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RESUMO 
 

M.E.L. PENTEADO. Formação em serviço: análise de uma proposta de formação construída 
por e para educadores. 197 p. Dissertação (Mestrado em Educação: Psicologia da Educação) – 
PUCSP – São Paulo, 2013.  
 
O presente estudo objetiva compreender o processo constitutivo de uma proposta 
específica de formação em serviço. A pesquisa envolve uma situação de formação de 
educadores iniciada em 2010 e continuada em 2011/2012. A proposta de formação foi 
idealizada, organizada e realizada por e para educadores de uma determinada Diretoria de 
Ensino da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, tendo como propósito a formação 
e auto-formação e culminado com um encontro denominado “I Seminário de Educadores”, 
envolvendo cerca de 1400 educadores, dentre estes, gestores, professores e demais 
funcionários das escolas. Para alcançar o objetivo proposto optamos por descrever, analisar e 
explicar o processo constitutivo desta proposta de formação em serviço por meio dos sentidos 
e significados constituídos por uma das educadoras idealizadoras e ainda, daqueles contidos 
em material produzido pelo grupo de educadores participantes da proposta. Os procedimentos 
utilizados para obtenção dos dados da pesquisa foram: 1. Análise do texto coletivo 
produzido pelo grupo de educadores para justificar a organização e realização da 
proposta de formação em serviço; 2. Entrevista com uma das educadoras idealizadoras e 
organizadoras da proposta de formação em serviço. Utilizou-se, para a análise dos dados - 
“núcleos de significação” - tal como proposto por Aguiar e Ozella (2006). A pesquisa 
fundamenta-se na perspectiva sócio-histórica e utiliza os pressupostos teóricos de Vigotski 
(2004) e seus seguidores para alcançar a gênese do fenômeno. Nas análises realizadas, a busca 
por aumentar e efetivar a participação dos professores, se revela dentre os vários aspectos 
identificados, como característica determinante. Constata-se que a proposta de formação 
configura-se: com intencionalidade definida; fundamentada teoricamente; preocupada em 
considerar as necessidades formativas dos professores; com propósito de valorizar a prática 
do professor ao dar visibilidade aos trabalhos que desenvolvem na escola; engajada em criar 
espaço propício à discussão e reflexão do cotidiano escolar e das práticas docentes; em 
alcançar um momento de análise e intervenção das práticas pedagógicas confrontadas com as 
teorias educacionais; por fim, em tentar suprimir a lacuna existente entre teoria e prática para 
alcançar a práxis. Percebe-se que a proposta de formação tenta viabilizar alguns indicativos 
que a literatura nacional e internacional (Fullan, 1982, 2009; Imbernón, 2009, 2010; Guskey 
& Huberman, 1995; Souza, 2006; Longarezi, Alves, 2009) vem demonstrando certa 
proximidade: a formação permanente deve ocorrer de forma contínua, considerar as condições 
laborais dos professores, envolver o coletivo e a equipe gestora em todo o processo de 
formação, tendo como objetivo primordial: melhorar as condições de ensino-aprendizagem. 
 
 Palavras-chave: Formação em serviço. Cotidiano escolar. Práxis.  
 

  

 

 

 
 



  

ABSTRACT 

 
M.E.L. PENTEADO. In-service training: analysis of a proposed training built by and for 
educators. 197 p. Dissertation (Master's in Education: Educational Psychology) - PUCSP - 
São Paulo, 2013.  
 
 
This study aims to understand the process of constituting a specific proposal for in-service 
training. The research involves a situation of teacher training began in 2010 and continued in 
2011/2012. The training proposal was conceived, organized and carried out by and for 
educators of a particular Board of Education, the Municipal School of São Paulo, with the 
purpose of the training and self-training, culminating in a meeting called "I Educators 
Seminar" involving about 1400 teachers, among them managers, teachers and other school 
employees. To achieve our objective we chose to describe, analyze and explain the process of 
incorporation of the proposed in-service formation through the senses and meanings made by 
one of the teachers devised and also those contained in material produced by the group of 
educators participating in the proposal. The procedures used to obtain the data of the research 
were: 1. Analysis of the text produced by the collective group of educators to justify the 
organization and implementation of the proposed in-service formation, 2. Interview with one 
of the organizers and educators devised the proposed in-service formation. Was used for data 
analysis - "meaning core" - as proposed by Aguiar and Ozella (2006). The research is based 
on sociohistorical perspective and uses the theoretical assumptions of Vygotsky (2004) and 
his followers to achieve the genesis of the phenomenon. In the analyzes, the search for 
effective and increase the participation of teachers, reveals, among various aspects identified 
as determining feature.It appears that the proposed formation set up: with intent defined, 
theoretically grounded; concerned to consider the training needs of teachers, with the purpose 
of enhancing teacher practice to give visibility to the work that develop at school, engaged in 
creating space conducive to discussion and reflection of daily school and teaching practices, 
to achieve a moment of analysis and intervention of teaching practices confronted with 
educational theories and finally, in trying to suppress the gap between theory and practice to 
achieve praxis. It is observed that the proposed training tries enable some indications that the 
national and international literature (Fullan, 1982, 2009; Imbernon, 2009, 2010; Guskey, 
1995; Souza, 2006; Longarezi, Alves, 2009) has demonstrated certain proximity: ongoing 
formation should occur continuously, consider the working conditions of teachers, and 
involve the collective management team throughout the training process, with the primary 
objective: to improve the conditions of teaching and learning. 
 
 
 
  Keywords: In-service training. School routine. Praxis. 
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INTRODUÇÃO 
 
1. A ORIGEM DO PROBLEMA 
 

A presente pesquisa busca compreender o processo constitutivo de uma proposta 
específica de formação em serviço de educadores vinculados à Rede Municipal de Ensino 

de São Paulo. Esta proposta de formação em serviço1 nasce com o propósito de promover 

mudanças nos modelos de formação que vêm sendo ofertados aos profissionais da educação 

do ensino público de São Paulo. Neste sentido, localizamos nosso problema de pesquisa no 

descrédito que os educadores apresentam em relação a esses modelos de formação, que 
segundo eles, não reconhecem a realidade escolar e desconsideram a prática do 

professor. Com base nesta proposta específica de formação de educadores e tendo em vista a 

trajetória da autora na Educação, que será apresentada no próximo item, pretendemos abordar 

o tema formação de professores, mais especificamente, formação em serviço, tendo como 

objeto de pesquisa tal proposta. O objetivo desta pesquisa é compreender o processo 

constitutivo da proposta de formação em pauta. Para isso, julgamos necessário descrever, 

analisar e explicar o processo constitutivo desta proposta de formação em serviço por meio 

dos sentidos e significados constituídos por uma das educadoras idealizadoras e ainda, 

daqueles contidos em material produzido pelo grupo de educadores durante o processo de 

formação. Este grupo de educadores é composto por representantes das escolas e compõem 

uma comissão organizadora desta proposta de formação específica.  

Os procedimentos utilizados para obtenção dos dados da pesquisa serão: 1) Análise do 

texto coletivo produzido pelo grupo de educadores para justificar a organização e 
realização da proposta de formação em serviço. 2) Entrevista com 01 (uma)  das 

educadoras idealizadoras da proposta de formação em serviço e que participou do seu 
processo de organização e realização.  

Esta proposta de formação foi fundamentada em uma perspectiva de educação crítico-

reflexiva que nos remete ao pensamento de relevantes teóricos da Educação como John 

Dewey (1859-1952) 2 e seguidores, como Donald Alan Schön (1930–1997)3, que ressaltam a 

                                                
1 A descrição detalhada da proposta de formação será apresentada em capítulo específico. 
2 Filósofo, psicólogo e pedagogo norte-americano, inspirador do movimento da Escola Nova no Brasil e defensor  dos 
saberes da experiência e  da reflexão sobre estes como elemento imprescindível ao ato educativo. Para maior 
aprofundamento sobre o autor aconselha-se ler as obras: Democracia e educação. Tradução de Godofredo Rangel e 
Anísio Teixeira. São Paulo: Cia.Ed. Nacional, 1952. Como pensamos:como se relaciona o pensamento reflexivo com o 
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importância da reflexão como possibilidade de transformação da prática docente. Para os 

autores, a reflexão deve partir da prática, da experiência que o sujeito vive no seu dia-a-dia. A 

reflexão na prática é a base para obter bons resultados na resolução dos problemas. Temos 

ainda, no Brasil, como um dos precursores da abordagem crítico-reflexiva, Paulo Freire 

(1921-1997)4, que contribui com uma vasta bibliografia sobre a reflexão crítica como 

possibilidade de conscientização, transformação e emancipação do profissional da Educação. 

Outros autores contemporâneos também versam sobre o modelo de formação profissional 

baseado na reflexão sobre a prática, os quais iremos destacar a seguir, apresentando suas 

visões e críticas.  

Apoiando-se nos autores acima citados, os quais influenciaram de forma acentuada o 

pensamento educacional brasileiro em diferentes dimensões e, em especial, quanto a 

reflexividade na prática docente, podemos apontar a partir deles, a gênese do conceito de 

professor reflexivo e a consequente discussão em torno da proposta de adotá-lo nas formações 

de  educadores em diferentes países. No Brasil, os autores portugueses António Nóvoa 

(1990)5 e Isabel Alarcão (1993,1996)6 são apontados como os principais responsáveis pela 

disseminação deste conceito e influenciado fortemente o campo acadêmico.   

Pimenta (2012) faz uma retrospectiva sobre a problemática da formação de 

professores no Brasil para explicar a rápida expansão do conceito de professor reflexivo neste 

país. Ela encontra explicação na análise da situação histórica vivida pela Educação a partir de 

1960, por identificar na sociedade brasileira da época, um momento de busca por novos 

caminhos, com movimentos sindicais significativos, pesquisas com análises críticas sobre a 

situação da escola e intensas discussões sobre novas propostas que pudessem superar o 

modelo de ensino tecnicista adotado nas escolas, visando alcançar uma educação mais 

democrática. Portanto, segundo a autora, as contribuições dos autores supracitados 

                                                                                                                                                   
processo educativo, uma exposição. Nova tradução e notas de Haydée Camargo Campos. 4ª ed. São Paulo: Ed. 
Nacional, 1979;  
3 Pesquisador americano, influenciado também por Luria e Polanyi. Ele propõe até 1998, período em que esteve como 
professor de Estudos Urbanos no MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts, EUA),  reformas curriculares nos 
cursos de formação de profissionais (Pimenta, 2012, p.22).  Para maior aprofundamento teórico, aconselha-se a leitura 
das seguintes obras: O Profissional Reflexivo (TheReflective Practitioner), de 1983, e Formação de Profissionais Reflexivos 
(Educating the Reflective Practitioner), de 1987. 
4 Considerado um dos educadores mais notáveis na história da Educação mundial tendo influenciado o movimento 
chamado pedagogia crítica.  Freire ganha destaque pelo seu método de alfabetização voltado para a prática, ou seja, 
que considera a realidade do educando. Para o autor, o educando é capaz de criar  seu próprio caminho para aprender 
e educar-se, libertando-se da alienação que o tecnicismo impõe. Autor de várias obras importantes, dentre tantas: 
Pedagogia do Oprimido e Educação como Prática da Liberdade.  
5 É responsável pela organização do livro “Os professores e sua formação” no qual reúne textos de autores de 
diferentes países com a proposta de expansão do conceito de professor reflexivo.  
6 Coordenou o I Congresso de Formação de Professores nos Países de Língua e Expressão Portuguesa, realizado em 
Aveiro, em 1993, reunindo um grupo significativo de pesquisadores brasileiros.  
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encontraram no Brasil terra fértil para semear seus conceitos, principalmente o de professor 

reflexivo.   

A crítica da autora ao conceito citado acima se refere ao perigo do reducionismo da 

reflexão sobre a própria prática que a proposta dos autores pode trazer. Ela traz para apoiá-la 

autores como Liston & Zeichner (1992) que apontam também para o reducionismo da 

proposta. Segundo eles, é como se a reflexão sobre a prática individual fosse suficiente para 

resolução dos problemas, desconsiderando com isso, outros fatores fundamentais, como a 

estrutura educacional e a situação histórica, que interferem diretamente na prática do 

professor. Com isso, o conceito de reflexão pode ser banalizado e assumido com diferentes 

finalidades, até como modismo, como é o caso do termo “professor reflexivo”. Esse termo 

pode vir a encobrir um pacote de práticas e treinamentos para que o professor se torne 

tecnicamente reflexivo”, não alcançando assim, o objetivo,  entendido por nós, como o mais 

apropriado para criar as condições para os professores realizarem um movimento de reflexão 

que considere as mediações sociais e históricas que constituem suas práticas, caminho este 

necessário para o movimento de superação, ou melhor, de uma prática revolucionária e 

emancipatória.  

Por fim, a autora resume as críticas apresentadas à proposta de professor reflexivo aos 

seguintes problemas: o perigo do individualismo da reflexão; a falta de critérios externos para 

avaliar criticamente a proposta; a excessiva e até exclusiva ênfase nas práticas e a redução da 

investigação destas ao campo estritamente escolar. A autora aponta algumas possibilidades de 

superação, dentre as quais podemos destacar a superação da epistemologia da prática à práxis. 

Entendendo ser importante para alcançar a práxis, o processo de construção de conhecimento 

por parte dos educadores a partir da análise crítica - tendo por base as teorias educacionais - 

das suas práticas, provocando com isso um movimento de ressignificação das teorias a partir 

dos conhecimentos práticos que exercem na docência. 

Libâneo (2012, p. 63-93) reconhece, como outros autores, as contribuições teóricas e 

práticas da linha de estudo sobre professor reflexivo que, segundo o autor, vem enriquecendo 

a teoria educacional. Mas também identifica o perigo do conceito cair em uma visão 

reducionista das ações pedagógicas. O autor também procura explicar o “modismo” do 

conceito de professor reflexivo na história da Educação e, em especial, na fragilidade do 

pensamento pedagógico brasileiro e nas oscilações teóricas, estas, explicadas por ele, como 

sendo o rápido abandono de linhas de pesquisa em favor de outras, que trazem à tona, temas 

da moda, principalmente de outras culturas, consideradas mais avançadas.   
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Libâneo segue sua crítica sobre professor reflexivo analisando o conceito de 

reflexividade de forma mais aprofundada e para isso apresenta dois tipos básicos - a 

reflexividade crítica e a reflexividade neoliberal (linear, dicotômica, pragmática). Estes tipos 

básicos de reflexividade apresentam as semelhanças (armadilhas) e diferenças entre 

professores críticos-reflexivos e professores reflexivos. As características apresentadas dos 

primeiros são: fazer e pensar, a relação teoria e prática; agente numa realidade social 

construída; preocupação com a apreensão das contradições; atitude e ação crítica frente ao 

mundo capitalista e sua atuação; apreensão teórico-prática do real; reflexividade de cunho 

sociocrítico e emancipatório. Enquanto as características do segundo são: fazer e pensar, 

relação entre teoria e prática; agente numa realidade pronta e acabada; atuação dentro da 

realidade instrumental; apreensão prática do real; reflexividade cognitiva e mimética. 

 O autor identifica ganhos significativos na proposta de professor reflexivo à esfera 

educacional, mas defende um posicionamento mais aprofundado, em que a teoria e a prática 

estejam realmente imbricadas. Isto é alcançado quando há um conhecimento claro sobre as 

teorias e conceitos acerca da formação de professores por parte daqueles que estão engajados 

nas questões e discussões fundamentais da Educação no país. Isto significa, ter preocupação e 

visão ampliada sobre as armadilhas dos reducionismos e modismos pedagógicos que invadem 

constantemente o campo da Educação brasileira, em especial a formação de professores.  

Outros autores, do Brasil e de outros países, apontam também para o perigo do 

conceito e da proposta de professor reflexivo que vem sendo utilizado de forma arbitrária nos 

cursos de formação docente e possíveis alternativas para superá-la. São eles: Gimeno 

Sacristán (1992, 1994 e 1999); Pérez Gómez (1991, 1992 e 1995); Contreras (1997); Giroux 

(1990); Pimenta (1994,1996 e 2012), Libâneo e Pimenta (1999), Silva (2005), entre outros, 

que trazem ricas contribuições em torno da problemática dos cursos de formação de 

professores.  

Julgamos necessário ter apresentado, de forma breve e resumida, conscientes da 

incompletude do estudo, algumas considerações sobre o conceito de professor reflexivo que 

vêm sendo apresentadas por diversos autores. Trata-se de uma tentativa de apresentar ao leitor 

uma introdução à base teórica sobre o conceito de professor reflexivo no Brasil, a fim de que 

este possa entender a proposta de formação que será apresentada e detalhada pela autora no 

decorrer do trabalho. Ressaltamos que neste trabalho adotaremos uma visão de professor 

crítico-reflexiva que vem ao encontro do pensamento dos autores que se contrapõem à visão 

pragmática e tecnicista de educação.  
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Para complementar o entendimento do tema eleito como eixo de pesquisa, do objeto 

que vamos pesquisar e do objetivo buscado para compreensão do processo de constituição da 

proposta específica de formação em serviço, faz-se necessário também, conhecermos um 

pouco da trajetória da autora, apresentada a seguir.  

 
2. A TRAJETÓRIA DA AUTORA: De professora à formadora 

 
 A mudança do mundo implica a dialetização entre a 
denúncia da situação desumanizante e o anúncio da 
superação; no fundo, o nosso sonho. (Paulo Freire) 

  

O meu caminho na educação sempre foi marcado por incessantes buscas de 

possibilidades de transformações da minha prática à luz de teorias significativas. Iniciei meu 

percurso como profissional da educação sendo professora substituta das disciplinas de Arte e 

Geografia na rede pública estadual, mesmo sendo recém-formada em Pedagogia. A 

experiência na educação pública foi fundamental para reconhecer-me como educadora. Ser 

professora substituta de outra área e ainda recém-formada foi uma vivência que me fez pensar 

sobre os absurdos e as irresponsabilidades do poder público em relação à educação. Mais que 

isso, perceber a complexidade da profissão docente e a responsabilidade que nela se 

concentra, e ainda, concluir, que os meus saberes acadêmicos não foram suficientes para o 

desempenho da profissão docente. 

Diante da realidade educacional da Educação pública apresentada a mim pelos colegas 

de trabalho e que tive acesso em minha vivência, pude reconhecer que a graduação em 

Pedagogia, concluída por mim em 1995, não ofereceu a formação necessária para exercer a 

profissão docente de forma adequada. A realidade educacional que encontrei para atuar 

mostrou-se bastante diferente das propostas curriculares apresentadas na graduação que, no 

auge da minha ingenuidade acadêmica fez-me acreditar em alguns momentos, na 

possibilidade de mudar o mundo de uma forma romântica e simplista; possibilidade rompida 

ao confrontar-me com a situação real da educação pública.  

A princípio, pensei que a fragilidade da minha formação estivesse apenas relacionada 

à minha formação anterior. Ao contrário de muitas pessoas da minha turma de Pedagogia, a 

maioria mulheres, eu não fiz o ensino médio técnico em Magistério. Ao terminar o ensino 

fundamental na rede pública, fui morar em outro estado e por vontade alheia, no primeiro ano 

do ensino médio, ingressei no ensino técnico em Contabilidade. Ao regressar para São Paulo, 

no ano seguinte, concluí o ensino médio regular sem, ainda, almejar a profissão docente.  
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Ingressei na faculdade de Psicologia, em 1989, interrompida ainda no primeiro 

semestre. Após dois anos, voltei a estudar; agora casada e com um filho de dois anos. O curso 

escolhido foi Pedagogia, por inúmeros motivos, sendo um deles, a possibilidade de uma 

rotina de trabalho que favorecesse maior tempo com a família. A justificativa sobre a escolha 

do curso não é exclusividade minha, as pesquisas sobre a profissão docente, desde as mais 

remotas (Pereira, 1969; Gouveia, 1970) trazem à tona argumentos que justificam a escolha do 

magistério pelas mulheres, por tratar-se de uma ocupação que permite conciliar a vida 

profissional com as tarefas domésticas e familiares.  

O “flerte” com a Pedagogia iniciara-se rapidamente. O curso proporcionou-me visitas 

ao meu passado e, principalmente, às minhas experiências de aprendizagem. Descobri grandes 

mestres e experiências de aprendizagem significativas – a Pedagogia conquistou-me 

inteiramente. Durante a graduação fui constituindo-me uma pedagoga com muitas certezas e, 

ao término do curso, em 1995, uma profissional que se julgava detentora de conhecimentos e 

técnicas para ingressar no mercado de trabalho: a Educação. 

 Mesmo tendo estagiado e convivido na graduação com pessoas que já trabalhavam na 

educação, ouvindo-as falar constantemente sobre os problemas enfrentados no cotidiano 

escolar, ainda assim, não pude imaginar o que realmente é a profissão docente. Só foi possível 

perceber o que é ser professor exercendo a profissão. Em outras palavras, foi na prática do 

cotidiano escolar que, ao contrário do pensamento ingênuo constituído durante a formação 

acadêmica, pude vivenciar o ser professor e perceber o quão é complexa essa profissão.  

Em 1999, ingressei na PMSP - Prefeitura do Município de São Paulo no cargo de 

professora efetiva de Ensino Fundamental I. Encontrei na Prefeitura de São Paulo muitas 

propostas sérias e muito bem intencionadas em relação à formação de professores. Participei 

de muitas delas, como o PROFA – Programa de Formação de Professores alfabetizadores – 

que me proporcionou uma base sólida sobre alfabetização.  Assumi salas de aulas com alunos 

com dificuldades de aprendizagem e multirrepetentes, atendendo a programas vindos da 

Secretaria Municipal de Educação, como foi o caso do PIC – Programa Intensivo do CICLO 

I. O PIC é a formação de classes especiais de recuperação com o objetivo de zerar o número 

de alunos insuficientemente alfabetizados nos 3os e 4os anos do Fundamental I. Para entender 

melhor as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos, fiz uma especialização em 

Psicopedagogia. A Psicopedagogia, além de ampliar meu olhar sobre o processo de ensino e 

aprendizagem, abriu um leque de questionamentos sobre o meu papel de educadora.  
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A função de Professora Orientadora de Informática Educativa – POIE, exercida por 

mim, durante sete anos, foi a porta de entrada para a problemática da formação de 

professores. Além de ministrar aulas de informática para os alunos, também exercia um 

trabalho de formação de professores por meio de orientação e implantação de projetos ligados 

à Informática Educativa. Os professores participavam desta formação dentro do horário 

coletivo. Passar por esta experiência proporcionou-me uma ampliação do olhar sobre a 

formação em serviço e a prática do professor.    

 As formações com o grupo de professores partiam sempre da discussão dos conteúdos 

que estavam desenvolvendo nas suas respectivas áreas e classes. Em seguida, pensávamos em 

projetos coletivos que fossem além da sala de aula, ou seja, que envolvessem a sala de 

informática e a sala de leitura, por exemplo. No decorrer do tempo que estive como 

Professora Orientadora de Informática Educativa percebia que os encontros de formação 

pareciam provocar muita ansiedade, gerando, inclusive, certo desconforto entre meus pares. 

Inicialmente pensei que seria apenas pelo fato de não dominarem tão bem os conhecimentos 

na área de informática. Mas não era só isso, pois a proposta da informática educativa ia além 

dos conhecimentos técnicos. Estes seriam usados apenas como ferramentas para o 

desenvolvimento dos projetos criados pelo grupo de professores.  

A tendência do grupo era permanecer em suas “zonas de conforto” - conduzindo o 

trabalho em sala de aula da forma que julgavam apropriada ou mais segura, ou ainda, 

“escondendo” o que faziam de diferente. Percebi então, que aos poucos, as pessoas sentiam-se 

mais seguras para falar e mostrar o trabalho que realizavam ou que desejavam realizar, mas 

não se sentiam capazes. A vontade de ousar e de transformar foi se constituindo; o grupo 

passou a ver no espaço da informática educativa a oportunidade de participar de projetos 

diferenciados e ir além daquilo que já sabiam.  Assim, o trabalho de sete anos deixou marcas 

em todos, principalmente em mim, pois percebi na prática que aquele espaço de informática 

educativa abria um leque de discussões e possibilidades sobre o trabalho realizado na escola, 

podendo, talvez, ter servido de espaço de reflexão e transformação da prática individual e 

coletiva. 

 É claro que não tenho base científica para afirmar que o espaço de informática 

educativa proporcionava uma formação reflexiva e transformadora da prática naqueles que 

participavam com projetos e atividades pensadas coletivamente e com uma intencionalidade 

clara. O que tenho a meu favor é a memória da vivência de uma realidade rica e fecunda. Uma 

realidade que me fez acreditar em um trabalho de formação centrado na prática do professor. 
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Acreditar em uma formação que possa dar visibilidade e credibilidade àquilo que o professor 

realiza no cotidiano: uma formação preocupada em reconhecer e valorizar a atividade do 

professor como produtora de conhecimento.  
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1. A REALIDADE A SER INVESTIGADA 
 
1.1. O CEU – Centro Educacional Unificado 

 

 

O Centro Educacional Unificado – CEU tornou-se foco de interesse da realidade a ser 

pesquisada a partir de 2008, quando a autora foi nomeada para um cargo de Coordenadora de 

Projetos Educacionais na Gestão de um CEU e em seguida, em 2011, ter assumido o cargo de 

Coordenadora do Núcleo Educacional no mesmo CEU. No entanto,  a origem da proposta de 

pesquisa deu-se a partir da experiência da autora como POIE - Professora Orientadora de 

Informática Educativa em uma EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental.  O 

trabalho que a autora iria desenvolver no CEU seria compatível com sua experiência de POIE, 

porém em maior proporção. Como muitos, ela não sabia o que eram os CEUs. O desafio 

estava posto e ela assumiu os riscos, com todas as consequências trazidas pela escolha. Em 

outras palavras, a autora ousou sair da sua “zona de conforto”, da escola onde estava há quase 

10 anos, rodeada por pessoas conhecidas, com as quais aprendeu a lidar. Mas, no momento da 

sua escolha, foi surpreendida pelo pessimismo revelado por muitas pessoas em relação ao 

projeto CEU.  

