os Instit uci onai s:
Pr oj et o Político- Pedagógico, Pl ano Decenal de Educação e Pl ano de Carreira do Pr ofessor que
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serão cedi dos pel a escol a e pel a secret ari a muni ci pal de educação, para posteri or análise a partir
da análise text ual discursi va de Mor aes e Galiazzi. As entrevi st as semi estrut uradas serão
reali zadas co m u m docent e de cada uma das oit o escol as muni ci pais de Flores da Cunha, que
desenvol ve m suas ati vidades nos anos fi nais do Ensi no Funda ment al, sendo que est es
pr ofessores serão convi dados a parti ci par da pesqui sa pel o diret or da escol a. A parti ci pação
dest es suj eit os será vol untári a e dar-se-á por mei o de convit e. Aentrevi st a se mi -estrut urada será
reali zada co m a gest ora muni ci pal de educação do muni cí pi o de Fl ores da Cunha e segue m o
mes mo

pr ocedi ment o

rel at ado

co m

os

professores.

Os

círcul os

di al ógi cos

i nvesti gati vosf or mati vos terão duração apr oxi mada de quarent a mi nut os e serão reali zados co m
os pr ofessores de uma escol a da rede muni ci pal de Fl ores da Cunha.
4. Sobre a entrevi sta: Serão soli citadas i nfor mações por mei o de per gunt as abert as, que pode m
ser respondi das conf or me os at ores dest e est udo ent enda m co mo necessário, expressando suas
reais percepções e ent endi ment os acerca das pergunt as. As entrevist as aqui referi das, serão
reali zadas por i nt er médi o da pl at afor ma Zoo m Cl oud Meet. A escol ha pel o apli cati vo Zoo m
Cl oud Meeti ng re met e a fat ores rel aci onados as suas caract erísticas: possi bilita o acesso de
nú mer o ili mit ado de partici pant es e não apresent a cust os aos usuári os, e m reuni ões on-li ne de
at é quarent a mi nut os, pode ser utilizado por aparel hos de cel ul ares ou co mput adores e
se manal ment e, segundo a Pl at afor ma Zoo m rel ata e m seu sit e, passa por novos t est es de
segurança. Suas confi gurações padrão i ncl ue m u ma senha para entrar em u ma sessão, e é
necessári o passar por uma "sal a de espera", onde o organi zador da reuni ão aceit a o usuári o. As
senhas são mai s co mpl exas para garantir ai nda mai s a segurança do acesso dos usuári os e
so ment e o anfitrião da reuni ão pode reali zar a gravação através da pl at aforma. Os pr ofessores
da rede muni ci pal de educação de Fl ores da Cunha/ RS j á utiliza m est a pl at afor ma e msuas aul as
on-li ne, e port ant o est ão capacit ados para acessá-la. As entrevi st as se mi estrut uradas acol hendo
ao t odo oit o pr ofessores dos anos fi nais do ensi no funda ment al, sendo reali zadas
i ndi vi dual ment e. Os pr ofessores que partici parão serão convi dados pel os diret ores das escol as
para partici pare m da entrevist a, que serão realizadas e m dat as e horários acor dados entre
pesqui sadora e entrevist ados, obser vando a disponi bili dade de horári o de cada pr ofessor. As
entrevi st as segue m r ot eiro apresent ado na pági na 63 dest e pr oj et o e serão gravadas e m áudi o
pel a pesqui sadora através da pl at afor ma, para post eri or descrição e análise. Cada pr ofessor
parti ci pant e da pesqui sa, receberá um convit e el etrôni co co m li nk de acesso a pl at af or ma, que
i nfor ma t a mbé m, dat a e horári o do encontro. No decorrer da entrevi st a serão respeit ados os
perí odos de fal a dos pr ofessores, consi derando a import ânci a de suas respost as para a pesqui sa.
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5. Ri scos: A partici pação nest a entrevi st a traz riscos mí ni mos aos parti ci pantes poi s, pode haver
al gu m desconf ort o ou constrangi ment o ao responder às per gunt as da entrevi st a e co mo e m
qual quer pesqui sa exi st e o risco de quebra de sigil o, poré m, a pesqui sadora t omar á t odas as
pr ovi dênci as para prevenir esses riscos e responsabili za-se por repará-l os em caso de event uai s
danos, t omando as devi das pr ovi dênci as legais, segui ndo os direit os assegurados no parecer nº
510/ 2016. Você t erá t ot al li ber dade para não responder a qual quer per gunt a que o/ a faça se
sentir desconf ort ável. Estare mos li dando co m mei os i nfor mati zados e existe o risco mí ni mo de
essas i nfor mações sere m vi st as por al gué m, sali ento que t omarei t odas as precauções para que
isso não ocorra e, se ocorrer t omarei t odas as provi dênci as legais, segui ndo os direit os
assegurados no parecer nº 510/ 2016.
6. Ori ent ações aos partici pantes: Ori ent a-se que não sej a reali zada a gravação de áudi o ou
ví deo e capt ura de fot o co m di spositi vo ext er no do partici pant e. Para que t enha mos mai or
segurança de dados, durant e a entrevi st a, você precisa est ar e m u m a mbi ent e isol ado, se m a
presença ou a circul ação de pessoas que possa mi nterferir na entrevi st a.
7. Alternati vas: Sua partici pação é vol unt ári a e poderá contri buir para a i nvesti gação do
pr obl e ma de pesqui sa descrit o nos obj eti vos desse docu ment o. A efeti vação do envol vi ment o
co m est a pesqui sa soment e se dará a partir da assi nat ura dest e ter mo, co m o qual est ará
consenti ndo e m partici par do trabal ho, sendo-l he reser vado o direit o de recusar-se a partici par
ou de desistir de sua partici pação a qual quer mo ment o. Sua desist ênci a ou não partici pação não
irá prej udi cá-l o e dos dados obti dos a partir das colet as reali zadas co m você at é o mo ment o de
sua desist ênci a serão descart ados.
8. Paga me nt o: a partici pação na pesqui sa é vol untári a e não gerará nenhu m ti po de paga ment o.
9. Des pesas co m a partici pação: não haverá nenhu m ti po de despesa para parti ci par da
pesqui sa.
10. Confi denci ali dade: sua i denti dade será mantida no mai s ri gor oso si gilo, não havendo sua
i dentificação e m nenhuma publi cação que resultar dest e est udo. Serão omiti das t odas as
i nfor mações que possa m i dentificá-l o. Os dados da pesqui sa poderão ser vistos excl usi va ment e
pel a pesqui sadora e sua ori ent adora. No mes ou mat eri ais que i ndi que m a sua partici pação não
serão li berados se m sua per mi ssão.
11. Co mi tê de Éti ca: est a pesqui sa foi sub meti da ao Co mit ê de Ética e m Pesqui sa da
Uni versi dade de Caxi as do Sul ( CEP/ UCS), col egi ado i nt erdisci pli nar e independent e, cri ado
para apr ovar éti ca e as pesqui sas envol vendo seres hu manos, be m como aco mpanhar e
contri buir com o seu desenvol vi ment o.