O CEU é um complexo grandioso, formado por 03 (três) unidades escolares: CEI – 

Centro de Educação Infantil, antiga Creche, que atende crianças de 0 a 3 anos de idade; EMEI 

– Escola Municipal de Educação Infantil, atende crianças de 4 e 5 anos; EMEF – Escola 

Municipal de Ensino Fundamental I e II, que atende crianças do 1o ao 9o ano e  também 

oferece EJA – Ensino de Jovens e adultos. Além das unidades escolares, os Centros 

Educacionais Unificados – CEUs possuem outra unidade, nomeada como Gestão. A Gestão é 

a sede do trabalho da autora. Ela é composta por 03 (três) núcleos: Núcleo de Educação, 

Núcleo de Cultura; Núcleo de Esporte e Lazer. Cada núcleo possui três coordenadores: 01 

(um) coordenador de núcleo e 02 (dois) de projetos. Além desses profissionais, há também 

uma equipe administrativa.  

Para a pesquisa em questão, interessa-nos saber, que além de outras atribuições, a 

Gestão do CEU é responsável por viabilizar programas, projetos e atividades da Secretaria 

Municipal de Educação - SME e também propostas de projetos e ações pensadas e 

implantadas pelo próprio CEU, cabendo aqui propostas inovadoras para a construção do 

projeto integrado do CEU.  
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O trabalho desenvolvido pela autora no CEU é especialmente voltado para a 

construção do projeto educacional do CEU. Este projeto tem como objetivo a integração 

efetiva de todos os equipamentos do CEU para a construção da identidade deste. É um 

trabalho árduo, pois há na cultura escolar, uma forte tendência ao isolamento, justificada pelas 

diferenças nos níveis de educação. Este isolamento é totalmente contrário à proposta do 

projeto CEU e oferece muitas resistências para elaborar um projeto essencialmente 

dependente de uma ação coletiva.  

Os CEUs, assim denominados, foram implantados na gestão Marta Suplicy (PT) em 

2003, tendo sido dada continuidade pelos demais prefeitos que a sucederam, José Serra 

(PSDB) e Gilberto Kassab (PSD), com ressalvas às mudanças ocorridas na configuração do 

projeto, considerando as visões políticas diferenciadas e, sobretudo, a realidade constituída a 

partir das práticas desenvolvidas pelos diversos segmentos e atores que estão “fazendo” o 

CEU.   

O CEU que serve de lócus da pesquisa é arquitetonicamente diferenciado, por ter sido 

construído numa pequena área pública com alta declividade. Em sua área não daria para ser 

construído 03 blocos padrão: didático, cultura/esportivo e o redondo, como estipulado no 

projeto original dos CEUs. A solução encontrada foi juntar os blocos didático e 

cultural/esportivo num só, na vertical. A gestora deste CEU foi eleita pela comunidade, após 

ter apresentado um projeto e concorrido com mais dois candidatos, permanecendo no cargo 

até o momento.  

No momento da candidatura, a gestora do CEU em questão estava como coordenadora 

pedagógica em uma unidade escolar da região onde o mesmo seria construído. Todas as 

gestoras que foram eleitas para assumirem a Gestão dos CEUs, nesta época, passaram por um 

curso de formação - processo adotado apenas no início da implantação dos CEUs. Vale 

ressaltar, que atualmente, o processo de eleição dos gestores dos CEUs não mais ocorrem nos 

moldes apresentados e, muito menos, é oferecida uma formação para os gestores. Na opinião 

da gestora, ter feito um curso de formação foi fundamental para entender o projeto CEU e 

assumir a postura de defender sua continuidade. Outra observação feita por ela e da qual a 

autora comunga, é que, atualmente, as gestoras, além dos demais educadores que vão 

trabalhar nos CEUs, parecem não compreender o projeto CEU e como consequência disto, 

aparecem muitos problemas para dar continuidade e/ou melhorar a proposta. Trabalhar em um 

CEU, para a autora, é assumir o compromisso de trabalhar coletivamente. E isto é muito 

difícil de ser construído, requer uma complexidade de fatores, dentre eles, está a vontade de 
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cada educador em engajar-se numa disputadíssima causa política: lutar por uma educação 

pública de qualidade.  

Houve e ainda há muitas críticas em relação ao projeto CEU, muitas delas 

relacionadas ao investimento do dinheiro público em um equipamento com uma infraestrutura 

cara e que não conseguiria atender toda a demanda da educação, contribuindo para 

desigualdade social. Pois, é sabido que muitas escolas carecem de uma estrutura 

minimamente adequada para cumprir seu papel como escola.  

Segundo a pesquisadora a experiência obtida nestes anos de trabalho no CEU a faz 

perceber o quão ele é importante para a população e, ainda, que todos teriam que ter o direito 

a um equipamento como este, que oferece educação, cultura, esporte e lazer. Ainda segundo 

sua opinião, a importância de um equipamento, denominado Centro Educacional Unificado, 

dá-se por ser composto por pessoas com diferentes visões e comprometidas com o acesso à 

educação de boa qualidade; a eventos culturais, muitos deles, até então, exclusivos às 

camadas mais favorecidas; à prática do esporte para melhorar a qualidade de vida e oferecer 

outras opções de projeto de vida; e o lazer como direito de todos os cidadãos. 

O projeto foi iniciado, a partir das consultas populares do orçamento participativo, em 

2001, primeiro ano da gestão Marta Suplicy, como uma proposta intersecretarial, envolvendo 

as secretarias de Educação, Cultura e Esporte. A arquitetura dos CEUs foi inspirada no 

projeto arquitetônico lançado no Estado da Bahia em 1950, denominado “Escola Parque”, de 

autoria do educador Anísio Teixeira, acompanhado pelo arquiteto Hélio Duarte.  

Segundo Moacir Gadotti7, a concepção e a implantação dos CEUs no Município de 

São Paulo foram beneficiadas por todas as tentativas de construção de projetos pedagógicos 

de atendimento a demanda de classes populares na história da educação brasileira. O autor 

fala que a maioria dos projetos, assim como os CEUs, inspirou-se no mesmo modelo de 

Anísio Teixeira. É o caso dos CIEPs (Centros Integrados de Educação Pública) do Rio de 

Janeiro (1983-1987), os PROFICs (Programas de Formação Integral da Criança) do Estado de 

São Paulo (1986), os CIACs (Centros Integrados de Atendimento à Criança e ao 

Adolescente), lançado em 1990 pelo governo Collor de Mello, estendido a todo o Brasil e os 

CAICs (Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente), criados em 1994 no governo 

                                                
7 Possui graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira (1971), mestrado em 
Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1973) e doutorado em Educação pela Universite de 
Geneve (1977). Atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo e Diretor Geral do Instituto Paulo Freire. 
Tem experiência na área de Educação com ênfase em Fundamentos da Educação, atuando principalmente nos 
seguintes temas: educação, Paulo Freire, filosofia da educação, educação de jovens e adultos e sustentabilidade. 
Disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual 
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do Ex-Presidente Itamar Franco. Com base nas experiências anteriores, o projeto dos CEUs 

foi beneficiado.  

Os CEUs foram construídos em regiões carentes com a proposta de levar cultura, 

educação, esporte e lazer para essa população e contribuir para melhorar as condições 

estruturais do local. Além disso, trata-se de uma proposta com uma estrutura pensada e 

construída para promover experiências de práticas educacionais inovadoras e emancipatórias.  

Segundo documentos oficiais da Prefeitura de São Paulo8, que divulgam os propósitos 

dos CEUs, o objetivo principal dos Centros Educacionais Unificados é proporcionar uma 

educação popular voltada para a educação cidadã, visando ao desenvolvimento comunitário, 

propiciando à população acesso às unidades escolares, à biblioteca e aos espaços culturais e 

esportivos integrados, num mesmo complexo. O documento ainda esclarece que a missão dos 

CEUs apoia-se prioritariamente em quatro objetivos específicos: 1. promover o 

desenvolvimento integral de crianças, adolescentes, jovens e adultos;  2. ser um pólo de 

desenvolvimento da comunidade; 3. ser um pólo de inovações de experiências educacionais; 

4. promover o protagonismo infanto-juvenil. 

É com base no terceiro objetivo dos CEUs, onde diz que o CEU deve ser um pólo de 

inovações de experiências educacionais, que ele se constitui um espaço profícuo para uma 

prática educacional transformadora e emancipatória. Entendemos a prática educacional 

inovadora e emancipatória no sentido freireano, como sendo uma prática transformadora e 

libertadora, voltada para busca da autonomia, oferecendo condições a todos os sujeitos 

envolvidos no processo educacional de se assumirem como sujeitos de sua própria história, 

conscientes e capazes de sua transformação e transformação do mundo. 

 A visão aqui assumida sobre educação está centrada em uma prática social voltada 

para criar condições possibilitadoras da formação de sujeitos autônomos, autores e 

construtores de uma sociedade justa, equilibrada e igualitária, libertos de todas as formas de 

opressão e exclusão social, reconhecendo-se como pertencentes e atuantes em uma sociedade 

feita por todos e de todos. Para isso, é necessário acreditar que a Educação vai além da matriz 

cognitiva que a sustenta. É imprescindível acreditar na criatividade do ser humano e 

comprometer-se com uma educação que atenda a formação humana.  

 A obra de arte “Operários” de 1933, da pintora modernista brasileira Tarsila do 

Amaral, foi utilizada pelos autores Og Dória e Maria Aparecida Perez, para descrever o 

projeto do CEU. O livro traz um capítulo com o registro sobre todo o processo de criação e 

                                                
8 São Paulo, Prefeitura Municipal de São Paulo: Centro Educacional Unificado – CEU, a cidadania decolando em São 
Paulo, PMSP; 2003. 
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implantação dos Centros Educacionais Unificados na cidade de São Paulo. A capa do livro: 

“Educação, CEU e Cidade”, publicado em 2007, traz uma imagem do CEU que remete à obra 

de Tarsila. Os autores fazem uma comparação entre a imagem do CEU e a obra de Tarsila do 

Amaral e descrevem o projeto CEU. Abaixo estão as imagens para melhor visualização: 

 

 A obra “Operários” 9, de Tarsila do Amaral, retrata o momento político e social 

brasileiro nos anos 30, marcado pela industrialização, migração de trabalhadores, 

consolidação do capitalismo industrial e de uma classe trabalhadora marginalizada e 

explorada. Nesse período, a pintora esteve politicamente envolvida com o Partido Comunista 

Brasileiro, chegando a ser presa. Tal experiência política parece ter, de algum modo, 

influenciado sua carreira. Assim, a política e as condições dos trabalhadores fizeram-se 

presentes em suas obras: “Operários” e “Segunda Classe”, ambos de 1933. 

A obra citada expressa o mundo do trabalho, ao fundo uma fábrica e à frente, 

diferentes rostos preocupados, colocados lado a lado, com o olhar fixo alertando-nos sobre a 

dureza do trabalho nas fábricas. A obra expressa também a riqueza étnico-racial do povo 

brasileiro, bem como a importância do desenvolvimento humano, o pluralismo das ideias e o 

respeito à diversidade cultural. A imagem do CEU que está na capa do livro citado, também 

mostra algumas dessas características do povo brasileiro. Povo este, marcado pela 

desigualdade social historicamente construída e que o projeto CEU, entendido como um 

projeto de educação popular e cidadã, poderá, por meio de ações educativas comprometidas 

em melhorar a qualidade da educação no país, resgatar um pouco da dignidade e do respeito 

que o povo brasileiro merece ter. 

Os CEUs foram inspirados em experiências inovadoras, com uma concepção, segundo 

Gadotti, de equipamento urbano agregador da comunidade, com uma visão de educação que 

                                                
9 Disponível em: http://www.tarsiladoamaral.com.br 
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transcende a sala de aula e o espaço escolar. Acrescenta ainda que os CEUs constituem-se em 

centros de experimentação educacional e de investigação, começando pelo mapeamento da 

realidade local, das condições sócio-culturais-econômicas-geográficas-históricas, que servirão 

para o desenvolvimento dos projetos pedagógicos dos CEUs. No projeto CEU há uma 

proposta de construção de um novo modelo de gestão, com uma visão de currículo 

enfatizando a diversidade cultural. 

O projeto CEU, da maneira como foi pensado, também serve como um centro de 

formação para professores, pais e comunidade. Por dispor de equipamentos que nem todas as 

escolas possuem, como por exemplo, teatro, um grande número de salas de aula, ateliês, 

estúdios, biblioteca, padaria etc. O equipamento CEU transforma-se assim, em um ponto de 

encontro de formação e transformação social da comunidade em que está inserido.  

Em 2010, a autora teve a oportunidade de participar de uma equipe organizadora de 

uma proposta de formação de educadores. Esta proposta nasceu, como já foi dito, com 

propósito de promover mudanças nos modelos de formação que vem sendo ofertados aos 

profissionais da educação. A equipe organizadora da qual a autora faz parte, assumiu o 

compromisso de pensar, organizar e construir uma proposta específica de formação em 

serviço de forma coletiva, considerando a realidade das unidades escolares da região, partindo 

da discussão dessa realidade para traçar seus principais objetivos. É a partir da participação da 

autora na comissão organizadora, mais especificamente durante o processo de estruturação, 

que foi surgindo com mais clareza o tema – formação em serviço  - e o problema de pesquisa 

-  o descrédito que  os professores apresentam em relação aos modelos de formação 

institucionalizados.  

A seguir, analisaremos o surgimento da proposta de formação em pauta e o seu 

processo de construção para, assim, conseguirmos perseguir o nosso objetivo de pesquisa que 

é compreender o processo constitutivo desta formação de educadores especificamente. 
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1.2.  A PROPOSTA DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES: uma possibilidade 

de transformação 

 

 

Os professores do ensino público brasileiro são, na maioria das vezes, culpabilizados 

pelo fracasso da educação. Em especial, a influência da mídia reforça essa culpa com 

discursos ideológicos que apresentam meias verdades em relação à responsabilidade do 

professor sobre o ensino e a aprendizagem dos alunos. Os discursos na maioria das vezes 

escamoteiam problemas e responsabilidades do poder público que deveria oferecer condições 

salariais e de trabalho dignas para o professor se desenvolver e se realizar profissionalmente. 

A citação abaixo retrata um pouco do quadro atual em que os professores se encontram 

  
Os professores encontram-se, hoje, perante vários paradoxos. Por um lado, 
são olhados com desconfiança, acusados de serem profissionais medíocres e 
de terem uma formação deficiente; por outro lado, são bombardeados com 
uma retórica cada vez mais abundante que os considera elementos essenciais 
para a melhoria da qualidade do ensino e para o progresso social e cultural. 
(NÓVOA, 1998, p. 34) 

 

 Por outro lado, também existe no meio docente um discurso recorrente para eximir ou 

diminuir a responsabilidade do professor em relação às mazelas da educação, em especial, a 

não aprendizagem dos alunos. Muitos professores atribuem as causas do fracasso escolar a 

fatores “externos” à escola e às práticas de sala de aula, esquecendo-se muitas vezes, de 

incluírem-se na complexa arena do momento histórico e político educacional em que está 

inserido. Dessa maneira, eles tendem a assumir discursos e comportamentos paralisantes; 

insistindo em acomodar-se, colocando a escola como uma estância isolada do seu tempo 

histórico, social e político. Porém, no cotidiano, a realidade “extraescolar” bate à porta da 

escola e exige dela movimento, posicionamento e mudança.  

  O cotidiano escolar é multifacetado – constituído por fatores pedagógicos, 

psicológicos, sociais, políticos, entre outros que o abrangem - sem dúvida, ideologicamente 

constituído.   Encontramos frequentemente nesse cotidiano escolar, comportamentos e 

discursos reproduzidos e muitas vezes, cristalizados nas falas de professores, pais e alunos 

sobre a culpa em relação ao fracasso escolar.  
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 No que diz respeito à influência ideológica no processo educacional, Severino10 traz 

uma rica reflexão. Ele afirma que a educação pode servir como instrumento para reforçar a 

ideologia dominante por meio da reprodução, mas também aponta caminhos de transformação 

e superação. O autor inicia dizendo que “O processo educacional reforça a dominação na 

sociedade cujos mecanismos reproduzem, sem reelaboração, as referências ideológicas e as 

relações sociais”. Em seguida contrapõe esta afirmação: 

 
No entanto, contraditoriamente a educação pode criticar e superar esses 
conteúdos ideológicos e assim atuar na resistência à dominação da 
sociedade, contribuindo para relações político-sociais menos opressoras. 
Nessa medida torna-se uma prática transformadora. (p.75) 

  

 Concordamos com Severino sobre o poder da educação em manter a opressão ou 

assumir uma postura contrária. Nesse sentido, a escola poder vir a ser um lócus de resistência 

e possibilitadora de mudanças, favorecendo a transformação social.   

 Há educadores que assumem uma posição crítica diante das políticas públicas 

implantadas pelos governos. E, assumindo essa posição, em sua luta diária, tentam criar 

situações de resistência às imposições verticalizadas. Para isso, ao invés de sucumbirem, 

resolvem olhar para o que é posto e confrontar com a realidade vivenciada. Assumem o 

compromisso de ir além das queixas sobre a profissão, como também das formações que não 

atendem às expectativas da escola real. 

 E assim, educadores que, usando as lentes de uma perspectiva crítico-reflexiva, 

resolveram fazer uma proposta de formação em serviço preocupada com uma educação que 

atenda a formação humana. Para isso, apostam em olhar para a realidade da escola e nas 

potencialidades do coletivo.  Acreditam que a escola é o lócus de possibilidades, pois nela, 

encontram-se as grandes contradições da sociedade. Sabemos que a escola não nasceu para 

todos. A estrutura social a obrigou a incorporar todos na escola. Portanto, a escola ainda 

conserva a matriz excludente.  

Os educadores que optaram por construir uma proposta de formação que pudesse 

atender suas expectativas entendem que a escola, mais especificamente, o grupo de 

professores, precisa urgentemente apropriar-se dos seus problemas para encontrar soluções 

adequadas. Como fazer isso?  Para eles, o ponto chave é olhar com clareza a realidade de cada 

escola, reconhecendo limitações, construindo possibilidades e assumindo o compromisso de 

ser professor no momento histórico em que nos encontramos. Tudo isso não inviabiliza a luta 

                                                
10 A educação como mediação da existência histórica (p.67-81) 
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de melhores condições de trabalho. Aliás, o comprometimento com a realidade trará mais 

clareza para lutar a favor da profissão professor.   

Sendo assim, os pressupostos adotados por esta proposta de formação de educadores 

estão pautados na formação e autoformação do educador, entendendo-se que no ato de formar 

o educador também se forma (Paulo Freire). Trata-se de uma proposta de formação pensada e 

organizada coletivamente; voltada para a autoria do pensar docente; do saber do professor; da 

valorização do profissional docente (reconhecimento intelectual); uma proposta de formação 

gestada a partir do cotidiano escolar e da prática do professor; uma formação que possa 

atender às necessidades reais da escola; que evidencie as práticas pedagógicas, que de algum 

modo conseguiram atender às demandas da realidade local; uma formação que propõe uma 

reflexão teórica sobre a prática; sobre o fazer diário, o cotidiano escolar.   

Segundo Heller (1989, 1994)11, a vida cotidiana traz em seu bojo a característica da 

alienação12, ou seja,  a cristalização das formas de pensar, sentir e agir, que são afetadas e 

determinadas por uma totalidade social alienada. Segundo a autora o cotidiano torna-se 

alienado e alienante [grifo nosso] numa sociedade em que não se oferece as condições para o 

pleno desenvolvimento dos indivíduos que dela fazem parte, isto é, que não cria as condições 

para que eles possam se apropriar do conhecimento humano genérico. Neste sentido, cabe 

salientar, que na esfera do cotidiano alienado, não prepondera o pensamento crítico-reflexivo 

e sim a mesmice, a reiteração. No entanto, não podemos esquecer que, ao mesmo tempo em 

que se reproduz a alienação, a não reflexão, neste mesmo cotidiano, também se reproduz as 

contradições sociais e, assim, as possibilidades da reflexão e, desta forma, da transformação. 

Concordando com Heller quando afirma que o cotidiano é inescapável, afirmamos, também 

acompanhando seu raciocínio, que ele é o caldo de fervura para as sadias rebeliões13 Será 

nesta esfera, portanto, que tendências a desalienação poderão surgir.  

Dentro dos pressupostos da proposta de formação em questão, está a expectativa de 

superação, senão da alienação como processo constitutivo desta esfera, mas de estados de 
                                                
11 A autora divide a vida social humana em duas grandes esferas - a da vida cotidiana e a da não-cotidiana – a segunda 
configura-se como a esfera da vida social, tendo sua gênese histórica na primeira, pois sua existência já  
caracteriza um certo estágio de desenvolvimento da sociedade. A autora explica que  a vida cotidiana é  constituída a 
partir de três tipos de objetivações do gênero humano (objetivações genéricas em-si) que constituem a base 
elementar de todo ser humano:  a linguagem, os objetos (utensílios, instrumentos) e os usos (costumes) de uma dada 
sociedade. As esferas da vida não-cotidiana se constituem a partir de objetivações humanas, ditas superiores, por 
serem mais complexas (objetivações genéricas para-si), como as ciências, a filosofia, a arte, a moral e a política.  
12 Segundo o raciocínio da autora, podemos dizer que o fenômeno de alienação ocorre quando o indivíduo restringe as 
atividades que compõem a estrutura da sua vida cotidiana ao modo reprodutor, ou seja, seu modo de pensar, sentir e 
agir tornam-se rígidos e personificam um comportamento cristalizado, resistindo à outras formas de posicionamentos 
frente à realidade em que vive.  
13 AGUIAR, Wanda Maria Junqueira de. Educação e políticas públicas: experiência do banco social de serviços no 
projeto: atuações dos psicólogos nos processos educacionais in Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (org). 
Psicologia e Educação: Contribuições para a atuação profissional / Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região - São 
Paulo - São Paulo: CRP SP, 2008. 
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alienação, que prendem o educador no fazer reprodutivo, inerente à vida cotidiana e, 

consequentemente ao cotidiano escolar. Esta proposta de formação vem como uma tentativa 

de superação desse estado de alienação, do saber fazer mecânico – descolado da teoria. O 

foco crucial dessa formação está em construir um caminho no qual os educadores consigam, 

ao refletir criticamente sobre sua atividade14 educativa, visualizar de forma clara a não 

dicotomia teoria e prática, isto é, consigam chegar ao estágio de poder vivenciar a verdadeira 

práxis, pois: 

 
O que se opõe de modo excludente à teoria não é a prática, mas o ativismo. 
E o que se opõe de modo excludente à prática é o verbalismo e não a teoria. 
Pois o ativismo é a “prática” sem teoria e o verbalismo é a “teoria” sem 
prática. Isto é, o verbalismo é o falar por falar, o blá-blá-blá, o culto da 
palavra oca; e o ativismo é a ação pela ação, a prática cega, o agir sem rumo 
claro, a prática sem objetivo. (Saviani, 2008, p.128) 

  

De acordo com Vázquez (2011, p. 30) o conceito de práxis ocupa o lugar central da 

filosofia não só como categoria para  a interpretação do mundo, mas também para ajudar nas 

reflexões sobre como transformá-lo. E isso só é possível se for percorrido o caminho da práxis 

no sentido revolucionário, transformador. A proposta de formação de educadores analisada 

nesta pesquisa está justamente interessada nesta transformação de mundo, em criar condições 

nas quais os educadores possam avançar no entendimento da atividade que desenvolvem 

cotidianamente, superando a visão ingênua da realidade, presa às necessidades práticas e 

desarticuladas da teoria. Para que isto ocorra, concordamos com Vázquez, é preciso saltar da 

consciência comum à consciência filosófica da práxis.  O autor afirma que 

 
 [...] enquanto a consciência comum não percorre a distância da consciência 
reflexiva não pode nutrir uma verdadeira práxis revolucionária.  A 
consciência comum da práxis tem de ser abandonada e superada para que o 
homem possa transformar de forma criadora, isto é, revolucionariamente, a 
realidade.  (p.35) 

 

Mas para isso, é importante entendermos a importância do cotidiano no qual o 

educador está inserido e respeitar seu pensamento, compreendendo assim, suas limitações.  

Conforme aponta Vázquez: 

 

                                                
14 Atividade educativa, entendida aqui, como função desempenhada por diferentes atores (educadores) que atuam 
dentro da área educacional,  respeitando as respectivas especificidades de cada profissão (professor, coordenador, 
diretor, supervisor e demais funcionários de nível técnico/administrativo), mas que compartilham do mesmo espaço de 
trabalho.  
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Se nossa imagem do homem comum e corrente é fiel – desde que não 
percamos de vista que esse tipo de homem é um homem histórico e que, em 
consequência, sua cotidianidade é inseparável de uma estrutura social 
determinada que fixa os limites do cotidiano -, vemos que esse homem 
comum e corrente não deixa de ter uma ideia da práxis, por mais limitada ou 
falsa que possa ser. Há nele, certamente, uma consciência da práxis que se 
foi forjando de um modo espontâneo e irreflexivo, ainda que nela não 
faltem, como assinalamos, por ser consciência, certos elementos ideológicos 
ou teóricos em forma degradada, grosseira ou simplista. Ele tem consciência 
do caráter consciente de seus atos práticos, isto é, sabe que sua atividade 
prática não é puramente mecânica ou instintiva, e que exige certa 
intervenção de sua consciência; mas no que diz respeito ao verdadeiro 
conteúdo e significação de sua atividade, ou seja, no que se refere à 
concepção da própria práxis, ele não vai além da ideia antes exposta: práxis 
em um sentido utilitário, individual e autossuficiente ”(p.37-38) 
 

 Podemos dizer que a práxis é constituída pela teoria e a prática, sendo que ambas, ao 

mesmo tempo em que mantêm sua especificidade, se constituem mutuamente, não podendo 

ser apreendidas isoladamente. A proposta de formação aqui estudada assume como 

compromisso, construir um caminho de superação dos atuais modelos de formação de 

educadores e para isso se apoia no entendimento de práxis como possibilidade de 

transformação, de ir além da sua atividade prática do dia-a-dia da escola.  

Para Arroyo (2004), olhar previamente para a escola e seus professores é essencial 

para decidir sobre as possibilidades de inovação, ou seja, de recriar a ação docente a partir das 

indagações feitas sobre a identidade individual e coletiva dos educadores, entendendo que 

estas são constituídas na complexidade de fatores que envolvem o ensino e a aprendizagem. E 

um dos caminhos, apontado pelo o autor, para conseguir a inovação educativa é o trabalho 

coletivo nas escolas; no caso, o autor destaca o trabalho comprometido com o questionamento 

sobre o currículo e suas implicações.  

Podemos entender, a partir de uma visão filosófica, utilizando o pensamento da lógica 

dialética, que o “novo” surge constantemente na atividade educativa, Vieira Pinto (1979) 

aponta para o entendimento de que todo fato repetido é sempre novo, pois o real não pode ser 

repetido, portanto todo fato é sempre um fato novo. 

Nesta pesquisa, perseguimos a lógica dialética. O autor, ao falar sobre a significação 

da lógica dialética, ou seja, do pensamento dialético, indispensável para compreensão dos 

acontecimentos no qual o homem é investigador e investigado, afirma que a lógica dialética é: 

  
[...] indispensável para compreender todos os acontecimentos em que o 
homem é simultaneamente o investigador e um dos elementos do problema 
investigado. A presença do homem impõe o emprego da razão dialética 
porque a compreensão do fenômeno humano, em si mesmo e em sua atuação 
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sobre a realidade, pertence de direito à dialética. Esta é a ciência do processo 
universal da realidade, suas leis estão presentes no íntimo dos seres e dos 
acontecimentos, mas somente na reflexão humana se faz consciente de si.  
(1979, p.186) 

 

Portanto, olhar e reconhecer a escola e seus professores, foi o ponto de partida 

utilizado para a formação de educadores em estudo nesta pesquisa.  E o caminho escolhido 

por educadores comprometidos em organizar uma proposta de formação em serviço com o 

desafio de criar possibilidades de transformação da  atividade educativa, foi a realização de 

um encontro denominado “I Seminário dos Educadores” 

No item a seguir, nos propomos a fazer um breve histórico do encontro de educadores 

para que o leitor possa compreender como o “I Seminário dos Educadores” foi construído. 

 

 

 1.3. O I SEMINÁRIO DE EDUCADORES: um breve histórico 
 
 

A iniciativa de realizar, em 2010, o I Seminário dos Educadores – Educação 

Básica: Desafios e Perspectivas partiu de um grupo de supervisores de uma certa Diretoria 

Regional de Ensino – DRE, da Secretaria Municipal de Ensino de São Paulo. Esta diretoria 

possui atualmente 29 supervisores, cada supervisor, é responsável por um grupo de escolas 

(média de 8/9 unidades) e organizam-se por região, ou seja, grupo de unidades mais próximas 

para a realização das ações supervisoras. A sugestão de organizar seminários regionais foi 

aceita pela maioria dos supervisores. Faz parte da história desta DRE iniciativas voltadas para 

troca de experiências de práticas pedagógicas bem sucedidas e com expectativas de ampliar a 

formação dos educadores.  

Para melhor compreender a realização do seminário em questão, é importante salientar 

que o perfil dos educadores dessa DRE é marcado por buscar uma formação que seja sempre 

pensada e elaborada com base nas reais necessidades das escolas da região. Por isso, não 

esperam apenas as formações institucionalizadas, vindas da Secretaria Municipal de Educação 

– SME. Ao contrário, criam espaços para o desenvolvimento de formações diferenciadas que, 

consideram os problemas concretos das escolas e investem no fortalecimento do coletivo para 

o reconhecimento e apropriação da realidade educacional. Muitas vezes, as iniciativas de 

propostas de formações serviram de referência para a SME na organização de suas formações.  
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Como já foi dito anteriormente, o processo histórico dessa DRE é constituído por uma 

diversidade de ações relevantes para a formação docente. Não pretendemos nos ater na 

história da DRE e sim fazermos um recorte dessa história por meio de um breve histórico 

sobre a realização do seminário. A ideia de organizar um seminário voltado para educação 

básica surgiu a partir de reivindicações dos educadores desta DRE, pois já ocorria numa 

determinada região (setor), desde 2007, simpósios voltados apenas para a Educação Infantil.  

Este setor já havia realizado e participado de três (03) simpósios e um (01) seminário sobre 

Educação Infantil. Em 2011, atendendo as reivindicações e necessidades surgidas no grupo de 

supervisores, realizou um seminário voltado para a Educação Básica, juntamente com outras 

regiões (setores).  

Para realização do I Seminário dos Educadores – Educação Básica: Desafios e 

Perspectivas, em 2010, foi proposta uma comissão organizadora com representantes das 29 

unidades escolares (CEI, EMEI, EMEF, EMEFM)15 e da Gestão de um CEU. O CEU iria 

servir como sede para realização do seminário, pois conta com um espaço privilegiado: 

Teatro para 450 pessoas, sala multiuso que comporta até 200 pessoas, Biblioteca, Ginásio de 

Esportes, sala de dança, ateliês e estúdios, além de um número bem grande de salas de aula, 

por fazer parte do CEU, três unidades escolares (CEI, EMEI e EMEF). 

A equipe organizadora da supervisão escolar solicitou às Unidades Escolares - UEs e 

Gestão do CEU, seus representantes. A comissão foi composta por supervisores, diretores, 

coordenadores pedagógicos, professores e coordenadores do núcleo de educação da Gestão do 

CEU participante. O objetivo de ter uma comissão organizadora era realmente fazer jus a 

proposta de um trabalho coletivo, com diversidade de representatividade e não restringir a 

uma ação supervisora isolada.  Esses representantes iriam se reunir periodicamente  para dar 

andamento a proposta do seminário, tendo autonomia de tomada de decisões. A 

responsabilidade de cada representante estava em trazer as necessidades do cotidiano de suas 

unidades escolares, ou seja, relatar ao grupo como é a realidade da sua escola, seus 

problemas, se foram encontradas ou não soluções e também trazer as experiências de 

trabalhos realizados na unidade escolar.  Os encaminhamentos para o seminário foram feitos 

após a exposição da realidade de cada escola e seus representantes retornam a estas com as 

decisões tomadas pelo grupo. 

                                                
15 Unidades Escolares participantes: Nove (09) CEIs - Centros de Educação Infantil; Oito (08) EMEIs – Escolas 
Mnicipais de Educação Infantil; Onze (11) EMEFs – Escolas Municipais de Ensino Fundamental; Uma (01) EMEFM – 
Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio.  
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No primeiro encontro do grupo, em 2010, o silêncio foi imperativo. Falaram apenas a 

equipe supervisora e alguns poucos representantes. Após explanação da equipe supervisora 

sobre o propósito de realizar um seminário de educação básica, foi proposto ao grupo fazer 

um “brainstorming” ou uma “tempestade de ideias” sobre os temas relevantes do cotidiano de 

cada unidade escolar.  Neste momento, houve uma maior participação dos representantes, 

constituindo-se um grupo unido por realidades próximas. Foi definido pelo grupo que 

queríamos um encontro para discutir os desafios e as perspectivas da educação básica, diante 

das recentes mudanças na educação, uma delas, o ensino de nove anos.  Em seguida, foi feita 

uma redação coletiva, utilizando-se dos temas sugeridos, para justificar “como” e “por que” 

queríamos um encontro para discutir os desafios e as perspectivas na educação básica. O texto 

produzido pelo grupo e transcrito abaixo se tornou um importante material a ser utilizado 

como referencial para os próximos encaminhamentos.  

 
“COMO e POR QUE QUEREMOS UM ENCONTRO PARA 
DISCUTIR OS DESAFIOS E AS PERSPECTIVAS NA EDUCAÇAO 
BÁSICA? 
 
Ao pensar nos desafios da Educação Básica, necessariamente temos que 
incluir as preocupações com a formação em serviço. Não aquela, porém, que 
desconsidera os saberes dos educadores, construídos ao longo de suas 
trajetórias profissionais. Assim, percorrer os desafios é trazer as perspectivas 
para a Educação Básica, na ótica de seus profissionais, o que os coloca no 
centro dos apontamentos sobre qual formação desejamos.  
A sociedade brasileira tem vivenciado conflitos de toda ordem, que atingem 
das mais variadas formas os pensares e os fazeres dos profissionais da 
educação, desafiando e mobilizando a todos na escola, a partir de suas 
responsabilidades, a buscar a superação destes. 
A teoria ilumina e emerge da prática, portanto lidar com os desafios e as 
perspectivas na Educação Básica, passa pelo conceito de práxis, o que 
pressupõe a relação: ação – reflexão – ação, como instituinte do processo 
educativo, sem dicotomizar teoria e prática. Buscar as teorias que embasam 
as práticas no cotidiano escolar, é uma responsabilidade de todos os 
profissionais da educação envolvidos no processo de formação da Unidade 
Educacional. 
Entender o conhecimento como um processo de construção social, que 
envolve os educadores guiados pela pesquisa, a produzir contínuas sínteses – 
resultado de um diálogo com o processo histórico, e a necessidade de 
produção do novo a partir das demandas atuais da educação, nos coloca 
como agentes de produção da vida, como um compromisso ético. 
Olhar a escola constituída por múltiplos espaços, nos faz refletir sobre a 
nossa atuação profissional nesse campo, buscando entender como estes estão 
organizados, a quais perguntas respondem e quais lacunas existem. Ao 
recorrer à origem etimológica da palavra currículo, que no latim traz a ideia 
de pista de corrida, percurso, devemos olhar para a escola, buscando 
compreender as variáveis presentes e ausentes ao longo da pista, que 
entrecruzam internamente todos os espaços da Unidade, além de romper as 



  33 

fronteiras simbolizadas pelos muros que cercam a instituição. Cuidar bem de 
si para cuidar bem do outro, nos remete à preocupação com o nosso processo 
formativo devido à importância /necessidade de nos constituirmos em bons 
exemplos de realização da vida a fim de que possamos cumprir bem as 
nossas responsabilidades pessoais e profissionais. 
Não começamos do zero, mas não chegamos ao fim da história, portanto 
construir mudanças, refletir sobre nossos olhares para a Educação, nos situa 
melhor sobre o momento histórico em que vivemos e quais são os desafios 
que nos inquietam a partir da Educação. Toda escolha profissional 
representa um recorte da realidade, que passa pelo olhar crítico do outro, que 
aponta insuficiências que nos mobilizam em direção a novas possibilidades. 
Assim, queremos um Encontro de Educadores da Região, que traga a 
possibilidade de uma nova vivência coletiva, que permita olhar para o 
futuro, tensionados pelo passado e presente, porém esperançados na busca de 
um mundo mais humanizado.” 
 

O texto foi publicado posteriormente no blog do seminário e também no folheto com a 

programação das oficinas. Ele também foi enviado aos palestrantes convidados para que 

pudessem estruturar a palestra atendendo aos objetivos do grupo.  

O primeiro seminário, feito em 2010, seguiu o seguinte formato para sua realização: a 

comissão organizadora definiu um tema para o seminário, que foi “Educação Básica: Desafios 

e Perspectivas”. A partir deste tema, foram levantados três eixos temáticos. Em seguida, as 

unidades escolares foram convidadas a participar com inscrições de trabalhos docentes dentro 

dos eixos temáticos levantados. A partir deste momento, o processo foi o seguinte: envio dos 

trabalhos para a comissão organizadora; seleção dos trabalhos; confirmação dos inscritos; 

concurso do logo (desenho para representar o encontro); organização dos horários (manhã – 

tarde – noite); organização dos espaços; e outras providências necessárias ao encontro. 

O encontro, que ocorreu em três horários – manhã, tarde e noite - foi dividido em dois 

momentos, o primeiro reunia todos educadores para uma palestra no Teatro (450 lugares) e na 

sala multiuso (150 lugares). No segundo momento, os educadores dirigiam-se às salas de aula 

e outros espaços do CEU para participarem das exposições de trabalhos realizados nas 

unidades escolares, e que foram apresentados em forma de oficinas e comunicações orais.  O 

café, considerado por todos como fundamental para rever os amigos, ocorreu entre os dois 

momentos do encontro.  

Os palestrantes convidados para o seminário de 2010 foram os seguintes: no período 

da manhã, recebemos a Professora Doutora Mônica Appezzato Pinazza16; nos períodos da 

tarde e noite, o Professor Doutor Luiz Percival Lemes de Britto17. 

                                                
16 Professora Doutora do Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação 
da Universidade de São Paulo. Atua como docente e pesquisadora na área de Educação, particularmente em Didática/ 
Formação de professores, focalizando em seus trabalhos os seguintes temas: práticas pedagógicas, formação de 
profissionais de educação infantil , culturas docentes e institucionais e práticas de supervisão em contexto. Desenvolve 
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Dos quase 1400 educadores do setor, foram inscritos apenas 39 trabalhos. Estes 

trabalhos foram de professores das unidades escolares da região e de outros educadores 

convidados. Todos os trabalhos enviados para a comissão foram selecionados, divididos em 

19 apresentações no período da manhã, 19 no período da tarde e 3 no período da noite. 

Alguns trabalhos foram apresentados em mais de um período.  

Os trabalhos foram inscritos com os seguintes nomes: 

1. Projeto Provando, olhando, cheirando e sentindo: o mundo vou descobrindo; 

2. Projeto Borboleta; 

3. Copa do mundo 2010; 

4. Através das múltiplas linguagens artísticas construímos nosso percurso afetivo e 

formativo; 

5. Os cantos e seus encantos; 

6. Brincando se faz música; 

7. Rala o coco e mexe a canjica; 

8. Um pouco de mim; 

9. A leitura e a escrita através dos jogos de palavras; 

10. Roda de história... O despertar para a leitura (experiência vivida com mini-grupo); 

11. Projeto Redescobrir, recriar, reconhecer e aprender é só começar; 

12. Biblioteca circulante: Projeto Era uma vez...; 

13. Coleção de saberes coletivos na sala de PIC; 

14. Projeto Fábulas; 

15. A prática do portfólio no cotidiano do professor de educação infantil na rede pública; 

16. Dançando com a vida de rosto colado: passos de dança de salão aplicados ao cotidiano 

escolar; 

17. Alunos monitores do CEU; 

                                                                                                                                                   
junto a unidades de educação infantil da rede municipal de São Paulo o Projeto : Formação Profissional e Práticas de 
Supervisão em Contexto, no âmbito do Projeto: Contextos Integrados de Educação Infantil, da Faculdade de Educação 
da USP. Disponível em: https://sistemas.usp.br/tycho/CurriculoLattes.  
 
17 Possui graduação em Letras pela Universidade Estadual de Campinas (1983), mestrado em Lingüística pela 
Universidade Estadual de Campinas (1988) e doutorado em Lingüística pela Universidade Estadual de Campinas 
(1997). Atua na área de Educação e Linguagem desde 1982, como pesquisador, professor, formador de professores e 
realizando assessoria em vários níveis de ensino para diferentes instâncias administrativas e organizações sociais. Foi 
presidente da Associação de Leitura do Brasil entre 1994 e 2006. Tem experiência na área de Educação, com ênfase 
em Cultura Escrita, atuando principalmente nos seguintes temas: Leitura, Cultura Escrita, Ensino da Língua Portuguesa 
em nível Fundamental e Médio, Educação Superior e Educação de Jovens e Adultos. é professor da Universidade 
Federal do Oeste do Pará desde abril de 2010.  
Disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4785580Y6 
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18. Os desafios da educação inclusiva - cegueira: observação, descobertas e avaliação; 

19. Inclusão: uma tarefa possível; 

20. Oficina de Mamulengos; 

21. Conheça o mundo através dos meus olhos; 

22. Relato de experiência na área da inclusão escolar; 

23. Avaliação na educação infantil; 

24. Quem conta um conto aumenta um ponto; 

25. Resgatando as brincadeiras populares; 

26. Cabaninha: experiência vivida no berçário II; 

27. A música como instrumento de aprendizagem – experiência vivida no berçário I; 

28. Projeto música: experiência vivida no mini-grupo; 

29. As histórias que enfeitaram uma cortina; 

30. O sítio e suas descobertas; 

31. Brincar é conviver; 

32. Projeto Dançando na escola; 

33. Transformações de energia em foco; aprendizagem sobre conhecimentos físicos em 

aulas de ciências nos anos iniciais de escolarização; 

34. Relato de uma experiência em sala de aula: poesia para o mundo; 

35. Introdução à história da África: subsídios para o desenvolvimento da temática étnico-

racial; 

36. Relato prático sobre o toque nos primeiros anos de vida (SHANTALA); 

37. Relato prático sobre a diversidade: a importância (e as dificuldades) da figura 

masculina na educação infantil; 

38. Reciclagem; 

39. Da interação dialógica ao letramento: uma proposta de leitura na Educação de Jovens 

e Adultos – EJA. 

 

Em 2011, ocorreu o II Seminário dos Educadores, com o tema: Educação Básica: 
Desafios e Perspectivas – Rupturas e Continuidades.  O grupo de educadores resolveu dar 

continuidade ao tema adotado no I Seminário, em 2010,  e procurou seguir o mesmo formato 

de organização, porém, é claro, ocorreram algumas alterações, mas que não afetaram de 

forma radical o formato original da proposta.  
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Em 2012, dando continuidade à proposta de formação, aconteceu o III Seminário dos 

Educadores, com o tema: Múltiplas Linguagens como Potencializadoras do Currículo: 

Necessidade de (Re) Criar a Ação Docente, os Tempo e Espaços Educativos. 
  E a partir da proposta de formação específica, que adquiriu seus contornos mais 

definidos no I Seminário dos Educadores em 2010, foram notados alguns desdobramentos, 

entre eles, os diferentes registros produzidos durante a criação e organização da proposta.  A 

seguir, veremos alguns momentos importantes em que foram produzidos registros sobre o 

trabalho de formação. Com isso, teremos a oportunidade de conhecermos alguns dos fatores 

que constituíram o processo de formação que nos propomos a investigar. 

 
 

1.4. A PROPOSTA DE FORMAÇÃO E SEUS DESDOBRAMENTOS 
 

 

Com o intuito de justificar a proposta de formação, a comissão organizadora do 

seminário criou um texto coletivo, considerando as ideias trazidas por todos os participantes. 

Este texto serviu de base para toda a organização do encontro. Sendo assim, podemos dizer 

que se trata de um registro, um documento importante e que pode ser considerado como um 

dos primeiros desdobramentos da proposta de formação. 

Outros desdobramentos relacionados à produção de registros escritos foram surgindo 

durante o processo de organização da proposta de formação. Para apresentar os trabalhos 

realizados em sala de aula no seminário foi necessário fazer a inscrição na unidade escolar e 

enviar um registro escrito para a comissão organizadora, descrevendo o trabalho que iria 

apresentar. Podemos considerar essa etapa como sendo um primeiro momento do registro de 

trabalhos. O segundo momento deriva da apresentação dos trabalhos. Este momento 

configura-se em um retorno ao trabalho escrito e apresentado no seminário de 2010, tendo 

como objetivo a publicação de um livro em 2011. 

 A proposta do registro para publicação de um livro, na verdade foi feita em 2010 por 

um dos palestrantes convidados, a Professora Doutora Mônica Appezzato Pinazza, porém só 

foi colocada em prática em 2011. Esta proposta foi levada para a comissão de organização do 

seminário e muito bem aceita. O desafio estava em propor o registro para os professores que 

inscreveram e apresentaram seus trabalhos, podendo com isso, obter uma maior divulgação 

dos trabalhos apresentados no seminário.  
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 Para fazer a proposta de registro dos trabalhos apresentados no seminário de 2010, foi 

realizada uma reunião apenas com alguns dos professores, pois muitos não estiveram 

presentes, por inúmeras razões. A proposta foi feita e causou, a princípio, um silêncio 

compreensível, à medida que muitos professores entendem que o trabalho que realizam se 

restringe, muitas vezes, apenas à sala de aula, apesar de terem concordado em expor o 

trabalho no seminário.  

 Parece contraditório dizer que os professores que participaram do seminário, expondo 

e socializando suas experiências, entendem que esse trabalho muitas vezes se restringe apenas 

à sala de aula.  Mas, para quem está inserido na realidade escolar e mais ainda, quem 

vivenciou o processo de organização do seminário, fica claro que é muito difícil conseguir 

professores dispostos a sair do contexto da sala de aula para arriscar-se em expor o trabalho 

que desenvolvem no dia-a-dia, mesmo que seja para os colegas de profissão, pois sabem que 

com a exposição do trabalho também estão expostos às mais variadas críticas.  

 Sendo assim, pedir aos professores para revisitar os trabalhos que expuseram e 

registrá-los para que possam ser publicados em forma de documento torna a situação ainda 

mais delicada.  A situação muda, ganha uma dimensão ainda maior, em graus de exposição e 

responsabilidade. Por isso, o registro do trabalho para ser publicado em um contexto mais 

amplo requer um movimento diferenciado desses profissionais.   

Em certa ocasião, uma diretora de escola comparou os professores “tímidos” a 

“agentes secretos” porque, afirmava ela: não queriam mostrar os trabalhos maravilhosos que 

realizavam em sala de aula. Diante dessa comparação, podemos pensar que os professores, 

tal como descritos pela diretora, são como “agentes secretos” infiltrados na educação porque 

realizam investigações minuciosas e bem sucedidas sobre a prática docente cotidiana, e 

querem manter segredo sobre os recursos utilizados para obtenção dos resultados. Certeau 

(2005) ao retratar a inventividade do cotidiano, destaca  a abundância de oportunidade que as 

pessoas comuns encontram para subverterem os rituais e representações que as instituições 

buscam impor sobre elas.  

Podemos concluir que, para melhorar as condições de ensino e aprendizagem, é 

urgente que descubramos esses segredos. A proposta de fazer o registro da prática apresentada 

talvez seja ou aponte um caminho para essa descoberta. O pequeno grupo que aceitou fazer o 

registro sentia-se tímido ao ser questionado sobre as teorias que embasaram suas experiências. 

Alguns deles disseram não haver teorias e que criaram o trabalho a partir de uma experiência 

que deu certo em sala de aula. Nesse sentido, podemos perceber que o professor se refere a 
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sua atividade, à prática cotidiana, como um campo de experiência; um espaço gerador de um 

saber próprio. Em outras palavras, um saber que pode ser identificado como sendo a “cara” do 

professor: sua identidade.  

 É nessa perspectiva de formação docente, considerando a identidade do professor, seu 

conhecimento, saberes e sua prática, bem como, as possibilidades geradoras de reflexão 

crítica e possíveis mudanças na ação docente, que o seminário ganha sustentação para 

continuar sua história como um lócus possibilitador de formação em serviço. 

Além de tudo que foi elencado até o momento, a proposta em questão tem a intenção, 

além de outras, de servir como um meio de dar visibilidade aos trabalhos realizados nas 

escolas, em especial às experiências docentes e suas práticas. Tais práticas poderão servir 

como ponto de partida para reflexões importantes relacionadas à formação docente. As 

expectativas em relação a esta proposta de formação é que possa servir como um instrumento 

de reflexão crítica com possibilidade de transformação da prática educativa.  
Esta proposta de formação parece tentar oferecer um espaço de rompimento com o 

modelo racional técnico. No modelo racional técnico espera-se que o professor aplique na 

prática seus conhecimentos científicos e pedagógicos, cumprindo fielmente as orientações dos 

programas sem levantar questionamentos - um bom professor é aquele que cumpre a tarefa de 

executar as técnicas selecionadas como eficazes e dar conta do conteúdo programado.  

Ao contrário, esse exemplo de formação propõe o rompimento com o modelo acima 

citado e, também, uma mudança sobre o entendimento de currículo18, fazendo valer o 

significado da palavra ao nos colocarmos em uma pista de corrida rumo aos objetivos 

propostos.  A estrutura dessa formação se dá a partir dos apontamentos sobre a realidade das 

unidades dos profissionais da escola – os problemas do dia-a-dia e como são superados ou 

não. Sendo assim, essa proposta de formação pode apresentar-se, como um espaço de grande 

valia para dar visibilidade a maneira de ser, agir e de estar na profissão docente como 

profissional atuante na área educacional e poderá também servir de contribuição significativa 

a outros tipos de formação docente 

Portanto, a pesquisa é justificada pela necessidade de ampliar o leque sobre as 

contribuições que as investigações feitas sobre a prática docente podem oferecer à área 

educacional, mais especificamente, aos estudos concernentes à formação em serviço.  

                                                
18 A etimologia do termo currículo advém da palavra latina curriculum, que significa “pista de corrida”, constituindo uma 
parte do estádio (stadium) onde se realizavam competições atléticas e torneios equestres.  
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O embasamento teórico-metodológico que pretendemos utilizar trará as contribuições 

de Lev Vigotski19, da Psicologia sócio-histórica e de outros autores que seguem seus 

pressupostos. Autores como: Aguiar, Bock, Ciampa, Clot, Libâneo, Pimenta,  Rios, Saviani e 

outros, servirão como rede de proteção teórica para os  estudos e discussão de conceitos que 

requerem maior aprofundamento no decorrer dessa pesquisa. A abordagem de pesquisa 

pretendida para análise do fenômeno  será a qualitativa e,  para o devido esclarecimento dessa 

abordagem, recorreremos à González Rey, Gatti, entre outros autores que abordam a questão 

das abordagens de pesquisa. 