142

12. Serão assegurados os di reitos previ stos na Resol ução nº 510/ 2016 do CNS ( Consel ho
Naci onal de Saúde).
Após ser escl areci do/ a sobre as i nfor mações, no caso de aceit ar fazer parte do est udo,
assi ne ao fi nal dest e docu ment o que est á e m duas vi as ori gi nais e rubri cadas. Uma del as é sua
e a outra será arqui vada pel a pesqui sadora responsável por um perí odo de cinco anos. Todos os
docu ment os (gravações e transcri ções) i ncl usi ve as gravações reali zadas via pl at af or ma Zoo m
serão gravadas e arqui vadas pel a pesqui sadora pri nci pal por um perí odo de 5 (ci nco) anos. Após
est e perí odo de guar da t odos os docu ment os (gravações e transcri ções) serão t ot al ment e
destruí dos.
Ter mo de Consenti mento
Após t er si do devi da ment e i nfor mado(a) de t odos os aspect os da pesqui sa e ter escl areci do/ a
t odas as mi nhas dúvi das, concor do e m partici par da referi da pesqui sa e partici par das ati vi dades
pr opost as (entrevi st a), que serão reali zadas e registradas por i nt er médi o da Pl at af or ma Zoo m
Cl oud Meeti ng, descrit as e analisadas post eri or ment e.
No me l egí vel do partici pant e: _______________________________________________
Assi nat ura do partici pante: _________________________________________________
At est o que expli quei a nat ureza e o obj eti vo de tal est udo, be m co mo os possí veis riscos e
benefí ci os do mes mo, j unt o ao partici pant e. Acredit o que el e(a) recebeu todas as i nfor mações
necessári as que fora m for neci das e m u ma li nguage m adequada e compr eensí vel e que o(a)
parti ci pant e co mpr eendeu t al expli cação. Inf or mo ai nda que o
present e docu ment o est ará sendo rubri cado e mt odas as pági nas e assi nado em duas vi as (a mbas
ori gi nais) e uma das vias fi cará aos cui dados do parti ci pant e e a outra aos cui dados da
pesqui sadora.
Fl ores da Cunha, __________ de ____________________ de 2020
Pesqui sadores Responsávei s:
Evandra Ni ssol a Gi achelin – Mestranda e m Educação – PPGE/ UCS
Andr éi a Mor és – Pr ofessora Ori ent adora – PPGE/ UCS
No me Legí vel: _______________________________________
Assi nat ura: __________________________________________
Evandra Ni ssol a Gi achelin
Mestranda e m Educação – PPGE/ UCS
No me Legí vel: _______________________________________
Assi nat ura: __________________________________________
Andr éi a Mor és
Pr ofessora Ori ent adora – PPGE/ UCS
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TERMO DE CONSENTI MENTO LI VRE E ESCLARECI DO ( TCLE)
ENTREVI STA SECRETÁRI A DE EDUCAÇÃO
UNI VERSI DADE DE CAXI AS DO SUL
PRO- REI TORI A DE PÓS- GRADUAÇÃO E DE PES QUI SA
PROGRA MA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
CURS O DE MESTRADO
Tí t ul o do Projet o: “FOR MAÇÃO PERMANENTE DE PROFESSORES: REFLEXÕES,
DES AFI OS E QUALI FICAÇÃO DA DOCÊNCI A NOS ANOS FI NAI S DO ENSI NO
FUNDAMENTAL. ”
Pes qui sadora responsável: Evandra Ni ssol a Gi acheli n, Mestranda e m Educação
Ori ent adora: Pr ofª Drª Andr éi a Mor és
Instit ui ção: Pr ogra ma de Pós- Gr aduação e m Educação da Uni versi dade de Caxi as do Sul
( PPGEDU/ UCS)
Tel ef one cel ul ar da pesqui sadora responsável: (54) 99954- 1263
Endereço da pesqui sadora responsável: rua Barros Cassal, 453, casa. Bairro Centro, Fl ores
da Cunha, RS.
Você, Secret ári a de Educação, est á sendo convi dada a partici par dest a pesqui sa. Dest aco que o
seu no me não será di vul gado e que t odas as i nfor mações col et adas nesta i nvesti gação são
estrita ment e si gil osas e assi m serão trat adas. Acima de t udo i nt eressa m os dados col eti vos e
não aspect os parti cul ares de cada respondent e e estarei pri mando por isso.
1. Introdução: Est e docume nt o cont é mi nf or mações sobre os pr ocedi ment os de pesqui sa e sua
assi nat ura represent a sua concor dânci a na partici pação de uma entrevist a se mi estrut urada
rel aci onada à i nvesti gação e aut ori za ta mbé m a publi cação de registros (escrit os) desse pr ocesso
sendo resguar dado o direit o de anoni mat o.
2. Obj eti vo: Co mpr eender e i nt erpret ar as refl exões e os desafi os da for mação per manent e de
pr ofessores nos anos finai s do ensi no funda ment al, das escol as muni cipai s de Fl ores da
Cunha/ RS e a qualificação da docênci a. Est a pesqui sa j ustifica-se pel a necessi dade de refl etir
sobre a For mação Per manent e de Pr ofessores, a partir da percepção dos própri os pr ofessor es, a
respeit o da necessi dade da mes ma, para a busca da quali dade na docênci a.
3. Procedi ment os: Co mo i nstrument os, serão utilizados docu ment os i nstituci onai s, entrevi st as
se mi estrut uradas e os círcul os di al ógi cos i nvesti gati vos-refl exi vos. Docu ment os Instit uci onai s:
Pr oj et o Político- Pedagógico, Pl ano Decenal de Educação e Pl ano de Carreira do Pr ofessor que
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serão cedi dos pel a escol a e pel a secret ari a muni ci pal de educação, para posteri or análise a partir
da análise text ual discursi va de Mor aes e Galiazzi. As entrevi st as semi estrut uradas serão
reali zadas co m u m docent e de cada uma das oit o escol as muni ci pais de Flores da Cunha, que
desenvol ve m suas ati vidades nos anos fi nais do Ensi no Funda ment al, sendo que est es
pr ofessores serão convi dados a parti ci par da pesqui sa pel o diret or da escol a. A parti ci pação
dest es suj eit os será vol untári a e dar-se-á por mei o de convit e. . Entrevi st a se mi estrut urada será
reali zada co m a gest ora muni ci pal de educação do muni cí pi o de Fl ores da Cunha/ RS e segue m
o