Nos capítulos seguintes, faremos uma revisão de literatura sobre a temática de 

formação de professores e posteriormente esclareceremos os pressupostos teóricos e 

metodológicos adotados nesta pesquisa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
19 Por não haver ainda, uma padronização na forma de grafar o nome do autor (VYGOTSKY, VYGOTSKI, VIGOTSKI), 
optamos por utilizar, nesta pesquisa, a grafia Vigotski, que vem sendo utilizada em recentes trabalhos publicados no 
Brasil. 
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2. FORMAÇAO DE PROFESSORES 
 

2.1. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL 

 

Faz parte do debate educacional recente a garantia da qualidade na educação. Foram 

criados indicadores de qualidade, revelados por meio de mecanismos de avaliação externa 

para identificar a qualidade do ensino e da aprendizagem de cada escola e consequentemente 

da educação. Uma das maneiras para alcançar esta qualidade e que está sendo colocada em 

evidência é o investimento na formação do professor.  Podemos citar como exemplo o Plano 

Nacional de Educação – PNE, instituído pelo PL 8530/10 que estabelece as metas a serem 

alcançadas pelo país até 2020. Entre as metas estabelecidas está a preocupação com a 

formação dos professores. Esta preocupação é retratada mais especificamente na meta número 

16 e suas respectivas estratégias conforme a redação do documento20: 

 
Meta 16: Formar cinquenta por cento dos professores da educação básica 
em nível de pós-graduação lato e stricto sensu e garantir a todos formação 
continuada em sua área de atuação. Estratégias: 16.1 Realizar, em regime 
de colaboração, o planejamento estratégico para dimensionamento da 
demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta por parte 
das instituições públicas de educação superior, de forma orgânica e 
articulada às políticas de formação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 16.2 Consolidar sistema nacional de formação de professores, 
definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e 
processos de certificação dos cursos. 16.3 Expandir programa de 
composição de acervo de livros didáticos, paradidáticos, de literatura e 
dicionários, sem prejuízo de outros, a ser disponibilizado para os professores 
das escolas da rede pública de educação básica.16.4 Ampliar e consolidar 
portal eletrônico para subsidiar o professor na preparação de aulas, 
disponibilizando gratuitamente roteiros didáticos e material suplementar. 
16.5 Prever, nos planos de carreira dos profissionais da educação dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, licenças para qualificação 
profissional em nível de pós-graduação stricto sensu. 
 

Em contrapartida, para que a meta acima estabelecida favoreça, além da garantia do 

acesso, a qualidade da formação oferecida,  será necessário um olhar mais criterioso aos 

cursos de formação de professores que estão sendo ofertados atualmente. Uma pesquisa21 

realizada pela Fundação Carlos Chagas sobre a formação de professores no Brasil, aponta 
                                                
20 Plano Nacional de Educação – PNE 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br  Acessado em: 23 de abril de 2012. 
21 Disponível em: http://www.fvc.org.br/estudos-e-pesquisas/avulsas/estudos1-3-formacao-professores.shtml?page=6  
Acessado em: 23 de abril de 2012. 
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situação preocupante em instituições de ensino superior que formam professores para atuar 

em educação básica. A pesquisa indica a necessidade de reformas nos padrões institucionais e 

na oferta de cursos, bem como um monitoramento mais rigoroso. Portanto, precisamos 

urgentemente de investimento, mas também de reformas nos cursos de formação.  

Falar da importância de investimento na formação de professores não é tema atual e de 

exclusividade do Brasil. Porém, não há pretensão de fazer um resgate histórico ou abarcar 

todos os estudos a respeito dessa temática no contexto deste trabalho. Mas é importante 

esclarecer que temos a clareza sobre a deterioração que vem sofrendo a profissão docente no 

mundo.  Entretanto, a preocupação que paira sobre  a formação de professores no Brasil 

requer um breve histórico sobre a questão do preparo dos professores para exercer a profissão, 

para isso, utilizaremos os estudos de Dermeval Saviani22: Formação de professores: aspectos 

históricos e teóricos do problema no contexto brasileiro23.  

Segundo o autor, no Brasil, “a questão do preparo de professores emerge de forma 

explícita após a independência”, esta preocupação já havia sido suscitada em outros países, 

advinda da Revolução Francesa, por ter sido colocado o problema da instrução popular.  O 

autor, ao examinar a questão pedagógica e articulá-la com as diferentes transformações 

ocorridas nos dois últimos séculos na sociedade brasileira, faz a distinção e a divide em seis 

períodos da história do Brasil. 

 O primeiro período, o autor denomina de “O período de ensaios intermitentes de 

formação de professores (1827 – 1890)”. Em 15 de outubro de 1827, é promulgada a Lei das 

Escolas de Primeiras Letras, iniciando e deixando clara a preocupação com a questão da 

formação de professores.  A lei estipulava que os professores fossem instruídos no método 

mútuo24, adotado para o ensino nas Escolas de Primeiras Letras. Só em 1834, com a 

promulgação do Ato Adicional, quando a instrução primária passa a ser de responsabilidade 

das províncias, foram criadas as Escolas Normais, a fim de garantirem a preparação de 

professores para as escolas primárias, seguindo os padrões dos países europeus.  

                                                
22  É Professor Emérito da UNICAMP e Coordenador Geral do Grupo de Estudos e Pesquisas "História, Sociedade e 
Educação no Brasil" (HISTEDBR). Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Filosofia e História da 
Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação brasileira, legislação do ensino e política 
educacional, história da educação, história da educação brasileira, historiografia e educação, história da escola pública, 
pedagogia e teorias da educação. 
23 Revista Brasileira de Educação v.14 n.40 jan./abr. 2009. 
24 BASTOS, Maria Helena Camara. FARIA FILHO, Luciano Mendes. Orgs. A escolar elementar no século XIX. O 
método Monitoria /mútuo. Passo Fundo. Ediupf, 1999.  
O principal elemento que definia e caracterizava o Método Mútuo era o uso de monitores no ensino. A difusão da 
instrução elementar às massas trabalhadoras exigia a racionalização do ato pedagógico, pela rapidez em 
ensinar, pelo baixo custo, pela discipl ina e ordem, pelo uso de poucos professores e vários alunos-mestres.  
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Nesse período, o que predominou nas Escolas Normais foi a preocupação com o 

domínio do conhecimento que seria transmitido aos alunos nas escolas de primeiras letras, 

desconsiderando qualquer preparo didático-pedagógico. As Escolas Normais foram alvo de 

contestação, consideradas “muito onerosas, ineficientes qualitativamente e insignificantes 

quantitativamente, pois era muito pequeno o número de alunos formados”, posição assumida 

por Couto Ferraz, então presidente da Província do Rio de Janeiro, que fechou a Escola 

Normal de Niterói em 1849. A proposta dele foi colocar adjuntos para atuarem nas escolas 

junto aos regentes de classe e assim, novos professores seriam preparados, dispensando a 

instalação de novas Escolas Normais. A proposta não foi bem sucedida e os cursos normais 

continuaram. A Escola Normal de Niterói, que foi a pioneira,  foi reaberta em 1859. 

O segundo período da história de formação de professores, definido pelo autor foi “o 

estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais (1890-1932)”.  O marco desse 

período foi a reforma da instrução pública do estado de São Paulo em 1890, seus 

reformadores estavam preocupados em preparar professores nos modernos processos 

pedagógicos e com cabedal científico adequado às necessidades da época. O enriquecimento 

dos conteúdos curriculares anteriores e a ênfase nos exercícios práticos de ensino eram os dois 

vetores da reforma.  A principal inovação foi a criação da escola-modelo anexa à Escola 

Normal. A reforma da Escola Normal expandiu-se para as principais cidades do interior de 

São Paulo e tornou-se referência para outros estados do país, recebendo educadores de 

diferentes estados para observar e estagiar com os professores paulistas, garantindo a fixação 

do padrão da Escola Normal. 

O terceiro período, o autor denomina como sendo “de organização dos institutos de 

educação (1932-1939)”. Após a primeira década republicana, não houve avanços 

significativos na expansão do padrão da Escola Normal, sobressaindo a marca dominante da 

transmissão dos conhecimentos. Surgem os institutos de educação inspirados no ideário da 

Escola Nova25: o primeiro em 1932, no Distrito Federal, concebido e implantado por Anísio 

                                                
25 Escola Nova é um dos nomes dados a um movimento de renovação do ensino que foi especialmente forte na 
Europa, na América e no Brasil, na primeira metade do século XX . "Escola Ativa" ou "Escola Progressiva" são termos 
mais apropriados para descrever esse movimento que, apesar de muito criticado, ainda pode ter muitas ideias 
interessantes a nos oferecer. Os primeiros grandes inspiradores da Escola Nova foram o escritor Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778) e os pedagogos Heinrich Pestalozzi (1746-1827) e Freidrich Fröebel (1782-1852). O grande 
nome do movimento na América foi o filósofo e pedagogo John Dewey (1859-1952). O psicólogo Edouard Claparède 
(1873-1940) e o educador Adolphe Ferrière (1879-1960), entre muitos outros, foram os expoentes na Europa. No Brasil, 
as ideias da Escola Nova foram introduzidas já em 1882 por Rui Barbosa (1849-1923). No século XX, vários 
educadores se destacaram, especialmente após a divulgação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932. 
Podemos mencionar Lourenço Filho (1897-1970) e Anísio Teixeira (1900-1971), grandes humanistas e nomes 
importantes de nossa história pedagógica. Dispomível em: http://www.educacional.com.br/glossariopedagogico. Acesso 
em: 11/03/2012. 
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Teixeira e dirigido por Lourenço Filho; o segundo, em 1933, em São Paulo, implantado por 

Fernando de Azevedo. Anísio Teixeira, em 1932, transformou a Escola Normal em Escola de 

Professores, com o intuito de sanar deficiências encontradas na constituição da primeira. A 

escola de professores contava com um currículo, já no ano inicial, formado pelas seguintes 

disciplinas: “1) biologia educacional; 2) sociologia educacional; 3) psicologia educacional; 4) 

história da educação; 5) introdução ao ensino, contemplando três aspectos: a) princípios e 

técnicas; b) matérias de ensino abrangendo cálculo, leitura e linguagem, literatura infantil, 

estudos sociais e ciências naturais; c) prática de ensino, realizada mediante observação, 

experimentação e participação como suporte ao caráter prático do processo formativo, a 

escola de professores contava com uma estrutura de apoio que envolvia: a) jardim de infância, 

escola primária e escola secundária, que funcionava como campo de experimentação, 

demonstração e prática de ensino; b) biblioteca central de educação; d) bibliotecas escolares; 

e) filmoteca; f) museus escolares; g) radiodifusão”. O período é marcado pela busca do 

caráter científico dos conhecimentos da Pedagogia. 

O quarto período, o autor retrata como sendo “de organização e implantação dos 

cursos de pedagogia e de licenciatura e consolidação do padrão das Escolas Normais (1939-

1971)”.  Houve a elevação dos institutos de educação de São Paulo e Distrito Federal ao nível 

universitário, sendo incorporados o paulista à Universidade de São Paulo, fundada em 1934, e 

o carioca em 1935, à universidade do Distrito Federal.  O marco desse período é a 

organização nacional dos cursos superiores de formação de professores para as escolas 

secundárias, considerando o currículo adotado pelos institutos de educação. O decreto n. 

1.190, de 4 de abril de 1939 é que definiu a organização dos cursos para todo o país, 

colocando como referencia à Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Essa 

organização tinha um modelo a ser seguido nacionalmente, conhecido como 3+1. 

O modelo 3+1, significava que os três (03) primeiros anos eram de disciplinas 

específicas e apenas  o último ano (1) para  formação de docentes para as Escolas Normais, ou 

seja, formar professores. Com essa passagem para nível universitário, os cursos perderam sua 

referência de origem, ou seja, a base  das escolas experimentais, responsáveis pela busca do 

caráter científico da formação do professor.  

A Lei Orgânica do Ensino Normal, conhecida a partir do decreto-lei n. 8.530, de 2 de 

janeiro de 1946, aprovado em âmbito nacional, estabelecia uma nova estrutura para o curso 

normal, passando a ser simétrico ao demais cursos de nível secundário. Em síntese, tantos os 

cursos normais como os de licenciatura e Pedagogia, dispensaram a exigência de escolas-
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laboratório e concentraram-se em um currículo composto por um conjunto de disciplinas a 

serem frequentadas pelos alunos, vendo nestas, a garantia de formação profissional do futuro 

professor.  

O quinto período, o autor define como “o período de substituição da Escola Normal 

pela habilitação específica de Magistério (1971-1996)”. A lei n. 5692/71 (LDB – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional), implantada mediante as exigências que o golpe 

militar de 1964 impôs ao campo educacional, trouxe consequências à estrutura do curso 

normal. Ao adotar um currículo mínimo nacional, com um núcleo comum, obrigatório em 

todo o país e outra parte diversificada, visando à formação especial, bem como, a alteração de 

ensino primário e médio para 1o e 2o graus, o magistério foi atingido na sua estrutura 

curricular, gerando dispersão e precariedade, pois o antigo curso normal cedeu lugar a uma 

habilitação de 2o grau, obedecendo ao parecer aprovado em 06 de abril de 1972, n. 349/72, 

que instituiu a habilitação específica do magistério (HEM) para o ensino até a 6a série do 1o 

grau.  

Em 1982, o projeto Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério 

(CEFAMs), criado no estado de São Paulo, veio como tentativa de sanar os prejuízos 

causados pelas mudanças na estrutura do curso normal. Porém, não foi dada continuidade ao 

projeto, por ele não alcançar quantitativamente o resultado esperado. A lei 5692/71, também 

previu a habilitação específica de professores em nível superior (Pedagogia), em cursos de 

licenciatura curta (3 anos) ou plena (4 anos) para ministrar aulas nas últimas séries do 1o grau 

e para o ensino de 2o grau.  

Além de formar professores para ministrar aulas, o curso de Pedagogia também 

habilitava especialistas em Educação (diretores de escola, orientadores educacionais, 

supervisores escolares e inspetores de ensino). Um movimento pela reformulação da nova 

estrutura imposta para os cursos de formação de professores defendeu um principio de 

formação para todos os profissionais da educação, incluindo a educação infantil. Os cursos de 

Pedagogia passaram então, a formar professores para educação infantil e para as séries iniciais 

do ensino de 1o grau (ensino fundamental). 

O sexto e último período, o autor denomina como o  “advento dos Institutos 

Superiores de Educação e das Escolas Normais Superiores (1996-2006)”. A nova LDB, 

promulgada em 20 de dezembro de 1996, não correspondeu à expectativa de equacionar 

melhor o problema da formação docente no Brasil, com o fim do regime militar. A alternativa 

adotada pela lei que sinalizou uma tendência de baixo nivelamento dos cursos de formação de 
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professores foi introduzir os institutos superiores de educação e as Escolas Normais 

Superiores aos cursos de pedagogia e licenciatura. O rebaixamento dos cursos traz como 

consequências, uma formação mais aligeirada, mais barata e de curta duração.  

 Percebemos nos estudos de Saviani, conforme aponta a avaliação histórica feita por 

ele, que os cursos de formação de professores têm um histórico político de desqualificação do 

profissional da área da Educação. Segundo o autor, esta desqualificação é intencional. Ela 

revela fortes consequências e mudanças na carreira do professor. O fácil acesso ao curso, pelo 

preço mais popular e pelas condições oferecidas para ser realizado - muitos cursos são 

oferecidos à distância – deram a oportunidade a pessoas de camadas mais carentes 

ingressarem ao ensino superior. O fácil acesso, para muitos, foi tido como um avanço, pois 

gerou oportunidade de melhora na qualidade de vida de pessoas de camadas menos 

favorecidas. Porém, a qualidade dos cursos de formação de professores não alcançou a mesma 

proporção da quantidade de oferta, trazendo fortes consequências à profissão docente: a 

desqualificação profissional. 

 Outra questão importante, entre outras, que podem afetar diretamente a formação do 

professor são as condições salariais. Os salários baixos atuam perversamente, por não 

alcançar um valor que possa custear uma boa formação, e ainda, ao obrigar o profissional a 

assumir várias jornadas de emprego impossibilitando-o de investir em formação. A questão 

salarial também significou o afastamento da possibilidade, para muitos, de ingressar na 

carreira de professor.  

 A seguir, trazemos uma pesquisa da Fundação Carlos Chagas que aponta alguns 

fatores para o afastamento da carreira docente. 

 

 2.2.  A CARREIRA DOCENTE 

 

         A carreira docente, nos últimos anos, vem passando por uma situação de 

esvaziamento. O afastamento da possibilidade de seguir a carreira docente é cada vez mais 

presente. A desqualificação profissional e os baixos salários são tidos como os principais 

responsáveis por esse fenômeno de afastamento da carreira docente. Os resultados de uma 

pesquisa26, feita com 158 ex-professores da rede pública de ensino do Estado de São Paulo, 

revelou que os fatores que mais contribuíram para que eles abandonassem a profissão 

                                                
26 LAPO, Flavinês Rebolo e BUENO, Belmira Oliveira. Professores, Desencanto Com A Profissão E Abandono Do 
Magistério - Cadernos de Pesquisa, n. 118, p. 65-88, março/ 2003. 
http://www.scielo.br/pdf/cp/n118/16830.pdf 
Acessado em: 19/09/2012 
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docente, além dos baixos salários, foram também, as condições precárias, a insatisfação no 

trabalho e o desprestígio profissional. Estes resultados apontam que o fator salarial é 

fundamental, porém é necessário um olhar mais abrangente, que inclua outras questões de 

igual importância, como podemos perceber no trecho extraído da pesquisa:  

 
Por se encontrarem inseridos em uma sociedade que se transforma muito 
rapidamente e que exige constantes mudanças e adaptações, eles se sentem 
insatisfeitos ao não conseguirem dar conta das exigências que lhes são feitas 
no campo profissional. As exigências nem sempre são claramente 
explicitadas e entendidas pelos professores, mas são sentidas mediante a 
percepção de que as coisas na escola não estão indo bem, de que por mais 
que se esforcem não conseguem atingir um nível de excelência exigido pela 
sociedade a ponto de reverter a situação de precariedade profissional em que 
se encontram. (p.77) 
 

Por meio de entrevistas com história de vida dos participantes, feitas com 16, dos 

158 ex-professores da rede estadual de ensino de São Paulo, a pesquisa analisou o processo 

vivido por eles até chegarem à exoneração do cargo e concluiu que este processo ocorre de 

forma lenta, envolvendo fatores pessoais e institucionais até chegar ao abandono definitivo, 

como fica claro no trecho abaixo: 
 

A ruptura total e definitiva dos vínculos estabelecidos com a escola e com o 
trabalho docente, mesmo quando estes já estão enfraquecidos pelas 
dificuldades e insatisfações, é muito difícil de ser realizada, como se pôde 
depreender das narrativas dos professores. A dificuldade de abandonar 
definitivamente o trabalho se deve a vários fatores. Um deles é o fato de que 
o estabelecimento desses vínculos custou esforços por parte da pessoa, e ter 
de afastar-se provocará, além da frustração, a sensação de fracasso, de ter 
sido malsucedida em seus esforços. Outro fator são perdas que o abandono 
implica. Tudo o que foi conquistado será perdido: o cargo, o trabalho, as 
pessoas. Serão perdidos também os sonhos e ideais relacionados ao ser 
professor, uma parte da identidade e uma parte da vida .. (p.79) 

  

 Os professores do grupo pesquisado que continuaram atuando em outras redes 

de ensino, ou seja, que permaneceram exercendo a docência, segundo análise da pesquisa: 

 
[...] afirmam que pretendem deixá-la. Se isto ocorrerá não se sabe, mas o 
fato a ser destacado é que, para esses professores, a insatisfação com o 
trabalho permanece e, se não for revertida, provavelmente, resultará, 
também, no abandono da profissão, como fizeram os demais professores 
entrevistados. (p.86-87) 
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      Em pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas27, sobre a atratividade da carreira 

docente (Gatti, Tartuce, Nunes e Almeida, 2009), com jovens concluintes do ensino médio de 

escolas públicas e privadas, revela, no que diz respeito às percepções sobre o “ser” professor e 

o trabalho docente, que tanto os alunos da escola pública como os da privada, possuem uma 

opinião não divergente sobre a atratividade da carreira docente, como mostra a citação abaixo: 

 
[...] os alunos associam, quase que simultaneamente, aspectos positivos e 
negativos à profissão docente. Em geral, "ser professor" "é sofrer, né" 
(Antonio, escola pública, Taubaté), é trabalhar muito, ser mal remunerado e 
ter nenhum ou quase nenhum reconhecimento social. Os jovens percebem o 
professor como um profissional desvalorizado e vários deles destacam que 
essa desvalorização é excessiva no caso brasileiro, pelo "baixo salário" e 
pela "carga horária excessiva. (p.34-35) 

 

A pesquisa revela ainda que os alunos, na sua maioria, têm uma admiração acentuada 

pela figura do professor, atribuindo a ela uma grande importância para transformação da 

sociedade. Mas também associam a profissão do professor a uma missão, um sacerdócio; para 

ser professor tem que ter dom e aceitar o sofrimento acarretado pela escolha.  

 A pesquisa nos traz como resultado que, apesar de todo o reconhecimento da 

importância do professor, mostrada pelos alunos pesquisados, a carreira docente não se 

apresenta como possibilidade de escolha profissional para os mesmos, ao contrário, há um 

expressivo e preocupante distanciamento de ser um profissional da educação.  Para melhor 

entendimento, vejamos no gráfico abaixo os resultados obtidos a partir da indicação para 

prestar vestibular, feita pelos estudantes participantes da pesquisa. 

                                                
27 Disponível em: http://cenpec.org.br/biblioteca/educacao/estudos-e-pesquisas/atratividade-da-carreira-docente-no-
brasil . Acesso em: 16/03/2012 
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(p.42) 

 Outros fatores relevantes nessa pesquisa são referentes ao gênero e a influência dos 

pais sobre a opção de escolha da carreira docente e ao tipo de escola que estudam. Os dados 

obtidos revelam predomínio do gênero feminino e quanto mais alta a escolaridade dos pais, 

menor a manifestação de escolha pela carreira docente, e ainda, a rejeição da escolha da 

profissão por alunos das escolas privadas como podemos observar abaixo: 

 
Entre 31 alunos que manifestaram intenção de seguir a docência em sua 
primeira opção de escolha profissional, há um predomínio de mulheres 
(77%) e de pardos ou mulatos (48%). A escolaridade de seus pais aparece 
como fator de diferenciação: chama a atenção à tendência observada de que, 
quanto maior o nível de instrução dos pais, menor a intenção de ser 
professor. (p.42) 
 

Nas escolas particulares, os estudantes, na sua maioria, não têm a intenção 
em ser professor. Vários alunos até admitem que pensaram na docência em 
algum momento, mas não como uma profissão, e sim hobby. Ao ouvirem a 
pergunta, o "não" foi uma resposta até automática de alguns, com expressões 
de rejeição. Passados alguns segundos, vieram as respostas sistematizadas, 
mais "politicamente corretas", ainda assim, sempre acompanhadas de uma 
negativa. A rejeição à profissão é ainda mais gritante quando se referem ao 
pedagogo. (p.48) 
 



  49 

 Diante do que foi apresentado anteriormente, percebemos que os professores atuais 

são, na sua maioria, mulheres e formados na escola pública. Fica então, segundo a pesquisa, 

uma imagem de que a educação privada é de melhor qualidade e que dificilmente, os alunos 

formados por esta, optarão pela carreira docente, deixada, a priori, para os alunos da educação 

pública, ou seja, pessoas das camadas menos favorecidas. O ensino da escola pública tende a 

ser visto como de má qualidade, o que também é revelado nas falas dos alunos desta pesquisa. 

A escola pública sendo vista como de má qualidade e responsável pela formação da maioria 

dos profissionais que atuarão na Educação, tende a ser culpabilizada por retroalimentar as 

condições precárias de ensino e da profissão docente.  

 O resultado da pesquisa nos faz refletir sobre a qualidade duvidosa dos cursos de 

graduação que são oferecidos para formação de professores no Brasil. Será que os cursos de 

formação de professores estão preparados e/ou preocupados em formar profissionais que 

possam reverter a situação da educação brasileira? Os modelos atuais de ensino superior 

conseguem atender a demanda dos alunos de escolas públicas, candidatos a futuros 

professores? Não causa admiração os cursos serem oferecidos cada vez mais, de forma 

aligeirada. Qualquer pessoa, se parar para pensar mais cuidadosamente, vai perceber a 

perversidade da situação aqui levantada, considerando, é claro, os dados da pesquisa 

apresentada.  

 A formação do profissional docente deveria ser a base fundante da qualidade da 

educação, pois “a qualidade da educação depende, em primeiro lugar, da qualidade do 

professor” (DEMO, 2002, p. 72). O professor tem a responsabilidade de formar pessoas,  

portanto torna-se fundamental que este, tenha uma boa formação. Nesse sentido, Demo (2002, 

p. 79) compreende que, mais do que de qualquer outro profissional, a sociedade espera do 

professor uma “formação primorosa”. Diante dessa afirmação,  a formação inicial do 

professor merece atenção especial, por constituir-se não apenas como pré-requisito legal ao 

exercício da profissão, mas também por ser o substrato sobre o qual será construída toda sua 

carreira. 

 No entanto, não podemos nos deter apenas na formação inicial. É imprescindível que o 

ser humano, independente da carreira escolhida, invista na sua formação contínua, pois 

estamos sempre em constante movimento de aprendizagem.  O investimento na formação 

contínua é fundamental para o exercício da profissão. Espera-se encontrar no professor um 

profissional atualizado  sobre as teorias pedagógicas vigentes e capaz de dominar as técnicas 

mais eficazes no processo de ensino-aprendizagem. Para isto ocorrer de alguma forma, é 
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necessário investir, não apenas na formação inicial, mas também na continuada. Conforme 

Marques (2000, p. 207), “a educação continuada [...] não pode entender-se apenas como 

reparo a uma inadequada preparação anterior”, é preciso entendê-la como processo 

fundamental e inerente à carreira do professor, conforme estamos defendendo.  

 No capítulo seguinte, entraremos na questão da formação continuada, em especial a 

formação em serviço, que surge como uma alternativa para melhorar as condições de ensino 

e, consequentemente da profissão docente, em especial, do professor da escola pública, diante 

da situação precária que esta se encontra.  
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3. FORMAÇÃO EM SERVIÇO 
 
3.1. FORMAÇÃO EM SERVIÇO: uma necessidade 

 
Ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira às 4 horas da tarde... 
Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma 
educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. 
(Paulo Freire, 1991, p.32) 

          

 Muitas são as nomenclaturas dadas à necessidade profissional de renovação, 

atualização e aprimoração do conhecimento para continuar exercendo uma profissão e atender 

às necessidades do mercado de trabalho. Cursos de treinamento, reciclagem, atualização, 

capacitação e aperfeiçoamento profissional... Na educação, o termo utilizado atualmente é 

formação.  

 Porém, pretendemos entender formação de uma forma diferente daquela pensada 

apenas para atender às expectativas do mercado de trabalho, de formação mecânica e 

tecnicista, dentro dos padrões neoliberalistas. Nosso entendimento caminha em outra direção. 

 Há um mercado borbulhante de ofertas de formação para profissionais da área 

educacional  que vão,  desde a formação inicial (graduação) à formação continuada (cursos de 

aperfeiçoamento profissional). Diga-se de passagem, a abundância de cursos de formação não 

consegue atender, na sua maioria, a qualidade desejada para formar um bom profissional e 

mesmo que atendesse, não seria capaz de tornar o professor autossuficiente em seus 

conhecimentos para o resto da carreira, isto é improvável, pois nenhum saber é finito. Gatti 

(2011) afirma que investir em formação continuada é tão importante quanto investir na 

formação inicial, pois só assim teremos profissionais com autonomia suficiente para opinar de 

forma na escolha da formação necessária à sua carreira.  Nas palavras da autora: 

 
Investir maciçamente na formação inicial dos professores, de modo que a 
Formação Continuada não precise atuar retrospectivamente e, portanto, de 
forma compensatória, encarregando-se do desenvolvimento profissional dos 
docentes. Isso significa uma Formação Continuada prospectiva, por meio da 
qual o professor ganha em autonomia, inclusive para opinar em que aspectos 
e de que modo entende ser preciso aprimorar-se. Assim, torna-se possível 
articular a formação inicial com a continuada, a fim de que esta última, 
amparando-se na primeira, coloque os docentes, entre outras metas, em 
compasso com as mudanças ocorridas no campo educacional. (p. 104) 
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 Como já pontuamos, os cursos de graduação que estão sendo ofertados aos 

profissionais da Educação parecem não atender às necessidades reais da prática educativa. 

Esta formação fragilizada favoreceu o questionamento de várias instâncias da sociedade sobre 

a qualidade da escola e do professor que nela atua, o que resultou numa busca de possíveis 

alternativas para suprir à dita - má qualidade da escola e do professor do ensino público. 

 A maior preocupação dos governantes é encontrar métodos e técnicas para alcançar 

resultados satisfatórios a serem aplicados no processo de ensino-aprendizagem, ou melhor, 

obter a qualidade desejada para a educação brasileira estar minimamente capaz de fazer parte 

de um ranking mundial (PISA)28. Prova disto são as avaliações externas realizadas atualmente 

em larga escala para diagnosticar o sistema educacional brasileiro (Prova Brasil, Provinha 

Brasil, Ideb, ENADE) 29.  

 A formação continuada e a formação em serviço surgiram, inicialmente, como opções 

para melhorar as condições de ensino, principalmente o público, pois os governantes,  diante 

dos inúmeros problemas da educação no Brasil, principalmente nos últimos 30 anos, muitos 

deles, revelados em  pesquisas que denunciavam o alto índice de evasão e exclusão nas 

escolas públicas - o fracasso escolar30 -  precisaram pensar em formas alternativas para 

melhorar as condições de ensino.  

 Segundo Aquino (2001)31, a formação docente em serviço, ou como nomeamos neste 

texto – formação em serviço -  surgiu como uma das propostas do poder público, a fim de 

requalificar a ação escolar, visto que a escola e os professores, principalmente da esfera 

pública, passavam e estão passando por um momento de desvalorização e descrédito, 

conforme revela o autor: 
 
A multiplicidade de entraves na ação docente e os resultados socialmente 
questionáveis da prática escolar figuram como os  motivadores fundamentais 
da expansão e valorização da formação profissionalizante no interior da  
prática educativa, provocando uma nova interpretação dos modelos 
disponíveis segundo os quais a formação profissional do professor fora até 
então demarcada, temporal e espacialmente. (p.216) 
 

 O autor segue esclarecendo sobre a mudança no modelo de formação de professores. 
 

                                                
28 Para saber mais, consultar: http://www.oecd.org/pisa/ 
29 Para saber mais sobre as avaliações externas, consultar: http://portal.mec.gov.br/ 
30 Para saber mais sobre o fracasso escolar, ler: PATO, Maria Helena S. A produção do fracasso escolar. São Paulo: 
T.A. Queiroz,1996. 
31 AQUINO, Julio Groppa e MUSSI, Monica Cristina. As vicissitudes da formação docente em serviço: a proposta 
reflexiva em debate. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.27, n.2, p.211-227, jul./dez. 2001 
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De um modelo formativo instalado num intervalo de tempo anterior ao 
ingresso no exercício efetivo da profissão e que se organizava em âmbitos 
distintos daquele que seria seu lócus de trabalho, instauraram-se práticas 
formativas docentes que passam a ocorrer justapostas à experiência do ofício 
e, mais recentemente, no próprio local de trabalho. 
Essas práticas, de uma maneira geral, passam a ser reconhecidas e nomeadas 
na realidade brasileira como “formação docente em serviço”. (p.216) 

 

 Como o autor aponta, a formação continuada é uma prática formativa que ocorre 

juntamente com a atividade docente, ou seja, durante o período em que o professor exerce a 

profissão docente. Fazem parte dessa formação, cursos oferecidos, no caso do ensino público, 

pelas secretarias de ensino e instituições conveniadas. A Formação em serviço é uma prática 

mais recente e diferencia-se no conjunto de cursos de formação continuada por ocorrer no 

local de trabalho do docente, no caso dos professores, na unidade escolar. Fusari (1998),  

afirma que essa prática é oriunda da Gestão Erundina (1989-1982) quando foram criados os 

“grupos de formação”, segundo o autor, essa modalidade, ainda permanece nas escolas da 

rede municipal de ensino de São Paulo reconhecida como “horários coletivos”. Atualmente, 

temos nas escolas municipais de São Paulo, dentro dos horários coletivos, o PEA – Projeto 

Especial de Ação32, que é constituído como um plano de ação, como o próprio nome indica, a 

fim de elaborar instrumentos articulados com o projeto pedagógico da escola, voltados 

essencialmente, para suprir às necessidades dos educandos; estas ações, visam ao 

aprimoramento da prática educativa e melhoria da qualidade de ensino. 

 Aquino (2001, p. 213), critica as iniciativas de formação docente em serviço 

organizadas anteriormente à gestão popular - expressão utilizada pelo autor para denominar a 

gestão da então prefeita Luiza Erundina (1989-1992) - atribuindo a estas um caráter 

pragmático, mesmo quando ocorriam em espaços descentralizados e em tempo ampliado. Na 

gestão popular, a ênfase centrava-se numa perspectiva mais ampla de educação, com uma 

preocupação voltada para o processo educativo como um todo.  

 Fusari (1998) afirma que as formações de professores oferecidas pela Secretaria 

Municipal de São Paulo anteriores à gestão Erundina restringiram-se à participação de 

educadores em situações formativas pontuais (cursos, palestras etc.), caracterizando-se no 

geral, por um conjunto de ações descontínuas, parceladas, sem conexão entre si, e, ainda, com 

grande rotatividade de pessoas, condição esta que privilegiava o caráter imediatista de seus 

objetivos. O autor defende a construção de uma política que possa “superar a fragmentação e 

                                                
32 Mais informações sobre a organização das escolas municipais acessar: portalsme.prefeitura.sp.gov.br 
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a desarticulação” vindas da formação inicial, possibilitando a participação ativa dos 

professores nos processos de formação.  

 O que Aquino (2001), defende, é a formação em serviço comprometida com a 

concretização de uma escola pública de qualidade. O autor cita Saul (1993), para embasar sua 

defesa em prol de uma “escola pública popular e democrática de boa qualidade”, com garantia 

do desenvolvimento profissional dos que nela trabalham, pois, segundo o autor, o caminho é 

ter uma articulação entre a reorientação da democratização escolar e a formação contínua de 

professores.  

 A sugestão para a problemática da formação em serviço, segundo Thurler (2002, p. 

93), é romper com a “colcha de retalhos” da formação continuada clássica, formatada como 

um pacote de cursos sem conexão com os projetos das unidades escolares, provocando 

desinteresse, resistência e descaso por parte dos profissionais docentes.  

 Nas pesquisas de Gatti (2011), ela afirma que é necessário investir na formação em 

serviço, reconhecendo “... que a escola, sem a participação ativa deles (professores), não se 

transforma em um dos lócus privilegiados da Formação Continuada dos docentes” (p.105) e 

ainda “Ampliar o tempo dedicado às ações de formação continuada, de modo que elas não se 

restrinjam apenas às reuniões pedagógicas coletivas, na escola.” (p.106). A autora conclui 

que: 

 
[...] é importante elaborar políticas educacionais que permitam a 
coexistência de programas de desenvolvimento individual e coletivo, 
oferecendo aos docentes os subsídios necessários e suficientes para se 
aprimorarem em sua profissão. (p.107) 
 

 Freire (1998), ao discorrer sobre a relação entre ensino e aprendizagem/educador e 

educando, que entendemos inerente ao processo de formação, afirma que “ [...]é preciso que... 

desde do início do processo vá ficando cada vez mais explícito que, embora diferentes entre 

si, quem forma, se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser 

formado”. (1998, p.25). 

 Para finalizar este recorte sobre formação em serviço, encontramos nos dicionários de 

Língua Portuguesa a palavra formação definida como “ato ou efeito de formar ou formar-

se”.  A partir da nossa ótica, respaldada pela visão de mundo e homem, alicerçada na 

perspectiva da teoria sócio-histórica, podemos definir formação como um processo movente, 

inacabado e constante. Este processo é constituído de importantes momentos de reflexão 

sobre a realidade na qual o homem vive e atua, portanto intrínseco à história do sujeito. Ao 
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refletir sobre a realidade, o homem a significa, este movimento de significação poderá 

impulsioná-lo à realizar transformações significativas no âmbito pessoal e social.  
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4.  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  
 
4.1. A PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICA: compreensão do humano. 
 
 

A perspectiva sócio-histórica compreende o homem como ser social e histórico, como 

agente atuante e transformador do mundo. Segundo essa visão, o homem é historicamente 

constituído e desse modo tem condições de interferir na história, transformar a natureza e 

criar suas próprias necessidades. Necessidades que irão gerar outras e assim constituir um 

movimento complexo de busca constante de transformação do mundo para atender as 

necessidades humanas.  

As espécies animais não humanas nascem em um habitat muitas vezes modificado 

pelo homem e se desenvolvem filogeneticamente, para garantir a sobrevivência da espécie, 

estruturas diferenciadas para adaptação ao novo ambiente. O homem, além de adaptar-se a 

novos ambientes, também é capaz de criar, por meio da atividade que exerce, as condições 

fundamentais para garantir e melhorar sua sobrevivência. E assim, o homem torna-se 

responsável direto por sua evolução como sujeito individual, social e histórico, constituindo-

se potencialmente capaz de contribuir  direta e indiretamente para o desenvolvimento da 

humanidade, transformando o que é natural em social.  

O homem para pertencer ao gênero humano passa por um processo de humanização. O 

processo de humanização se dá quando o sujeito tem acesso à produção material e intelectual 

que foram acumuladas historicamente pela humanidade. Assim, o homem constitui-se nas e 

pelas mediações que ocorrem constantemente no processo de apropriação do conhecimento 

historicamente acumulado pela humanidade. E ao pertencer a essa humanidade constitui-se 

como ser individual, social e histórico ao mesmo tempo.  

Para compreendermos o homem na sua historicidade, precisaremos apreender os seus 

movimentos contraditórios, isto é, analisando todas as dimensões e relações que envolvem a 

sua condição social, individual, familiar, de gênero... A visão de historicidade defendida aqui, 

é de percebê-la como movimento marcado por contradições. A historicidade significa o 

próprio movimento e ao tentarmos apreender este movimento estaremos indo além da 

aparência imobilizante, transcendendo para a essência do fenômeno estudado.  

Para Vigotski, estudar um fenômeno, isto é, alguma coisa, historicamente ou em sua 

historicidade significa: 
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[...] estudá-la no processo de mudança: esse é o requisito básico do método 
dialético. Numa pesquisa abranger o processo de desenvolvimento de 
determinada coisa, em todas as suas fases e mudanças – do nascimento à 
morte - significa, fundamentalmente, descobrir sua natureza, sua essência, 
uma vez que “é somente em movimento que um corpo mostra o que é. 
(2007, p.68) 

 

A compreensão da historicidade do fenômeno só será evidenciada se buscarmos 

compreender o processo vivenciado por esse homem na sua trajetória de vida. É nessa 

trajetória do ser humano, que pode ser observado o movimento de apropriação da realidade e 

ao mesmo tempo de superação que produz algo novo, que será expresso pela singularidade 

desse ser que, sem dúvida, é constituída socialmente e historicamente. 

O movimento de apropriação da realidade ocorre numa relação dialética, na lógica das 

contradições33, dos contrários. A dialética aqui é entendida no sentido marxista, como ideia de 

oposição, de movimento contraditório e transformador.  Em contribuição ao entendimento do 

processo contraditório que configura a dialética, Severino explica que a dialética é: 

 
[...] uma evolução por contradição: esse é o processo dialético! As coisas 
vão evoluindo, mudando porque no seu próprio interior elas contêm sua 
própria negação, cada coisa sendo, portanto, ao mesmo tempo, igual a si 
mesma e ao seu contrário! Por isso, todas elas são atravessadas por um 
conflito interno, a luta dos contrários que as obriga a mudar passando 
sempre por um momento de afirmação, por um momento de negação e por 
um momento de superação, cada um deles se posicionando em relação ao 
seu anterior (SEVERINO, 1993, p. 135). 

 

Portanto, a partir da análise do processo, do movimento e da gênese deste movimento 

é que poderemos oferecer garantia para descrever, explicitar e explicar a essência do 

fenômeno na sua totalidade. O pesquisador, ao adotar o pensamento dialético, próprio da 

visão sócio-histórico, depara-se com um grande desafio. Este desafio é a exigência de um 

trabalho minucioso, cuidadoso e intenso, pois se trata de pensar a realidade como um todo, 

considerando como pontos fundamentais, a mediação, a historicidade e a contradição. É claro 

que o todo é criteriosamente analisado em suas partes para, a partir daí, entendermos melhor 

as conexões existentes em todo o processo analisado.  

                                                
33 A contradição dialética de Karl Marx é negação e superação; constituindo-se numa unidade das contradições, 
produzindo nessa síntese, a identidade da dialética. A dialética, portanto é ciência que mostra como as contradições 
podem ser concretamente (isto é, vir-a-ser) idênticas, como passam uma na outra, mostrando também porque a razão 
não deve tomar essas contradições como coisas mortas, petrificadas, mas como coisas vivas, móveis, lutando uma 
contra a outra em e através de sua luta (LEFEBVRE, 1983, p. 192). O conceito de dialética em Marx é reformulado a 
partir da dialética de Hegel.  



  58 

 Por tudo isso, é tão necessário entendermos melhor as categorias fundamentais que 

representam a realidade concreta, carregando o movimento que pretendemos apreender: 

histórico e contraditório. Por isso, apesar de já termos nos referido a algumas categorias, 

como mediação, atividade e historicidade, tentaremos explicitá-las melhor e ainda, trazer 

outras que serão abordadas em nosso estudo. 

Por categoria, na visão sócio-histórica, cuja base é o materialismo dialético, 

entendemos como um termo que remete a uma abstração do real; em outras palavras, trata-se 

de um constructo conceitual constituído por explicações apreendidas no movimento, ou seja, 

no processo de mudanças, contradições e relações entre o todo e suas partes em que o real 

apresenta-se e pode ser explicado. Portanto, categoria não é uma definição e sim uma 

delimitação daquilo que se pretende estudar. 

 

4.2. MEDIAÇÃO 
 

Podemos dizer que a mediação é uma categoria metodológica que permeia as demais 

categorias, pois permite a apreensão de uma ampla e dinâmica articulação do real, por 

carregar em si a materialidade e as contradições que o constituem.  Portanto, podemos definir 

mediação como algo dinâmico que contempla como unidade elementos contraditórios. O fato 

de constituir-se por elementos contraditórios nos leva ao entendimento de que tais “... 

elementos não podem ser vistos de forma dicotômica e imediata, mas como elementos, que 

apesar de diferentes, se constituem mutuamente, possibilitando um a existência do outro, 

numa relação de mediação”. (Aguiar; Ozella, 2006) 

Sendo assim, ao utilizarmos a categoria mediação, propiciamos uma ampliação de 

entendimento da realidade, pois esta: 

 
[...] nos permite romper as dicotomias interno-externo, objetivo-subjetivo, 
significado-sentido, assim como afastar-nos das visões naturalizantes, 
baseadas numa concepção de homem fundada na existência de uma essência 
metafísica. Por outro lado, possibilita-nos uma análise das determinações 
inseridas num processo dialético, portanto, não causal, linear e imediato, mas 
no qual as determinações são entendidas como elementos constitutivos do 
sujeito, como mediações. (Aguiar; Ozella, 2006, p.225) 
 

 Portanto, acreditamos que a realidade não pode ser olhada de forma linear e entendida 

numa relação causal e imediata.  Entendemos a realidade como um processo dialético. E 

assim, ao olharmos o processo de constituição do homem, estaremos considerando as 
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múltiplas determinações que o constituem, ou seja, as mediações que possibilitam sua relação 

com o mundo social e histórico.  

 

4.3.  CONTRADIÇÃO 

 

Para compreendermos a dimensão da realidade humana em sua totalidade, far-se-á  

necessário considerar, na análise interpretativa do fenômeno estudado, a contradição como 

categoria essencial e inerente ao processo de constituição do humano.  Nesse sentido, Cury 

(1985, p.30), afirma que a contradição não pode ser apenas uma categoria interpretativa do 

real, mas [...] ela própria existente no movimento do real, como motor interno do movimento, 

já que se refere ao curso do desenvolvimento da realidade. A realidade deve ser compreendida 

como dialética e contraditória, na qual todos os elementos que a constituem são determinados 

numa relação interna, mútua e antagônica.   

Podemos assim, definir a contradição como uma categoria de análise e interpretação 

do real que é constituída e se constitui por elementos contrários intimamente ligados numa 

relação dialética. Nessa relação, cada elemento constitui e é constituído pelo outro 

configurando um movimento de superação de determinada realidade.  Para que ocorra a 

superação dialética há um processo de negação da negação, pois para que surja o  “novo” é 

imprescindível negar o “velho”,  superá-lo, mas compreendendo que este “novo” traz em si os 

elementos do “velho” que já fora “novo” .  Em síntese, no processo de superação dialética, a 

negação de determinada realidade, bem como a conservação de elementos essenciais, 

constituintes da realidade negada e a elevação desses elementos a um nível superior,  ocorrem 

de modo simultâneo. Segundo Vieira Pinto: 

 
[...] a dialética interpreta o processo da realidade vendo nele uma sucessão 
de fenômenos, cada um dos quais só existe enquanto contradição com as 
condições anteriores, só surge por negação da realidade que o engendra, e se 
revelará produtivo de novos efeitos objetivos unicamente na medida em que 
estes, sendo o “novo” recém-surgido, negam aquilo que o produziu. Mas isto 
sendo já a negação do seu próprio antecedente, leva a que se conceitue o 
“novo” enquanto tal, como “negação de uma negação”. Justamente por ser 
uma negação, quando visto na perspectiva da sua gênese, é que aparece, do 
ponto de vista da realidade atual como a “posição” de algo original. Assim, o 
que existe porque é negativo (daquilo que provém) é ao mesmo tempo 
positivo (enquanto o novo agora se afirma existente). (1969, p.189) 
 

De acordo com a compreensão do processo de superação dialética, identifica-se no 

processo de desenvolvimento humano, um contínuo e incessante porvir, no qual se encontra a 
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potência criadora do ser humano. A contradição está presente em cada ato humano, na sua 

capacidade de criar o novo.  O novo surge impregnado por elementos “velhos” e já fadado a 

dar lugar a outros novos possíveis no desenvolvimento humano e da sociedade como um todo.  

Pois [...] a contradição é destruidora, mas também criadora, já que se obriga à superação, pois 

a contradição é intolerável. Cury, 1985, p.30  

A contradição integra o movimento que impulsiona o ser humano a transformar as 

condições sociais historicamente determinadas. Nesse sentido, torna-se imprescindível 

considerar a contradição na análise interpretativa do real.  Para identificarmos a contradição 

na dimensão da realidade humana é preciso compreendê-la como um movimento dinâmico e 

indispensável ao ser humano por conter elementos contrários que coexistem numa relação 

íntima, geradora de tensão, entre o que já existe e o que pode vir a existir.  Portanto, uma 

relação de conflito. E é nessa relação, na qual está instaurado o conflito, que há a 

possibilidade do surgimento do novo e da transformação do real. Faz-se necessário, nessa 

perspectiva de transformação do real, compreender o ser humano como agente com 

capacidade criativa e criadora das condições culturais, sociais e históricas da realidade em que 

vive.  Portanto, o ser humano é essencialmente um ser histórico, por fazer e ser, 

simultaneamente, a história da humanidade. Nesse sentido, a compreensão da categoria 

HISTORICIDADE é de suma importância para darmos prosseguimento ao nosso estudo.  

 

4.4.  HISTORICIDADE 

 
A categoria historicidade, da maneira que é abordada na perspectiva sócio-histórica, 

nos permite enxergar o homem como um ser potencialmente ativo e, portanto, dialeticamente 

constituído. Ela provoca um rompimento com a visão de homem estático e predestinado a 

seguir a linearidade do seu desenvolvimento biológico e/ou das características que lhe são 

impressas no decorrer da sua vida. O homem não é resultado de fatores puramente internos ou 

externos.  Ele se constitui nas e pelas mediações estabelecidas com a realidade que vivencia, 

com o momento histórico em que está inserido. O homem é um ser social, histórico e 

singular, pois ao relacionar-se com o mundo é afetado por ele e ao apropriar-se dos fatores 

constitutivos que determinam a realidade em que está mergulhado, constitui a sua 

singularidade. E assim, configura-se como a síntese das múltiplas determinações que 

estabelece com o social. Portanto, para compreender o homem, necessitamos apreendê-lo na 

sua gênese social e individual (Vigotsky, 2001).  
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É por meio da historicidade, categoria que permeia todo o processo de constituição do 

homem, que conseguiremos compreendê-lo. Para sustentar esta afirmação, nos valemos da 

perspectiva da visão sócio-histórica, na qual a categoria historicidade perpassa toda a 

discussão sobre o processo de constituição do ser humano. A categoria história, para Vigotski 

(2003, p.23), significa: “...abordagem dialética geral das coisas…” , portanto qualquer coisa 

tem sua história;  e “…história no próprio sentido, isto é a história do homem”. Desta forma, 

percebemos o materialismo histórico dialético servindo como matriz do pensamento do autor.  

Quando ressaltamos a importância da categoria historicidade para a compreensão do 

fenômeno a ser estudado é porque assumimos uma visão de homem como sendo um ser  

individual, social e histórico ao mesmo tempo. Em nossas análises temos que nos guiar pela 

idéia de que todas as suas expressões são individuais, históricas e sociais; que o sujeito 

expressa sua individualidade na negação e superação do social e histórico como tal, numa 

relação dialética, conservando sempre, desta forma, as mediações sociais e históricas como 

constitutivas da sua individualidade. 

A visão de homem aqui assumida está comprometida em enxergar a realidade em 

movimento constante de transformação – realidade histórica.  Compreender um determinado 

fenômeno significa estudá-lo no seu processo de mudança; significa apreendê-lo no seu 

movimento, na história. Portanto, significa olhar para a realidade e para os fenômenos que 

dela emergem como elementos moventes e multiderterminantes do sujeito.  

A historicidade constitui o ser humano mesmo antes do seu nascimento. Nascemos, 

vivemos na história e fazemos história; a história é um constante “vir a ser”, é movimento. 

Nascemos determinados pela história construída pela humanidade,  pela cultura que fazemos 

parte, pela sociedade em que vivemos, pela família da qual pertencemos. Isto não significa 

que negamos ou diminuímos a importância do aparato biológico na constituição do ser 

humano.  O ser humano terá os fatores genéticos como elementos constitutivos, porém, estes, 

ao longo da vida do sujeito, se humanizam, são afetados e constituídos pelo social e pela 

história, deixando de ser puramente genéticos, se integram na dialética interna do sujeito. 

Portanto, entender o homem compreendido na sua historicidade, é vê-lo como um ser 

constituído pela história da humanidade, expressa de forma dialética, na singularidade desse 

homem. O homem é, assim,  constituído nas e pelas relações, sempre mediadas , que ocorrem 

no e com o mundo.  É desta maneira, por meio das relações sociais estabelecidas na atividade 

com outros homens, que o humano se constitui. Seguiremos com a categoria ATIVIDADE 

para melhor entendermos a constituição deste humano. 
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  4.5. ATIVIDADE 

 

A categoria atividade pode ser entendida como aquela que explica um movimento 

composto por um conjunto de ações, no qual o homem, por meio das diferentes mediações 

estabelecidas no e com o mundo socialmente determinado, cria o novo. O novo surge a partir 

do processo de transformação das múltiplas experiências condensadas na constituição 

humana. Este processo é dialético, portanto, abarca a negação e a superação; superação esta, 

que sempre guarda elementos do que foi superado, garantia que o novo é sempre engendrado 

no “velho”; reconhecendo a importância do conhecimento construído e acumulado pela 

humanidade. Ao criar o novo, o homem transforma este mundo e transforma a si mesmo, a 

partir das suas necessidades e motivos.  

 A necessidade, aqui entendida, não está ligada diretamente ao biológico. Não 

negamos o papel fundamental exercido pelo fator biológico na constituição humana, pois este 

é o substrato do desenvolvimento do homem. Porém, ao entender o homem, como um ser 

histórico e socialmente constituído, devemos elevar nosso entendimento de necessidade à uma 

esfera que condensa o biológico e o social. Sendo assim, a necessidade, que é historicamente 

constituída, exerce uma tensão no indivíduo, mobilizando-o para que seja satisfeita, o que só 

será possível na relação com o mundo social e histórico.  

A atividade que o homem mantém com mundo é responsável pelos registros 

psicológicos necessários para constituí-lo. Ao atuar no mundo por meio da atividade, o 

homem afeta este mundo e é afetado por ele. A realidade cultural, social e histórica constitui 

mediação essencial na constituição do homem. Assim, o psicológico é constituído na relação 

do homem com o mundo, em um movimento de objetivação e subjetivação.  