mes mo

pr ocedi ment o

rel at ado

co m os

pr ofessores.

Os

círcul os

di al ógi cos

i nvesti gati vof or mati vo t erão duração apr oxi mada de quarent a mi nut os e serão reali zados co m
os pr ofessores de uma escol a da rede muni ci pal de Fl ores da Cunha.
4. Sobre a entrevi sta: Serão soli citadas i nf or mações por mei o de per gunt as abert as, que pode m
ser respondi das conf or me a at ora dest e est udo ent enda co mo necessári o, expressando suas reai s
percepções e ent endi ment os acerca das per gunt as. A entrevi st a aqui referi da, será reali zada por
i nt er médi o da pl at afor ma Zoo m Cl oud Meet. A escol ha pel o apli cati vo Zoo m Cl oud Meeti ng
re met e a fat ores rel aci onados as suas caract erísticas: possi bilita o acesso de nú mer o ili mit ado
de parti ci pant es e não apresent a cust os aos usuári os, e m reuni ões on-line de at é quarent a
mi nut os, pode ser utilizado por aparel hos de cel ul ares ou co mput adores e se manal ment e,
segundo a Pl at afor ma Zoo m rel at a e m seu site, passa por novos t est es de segurança. Suas
confi gurações padrão i ncl ue m u ma senha para entrar e m u ma sessão, e é necessári o passar por
u ma "sal a de espera", onde o or gani zador da reuni ão aceit a o usuári o. As senhas são mai s
co mpl exas para garantir ai nda mai s a segurança do acesso dos usuári os e so ment e o anfitri ão
da reuni ão pode reali zar a gravação através da pl atafor ma. A entrevi st a será reali zada

em

dat as e horári o acor dado entre pesqui sadora e entrevi st ada. A entrevi st a segue rot eiro
apresent ado na pági na 75 dest e pr oj et o e será gravada e m áudi o pel a pesqui sadora através da
pl at afor ma, para post erior descrição e análise. A secret ári a de educação, partici pant e da
pesqui sa, receberá umconvit e el etrôni co comli nk de acesso a pl at afor ma, que i nf or ma t a mbé m,
dat a e horári o do encontro. No decorrer da entrevist a serão respeit ados os perí odos de fal a da
secret ári a, consi derando a i mport ânci a de suas respost as para a pesqui sa.
5. Ri scos: A partici pação nest a entrevi st a traz riscos mí ni mos aos parti ci pantes poi s, pode haver
al gu m desconf ort o ou constrangi ment o ao responder às per gunt as da entrevi st a e co mo e m
qual quer pesqui sa exi st e o risco de quebra de sigil o, poré m, a pesqui sadora t omar á t odas as
pr ovi dênci as para prevenir esses riscos e responsabili za-se por repará-l os em caso de event uai s
danos, t omando as devi das pr ovi dênci as legais, segui ndo os direit os assegurados no parecer nº
510/ 2016. Você t erá t ot al li ber dade para não responder a qual quer per gunt a que o/ a faça se
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sentir desconf ort ável. Estare mos li dando co m mei os i nfor mati zados e existe o risco mí ni mo de
essas i nfor mações sere m vi st as por al gué m, mas sali ent o que t omar ei t odas as precauções para
que isso não ocorra e, se ocorrer t omarei t odas as pr ovi dênci as legais, segui ndo os direit os
assegurados no parecer nº 510/ 2016.
6. Ori ent ação ao parti cipant e: Ori ent a-se que a parti ci pant e não reali ze a gravação de áudi o
ou ví deo e capt ura de fot o co m di spositi vo durant e a entrevi st a. Para que t enha mos mai or
segurança de dados, durant e a entrevi st a, você precisa est ar e m u m a mbi ent e isol ado, se m a
presença ou a circul ação de pessoas que possa mi nterferir na entrevi st a.
7. Alternati vas: Sua partici pação é vol unt ári a e poderá contri buir para a i nvesti gação do
pr obl e ma de pesqui sa descrit o nos obj eti vos desse docu ment o. A efeti vação do envol vi ment o
co m est a pesqui sa soment e se dará a partir da assi nat ura dest e ter mo, co m o qual est ará
consenti ndo e m partici par do trabal ho, sendo-l he reser vado o direit o de recusar-se a partici par
ou de desistir de sua partici pação a qual quer mo me nt o. Sua desist ênci a ou não parti ci pação não
irá prej udi cá-l o e dos dados obti dos a partir das colet as reali zadas co m você at é o mo ment o de
sua desist ênci a serão descart ados.
8. Paga me nt o: a partici pação na pesqui sa é vol untári a e não gerará nenhu m ti po de paga ment o.
9. Des pesas co m a partici pação: não haverá nenhu m ti po de despesa para parti ci par da
pesqui sa.
10. Confi denci ali dade: sua i denti dade será mantida no mai s ri gor oso si gilo, não havendo sua
i dentificação e m nenhuma publi cação que resultar dest e est udo. Serão omiti das t odas as
i nfor mações que possa m i dentificá-l o. Os dados da pesqui sa poderão ser vistos excl usi va ment e
pel a pesqui sadora e sua ori ent adora. No mes ou mat eri ais que i ndi que m a sua partici pação não
serão li berados se m sua per mi ssão.
11. Co mi tê de Éti ca: esta pesqui sa sub meti da ao Co mi t ê de Éti ca e m Pesqui sa da Uni versi dade
de Caxi as do Sul ( CEP/ UCS), col egi ado i nt erdisci pli nar e i ndependent e, cri ado para apr ovar
éti ca e as pesqui sas envol vendo seres hu manos, bem co mo aco mpanhar e contri buir co m o seu
desenvol vi ment o.
12. Serão assegurados os di reitos previ stos na Resol ução nº 510/ 2016 do CNS ( Consel ho
Naci onal de Saúde).
Após ser escl areci do/ a sobre as i nfor mações, no caso de aceit ar fazer parte do est udo,
assi ne ao fi nal dest e docu ment o que est á e m duas vi as ori gi nais e rubri cadas. Uma del as é sua
e a outra será arqui vada pel a pesqui sadora responsável por um perí odo de cinco anos. Todos os
docu ment os (gravações e transcri ções) i ncl usi ve as gravações reali zadas via pl at af or ma Zoo m
serão gravadas e arqui vadas pel a pesqui sadora pri nci pal por um perí odo de 5 (ci nco) anos. Após
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est e perí odo de guar da t odos os docu ment os (gravações e transcri ções) serão t ot al ment e
destruí dos.