Entendemos que o resultado da atividade humana é sempre coletivo e que só adquire 

um significado a partir da vivência social, mediada pela linguagem. Sendo assim, quando o 

homem produz suas necessidades e formas de subsistência, está não apenas constituindo o 

mundo social, a fim de melhorar sua condição de vida e sobrevivência, mas também está, ao 

mesmo tempo, se constituindo como sujeito individual, social e histórico.  

 

4.6. PENSAMENTO E LINGUAGEM 

 
O pensamento e a linguagem têm origens genéticas diferentes - as duas funções 

diferem em suas trajetórias ao longo do desenvolvimento humano.  Porém, é importante saber 
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que no processo de desenvolvimento cruzam-se muitas vezes, podendo até, em alguns 

momentos, caminharem juntas, ou melhor, imbricadas. O marco importante do cruzamento 

dessas duas funções, que até então caminhavam separadamente, dá-se por volta dos dois anos 

de idade, quando a criança descobre que as coisas têm nome. Este marco é reconhecido como 

um grande salto qualitativo no desenvolvimento humano, pois é nesse momento que a 

linguagem passa a servir ao intelecto, ou seja, o pensamento pode ser verbalizado de forma 

simbólica. É essa capacidade de representação mental, tipicamente humana, que nos 

diferencia de outros animais. E assim, pensamento e linguagem nunca mais se separarão. 

A linguagem configura-se em signos, entendidos como instrumentos convencionais 

para comunicação no meio social. Nas palavras de Aguiar (2009, p.100) “…os signos… são 

os meios de contato do indivíduo com o mundo exterior e também consigo mesmo…” . 

Vigotski explica que o papel dos signos vai além da sua função no desenvolvimento do 

pensamento, estendendo-se à evolução da história da consciência humana. Podemos dizer que 

o pensamento constitui um processo em constante transformação e a linguagem é uma forma 

de expressá-lo. 

Pensamento e linguagem constituem-se mutuamente, são inseparáveis, porém isso não 

significa que o pensamento é, na sua totalidade, expresso na linguagem, aparentando um 

processo mecânico, de relação causal. Ao contrário, o que ocorre é uma relação processual 

dinâmica, modificável e movente. Sendo assim, o pensamento pode ou não concretizar-se por 

meio da linguagem.  Vigotski (1998) afirma que: 

 
A relação entre o pensamento e a palavra é um processo vivo; o pensamento 
nasce através das palavras. Uma palavra desprovida de pensamento é uma 
coisa morta, e um pensamento não expresso por palavras permanece uma 
sombra. A relação entre eles não é, no entanto, já formada e constante; surge 
ao longo do desenvolvimento e também se modifica. (p.190) 
 
 

A linguagem é um produto social e histórico. É considerada um instrumento 

fundamental no processo de constituição do sujeito. Vigotski (1998) estudou a linguagem 

como uma função psíquica superior, definindo-a primeiramente como sendo social, ou seja, o 

resultado da relação entre os indivíduos com o mundo social e físico que o cerca, para, 

somente depois, ser interiorizada, como resultado da ação do próprio indivíduo, 

transformando-se assim, em um instrumento regulador do comportamento essencialmente 

humano.  
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Portanto, a linguagem tem papel essencial na constituição do humano, já que é por 

meio dela que o homem pode transmitir suas representações, de uma geração a outra, 

podendo também refletir sobre o mundo que cria e, ao criá-lo, pode estruturar seu 

pensamento. A palavra é parte integradora do processo de constituição humana e pode 

expressar o pensamento, ou seja, o pensamento alcança sua realização na palavra. Assim, em 

nossa pesquisa, iremos considerar a palavra como unidade fundamental de análise do 

pensamento do sujeito. 

 
4.7. SIGNIFICADO E SENTIDO 

 
Os significados, segundo Vygotsky, são produções históricas, sociais e culturais mais 

estáveis, por isso, “dicionarizadas”. Porém, esta estabilidade não significa que não ocorra o 

processo de transformação dos significados. São eles que permitem a comunicação e 

socialização das experiências produzidas pelos seres humanos. Como afirma Aguiar (2006, p. 

14), “Os significados referem-se, assim, aos conteúdos instituídos, mais fixos, 

compartilhados, que são apropriados pelos sujeitos, configurados a partir de suas próprias 

subjetividades.” 

Podemos dizer que o significado configura o ponto de partida para compreensão do 

sujeito. Para que o sujeito seja apreendido na sua totalidade - também movente e histórica - 

para além da sua aparência, é necessário adentrar para as zonas de sentidos. O sentido, ao 

contrário do significado, configura-se de forma particular, menos estável, mais dinâmico, 

complexo e com maior fluidez.  

O certo é que sentido e significado estão imbricados, inseparáveis, porém são 

diferentes entre si. Sentido e significado constituem um par dialético, uma unidade dos 

contrários, ou seja, elementos que constituem uma unidade, conservando suas especificidades 

e diferenças. 

Aguiar (2009, p.106), deixa clara essa diferenciação quando cita a definição de 

significado, atribuída por Vigotski “...significado é uma construção social, de origem 

convencional, relativamente estável..., enquanto o sentido “...é a soma dos eventos 

psicológicos que a palavra evoca na consciência”. Isto significa que cada sujeito vai 

apresentar uma forma diferente de significar o mundo, considerando suas experiências 

particulares com este mundo. Estas particularidades se fazem  presentes em cada palavra 

proferida por este sujeito de forma sempre dinâmica e contraditória, portanto, dialética.  
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Segundo Paulham: 

 

[...] nunca sabemos o sentido completo seja lá do que for e, 
consequentemente, o sentido pleno de nenhuma palavra. A palavra é fonte 
inesgotável de novos problemas. O sentido de uma palavra nunca é 
completo. Baseia-se em suma, na compreensão do mundo e no conjunto da 
estrutura interior do indivíduo. (Apud Vigotski, 2001a, p.466) 

 

Parafraseando Paulham, a palavra é fonte inesgotável de sentidos e significados, pois 

é carregada de história. A palavra não se esgota em si, pois só adquire sentido na sua 

totalidade. Portanto, é imprescindível que a palavra seja analisada dentro de uma determinada 

situação: individual, histórica e social ao mesmo tempo.  

 

4.8.  SUBJETIVIDADE 
 

Ao estudarmos a atividade do professor, analisaremos sua relação com o mundo. 

Nosso esforço será o de compreender a singularidade do professor, porém cientes de que, a 

singularidade do sujeito pesquisado é expressa nas suas relações vividas, trazendo à tona sua 

condição histórica, social, cultural, como também, sua ideologia e formas de olhar e 

relacionar-se com o mundo; no nosso entendimento, sua subjetividade. 

Utilizando Rey (2005), um dos autores que escolhemos como base para a metodologia 

adotada na realização desta pesquisa, ratificou-se o parágrafo acima no que se refere ao 

entendimento sobre subjetividade. Para o autor, “a subjetividade é um sistema complexo de 

significações e sentidos subjetivos produzidos na vida cultural humana...” O autor continua e 

explica que existem dois momentos definidos como sendo essenciais para a subjetividade se 

constituir. São eles: individual e social. Nas palavras do autor: 

 
A subjetividade individual é determinada socialmente, mas não por um 
determinismo linear externo, do social ao subjetivo, e sim em um processo 
de constituição que integra de forma simultânea as subjetividades social e 
individual. O indivíduo é um elemento constituinte da subjetividade social e, 
simultaneamente, se constitui nela. (2005, p.37) 

   

 O autor explica que os dois níveis de subjetividades – social e individual - se integram 

em momentos constantes de tensão e contradição e que estes momentos, atuam como força 

motriz, ou seja, geradora de movimento. E é essa força motriz que atua no desenvolvimento 

da subjetividade do sujeito. Assim, entende o autor, que: 
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A subjetividade é um sistema processual, plurideterminado, contraditório, 
em constante desenvolvimento, sensível à qualidade de seus momentos 
atuais, o qual tem um papel essencial nas diferentes opções do sujeito. A 
subjetividade não se caracteriza por invariantes estruturais que permitem 
construções universais sobre a natureza humana. A flexibilidade, 
versatilidade e complexidade da subjetividade humana permitem que o 
homem seja capaz de gerar permanentemente processos culturais que, 
bruscamente, modificam seu modo de vida, o que, por sua vez, leva à 
reconstituição da subjetividade, tanto social quanto individual.  Os novos 
processos de subjetivação implicados nesses processos culturais se integram 
como momentos constitutivos do desenvolvimento da cultura. (2005, p.37). 
 

Diante da citação acima, podemos concluir que para compreender o sujeito da nossa 

pesquisa, buscaremos apreendê-lo em sua totalidade, considerando os elementos que o 

constituem.  

É na concretude da realidade social que as subjetividades são constituídas. Para 

fazermos essa afirmação, apoiamo-nos em Vigotski, que já em 1929 (manuscritos), afirmava 

que a “….natureza psicológica é o conjunto das relações sociais transferidas para o plano 

interno e que, nesse processo, se tornam funções da personalidade e formas de sua estrutura 

Ao estudar os processos constitutivos do homem, deve-se ter em mente, a 

compreensão das experiências vividas por este homem nas diferentes relações, nas quais serão 

identificados os processos de objetivação e subjetivação, entendido, o primeiro, como aquele 

que estabelece a marca do homem no mundo, humanizando-o, criando deste modo a cultura. 

Como afirma Vieira Pinto (1979:186): “ Ao viver o homem historiciza o tempo, [....]. Sem o 

homem, o que ocorre é apenas evolução, geológica ou orgânica, mas apenas a introdução da 

razão engendra a historicidade....”Essa objetividade construída via a atividade humana é 

sempre subjetivada ao considerarmos a experiência humana, sua relação com o mundo; num 

processo dialético, em que a realidade objetiva se nega enquanto tal, para constituir a 

realidade subjetiva, que conterá a objetividade de forma superada. 

 É importante esclarecer, que para apreendermos o processo constitutivo do sujeito de 

modo a não perdermos suas especificidades, temos que considerar “…a noção de superação e 

de mediação, pois o que ocorre não é a internalização de algo de fora para dentro, mas a 

conversão de algum elemento da realidade social em algo que, mesmo permanecendo “quase 

social”, se transforma num elemento constitutivo do sujeito” (Aguiar, 2009, p.103). Dessa 

forma, evidencia-se a singularidade do sujeito (Vygotski, 1929 apud Aguiar, 2009), deixando 

claro que, a singularidade do homem é a síntese da história da evolução humana e a história 

individual do sujeito. 
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Precisamos ressaltar que esse movimento de internalização não se configura apenas 

nas dimensões cognitivas e intelectuais, há também uma dimensão emocional. Portanto, a 

consciência abriga também a emoção, integrada à linguagem e ao pensamento. A partir desse 

momento, fica claro o caráter integrativo entre as dimensões afetivas e cognitivas e que 

deverá ser considerado na análise da constituição do sujeito estudado.  A afetividade, 

traduzida em emoções, integra-se à dimensão cognitiva do pensamento. Com isso, podemos 

dizer que o pensamento carrega as emoções e por isso é sempre emocionado.  
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5. MÉTODO 
 
5.1. PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 
 
 

Para compreendermos o movimento complexo do ser humano precisamos investigar, 

analisar e apreender sua história de vida em sua diversidade de apropriações. Escolhemos a 

perspectiva sócio-histórica para iluminar nossa pesquisa, entendendo que a proposta 

metodológica derivada de tal perspectiva se mostra coerente com o objetivo da pesquisa em 

questão. Nossa meta é buscar uma metodologia que possa apreender a natureza complexa e 

dinâmica da realidade especificamente humana, uma realidade que não se mostra na 

aparência, que é contraditória e histórica.  

Para atender a essa concepção que compreende o homem como agente transformador 

da natureza, tornando-a humanizada, e ao mesmo tempo sendo constituído por ela, Vygotsky 

(2007) apresenta três princípios de sustentação da abordagem metodológica que iremos 

utilizar: 

 

1. Análise de processos e não de objetos. Significa apontar para a importância do 

movimento, identificado nos processos e não nos objetos, que ao contrário, são 

fixos e estáveis. Vigotski (2007) afirma: “Se substituirmos a análise do objeto 

pela análise do processo, então, a tarefa básica da pesquisa obviamente se torna 

uma reconstrução de cada estágio no desenvolvimento do processo: deve-se 

fazer com que o processo retorne aos seus estágios iniciais.” (p.64). 

 

2. Explicação versus descrição. Significa que apenas a descrição do fenômeno 

não pode revelar seu processo de determinação. O objetivo da ciência ao 

estudar determinados fenômenos é transcender a aparência, ultrapassar as 

características externas, desvelando sua origem. Para estudar um fenômeno 

psicológico é preciso “...revelar sua gênese e suas bases dinâmico-causais”, 

como afirma Vigotski (2007, p.65). 

 

3. O problema do “comportamento fossilizado”. Significa compreender o 

processo de desenvolvimento de determinado fenômeno, contemplando todas 
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as suas dimensões, indo além da aparência. Esse princípio torna-se assim uma 

síntese dos anteriores. Por comportamento fossilizado, Vigotski (2007) 

descreve os processos que passaram por meio de um estágio bastante longo do 

desenvolvimento e acabaram esmaecendo-se, tornando-se fossilizados, no 

sentido de se tornarem mecânicos e automático, sendo assim, a manifestação 

externa desses processos não corresponde à essência do fenômeno.  

 

 Colocados estes princípios, apresentamos a seguir os contornos que daremos a nossa 

pesquisa. Para isso, iniciaremos com uma breve discussão sobre a visão de pesquisa que 

adotamos neste trabalho. 

 
 
5.2. A PESQUISA QUALITATIVA  
 
 

A pesquisa qualitativa, na opinião de González Rey (2005), significa um processo 

constante de produção de ideias organizadas pelo pesquisador, dentro da realidade de seu 

diálogo com o momento empírico, representado por meio da pesquisa. O autor enfatiza a 

condição do pesquisador como sujeito e a importância de suas ideias para a produção do 

conhecimento. Ele apresenta uma visão de pesquisa como um processo irregular e contínuo, 

dentro deste processo novos problemas e desafios podem ser abertos constantemente pelo 

pesquisador, que nessa complexa trama da pesquisa, se orienta pelas suas próprias ideias, 

intuições e opções. 

Um dos objetivos da pesquisa qualitativa, defendido por Rey (2005) é ultrapassar a 

extrema valorização dada aos instrumentos de coleta de dados, elegendo-os como vias diretas 

de produção de conhecimento da realidade que entendemos complexa e extremamente 

dinâmica. Da mesma forma, Vigotski ao falar sobre o método, defende que: 

 
A procura de um método torna-se um dos problemas mais importantes de 
todo empreendimento para a compreensão das formas caracteristicamente 
humanas de atividade psicológica. Neste caso, o método é, ao mesmo tempo, 
pré-requisito e produto, o instrumento e o resultado do estudo. (Vygotsky, 
1998: 86) 

 

Com essa visão, os autores criticam a visão positivista de realizar pesquisa e afirmam 

que o objetivo principal de uma pesquisa qualitativa está centrado na construção de 

conhecimentos que explicam fenômenos complexos da realidade. Tais fenômenos, desse 
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modo, não podem ser entendidos restringindo-se ao empírico, daí a importância da mediação 

teórica colocada pelo pesquisador.   

 O conhecimento não pode ser entendido como uma soma dos fatos coletados 

empiricamente. A interpretação feita pelo pesquisador das diversas manifestações do 

fenômeno estudado durante a pesquisa vai além do empírico, pois o pesquisador ao interpretar 

o fenômeno estudado, passa a dar sentido às manifestações apreendidas na complexidade do 

real. Os dados, na pesquisa qualitativa, segundo Rey (2005), não são coletados. Eles são 

produzidos durante a pesquisa e por essa razão são indissociáveis do processo de construção 

do conhecimento teórico, adquirindo assim, legitimidade.  

Em relação ao conhecimento produzido nas pesquisas qualitativas, Rey (2005) traz à 

tona uma reflexão que aborda a questão epistemológica a respeito do desenvolvimento da 

pesquisa qualitativa em psicologia. Essa reflexão pretende definir os processos essenciais 

implicados na construção do conhecimento. Para o autor a definição de uma “epistemologia 

qualitativa” vem da necessidade de especificar epistemologicamente o qualitativo. Nas 

palavras do autor: 

 
A epistemologia qualitativa é um esforço na busca de formas diferentes de 
produção de conhecimento em psicologia que permitam a criação teórica 
acerca da realidade plurideterminada, diferenciada, irregular e histórica, que 
representa a subjetividade humana. (Rey, 2005, p.29) 
 

Segundo González Rey (2005) a epistemologia qualitativa baseia-se em três princípios 

de importantes consequências metodológicas. São eles: 

 

1. O conhecimento é uma produção construtiva-interpretativa. Significa que o 

conhecimento é construído no processo de interpretação em que o pesquisador 

integra, reconstrói e apresenta diversos indicadores, obtidos durante a pesquisa, 

carregados de sentido, pois não foram tomados de forma isolada, como 

constatações empíricas. Sobre a interpretação, o autor define como: 

 

[...] um processo diferenciado que dá sentido a diferentes manifestações do 
estudado e as converte em momentos particulares do processo geral, 
orientado à construção teórica do sujeito, em sua condição de sujeito social, 
como pode ser a família, a comunidade, a escola, ou de sujeito individual... é 
um processo que se realiza através da unidade e complexidade do sujeito 
estudado. (Rey, 2005, p.32) 
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2. Caráter interativo de produção do conhecimento. Significa que as relações 

pesquisador-pesquisado são essenciais para o processo de produção de 

conhecimento e fundamentais para o desenvolvimento das pesquisas em 

ciências humanas. É importante também ressaltar que a validação dos 

momentos informais relevantes, que surgem durante o processo de 

comunicação, conduz a aceitação da natureza interativa na produção de 

conhecimento teórico de qualidade. 

 

3. Significação da singularidade como nível legítimo da produção do 

conhecimento. Significa legitimar o conhecimento por meio do 

reconhecimento da constituição subjetiva do sujeito pesquisado, enxergá-lo 

como forma única e diferenciada, admitindo que existem diferenças 

significativas entre sujeitos estudados. O conhecimento científico produzido na 

pesquisa qualitativa se legitima pela qualidade das expressões dos sujeitos 

estudados e não pela quantidade, pois: 

 
A expressão individual do sujeito adquire significação conforme o lugar que 
pode ter em determinado momento para a produção de ideias por parte do 
pesquisador. A informação expressa por um sujeito concreto pode converter-
se em um aspecto significativo para a produção do conhecimento, sem que 
tenha que repetir-se necessariamente em outros sujeitos. Ao contrário, seu 
lugar no processo teórico pode legitimar-se de múltiplas formas no curso da 
pesquisa. A legitimação do conhecimento se produz pelo que significa uma 
construção ou um resultado em relação às necessidades atuais do processo 
de pesquisa. (Rey, 2005, p.35) 
 

 Sobre as pesquisas realizadas no campo da Educação, há uma preocupação 

especificamente relacionada ao cuidado com a qualidade da produção científica em relação à 

relevância e aplicabilidade dos conhecimentos produzidos.  Cabe ressaltar que vários autores, 

como (Alves-Mazzotti, 2001; André, 2001; Gatti, 2001), demonstram essa preocupação por 

meio de estudos sobre as pesquisas realizadas na área das ciências humanas.  Nos estudos 

realizados por essas autoras, são identificados alguns aspectos que causam grandes 

preocupações, principalmente no campo da Educação.  

Segundo as autoras citadas, as pesquisas educacionais mostram deficiências 

decorrentes da pobreza teórico-metodológica, dificultando a aplicabilidade e legitimidade do 

conhecimento produzido. Muitas dessas pesquisas educacionais apresentam apenas a 

descrição do fenômeno, restringindo-se a aparência do fenômeno estudado, aos dados 
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coletados, sem alcançar um nível de aprofundamento que identifique a essência do fenômeno, 

analisando suas dimensões e relações para que se possa demonstrar um avanço científico 

significativo ao produzir o estudo teórico do fenômeno estudado.  

Ao falar sobre a descrição do fenômeno, não está sendo afirmado aqui, que esta não 

seja uma etapa importante da pesquisa. O que se coloca em questão é a imobilidade que essa 

etapa pode trazer para a produção do conhecimento. Precisamos ficar alertas para que não 

haja estagnação nessa etapa, para que a pesquisa não se resuma a descrição dos fenômenos e, 

sim, estabeleça um movimento criativo e produtivo, em que a realidade seja explicada em sua 

historicidade. É por meio da explicação dos fenômenos que encontramos a possiblidade de 

dialogar com as teorias existentes, apoiar-se em algumas delas, questionar outras e produzir 

ou contribuir para a produção de novas teorias.  

É com esta pretensão de produzir um conhecimento relevante para a comunidade 

científica, ancorado em teorias previamente estudadas e escolhidas para dialogar com o 

questionamento proposto nessa pesquisa, é que se faz necessário esclarecer a linha teórica e o 

método que serão utilizados para iluminar e sustentar o conhecimento que se pretende 

produzir, assumindo a responsabilidade de seguir o rigor teórico-metodológico imprescindível 

às pesquisas científicas. 

A seguir esclarecemos a situação que a pesquisa será realizada e quais serão os 

procedimentos para obtenção e análise dos dados.  

 

 

5.3. SITUANDO O OBJETO DE PESQUISA 
 
  

A realidade da pesquisa envolve uma situação de formação de educadores iniciada em 

2010, dando continuidade nos anos subsequentes. Trata-se de uma proposta específica de 

formação em serviço idealizada e realizada por e para educadores de uma determinada 

Diretoria de Ensino,  da Secretaria Municipal de Ensino de São Paulo.  Esta proposta foi 

organizada coletivamente, tendo como propósito a formação e auto-formação. Ela culminou 

com um encontro denominado “I Seminário de Educadores”, envolvendo cerca de 1400 

educadores, dentre estes, gestores, professores e demais funcionários das escolas.  É 

importante ressaltar que durante o processo de constituição da proposta de formação que 

culminou com o encontro – I Seminário de Educadores -  foram produzidos diferentes 

documentos em forma de textos coletivos, blog, inscrição de trabalhos realizados em sala de 
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aula para apresentação no encontro denominado “I Seminário de Educadores” e ainda, 

avaliações da proposta que foram feitas pelos participantes após o encontro de formação.  

 

 

5.4. SUJEITOS DA PESQUISA e FONTES DE INFORMAÇÃO DOS DADOS 
 
 
 A sujeita da pesquisa é uma professora que ocupa o cargo de supervisora na Rede 

Municipal de Ensino da Prefeitura de São Paulo e é, no momento da pesquisa, integrante da 

comissão organizadora da proposta de formação aqui analisada. Esta supervisora foi escolhida 

como  “ o melhor sujeito” da pesquisa por ter participado da origem da proposta e permanecer 

na sua organização até o momento atual.  

 Temos também como fonte de informação, o texto coletivo produzido pelo grupo da 

comissão organizadora do encontro denominado “I Seminário dos Educadores”, para 

justificar a proposta de formação. Trata-se de um texto, no qual foram registradas as falas 

trazidas pelos representantes das unidades escolares, em relação ao que esperam de uma 

proposta de formação.  

 Existem outros documentos que foram produzidos no processo, porém, por não 

dispormos de tempo suficiente para análise, não serão utilizadas nesta pesquisa. São eles: 

• Textos coletivos produzidos pelo grupo de organização dos encontros de formação dos 

anos de 2011 e 2012; 

• As avaliações feitas pelos educadores após terem participado do encontro de 

formação: 281 avaliações em 2010; 

• Os trabalhos inscritos e apresentados pelos educadores durante os encontros de 2010, 

2011 e 2012; 

• A coletânea de textos sobre os trabalhos apresentados nos encontros de formação 

realizados em 2010, 2011 e 2012, produzidos por um grupo de educadores, 

denominado “grupo de registro”,  com o objetivo de serem publicados posteriormente. 

 
 
5.5. PROCEDIMENTOS DE OBTENÇÃO DOS DADOS 
 
  

Para obtenção dos dados da pesquisa foram realizadas 02 (duas) entrevistas com uma 

supervisora de ensino que idealizou e participou da proposta de formação de educadores 

estudada, ressaltamos que esta educadora permanece na organização da formação até o 
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momento desta pesquisa. Depois, como fonte complementar de obtenção de dados, foi 

analisado também o texto coletivo produzido pelo grupo logo no início do processo de 

organização da formação de educadores.  O texto coletivo foi produzido para justificar, ou 

seja, embasar a proposta de formação com o registro escrito daquilo que os representantes das 

escolas envolvidas traziam como necessário a uma formação para educadores. Portanto, a 

análise do texto foi importante para evidenciar “as falas das escolas”, das suas necessidades 

em relação ao que esperam de uma formação de educadores adequada à realidade em que 

estão imersas.  A seguir explicitaremos o processo de obtenção dos dados da pesquisa.   

 Para realização das entrevistas considerou-se a prática reflexiva proposta por 

Szymanski (2011).  A autora, ao explicar a utilização da entrevista reflexiva como 

instrumento nas pesquisas qualitativas, traz a posição de diversos autores (Banister et al., 

1994; Lakatos, 1993; Minayo, 1996) em relação a importância da entrevista ao realizar 

pesquisas  com dados subjetivos. A autora defende que a entrevista reflexiva é uma solução 

nos estudos que envolvem a subjetividade e a complexidade humana e que os dados, sendo 

eles subjetivos, só podem ser conseguidos por meio da contribuição dos sujeitos envolvidos 

na pesquisa, ou seja, na interação que ocorre entre entrevistador e entrevistado. Como a 

própria autora define: 

 
Ao considerarmos o caráter de interação social da entrevista, passamos a vê-
la submetida às condições comuns de toda interação face a face, na qual a 
natureza das relações entre entrevistador/entrevistado influencia tanto o seu 
curso como o tipo de informação que aparece. (p.11) 
 

 

 Escolhemos realizar a entrevista reflexiva por acreditar que este instrumento possa nos 

propiciar maiores chances de desvelar o fenômeno estudado. A situação da pesquisa - análise 

de uma proposta de formação de educadores - portanto, um processo de interação humana, na 

nossa visão, poderá ser melhor estudada por meio de entrevistas reflexivas, por conter 

elementos constitutivos muito complexos e que só poderão ser aprofundados, ou melhor, 

alcançados na sua essência, numa relação de confiança, estabelecida entre entrevistado e 

entrevistador. Neste sentido, a autora supracitada, constata que: 

 
[...] a entrevista face a face é fundamentalmente uma situação de interação 
humana, em que estão em jogo as percepções do outro e de si, expectativas, 
sentimentos, preconceitos e interpretações para os protagonistas: 
entrevistador e entrevistado. Quem entrevista tem informações e procura 
outras, assim como aquele que é entrevistado também processa um conjunto 
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de conhecimentos e pré-conceitos sobre o entrevistador, organizando suas 
respostas para aquela situação. A intencionalidade do entrevistador vai além 
da mera busca de informações; pretende criar uma situação de confiabilidade 
para que o entrevistado se abra. (p.12) 
 

 O que constatamos é que, na entrevista denominada reflexiva, há um encontro de 

subjetividades, e é nesse encontro que se pretende que ocorra a construção de um novo 

conhecimento, não esquecendo os limites da fala dos envolvidos e a busca da relação de 

horizontalidade entre eles.   