Ter mo de Consenti mento
Após t er si do devi da mente i nfor mado(a) de t odos os aspect os da pesqui sa e ter escl areci do/ a
t odas as mi nhas dúvi das, concor do e m partici par da referi da pesqui sa e partici par das ati vi dades
pr opost as (entrevi st a), que serão reali zadas e gravadas através da pl at afor ma zoo m, arqui vadas
pel a pesqui sadora descritas e analisadas post eri orme nt e.
No me l egí vel da parti ci pant e: ________________________________________________
Assi nat ura da parti ci pante: __________________________________________________
At est o que expli quei a nat ureza e o obj eti vo de tal est udo, be m co mo os possí veis riscos e
benefí ci os do mes mo, j unt o ao partici pant e. Acredit o que el e(a) recebeu todas as i nfor mações
necessári as que fora m for neci das e m u ma li nguage m adequada e compr eensí vel e que o(a)
parti ci pant e compr eendeu t al expli cação. Inf or mo ai nda que o present e docu ment o est ará sendo
rubri cado e mt odas as pági nas e assi nado e m duas vi as (a mbas ori gi nais) e u ma das vi as fi cará
aos cui dados do partici pant e e a outra aos cui dados da pesqui sadora.
Fl ores da Cunha, __________ de ____________________ de 2020.
Pesqui sadores Responsávei s:
Evandra Ni ssol a Gi achelin – Mestranda e m Educação – PPGE/ UCS
Andréi a Mor és – Pr ofessora Ori ent adora – PPGE/ UCS
No me Legí vel: _______________________________________
Assi nat ura: __________________________________________
Evandra Ni ssol a Gi achelin
Mestranda e m Educação – PPGE/ UCS
No me Legí vel: _______________________________________
Assi nat ura: __________________________________________
Andr éi a Mor és
Pr ofessora Ori ent adora – PPGE/ UCS
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APÊNDI CE C – TERMO DE CONSENTI MENTO LI VRE E ESCLARECI DO

TERMO DE CONSENTI MENTO LI VRE E ESCLARECI DO ( TCLE)
CÍ RCULOS DI ALÓGI COS REFLEXI VOS- FOR MATI VOS
PROFESS ORES
UNI VERSI DADE DE CAXI AS DO SUL
PRO- REI TORI A DE PÓS- GRADUAÇÃO E DE PES QUI SA
PROGRA MA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
CURS O DE MESTRADO
Tí t ul o do Projet o: “Formação Per manent e de professores: refl exões, desafi os e qualifi cação
da docênci a nos anos fi nai s do Ensi no Funda ment al. ”
Pes qui sadora responsável: Evandra Ni ssol a Gi acheli n, Mestranda e m Educação
Ori ent adora: Pr ofª Drª Andr éi a Mor és
Instit ui ção: Pr ogra ma de Pós- Gr aduação e m Educação da Uni versi dade de Caxi as do Sul
( PPGEDU/ UCS)
Tel ef one cel ul ar da pesqui sadora responsável: (54) 99954- 1263
Endereço da pesqui sadora responsável: rua Barros Cassal, 453, casa. Bairro Centro, Fl ores
da Cunha, RS.
CPF: 52623025053
Você, Pr ofessor(a), est á sendo convi dado(a) a partici par dest a pesqui sa. Dest aco que o seu
no me não será di vul gado e que t odas as i nfor mações col et adas nest a i nvesti gação são
estrita ment e si gil osas e assi m serão trat adas. Acima de t udo i nt eressa m os dados col eti vos e
não aspect os parti cul ares de cada respondent e e estarei pri mando por isso.
1.