 A entrevista reflexiva tem a reflexividade e a horizontalidade como seus fundamentos. 

A reflexividade é proposta como uma ação reflexiva do entrevistador sobre a fala do 

entrevistado e esta, submetida ao entrevistado. Tal situação colabora para a horizontalidade na 

relação.  

Entre os pressupostos adotados em uma entrevista reflexiva está a questão 

desencadeadora, elaborada a partir do objetivo da pesquisa.  Procuramos seguir um roteiro de 

questões desencadeadoras, guiando-se sempre pelo nosso objetivo, ou seja, compreender o 

processo constitutivo da proposta de formação estudada. As questões foram as seguintes: 

 

Ø Quais os principais motivos que te levaram a pensar em construir uma proposta 

de formação? Quais foram os primeiros passos? 

Ø Como foi a experiência de participar de uma proposta de formação como essa?  

Ø Ela trouxe alguma contribuição efetiva para sua formação?  

Ø Como se sentiu quando, no processo de formação, precisou realizar algum tipo 

de registro?  

Ø Olhando para sua prática, após ter passado por essa formação, você identifica 

algum aspecto que mudou ou que poderia ter mudado, em você e/ou no grupo?  

Ø Você enfrentou alguma dificuldade no processo de organização dessa 

formação? Você pode apontar algum? 

Ø Se você fosse propor alguma formação para seus colegas, acrescentaria algo? 

Retiraria algo? Qual a sua avaliação? 

 

Durante as entrevistas, realizaram-se algumas alterações no roteiro acima proposto. 

Tais alterações são reconhecidas pela autora como necessárias para o desencadeamento da 
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conversa. Exemplo dessas alterações foram as questões34 que foram construídas no decorrer 

do diálogo, aparentemente não relacionadas ao objetivo da pesquisa, porém, importantes para 

que a entrevistada pudesse se sentir respeitada e ouvida naquele momento.  

 

 

5.6. CARACTERIZAÇÃO DO SUJEITO E DO LOCAL DA ENTREVISTA 
 

 

 
A nossa sujeita é uma Professora de Educação Infantil e de Ensino Fundamental I da 

Prefeitura Municipal de São Paulo. No momento da pesquisa, ocupa o cargo de Supervisora 

de Ensino em substituição, na Diretoria Regional da Secretaria Municipal de São Paulo.  Ela 

tem 49 anos, é casada e tem três (03) filhos, com idades de 25, 23 e 21 anos.  É graduada em 

Pedagogia em instituição privada. 

A primeira entrevista aconteceu em uma sala, nas dependências da Biblioteca do CEU.  

Havia ocorrido antes, uma reunião da comissão organizadora com os professores que 

apresentaram seus trabalhos no III Seminário de Educadores em 2012.  A entrevistada relatou 

e demonstrou estar muito cansada após o término da reunião, mas mesmo a pesquisadora 

propondo outro momento, ela quis realizar a entrevista. Foram feitos os esclarecimentos 

necessários sobre o objetivo da pesquisa e da instituição da pesquisadora. Em seguida foi 

pedida a permissão para gravação e orientado sobre o direito ao anonimato e acesso às 

gravações e transcrições. A pesquisadora apresentou, leu e explicou o TCLE – Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. A entrevista ocorreu de forma descontraída, porém houve 

interrupções no decorrer da conversa: alguns (poucos) educadores que participaram da 

reunião retornaram à sala com dúvidas e 01 (uma) chamada de celular.  

Nessa primeira entrevista foi combinado que seria feita a transcrição e enviada para a 

entrevistada ler e fazer, se necessário, alterações, considerações ou ainda, acrescentar algo que 

entende ser relevante para clarificar seu discurso. Da mesma maneira, a pesquisadora se 

propôs a ler a transcrição, e, se necessário, apontar questões para serem melhor aprofundadas. 

Diante do acordo feito, os procedimentos combinados foram realizados e seguiram o percurso 

detalhado a seguir. 

A nossa educadora entrevistada leu seu discurso transcrito, bem como a pesquisadora. 

A primeira afirmou não precisar fazer nenhuma alteração no conteúdo. A pesquisadora fez 

                                                
34 As entrevistas foram transcritas e constam nos apêndices do trabalho para que o leitor possa, se assim optar, 
constatar as questões surgidas no processo da entrevista.   
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alguns apontamentos em partes da entrevista que suscitavam dúvidas e que poderiam ser 

melhor aprofundadas. Após conversarem por e-mail e telefone, pesquisadora e entrevistada, 

resolveram marcar um segundo encontro. Na segunda entrevista, a pesquisadora explica à 

entrevistada que o objetivo deste segundo encontro é uma conversa sobre o conteúdo da 

primeira entrevista: o primeiro ponto é se a entrevistada concorda com o que foi transcrito, se 

deseja fazer alguma consideração, no sentido de alterar ou acrescentar algo ao seu discurso 

escrito; o segundo ponto é clarificar para a pesquisadora, alguns pontos do discurso da 

pesquisada que suscitaram dúvidas e merecem ser reiterados. 
A nossa educadora aponta algumas considerações em relação aos seus vícios de 

linguagem – ela acha desnecessário transcrever “é”, “nés” etc. – e repetição de falas. Porém, 

afirma, sendo que já havia feito isso por telefone, que concorda com o que falou e se coloca à 

disposição para questões da pesquisadora. Assim, a segunda entrevista ocorreu durante um 

almoço envolto num clima de descontração e livre de interrupções.  

Foi feita a transcrição da segunda entrevista e, da mesma maneira, enviada para a 

entrevistada via e-mail. Neste e-mail, a pesquisadora sugere que a entrevistada escolha um 

codinome para ser utilizado na pesquisa. Ela respondeu o e-mail, com o texto – transcrição da 

2a entrevista – anexo, informando ter realizado a leitura, feito alterações em relação à 

concordância e inserido comentários complementares ao seu discurso, pois, segundo ela, 

seriam importantes para o entendimento de algumas questões. A mesma, ainda solicita a 

retirada de alguns comentários em relação às colegas de trabalho que, segundo ela, poderiam 

causar transtornos. Em relação ao codinome, responde que “o personagem é da pesquisadora 

e esta deverá ficar à vontade para escolher o nome”. Portanto, para esta pesquisa o nome da 

nossa sujeita será Vitória, conforme escolhido pela pesquisadora.  
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6. ANÁLISES 
 
6.1. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 
 

O procedimento adotado para a análise dos dados foi o denominado “Núcleos de 
Significação” tal como proposto por Aguiar & Ozella (2006). Seguindo a proposta dos 

autores, inicialmente fizemos várias leituras das transcrições das gravações das duas 

entrevistas realizadas com a professora Vitória.  Cabe sublinhar, que tais leituras foram feitas 

de forma recorrente, pois voltamos muitas vezes a elas para iniciar o processo de apreensão, 

via significados e sentidos do sujeito, dos movimentos constitutivos da proposta de formação 

em serviço, objeto de estudo da nossa pesquisa.  A partir das várias leituras seguimos para a 

construção dos Pré-indicadores.   

Os pré-indicadores destacam as falas do sujeito – base material da nossa  análise -  e  

ressaltam as “partes” do discurso (linguagem) que expressam melhor seu pensamento e 

revelam temas importantes. O critério para o levantamento dos pré-indicadores é a frequencia 

com que aparecem, a emocionalidade envolvida na expressão do sujeito e a relevância para o 

objetivo da pesquisa. Partimos da fala do sujeito para realizar nossa análise por entendermos 

ser a palavra com significado a via de acesso para compreendermos a subjetividade do sujeito 

e, no caso, os significados e sentidos do processo de constituição de uma formação construída 

por e para educadores.  

Em seguida, após reler o material produzido - aglutinamos os pré-indicadores 
levantados anteriormente em Indicadores, considerando as semelhanças, 

complementaridade e possíveis contradições de forma a condensar seus conteúdos. Tal 

movimento é essencial e deve ocorrer ao longo de todo o processo de análise, dado que a “ 

parte” só se revela na articulação com o todo. O passo seguinte foi a organização dos 

indicadores para a construção dos Núcleos de Significação. Os critérios de aglutinação foram 

os mesmos, sendo que neste momento a contradição surge como um critério essencial. A 

análise intranúcleo tem a função de revelar a essência dos conteúdos, de expressar a síntese 

até então alcançada. De reintegrar, via as relações existentes e os aportes teóricos  as partes ( 

indicadores). Por último foi construído o Internúcleos. Trata-se da análise articulada dos 

núcleos de significação. Este é o momento em que a interpretação e a teorização são mais 
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intensas, em que a teorização, essencial neste processo, permite que se avance na produção do 

conhecimento: aqui reside o nosso desafio! 

 
 
6.2.  LEVANTAMENTO DOS PRÉ-INDICADORES  
 
 

Considerando as reiteradas leituras das transcrições das duas entrevistas realizadas 

com a nossa educadora, chamada por nós de Professora Vitória, organizamos os quadros 

abaixo – primeira e segunda entrevista - com as falas da educadora na primeira coluna,  

destacando os trechos que, no nosso entendimento, apontam para o objetivo da pesquisa: 

compreender o processo constitutivo da proposta de formação em questão.  Feito isso, 

criamos alguns pré-indicadores, colocados na segunda coluna do quadro em forma de temas 

que, no próximo momento da pesquisa, serão utilizados para organização dos indicadores.  

As cores (azul e verde) usadas nas primeiras colunas (falas da professora Vitória) dos 

quadros serviram para identificar a primeira e a segunda entrevista.  O colorido usado na 

segunda coluna (pré-indicadores) serviu no processo de aglutinação dos pré-indicadores para 

organização do próximo quadro como os indicadores.  Os procedimentos adotados, no nosso 

entendimento, favorecem ao leitor compreender melhor o processo de análise realizado pela 

pesquisadora. 

	  
Quadro	  01	  –	  PRÉ-‐INDICADORES	  –	  ENTREVISTA	  01	  

Falas da professora Vitória 
 

PRIMEIRA ENTREVISTA 
 

 
Pré-Indicadores 

Sou professora da Rede Municipal de São Paulo há 19 anos. Tenho 
30 anos de magistério  

Apresentação  
pessoal como 
professora da 
RME 

Comecei na década de 80, em escola particular de Educação 
Infantil, como auxiliar de classe. Em 81 já assumi regência, e, aí, 
foi sem parar. [...]  

Início da Carreira 
no Magistério  na 
Ed. Infantil – 
escola particular 
 

Eu fui fazer o magistério não por opção. Na verdade, eu pensava 
(pausa) em fazer uma carreira na área de (pausa) biológicas. Eu 
(pausa) tinha muita vontade de ir para a área da saúde. Tanto que, 
quando fui para o ensino médio, eu queria fazer algo na área de 

O Magistério não 
era sua opção de 
carreira 
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Odontologia.    

Mas no ensino médio não tinha o curso técnico para o que eu 
queria. E eu não queria fazer o ensino médio normal, regular e 
naquela época o ensino médio técnico tinha sido, diminuído bastante; 
não tinham muitas escolas com ensino técnico e o magistério, o 
curso normal também, já também quase não tinha, poucas escolas, 
quase nenhuma tinha o normal.  

 
A busca por um 
curso técnico 
 
 
 
 

E talvez por um sonho da minha mãe eu acabei indo fazer o 
magistério no colégio C.S. Minha mãe só teve até o 4o  ano do 
ensino fundamental. Era… Era um pouco o sonho dela, ela achava 
muito bonito ver as meninas descendo a escada do Colégio C.S. E 
pra ela, quando ela teve a oportunidade de me matricular no C. S., 
parece que foi um sonho realizado. E... Ela nunca me viu descendo a 
escada do C.S..  Uma coisa muito engraçada.  

 
 

A influência da 
mãe na escolha da 
carreira 

 
 
 

 
Mas comecei o magistério e acabei gostando. É, era um curso muito 
divertido, era uma sala de 25 meninas, e logo, entrei no segundo ano 
do ensino médio  e, logo, no terceiro ano eu já comecei a trabalhar 
na escola de Ed. Infantil  como auxiliar de classe. E no quarto ano 
do magistério eu já tinha uma pequena sala como regente.  
Naquela época, podia. Escola particular, era uma escolinha pequena. 
Na época a escola não era nem autorizada 

O magistério 
como 
oportunidade de 
trabalho.  

Enfim, mas já comecei a trabalhar como professora já com 18 anos, 
17 anos. E aí fui! Trabalhei nessa escola bastante tempo, depois fui 
para um colégio maior, aí assumi sala de primeiro ano com 
alfabetização, e, aí, trabalhei sempre com alfabetização. Né, era a 
turma que eu mais gostava de trabalhar era o primeiro ano. 
Trabalhei também com o quarto ano, mas a sala com que mais me 
identifico é com a sala de primeiro ano de alfabetização.   

Identificação 
como professora 
alfabetizadora 

 

E minha carreira foi até eu me casar.  E quando eu me casei, 
consegui fazer, terminar a faculdade antes de me casar, terminei a 
faculdade no ano que eu me casei.   

O casamento: 
interrupção nos 
estudos 

Fiz pedagogia no C. S. também. E acabei fazendo a faculdade de 
Pedagogia, mais para complementar o Magistério. Acabei fazendo 
lá. E foi engraçado porque, que quando eu fui fazer a pedagogia, é, foi 
uma opção fazer a pedagogia para complementação. 

O curso de 
Pedagogia como 
complementação 
do Magistério. 

E aí eu abandonei a ideia de ir para a área de exatas, até porque, o 
curso magistério não dava subsídio nenhum para prestar 
vestibular, principalmente pra essa área de exatas, e também porque 
eu me encantei com o magistério, e eu gostava do que fazia, 
adorava trabalhar com as crianças 

Abandona a ideia 
de ir para área de 
exatas e decide ser 
professora 
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E fui complementar, fazer, complementar minha formação. E eu 
gostei muito da Pedagogia. E fui entrando e fui me envolvendo 
com a educação de tal forma que quando eu vi, eu já estava 
seduzida pelo o que eu fazia.  

O curso de 
Pedagogia –
preocupação com 
a formação 
continuada 

P: E tem alguém da família no magistério? 
E: Não. Na verdade, da família por parte do meu pai, eu sou a 
primeira pessoa que fiz faculdade. E depois de mim vieram os 
primos que começaram a fazer a carreira. Na verdade, a minha prima 
seguiu a mesma carreira que eu e depois vieram os primos mais 
novos que foram fazendo outras faculdades. Mas do lado do meu 
pai eu fui a primeira a fazer faculdade. Do lado da minha mãe os 
meus tios mais novos fizeram, mas também foram pro lado do 
magistério, mas nunca assumiram. Professora mesmo, só eu. Aí, 
depois os meus primos que assumiram também, alguns…. Duas 
primas na verdade. Aí, a minha irmã, que depois assumiu a carreira 
como eu.  Eu tenho um irmão, mas ele não foi para a área da 
educação. Foi para a área da indústria, tá fazendo engenharia agora. 
Depois de ter parado bastante tempo de estudar.  

A importância de 
ter um curso 
superior para 
família  

Aí foi assim, me vi envolvida na educação por fazer Pedagogia, aí, 
quando terminei a Pedagogia, é, com o casamento, e tal, eu parei os 
estudos. Aí vieram os filhos... 

Casamento e 
maternidade – 
parada nos 
estudos  

E eu fiquei nos estudos mais na informalidade. Parei, não continuei 
...[a estudar] 

Preocupação com 
a formação - 
estudos informais 
- mesmo sem estar 
exercendo a 
profissão 

No final da faculdade eu prestei concurso público para Prefeitura, 
passei, fui bem no concurso, mas eu não consegui classificação. 
Ingressei na Prefeitura em 88, como comissionada, mas em 91 eu tive 
que pedir exoneração quando do nascimento do meu filho caçula. 
Aí, eu tinha três bebês, eu precisei parar de trabalhar. Eu fiquei 4 
anos parada pra cuidar dos bebês. 

Maternidade: 
decisão de 
interromper a 
carreira para 
cuidar dos filhos. 
 

Aí eu volto em 96, já como titular de cargo [efetiva]. E estou aí 
desde então. Retomei meu trabalho de 96 pra cá como professora de 
Ensino Fundamental I, sempre trabalhando preferencialmente 
com as séries iniciais [alfabetização].  

A retomada da 
carreira  na 
Prefeitura de São 
Paulo.  
como professora 
alfabetizadora  
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Fiquei na regência das salas também por pouco tempo, porque logo 
assumi designação na sala de coordenação pedagógica, é, e em 
2006 eu fui convidada a substituir o supervisor escolar, e estou 
substituindo o supervisor escolar até agora (2012). Eu fiquei como 
coordenadora pedagógica 1 ano em uma EMEI. Depois eu fiquei 6 
anos na escola onde eu sou professora titular. Depois cerca de 1 ano, 
um ano letivo na EMEF E.C., e aí, fui pra Diretoria como supervisora. 

 
Saída da sala de 
aula (regência) 
para à Gestão - 
coordenação 
pedagógica e 
supervisão escolar 

Na Prefeitura eu fiquei no período de comissionada, eu fiquei de 88 até 
91, em sala de educação infantil . Depois, em 94, eu tive um contrato 
de 6 meses em sala de educação infantil. Em 96 eu assumi como 
professora de ensino fundamental, fiquei final de 96, 97 inteiro. Em 96 
eu fiquei, voltei como titular, final de 96. Aí fiquei em 97 e 98 em sala 
de aula.  

Período de 
regência (sala de 
aula) na PMSP – 
de comissionada 
(contratada) à 
titular de cargo 
(efetiva) 

Em 99 eu fui pra coordenação, em 2000 eu voltei pra sala de aula. 
Em 2001 eu fui pra coordenação, fiquei de 2001 à 2006 na 
coordenação.  [manteve-se no cargo de professora e se candidatou 
ao cargo de Coordenadora Pedagógica – eleita pelo Conselho de 
Escola e o cargo é colocado em referendo anualmente – podendo 
retornar à sala de aula caso não seja referendada] 

Período em que 
esteve como 
coordenadora 
pedagógica 

E de 2006, agora na supervisão. Então fiquei pouco tempo na sala 
de aula, mais tempo na gestão mesmo. [foi convidada para 
substituir um supervisor escolar e permanece até hoje – continua 
com o cargo de professora] 

Período como 
Supervisora 
Escolar – atual 

P. Quais os principais motivos que te levaram a pensar e construir uma 
proposta de formação de educadores? Como você idealizou?   
E. (risos) Como eu idealizei? Então, na verdade as coisas vão 
acontecendo meio que por… , é…, motivada [pelo grupo também]. O 
grupo do [...] é um grupo muito gostoso de trabalhar e eu sempre 
fui uma pessoa que não…  Eu não consigo ficar parada. O grupo 
das escolas com as quais a gente tá trabalhando [...é muito gostoso de 
trabalhar] [refere-se ao grupo da comissão organizadora do 
seminário/formação].   

 
 
A motivação do 
trabalho 
encontrada no 
grupo 

Eu nunca consegui ficar muito tempo parada. E eu sempre tive na 
minha…Na minha formação, no meu processo de trabalho, se 
assim a gente pode chamar, uma vontade muito grande de 
trabalhar com formação. Tanto, que quando da opção, quando eu 
fiz a Pedagogia,  eu tinha que  optar e a minha opção  foi pela 
orientação pedagógica, no sentido de trabalhar na coordenação 
pedagógica, pra trabalhar com formação  de professores. E 
procurei as matérias para trabalhar com formação. Então, eu 
queria muito trabalhar com a formação.  

 
A vontade de 
trabalhar com  
formação de 
professores 
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E nesse sentido, assim que eu pude, eu fui dar aula no Magistério 
também porque isso me provocava, me provocava no sentido de ter 
que buscar a minha formação para trabalhar com a formação do 
colega. 

A busca pela 
formação pessoal 
para poder 
formar os colegas 

E quando a gente veio… Quando eu vim para supervisão, a 
supervisão estava que meio que… sem muitos propósitos., a não 
ser de ficar meio que fiscalizatória. 
 

A chegada na 
supervisão –  Vê o 
trabalho de 
supervisão como 
fiscalizatório 

Acontecia na supervisão [refere-se a um trabalho de formação com as 
escolas de Ed. Infantil] já, meio que, pelo um processo de 
continuidade, de um trabalho feito, efetuado numa gestão anterior, 
um trabalho de formação com as escolas de Ed. Infantil, é, tipo um 
seminário para formação do grupo. 
 

Experiência de 
formação que 
acontecia na 
supervisão – 
continuidade de 
uma gestão 
anterior 

E me inquietava muito por que só na Ed. Infantil?  [refere-se à 
experiência de formação] Por que não, na Ed. Básica como um 
todo? Que é onde o bicho pega. E aí, na supervisão, eu comecei a 
provocar. Que a gente precisava de outros momentos de reflexão.  

Levanta 
questionamentos 
na Supervisão 
Escolar sobre as 
possibilidades de 
formação  
 

Foi quando a gente começou a colocar em pauta na supervisão essas 
possibilidades de reuniões de setor para trabalhar com o gestor, na 
formação do gestor, pra que na unidade, ele pudesse ser um 
formador.  E pensar na formação dele para que ele tivesse 
alimentado (ter uma base teórica) para não ser só administrativo, 
pensando no pedagógico também. 

A preocupação 
com a formação 
do gestor 
 

E esse grande movimento do seminário, no sentido de poder agregar 
todos os educadores da região pra ter uma parada: pensar sobre o 
fazer pedagógico. E o mais importante de tudo: pensar nas questões 
das práticas que estão acontecendo aqui. 

Possibilidade de 
ampliar a 
formação para 
todos os 
educadores 

Pensando assim: a supervisão no sentido de ser só fiscalizatória, 
não tem sentido, isso me incomodava, não era essa a supervisão 
que eu gostaria de fazer.  Pensando numa dimensão de ser um par 
avançado das escolas, é…, eu pensava numa outra possibilidade, 
de intervenção, de reflexão. Aí, nesse sentido era preciso pensar em 
outras estratégias e junto com o grupo de supervisores a gente 
começou a pensar nessa possibilidade, a fortalecer esses encontros 
de setor. 

A desconstrução 
da supervisão 
fiscalizatória para 
uma supervisão de 
formação. 
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Esses encontros de setores surgiram dessa necessidade da gente se 
aproximar do grupo. E ele surgem também, de uma experiência 
que…Não apareceu do nada, né! Também foram experiências que já 
aconteceram em outras situações. 

Proposta de 
formação para os 
gestores – 
reuniões de 
setores [baseiam-
se nas necessidade 
de aproximação 
das escolas e 
experiências de 
formação 
anteriores]  

Quando eu estava na coordenação pedagógica na unidade onde eu sou 
professora, nós tínhamos um grupo de coordenadores meio que 
insatisfeitos com o que acontecia em termos de formação do 
coordenador pedagógico.   
 
 

Insatisfação com 
os modelos de 
formação 
oferecidos aos 
coordenadores 
pedagógicos. 

Foi uma época que a gente tinha verba para assessoria pedagógica. 
E a gente, é, acabou se reunindo, um grupo de coordenadores, 
apoiados por alguns supervisores escolares. E a gente resolveu se 
reunir pra fazer um grande encontro trazendo professores das 
universidades também, pra dialogar com os nossos professores 
sobre o currículo. 

Experiência de 
Formação 
organizada com as 
escolas na época 
em que era 
coordenadora 
pedagógica – 
diálogo entre os 
professores e a 
universidade 

Era uma outra gestão. E a gente dividiu essas verbas que cada escola 
tinha e fizemos um grande encontro. Na verdade foram dois grandes 
encontros. E a gente mostrou para a Diretoria e para a Secretaria 
que era aquilo que a gente pensava ser interessante na utilização 
dessa verba de assessoria.  
 

A utilização da 
verba de 
assessoria (na 
Gestão Marta-PT) 
nas escolas para a 
realização dos 
encontros de 
formação. 

Pro nosso espanto, no final da gestão, apareceu pra gente como a 
proposta da Secretaria que acabou não ficando, tal. Mas, é, foi muito 
produtivo naquele momento.  

A proposta de 
formação 
idealizada pelo 
grupo aparece 
como proposta de 
governo. 

Muito trabalhoso, sem muita estrutura, tal, mas foi um movimento 
muito interessante pra nós coordenadores, com apoio da 
supervisão da época e era uma ideia que me batia na cabeça como 
sendo um movimento de… 

A importância do 
apoio da 
supervisão aos 
coordenadores 
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... possibilidade de trazer o professor que está na sala de aula pra se 
aproximar com a reflexão que está sendo produzida na 
universidade, já que ele não tem tanto acesso a universidade, como 
ele não consegue chegar lá com tanta frequência, com tanta 
facilidade. 

A proposta de 
formação como 
possibilidade de 
aproximar-se do 
saber acadêmico. 