Introdução:

A PESQUI SA

DE

MESTRADO

I NTI TULADA:

FOR MAÇÃO

PERMANENTE DE PROFESSORES: REFLEXÕES, DESAFI OS E QUALI FI CAÇÃO DA
DOCÊNCI A NOS ANOS FI NAI S DO ENSI NO FUNDAMENTAL que est á sendo reali zada
no Pr ogra ma de Pós-Gr aduação e m Educação da Uni versi dade de Caxi as do Sul
( PPGEdu/ UCS) t e m por obj eti vo analisar a For mação Conti nuada de pr ofessores e as refl exões
e desafi os da docênci a nos anos fi nais do Ensi no Funda ment al e m u ma escol a muni ci pal de
Fl ores da Cunha. Est a pesqui sa j ustifica-se pela necessi dade de refl etir sobre a For mação
Per manent e de Pr ofessores, a partir da percepção dos pr ópri os pr ofessores, a respeit o da
necessi dade da mes ma, para a busca da quali dade na docênci a.
2. Parti ci pant es da Pesqui sa: você est á sendo convi dado a partici par de u m círcul o di al ógi co
i nvesti gati vo-for mati vo que busca analisar a For mação Per manent e de professores e as
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refl exões, desafi os e qualificação da docênci a nos anos fi nais do Ensi no Funda ment al. Os
círcul os di al ógi cos i nvesti gati vos-for mati vos terão duração apr oxi mada de quarent a mi nut os.
3. Procedi ment os: Co mo i nstrument os, serão utilizados docu ment os i nstituci onai s, entrevi st as
se mi estrut uradas e os círcul os di al ógi cos i nvesti gati vos-refl exi vos. Docu ment os Instit uci onai s:
Pr oj et o Político- Pedagógico, Pl ano Decenal de Educação e Pl ano de Carreira do Pr ofessor que
serão cedi dos pel a escol a e pel a secret ari a muni ci pal de educação, para posteri or análise a partir
da análise text ual discursi va de Mor aes e Galiazzi. As entrevi st as semi estrut uradas serão
reali zadas co m u m docent e de cada uma das oit o escol as muni ci pais de Flores da Cunha, que
desenvol ve m suas ati vidades nos anos fi nais do Ensi no Funda ment al, sendo que est es
pr ofessores serão convi dados a parti ci par da pesqui sa pel o diret or da escol a. A parti ci pação
dest es suj eit os será vol untári a e dar-se-á por mei o de convit e. . Entrevi st a se mi estrut urada será
reali zada co m a gest ora muni ci pal de educação do muni cí pi o de Fl ores da Cunha/ RS. E segue m
o

mes mo

pr ocedi ment o

rel at ado

co m os

pr ofessores.

Os

círcul os

di al ógi cos

i nvesti gati vof or mati vo t erão duração apr oxi mada de quarent a mi nut os e serão reali zados co m
os pr ofessores de uma escol a da rede muni ci pal de Fl ores da Cunha/ RS. Serão soli cit adas
i nfor mações por mei o de per gunt as abert as, que pode m ser respondi das conf or me os at ores
dest e est udo ent enda m co mo necessári o, expressando suas reais percepções e ent endi ment os
acerca das per gunt as.
4. Sobre os Cí rcul os Di al ógi cos Investi gati vos-for mati vos: Os Círcul os Di al ógi cos
Investi gati vos-for mati vos serão reali zados por mei o da pl at af or ma de vi deoconf erênci as Zoo m
Cl oud Meeti ngs. A escolha pel o apli cati vo Zoo m Cl oud Meeti ng re met e a fat ores rel aci onados
as suas caract erísticas: possi bilita o acesso de nú mero ili mit ado de partici pantes e não apresent a
cust os aos usuári os, e m reuni ões on-li ne de at é quarent a mi nut os, pode ser utilizado por
aparel hos de cel ul ares ou co mput adores e se manal ment e, segundo a Pl at afor ma Zoo m rel at a
e mseu site, passa por novos t est es de segurança. Suas confi gurações padrão incl ue m u ma senha
para entrar e m u ma sessão, e é necessári o passar por uma "sal a de espera", onde o or gani zador
da reuni ão aceit a o usuário. As senhas são mai s compl exas para garantir ai nda mai s a segurança
do acesso dos usuári os e soment e o anfitrião da reuni ão pode reali zar a gravação através da
pl at afor ma. A Pl at afor ma Zoo m possi bilita que ao ser agendada a reuni ão o anfitrião, no caso
a pesqui sadora, sel eci one os dispositi vos que serão utilizados na versão li gado/ desli gado pel os
parti ci pant es durant e a reuni ão. Para a reali zação dos Círcul os Di al ógi cos o áudi o de t odos os
parti ci pant es per manecerá li gado e o recurso ví deo será desli gado. Os professores da rede
muni ci pal de educação de Fl ores da Cunha/ RS j á utiliza m est a pl at afor ma e m suas aul as onli ne, e port ant o est ão capacit ados para acessá-l a. Caso o recurso de áudi o não est ej a disponí vel
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para al gu m dos parti ci pant es do Círcul o Di al ógi co o mes mo poderá parti ci par co m o recurso
do chat disponí vel na pl atafor ma. Os Círcul os di alógi cos serão gravados via pl at af or ma Zoo m
Cl oud Meeti ng e arqui vados pel a pesqui sadora pri nci pal por um perí odo de 5 (ci nco) anos e,
após esse perí odo serão destruí das.
5. Dúvi das e escl arecime nt os: por mei o dest e docu ment o e a qual quer te mpo você poderá
soli cit ar escl areci ment os adi ci onais sobre a pesquisa e m qual quer aspect o que desej ar através
do t el efone: (54) 99954-1263 e e- mail: evandrani ssol agi acheli n @g mail.com (cont at os da
pesqui sadora responsável) e/ ou Co mit ê de Éti ca em Pesqui sa da Uni versi dade de Caxi as do Sul
( CEP/ UCS): Uni versi dade de Caxi as do Sul ( UCS), ci dade uni versitári a, Bl oco M, sal a 306,
tel efone: (54) 3218- 2829, e- mail: cep_ucs @ucs. br nos horári os das 8h às 11h30 mi n. E
das13he30 mi n às 18h. També m poderá retirar seu consenti ment o ou i nt erromper a parti ci pação
a qual quer mo ment o se m sofrer qual quer ti po de penali dade ou prej uí zo. Em caso de retirada
de seu consenti ment o, todas as i nfor mações que você t enha, at é ent ão, forneci do serão
descart adas.
6. Ri scos: A partici pação nos Círcul os di al ógi cos refl exi vos-for mati vos traz riscos mí ni mos
aos partici pant es poi s, pode haver al gu m desconfort o ou constrangi ment o ao responder às
quest ões expost as para o debat e, e como e m qual quer pesqui sa exist e o risco de quebra de si gil o,
poré m, a pesqui sadora t omar á t odas as pr ovi dências para prevenir esses riscos e responsabilizase por repará-l os e mcaso de event uais danos, t omando as devi das pr ovi dências legais, segui ndo
os direit os assegurados no parecer nº 510/ 2016. Você t erá t ot al li ber dade para não responder a
qual quer per gunt a que o/ a faça se sentir desconf ort ável. Est are mos lidando co m mei os
i nfor mati zados e exi st e o risco mí ni mo de essas i nfor mações sere m vi stas por al gué m, mas
sali ent o que t omarei t odas as precauções para que isso não ocorra e, se ocorrer t omar ei t odas as
pr ovi dênci as legais, segui ndo os direit os assegurados no parecer nº 510/ 2016.
7. Ori ent ações aos Partici pantes: Ori ent a-se que não sej a reali zada a gravação de áudi o ou
ví deo e capt ura de fot o co m di spositi vo ext er no do partici pant e. Para que t enha mos mai or
segurança de dados, durant e a reali zação dos Círcul os di al ógi cos refl exi vosfor mati vos , você
precisa est ar e m u m a mbient e isol ado, se m a presença ou a circul ação de pessoas que possa m
i nt erferir na sua parti ci pação
8. Benefí ci os: os benefí ci os dest a pesqui sa não se apli carão diret a ment e aos partici pant es, mas
à comuni dade acadê mi ca na qual a pesqui sa est á i nseri da. No ent ant o, val e dest acar que o debat e
sobre a docênci a e suas relações co m a For mação Per manent e per mitirá, a médi a e l ongo prazos,
a for mul ação de estrat égi as de For mação Continuada que t ê m co mo obj eti vo qualifi car a
docênci a.
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9. Paga me nt o: a partici pação na pesqui sa é vol untári a e não gerará nenhu m ti po de paga ment o.
10. Des pesas co m a parti ci pação: não haverá nenhu m ti po de despesa para parti ci par da
pesqui sa.
11. Confi denci ali dade: sua i denti dade será mantida no mai s ri gor oso si gilo, não havendo sua
i dentificação e m nenhuma publi cação que resultar dest e est udo. Ser ão omiti das t odas as
i nfor mações que possa m i dentificá-l o. Os dados da pesqui sa poderão ser vistos excl usi va ment e
pel a pesqui sadora e sua orient adoras. No mes ou mat eri ais que i ndi que m a sua partici pação não
serão li berados se m sua per mi ssão. Cada partici pant e se compr o met e com o si gil o e a
confi denci ali dade de dados e mrel ação aos de mai s parti ci pant es.
12. Co mi tê de Éti ca: est a pesqui sa foi sub meti da ao Co mit ê de Ética e m Pesqui sa da
Uni versi dade de Caxi as do Sul ( CEP/ UCS), col egi ado i nt erdisci pli nar e independent e, cri ado
para apr ovar éti ca e as pesqui sas envol vendo seres hu manos, be m como aco mpanhar e
contri buir com o seu desenvol vi ment o.
13. Serão assegurados os di reitos previ stos na Resol ução nº 510/ 2016 do CNS ( Consel ho
Naci onal de Saúde.
Após ser escl areci do/ a sobre as i nfor mações, no caso de aceit ar fazer parte do est udo,
assi ne ao fi nal dest e docu ment o que est á e m duas vi as ori gi nais e rubri cadas. Uma del as é sua
e a outra será arqui vada pel a pesqui sadora responsável por um perí odo de cinco anos. Todos os
docu ment os (gravações e transcri ções) i ncl usi ve as gravações reali zadas via pl at af or ma Zoo m
serão gravadas e arqui vadas pel a pesqui sadora pri nci pal por um perí odo de 5 (ci nco) anos. Após
est e perí odo de guar da t odos os docu ment os (gravações e transcri ções) serão t ot al ment e
destruí dos.
Ter mo de Consenti mento
Após t er si do devi da ment e i nfor mado(a) de t odos os aspect os da pesqui sa e ter escl areci do/ a
t odas as mi nhas dúvi das, concor do e m partici par da referi da pesqui sa e partici par das ati vi dades
pr opost as ( Círcul o Di alógi co Investi gati vo-formati vo), que serão realizadas e regi stradas
através da Pl at afor ma Zoo m Cl oud Meeti ng.
No me l egí vel da parti ci pant e: _______________________________________________
Assi nat ura
da
partici pant e: _________________________________________________
At est o expli quei a nat ureza e o obj eti vo de t al est udo, be m co mo os possí veis riscos e benefí ci os
do mes mo, j unt o ao partici pant e. Acredit o que el e(a) recebeu t odas as i nformações necessári as
que fora mf or neci das e m u ma li nguage m adequada e

151

co mpr eensí vel e que o(a) partici pant e co mpr eendeu t al expli cação. Infor mo ai nda que o
present e docu ment o est ará sendo rubri cado e mt odas as pági nas e assi nado em duas vi as (a mbas
ori gi nais) e uma das vias fi cará aos cui dados do parti ci pant e e a outra aos cui dados da
pesqui sadora.
Fl ores da Cunha, __________ de ____________________ de 2020.
Pesqui sadores Responsávei s:
Evandra Ni ssol a Gi achelin – Mestranda e m Educação – PPGE/ UCS
Andr éi a Mor és – Pr ofessora Ori ent adora – PPGE/ UCS
No me Legí vel: _______________________________________
Assi nat ura: __________________________________________
Evandra Ni ssol a Gi achelin
Mestranda e m Educação – PPGE/ UCS
No me Legí vel: _______________________________________
Assi nat ura: __________________________________________
Andr éi a Mor és
Pr ofessora Ori ent adora – PPGE/ UCS
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APÊNDI CE D – ROTEI ROS DOS CÍ RCULOS DI ALÓGI COS I NVESTI GATI VOFORMATI VOS
I CÍ RCULO DI ALÓGI CO I NVESTI GATI VO- FOR MATI VO
O pri meiro Círcul o Di alógi co acont eceu na reunião pedagógi ca da escola do mês de
j ul ho, no di a 25, quando foi apresent ada a pr opost a de trabal ho da pesqui sa, por mei o da
exposi ção do t e ma, da j ustificati va e dos obj eti vos da pesqui sa. Sali ent a-se que os pr ofessores
conheci a m a estrut ura da pesqui sa poi s recebera m o Ter mo de Consenti ment o Li vre e
Escl areci do, tendo assi m a oport uni dade de fazer a l eit ura, fir mando a aceitação e m parti ci par
da pesqui sa por mei o da assi nat ura do referi do t ermo.
Na sequênci a do Círcul o Di al ógi co, os pr ofessores fora m convi dados, de for ma
espont ânea, a responderem as segui nt es quest ões que fora m nort eadoras do di ál ogo:
1.

Co mo e quando acont eceu sua decisão de ser pr ofessora?

2.

Al gué m i ncenti vou você ou percebeu que você poderi a exercer a profissão de

pr ofessora? Ou al gu m fato/ acont eci ment o?
Cada partici pant e foi convi dada a expor espont anea ment e para o gr upo sua refl exão, e m
respost a às quest ões pr opost as. Durant e os rel at os, percebe-se a i ndeci são ini ci al, segui da pel o
encant a ment o co m a descobert a, na uni versi dade, da possi bili dade da docênci a.
Nesse pri meiro encontro, as partici pant es respondera m às quest ões de forma bast ant e
espont ânea. El as já se conheci a m há vári os anos, poi s trabal ha m j unt as nessa escol a. Poré m,
nunca ti vera m a oport unidade de fal ar sobre a opção de exercer a docênci a.

Ini ci al ment e, as pr ofessoras fora m convi dadas a lere m al gu mas cit ações de diferent es
aut ores. Todas el as foram escol hi das por fazerem al gu ma referênci a à for mação conti nuada, a
fi m de que o gr upo se envol va na pr obl e mati zação desse Círcul o Di al ógi co e que o assunt o sej a
real foco do di ál ogo.
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Fr eire dest aca que “[...] na formação per manent e dos pr ofessores, o mo ment o funda ment al é o da refl exão críti ca
sobre a práti ca. É pensando critica ment e a prática de hoj e ou de ont e m que se pode mel horar a próxi ma prática. ”
(1996, p. 43‐ 44)”
“ A mel hora da quali dade da educação i mpli ca a for mação per manent e dos educadores. E a for mação
per manent e se funda na prática de analisar a prática. É pensando sua prática, nat ural ment e co m a presença de
pessoal alta ment e qualificado, que é possí vel perceber e mbuti da na prática u ma t eori a não percebi da ai nda,
pouco percebi da ou j á percebida, mas pouco assu mi da. ” ( FREI RE, 2001a, p. 72).
“ Será pri vilegi ada a for mação que se faz no â mbi t o da própri a escol a, co m pequenos grupos de educadores
ou co m gr upos a mpli ados, result ant es do agr upa ment o das escol as pr óxi mas. Est e trabal ho consi st e no
aco mpanha ment o da ação‐reflexão‐ação dos educadores que at ua m nas escol as; envol ve a expli cação e análise
da prática pedagógi ca, levant ame nt o de te mas de análise da prati ca pedagógi ca que requere m consi derando a
refl exão sobre a prática e a reflexão t eóri ca ( FREI RE, 2006, p. 81).
De acor do co m I mber nón ( 2000, p. 16) “[...] a aqui si ção de conheci ment os por part e do pr ofessor est á muit o
li gada à práti ca pr ofissi onal e condi ci onada pel a organi zação da i nstit ui ção educaci onal e mque est a é exerci da”.
I mber nón (2010, p. 85) “apont a para [...] a for mação centrada na escol a envol ve estratégi as e mpr egadas
conj unt a ment e pel os for madores e pel os pr ofessores para diri gir os progra mas de for mação de modo que
responda m às necessi dades defi ni das da escol a e para el evar a quali dade do ensi no e da aprendi zage m e m sal a
de aul a e nas escol as. ”

1.

Dentr o do que a gent e leu, o que seri a, o que é for mação conti nuada, qual a concepção

conti nuada ou per manent e?
2.

Levando e mcont a a nossa reali dade escol ar, como el a acont ece na nossa rede, na escol a?

Que espaços nós t e mos para essa for mação conti nuada?
3.

Nossa reuni ão pedagógica pode ser consi derada uma for mação cont i nuada ou

per manent e?
4.

Que assunt os deveri a m ser trat ados nessa formação conti nuada? Que m são os

responsávei s por defi nir os assunt os das for mações conti nuadas?
5.

É f or mação NA escol a, PELA escol a, que desafi os são esses?
As quest ões aci ma fora m as desencadeadoras da conversa desse encontro.
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A gent e se faz educador, a gent e se for ma co mo educador, per manent e ment e, na práti ca e na
refl exão sobre a práti ca” ( FREI RE, 1991, p. 58).

Em segui da, assisti mos ao ví deo8 de Ant óni o Nóvoa – For mação de Pr ofessores parte
1. O ví deo foi uma i ntrodução ao t e ma do di ál ogo que seguiri a por mei o das segui nt es quest ões
nort eadoras:

1.

O que pode mos di zer da for mação conti nuada e de uma t eori a da for mação? O que os

pr ofessores do t ur no da manhã precisa m est udar, conhecer, desenvol ver... no aspect o de
For mação Conti nuada?
2.

Co mo pode mos pl anej ar uma for mação conti nuada adequada e efi ci ent e para nossa

reali dade?

Nesse encontro, por ser o terceiro Círcul o Di al ógi co Investi gati vo-formati vo, os
pr ofessores, por já conhecere m a di nâ mi ca, apresent ava m-se espont âneos, envol vi dos co m a
te máti ca, fazendo transparecer que as quest ões pr obl e mati zadoras os i nteressava m. Assi m,
evocações si gnifi cati vas e chei as de senti ment os pudera m ser expressadas e regi stradas. Ao
mes mo t e mpo e m que t udo era dit o, t udo era repensado.
Por isso, segundo Henz e Toni ol o (2015), a met odol ogi a dos Círcul os Di al ógi cos
Investi gati vo-for mati vos carrega essa deno mi nação. Ao mes mo t e mpo e m que i nvest e no
di ál ogo, i nvesti ga e for ma, fazendo co m que o pr ofessor exerça a i mport ante refl exão sobre os
suas evocações nos di ál ogos que reali za na pesquisa.

I V CÍ RCULO DI ALÓGI CO I NVESTI GATI VO- FOR MATI VO

No di a dezesseis de set embr o, os pr ofessores partici pant es da pesqui sa reunira m-se para
a reali zação de mai s um Cí rcul o Di al ógi co Investigati vo-for mati vo. O encontro acont eceu por

8

Di sponí vel e m: www. yout ube.co m/ wat ch? V=I NGJ prr WVOM.
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mei o da pl at afor ma Zoo m Meeti ng. Esse Círcul o Di al ógi co Investi gati vo-for mati vo foi
pl anej ado para que as partici pant es registrasse m, em u m cart ão, al gu mas caract erísticas que as
moti vara m a buscar a pr ofissão da docênci a e que ai nda as moti va m na t arefa docent e. A partir
da l eit ura dest as caract erísticas, foi desencadeado o di ál ogo. Tendo e m vist a que, conf or me

Os escrit os a seguir foram os registros que as professoras reali zara m nos cart ões, que
fora m entregues aos pr ofessores partici pant es do Círcul o Di al ógi co Investi gati vo-for mati vo.
Cada pr ofessora parti ci pant e, foi convi dada a ler o que regi strou e, a partir desses escrit os, foi
desencadeada a refl exão dest e encontro.
Est udar, al egri a, esperança, mat e máti ca, carreira, pai, i ncenti vo, desafi o ( P W).
Est udar, conheci ment o, al egria ( PV).
Fazer a diferença, mudança, capaci dade, li derança, vont ade ( PX).
Amor, pal avras be m col ocadas ( PU).
Conheci ment o, li berdade, mudança ( PS).
Res ponsabili dade, l ut ar, querer (PY).
O papel i mport ant e do professor para a vi da das pessoas ( PT).

Na sequênci a, os pr ofessores fora m convi dados a expore m ao gr upo o que regi strara m
nos cart ões. A partir dessas leit uras, foi possí vel i naugurar um di ál ogo sensível e aut ênti co, co m
evocações perti nent es e emoci onadas, que represent a m essa ca mi nhada partici pati va e refl exi va
que se i ni ci ou, ai nda ant es do pri meiro Círcul o Di al ógi co Investi gati vo-for mati vo. Na
co munhão co m Henz (2003): “ont ol ogi ca ment e so mos seres que va mo- nos constit ui ndo e m
ho mens e mul heres pel a i nt eração co m os outros e co m o mundo. A reali dade circunscrevent e
condi ci ona o sentir/ pensar/ agir”.
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APÊNDI CE E – ROTEI RO PARA AS ENTREVI STAS SEMI ESTRUTURADAS –
PROFESS ORES E SECRETÁRI A MUNI CI PAL DE EDUCAÇÃO DE FLORES DA
CUNHA/ RS

No me:
Codi no me:
For mação:

1. Há quant o t e mpo você exerce a pr ofissão de professor?
2. Quai s moti vos fizera m você ser pr ofessor?
3. Qual sua percepção sobre a for mação per manente docent e?
4. Durant e o exercí ci o da docênci a você parti ci pou de for mação per manent e?
5. Co mo est a For mação te m contri buí do para a docênci a?
6. Você se sent e moti vada a partici par da for mação per manent e?
7. Que rel ação você percebe entre sua práti ca docent e e a for mação per manent e?
8. O que você dest aca que aprendeu co m os seus al unos, no decorrer do exercí ci o da
docênci a e que i nfl uenci a e m seu trabal ho hoj e?
9. Que conheci ment os e saberes pr oveni ent es da sua experi ênci a no coti di ano de sal a de
aul a contri bue m mai s para o seu saber ensi nar na escol a? Co ment e.
10. Qual é a sua opi ni ão sobre os cursos de for mação per manent e ? Em que cont ext o
ocorre a for mação conti nuada? Que condi ções são necessári as?
11. Fal e um pouco sobre os pr ocessos de for mação per manent e vi vi dos por você no
perí odo que t e m at uado nest a escol a.
12. Que mudanças fari a na escol a para adequá-l a ao pr ocesso de for mação per manent e
a do pr ofessor durant e o exercí ci o da docênci a?
13. Quai s os desafi os da for mação e sua rel ação per manent e o com a reali dade
educaci onal vi vi da e m sua escol a?