P. Um desses encontros, foi aquele realizado com o Prof. Paulo Freire? 
Esse [encontro de formação], foi quando eu ainda estava na 
faculdade. Na verdade foi um trabalho. Esse do Prof. Paulo Freire 
foi um trabalho de Metodologia. Eu acho que era o material de 
Metodologia que a professora organizou e foi o meu primeiro 
contato com um grande, é…a organização de um grande evento, 
que na época eu era muito menina, eu tinha 18 anos na época, e a 
gente tinha que apresentar um trabalho com o Professor Paulo 
Freire, é, sobre o Prof. Paulo Freire, cada grupo tinha um, um … 
pedagogo para apresentar e o nosso grupo ficou com o Prof. Paulo 
Freire. Tivemos a sorte de tirar o Prof. Paulo Freire.  E menina que 
era, falamos assim: vamos atrás dele! E a gente conseguiu chegar lá. E 
meio que assim capengando, a gente resolveu trazê-lo e conseguimos o 
auditório do antigo Cine Jacimar, que era grande pra caramba …. e 
pela nossa surpresa tinha gente sentada no chão! E o professor veio, 
conversou com todo mundo. Fez uma palestra maravilhosa, tal…  

Trabalho de 
faculdade sobre 
Paulo Freire 
transforma-se em 
uma grande 
palestra. 
 
 
 
 

E, esse foi o meu primeiro grande encontro, organizado, meio que 
sem saber o que que era aquilo. [...] A gente só divulgou na 
faculdade que a gente ia apresentar um trabalho da professora e que a 
gente ia trazer o Prof. Paulo Freire. E lotou! Ah! Foi uma 
experiência…Vou te dizer: emocionante!  
 

Primeira 
experiência em 
organização de 
encontro de 
formação 
(sem saber o que 
era um encontro 
de formação) 

É, primeiro que a gente, pra conseguir o telefone dele a gente não 
sabia muito o caminho e aí tinha uma professora muito legal da escola, 
não esqueço o nome dela, Professora Sônia Inácio, e, que meio por 
debaixo dos panos, deu… o telefone da casa dele. Aí, liguei pra casa 
dele [Paulo Freire], como eu te disse, e ele atendeu o telefone. Ele 
atendeu o telefone, eu me apresentei, aí ele começou a falar 
comigo, eu comecei a tremer (risos) como uma vara verde, pedi 
desculpa porque a voz sumiu né…Imagine: uma menina de 18 
anos, muito ingênua na época, falando com o Professor Paulo 
Freire! Aí ele me convida pra ir à casa dele, mas do que 
imediatamente falei que sim…  E fomos pra casa dele! Aí chegamos 
na casa dele, nos apresentamos, aí ele conversou conosco, tal…Viu 
que, quem éramos nós, quatro meninas, meninas de tudo, de tudo! E 
aí, ele se ofereceu em ir até à escola, à Faculdade, pra falar com o 

Contato com 
Paulo Freire: a 
grande emoção 
(pessoal e do 
grupo) de ter 
acesso ao 
pedagogo 
estudado na 
faculdade. 
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nosso grupo.  

Chegamos à escola, todas felizes: o professor diz que vem, que vem… 
Aí a professora ficou toda feliz. Acredito que naquele dia ela vestiu 
o melhor vestido dela (risos), né. Ela parecia uma corujinha, sentou-
se à mesa com ele.  Preparamos uma mesa e ele fez a palestra dele. A 
gente nem organizou muito o tema. Ele contou um pouco da história 
dele, um pouco do trabalho pedagógico dele. Depois foi embora pra 
casa cheio de coisa que a gente deu pra ele de presente, que a gente 
nem sabia o que dava pra ele de tão agradecida que a gente estava. 

A valorização 
dada pela 
professora e 
alunas da 
faculdade ao 
encontro com 
Paulo Freire 
 
 

Mas foi uma experiência muito legal! Muito legal! E foi o primeiro 
encontro de formação que a gente organizou com alguém de fora 
pra falar pra gente, pra se aproximar, né, da gente. Foi muito legal! 
Foi minha primeira experiência de um encontro de formação sem 
saber o que era. [...]Foi muito engraçado! Foi meu primeiro 
momento, sem saber no que ia dar…Sem saber que lá… 
 

Primeira 
experiência em 
organização de 
encontro de 
formação 
trazendo alguém 
da universidade 
 

O seminário, a primeira coisa que a gente fez quando…eu vim para a 
região do (cita o nome) já vai fazer 4 anos que eu estou pra cá. Esse é 
o terceiro seminário. A primeira coisa que a gente fez foi conversar 
com o grupo pra saber se este sonho, era um sonho que… seria 
comum, comungado com o grupo. Não só com o grupo de 
supervisores.  
 
 
 

Primeiro 
momento da 
organização da 
proposta de 
formação atual: 
conversa com o 
grupo 
(supervisores e 
escola) 
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Porque, quando a gente veio com essa ideia pra cá, a gente … Na 
verdade foi assim: na supervisão, quando eu cheguei na supervisão, 
aconteceram dois anos seguidos, o seminário de Ed. Infantil. Que 
era uma prática de seminário da... [de outra região]. Mas quando a 
Diretoria se junta novamente na Diretoria [cita várias regiões que antes 
eram separadas] aconteceram dois eventos de Ed. Infantil, um, pra 
toda a região, só pra Ed. Infantil e aí eu comecei a problematizar o 
porquê só Ed. Infantil e não Ed. Básica.  
 
 

Problematização 
sobre haver em 
um setor da DRE, 
uma experiência 
de formação 
voltada apenas 
para  Ed. Infantil 
e não para Ed. 
Básica 

Aí teve um terceiro encontro nesse, nesse período que eu estava lá, 
onde a [cita região onde ocorreu o seminário de Ed. Infantil] se 
organizou e fez para a Ed. Básica porque eles têm poucas escolas do 
Ensino Fundamenta I na [...]. Então eles tiveram um encontro grande 
junto com as escolas de Ed. Fundamental.   
 
 

O setor da DRE 
que realizava 
formações para 
Ed. Infantil 
também faz um 
encontro para Ed. 
Básica 

E no planejamento da supervisão eu coloquei em pauta por que que 
nós não fazíamos para toda DRE, algo nesse sentido, que eu via que 
era um movimento interessante. 

A proposta de 
uma formação 
organizada em 
todos os setores da 
DRE. 

A supervisão como um todo acabou assimilando como sendo uma 
boa, um bom plano de ação pra supervisão porque aí, a gente 
focaria numa outra linha de atuação, que não só de, da supervisão 
fiscalizatória. Mas trabalharíamos numa área mais próxima da, do 
trabalho pedagógico das escolas.  
 
 

A formação 
proposta como 
possibilidade de 
desconstrução da 
ideia de 
supervisão 
fiscalizatória. 

Aí surge a ideia, que foi assimilada por alguns colegas, pra outros, 
nem tanto, da realização dos seminários da região. Por ser a 
Diretoria de [refere-se a que trabalha] muito grande, não caberia 
fazer um seminário só. Não tem lugar que comporta todos os 
Educadores. Então foram feitos, naquele ano, em 2010, seminários 
regionalizados. Então, cada grupo de, de escolas, realizaram seus 
seminários junto com seus grupos de supervisores.  Isso em 2010. 
Em 2011, alguns setores acabaram não fazendo, né. E agora em 2012, 
é, outros também deixaram de fazer. Agora, em 2011 [refere-se à 
2012],  estamos fazendo [citas as regiões onde aconteceram os 
seminários. Em 2012, agora, estamos fazendo [citas as regiões onde 
aconteceram os seminários]. Vai fazer, [cita uma região que faz parte 
da Diretoria] talvez... 

Como surge a 
ideia dos 
seminários: 
divisão por grupos 
de supervisores 
responsáveis por 
determinados 
setores e 
realização  
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Diminuiu bastante, eu não tenho de cabeça quantos vão fazer. Do 
primeiro ano pra cá diminuiu bastante. Mas a gente mantém.  

Sobre a 
diminuição da 
realização de 
seminários 

Mas o que é interessante, eu acho, se pensar no nosso setor: que eu 
acho que é o diferencial, que é um sonho, assim… Quando a gente 
trouxe pra cá, a gente não colocou como sendo um trabalho da 
supervisão. É um trabalho com a supervisão. Então, a gente 
apresentou esse trabalho para o grupo, pra que o grupo sonhasse e 
trabalhasse junto. Então, a nossa ideia é assim: se a supervisão fica ou 
não, o trabalho pode continuar, porque o grupo, eu acredito nisso, 
deve caminhar por suas próprias pernas nesse movimento. Não é a 
supervisão que é a cabeça desse grupo.  

A importância do 
trabalho do grupo 
– busca de 
autonomia 

[sobre a organização da formação] A primeira coisa que a gente fez 
foi conversar com os gestores, coordenadores e diretores das 
unidades apresentando essa proposta de formação. Uma proposta que 
reunia não só professores, coordenadores e diretores, mas todos os 
educadores das unidades, os agentes de apoio, os agentes de serviço, 
enfim, todos os educadores, todos os protagonistas do processo 
educativo dentro da escola. E, tendo claro, que o montante de 
pessoas era bem grande.  

A formação 
proposta: um 
grande encontro 
reunindo todos os 
educadores 
(funcionários) da 
escola.  

E a importância dessa parada pra gente pensar a educação junto. E 
desde o processo de agrupar esse povo todo, pensar também no que 
discutir a cada  ano. 

Preocupação em 
como reunir 
tantos educadores  
e o que discutir. 
 

Então a gente colocou que seria interessante que a gente tivesse um 
grupo, uma comissão, que não necessariamente precisaria ser o 
diretor ou o coordenador, mas que representasse a escola em toda a 
organização. Desde o pensar sobre o tema do encontro, sobre o 
texto base desse encontro, sobre o que a gente pretendia discutir 
nesse encontro até a organização e logística de todo o evento. 

O processo de 
criação da 
comissão 
organizadora da 
formação/ grupo 
de formação e sua 
função. 
 

Então, tudo, toda escola tem um… tem alguém que está trabalhando 
em prol desse encontro, mediando as discussões. Leva pra escolas 
as discussões, traz o que a escola está pensando sobre isso para que 
o encontro possa acontecer. A ideia é essa, para que haja esse 
movimento. Pra que ele possa ter frutos mesmo e que haja a 
participação dos professores. 

Definição dos 
representantes de 
escola -
preocupação com 
a participação dos 
professores.  
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E a gente tem percebido que a cada ano, a gente vem, vem se 
aprimorando. E que a cada ano, a participação das escolas vem 
melhorando, na qualidade dos trabalhos apresentados pelos 
professores e também na diversidade dos trabalhos que estão 
sendo apresentados.  
 

Aponta melhora 
na participação 
das escolas em 
relação à 
qualidade e 
diversidade dos 
trabalhos. 

Como a prática do seminário era uma prática muito da Ed. Infantil, no 
primeiro ano a gente teve muito trabalho da Ed. Infantil. E os 
professores do Ensino Fundamental e Médio começaram a observar 
que é possível mostrar os seus trabalhos. Então, neste ano, que é o 
terceiro ano, a gente tem um grande número de trabalho do 
Ensino Fundamental e Médio…  
 

O envolvimento 
dos professores do 
Ensino 
Fundamental e 
Médio. 

E com… uma alta qualidade. A gente viu, a gente observa no texto 
do trabalho, na proposta do trabalho, a diversidade dos trabalhos 
apresentados e a qualidade do repertório teórico, pedagógico… É, 
a diversidade de linguagem que eles estão usando. Então, tem bastante 
coisa interessante que vai ser apresentado nesse seminário.  
 

Ressalta a 
qualidade e a 
diversidade dos 
trabalhos para o 
3o seminário/2012 

Olha… Foi uma experiência muito legal, muito rica. Primeiro, porque 
eu tive que aprender muitas coisas. O que é legal é assim… E aí, eu 
lembro muito da fala do Prof. Alípio Casali, daquele texto que a gente 
estudou na reunião de setor: “Eu preciso cuidar de mim para cuidar 
dos outros”. Então eu preciso aprender, eu preciso me formar pra 
formar os outros… Eu preciso aprender. 
 
 
 

A proposta de 
formação 
contribui para a 
compreensão da 
importância  de 
buscar uma 
formação pessoal 
para poder 
formar o colega 

Eu precisei aprender como é chegar junto dos professores pra 
trazer pra conversar com os meus professores, eu preciso ouvir os 
meus professores pra saber o que eles querem ouvir, então o que 
trazer.   

Saber ouvir e 
respeitar a 
demanda do 
professor 

É, pensar, dividir responsabilidades e isso pra mim foi 
importantíssimo. Eu sempre fui uma pessoa muito centralizadora 
e dividir responsabilidades é uma coisa que me fez assim… aprender 
muitas coisas.  E isso é muito bom, né… Poder compartilhar 
responsabilidades é muito legal e esse tipo de formação não dá certo 
se não tiver responsabilidades compartilhadas. Nossa! Foi... 

O aprendizado 
pessoal sobre 
dividir 
responsabilidades 
– o trabalho em 
grupo 

E outra coisa: quanto que a gente precisa estudar pra poder fazer  
um trabalho como esse. Não dá pra fazer um trabalho um 
trabalho como esse no senso comum, isso não é um evento, 
isso…Pra pensar em formação a gente tem que estar 

Para ser uma 
formadora e 
organizar uma 
formação é 
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constantemente em formação. Então, tem…Eu tenho que está o 
tempo todo antenada no que está , tem de novo, participando de 
congressos, participando de banca de doutorado, mestrado…Eu 
tenho procurado investir bastante no que há de novo, no grupo de 
estudo e ainda acho que é pouco. 

preciso estudar –
conhecimento 
científico 

[...]Eu penso assim que é, esse movimento todo, é… Mexeu 
bastante com muitos professores da rede. Porque eu vejo assim: tem 
muita gente que parecia… Meio que encapsulado. Assim, tímida, que 
não, não mostrava o seu potencial… E de repente você percebe o 
potencial dessa pessoa e o quanto ela tem pra colocar pra fora e o 
quanto ela tem colaborado. Tem aparecido assim, pérolas e mais 
pérolas. Tem muita gente que fica escondida e que você percebe o 
quanto de potencial tem. Tem muita gente boa… Não só do grupo 
de organização, mas o próprio corpo docente da rede como um todo, a 
gente tem observado quanto trabalho bom tem e que não é dada a 
visibilidade que deveria se dá. E que a gente não sabe o quanto 
que se tem de bons trabalhos que ficam escondidos mesmo. A 
gente tem visto muitas pessoas com mestrado, doutorado. Mas a gente 
tem visto muita gente que mesmo não tendo mestrado ou doutorado é 
estudioso naquilo que faz. É estudioso naquilo que faz!  

A proposta de 
formação como 
oportunidade de 
dar visibilidade 
aos profissionais 
da Educação 

A gente tem percebido, é, uma coisa que a gente ainda tá tentando 
fortalecer, é a questão do registro desse processo. No registro, no 
sentido de escrever o seu percurso, de escrever a sua proposta. Eu 
acho que isso ainda é uma grande dificuldade do professor. Minha, 
enquanto formadora, e do grupo como um todo. Porque a gente é 
mais do fazer do que do escrever. O professor ainda não assumiu 
essa, essa necessidade de… do registro, da autoria. É…, de 
registrar a sua autoria, que acaba se perdendo. Ele tem 
dificuldade de… E a gente tá encontrando uma grande resistência 
ainda nesse processo. A gente ainda não descobriu aonde que é o 
fio que a gente tem que puxar pra tirar esse nó. Tá difícil! Nesse 
encontro que a gente tem feito pra tentar recuperar os registros, pra 
gente tentar fazer aí, esse portfólio, sei lá que nome que a gente vai dar 
pra esse apanhado de texto, a gente percebe que muitos deixam de 
mandar o artigo pela dificuldade da escrita. 

Identifica em si e 
nos professores, 
dificuldades para 
realizar registros 
– os professores 
apresentam 
resistência para 
produzir uma 
coletânea de 
textos – publicar 
os trabalhos 
apresentados 
durante o 
seminário 

Eu tenho momentos. Tem hora que se eu pegar pra escrever eu vou 
que é uma beleza. Mas tem horas que eu tenho bloqueios. Eu 
preciso ter um tempo para, pra minha escrita. [...] Essa prática da 
escrita não é fácil! Eu duvido que seja fácil pra alguém. Mas é uma 
prática que eu necessitaria de mais tempo e de ambiente para… 
essa escrita que no, na atual conjuntura do meu trabalho, eu não tenho. 
É, eu não tenho! Às vezes eu tô dirigindo, me vem na cabeça o que eu 
tenho que escrever. Mas como eu não tenho como escrever, acaba se 

As dificuldade 
pessoais 
apontadas sobre o 
registrar 
(escrever) – a falta 
de tempo e 
ambiente 
adequado 
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perdendo. Eu já perdi várias coisas interessantes que eu queria ter 
escrito e eu acabo não escrevendo por conta disso, que vem ali na 
cabeça e você acaba perdendo… 
Nossa! (risos). Ah! Dificuldade sempre tem. Dificuldade sempre a 
gente tem. (silêncio) O que eu posso colocar como dificuldade? 
(parece pensar alto) É engraçado falar de dificuldade Emiliana, porque 
assim, quando a gente vê tudo dar certo quando a gente termina, como 
a gente já terminou os dois últimos encontros dando tudo certo e 
pegando as avaliações e todo mundo dizendo que foi maravilhoso. 
Apesar dos atrasos, apesar de tudo, a gente vê “nêgo” saindo 
chorando… você fala assim, ah! A dificuldade acho que foi 
superada. Mas há, há resistência. Há muita resistência do 
educador. A gente tem professor que não quer, tem educador que 
não quer, que não tá nem aí, que acha que esse dia é dia pra tirar 
folga de aluno.   Isso me decepciona (tom de voz alterado - revolta). 
Isso me, me, na verdade, me deixa enfurecida. Eu gostaria de fazer 
esses encontros pra que quer, mesmo. Mas eu também acredito 
que… tem que cutucar, cutucar, cutucar, cutucar… Que quem 
sabe uma hora: o cara acorda! Não, não é a principal dificuldade 
não. Mas é uma dificuldade. Isso dificulta sim, seria bom se todo 
mundo tivesse a fim o tempo todo.  

A resistência do 
educador – uma 
das dificuldades 
encontradas para 
realização da 
formação 

Dificuldade? (parece pensar alto novamente). Eu…É que o nosso 
grupo, ele é bom! Então assim, o que seria dificuldade seria uma 
resistência pra que esse encontro não acontecesse. Então, até 
mesmo a dificuldade de a gente não ter a verba adequada  pra 
contratar alguém, a gente já, já conseguiu superar. Porque a gente 
já conseguiu até meios pra de trazer quem a gente queria sem ter 
verba pra pagar. E que essa é uma dificuldade. Você, por exemplo, 
querer trazer a Terezinha Rios e ela entender a importância do trabalho 
e abre mão do prolabore pra vir aqui falar graciosamente para as 
pessoas. Você falar com uma editora e trazer o Percival lá do  
Santarém, e a editora pagar a passagem dele… Que a gente não teria 
condições, a Prefeitura não iria bancar. Então, como é… Isso, é, isso é 
uma dificuldade.  

A superação das 
condições 
objetivas adversas  
à realização da 
formação 
 
 

A questão financeira é uma grande dificuldade. Mas a gente tá 
dentro de um sistema que não vai colaborar pra isso, né. A 
prerrogativa dela não é  essa. Não sei, talvez não seja interesse dela. 
Mas, a gente poderia apontar aqui,  que isso seria uma grande 
dificuldade. Mas dentro do sistema, no jogo do sistema a gente não 
pode dizer que é uma dificuldade porque a gente tem que jogar 
dentro do time que a gente tá.  

As condições 
objetivas que 
dificultaram a 
realização da 
formação: poucos 
recursos 
financeiros 

Quando a gente estava na gestão que tinha a verba para gastar... A realização da 
proposta depende 
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P. Que era a gestão da Marta – PT? 
E. Isso! Nessa gestão a gente tinha o dinheiro pra pagar. A gente 
encontrou dificuldade, por exemplo, tinha diretor que não queria usar 
a verba pra fazer isso, tá.  A gente tinha a verba, mas tinha diretor 
que não queria usar, isso era uma dificuldade, que entendia que não 
era pra usar com isso. Você percebe? Então, depende muito do 
ponto de vista e da concepção que se tem sobre a importância ou 
não desse evento, nesse tipo de formação.  

da concepção e 
importância que é 
dada pela Gestão.  

O grupo é forte [refere-se ao grupo atual]. Quando a gente 
apresenta a proposta do grupo... Quando a gente conta a história 
do grupo… Quando a gente explica qual é o trabalho do grupo… 
As pessoas ficam encantadas! Ficam encantadas… Então não tem 
quem não queira conhecer o grupo. Então assim: eu acho que é um 
ponto positivo é o percurso que esse grupo está fazendo. A gente 
não tá fazendo isso comercialmente. A gente não está fazendo isso 
pra uma elite.  

O grupo de 
formação como 
fator 
determinante 
para realização da 
proposta. 

Enfim, a gente tá fazendo isso na periferia de São Paulo. Com 
professores que moram na periferia de São Paulo. Com 
professores, que na sua grande parte também tiveram uma 
formação não tão elitizada assim e que tão fazendo a diferença na 
periferia de SP.   

A ênfase na 
formação com 
professores: 
autoria docente 

Na minha avaliação? Acho que ela ainda é um pequenino grão de areia 
num graaaande oceano (voz empostada). Ela ainda é pequena. Mas é, 
eu acredito que é de grão em grão que a gente vai chegar lá. Na 
verdade eu gostaria que a gente tivesse a oportunidade de ter mais 
momentos como este (seminário). Que a gente pudesse incluir no 
plano de formação dos professores, é… Mais possibilidades como 
esta que é avaliada pelos professores que participam, pelos 
educadores como sendo uma boa iniciativa.  Ela entra como uma 
reunião pedagógica. A gente utiliza uma reunião pedagógica de 
calendário, combinada em consenso com as unidades, é, em 
calendário, que naquele dia é uma reunião pedagógica oficial. Então, 
possível pelo calendário escolar. 

A possibilidade de 
mais encontros 
(seminários): 
incluídos no 
planejamento 
anual. 

Houve já na avaliação várias indicações para que ela acontecesse 
em mais que um dia. Porque da forma que a gente faz, muitos dizem 
que é pouco, que querem mais, querem mais tempo. Muitas pessoas 
sugerem em que um dia haja só a palestra com alguém da 
universidade e em um segundo dia, só apresentações das oficinas 
ou que eles possam participar de mais oficinas e relatos de práticas.  
Mas que haja mais dias de formação. 

A avaliação do 
grupo de 
educadores que 
participaram dos 
encontros é que 
haja mais dias de 
formação.  
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E aí eu acho que entra um dificultador [sobre a participação de mais 
escolas], a gente não tem espaço físico que comporte todos os 
educadores. E aí a gente tem escolas do entorno que querem 
participar, mas que a gente não consegue assimilar porque não 
temos o espaço pra todas que querem participar.  A gente já tem 
escola que está no nosso grupo transgredindo o espaço físico, que é o 
caso do [cita a escola] que  não é do nosso setor e que para o nosso 
grupo já pelo segundo ano. [...]  

O espaço físico 
das escolas 
dificulta a 
realização dos 
encontros de 
formação. 

P. Você teria uma outra proposta? Uma proposta ideal? 
E. Ah! É difícil. Para o número de educadores é muito difícil. É difícil! 
Não consigo pensar assim… A questão espacial é muito, muito 
preocupante. Pensar assim… Eu não consigo pensar em excluir 
alguns, mesmo aqueles que não estão a fim. Abrir só para quem 
quer, acho meio complicado, porque aquele que não quer precisa 
ouvir também, pra saber que é possível.  É preciso mostrar que é 
possível sonhar… Para aquele que já perdeu o sonho. A questão 
do espaço, eu acho que compromete bastante. Mas, não sei, eu, 
eu… 

Aponta 
dificuldades 
objetivas e 
subjetivas: da 
estrutura física à 
participação do 
professor 

... Eu não tenho uma formatação do que seria ideal. Mas eu 
acredito que a gente tá fazendo ensaios interessantes. Estamos 
amadurecendo ideias. Eu acho interessante experimentar… 
Experimentar e ir amadurecendo , ir acertando o passo. O 
importante, acho que é fazer. É ir aproximando, porque aí eu acho 
que a gente vai acertando.  

A ideia de 
formação como 
experimentação: a 
importância do 
fazer/ prática 

Porque é, na verdade… Uma coisa que eu tenho visto que tem dado 
certo em alguns setores, no nosso setor mesmo. A gente tem grupos, 
não, não, por conta do nosso grupo que já estão saindo e formando 
outros grupos de estudo autônomos. Grupos de pessoas que se 
organizam em outros espaços e que estão procurando a sua 
formação para além do que a universidade vem trazendo, para 
além do que a supervisão oferece, para além do que os horários 
coletivos oferecem, estão buscando… Eu acho que, é, o que a gente 
tá fazendo é, mostrar assim, um pouquinho do doce e a pessoa vai 
buscando aquilo que ela necessita pra se alimentar. Que são os 
desdobramentos. Eu acho que é aquilo que o Prof. Luiz Carlos de 
Freitas disse quando ele veio aqui. A gente vai sensibilizando, vai 
provocando, vai fazendo provocações que vão fortalecendo o 
coletivo e que vai reverberar. De uma certa forma vai fazendo 
provocações, né, aqui, ali e vai e vai indo… Eu acho que é o jeito… 
De repente a gente pode nem ver que fruto vai dar, mas com certeza 
ela vai se reverberando sim. Vai dando frutos…Talvez a gente nem 
veja esse fruto, nem saboreie esse fruto, mas ele vai acontecendo de 
uma forma ou de outra.  

A formação como 
uma forma de 
iniciar outros 
movimentos de 
formação – para 
além da escola 
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P. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? 
Eu queria falar que sou apaixonada pelo o que eu faço. Apesar de 
estar meio caidinha (voz emocionada). Mas eu sou apaixonada 
pelo que eu faço. Não desencantada. Não desencantada. Porque eu 
acho que se o desencanto chegar eu paro de pulsar. Mas eu acho que… 
Porque a gente não pode parar. Preciso ser provocada. Estou 
precisando de mais provocações… 

Necessidade de 
desafios que 
impulsione sua 
vida 

P. Outra coisa: você pode falar um pouco sobre o CEU ser o pólo 
dessa proposta de formação. O que você pensa sobre isso? 
Eu acho que a estrutura do CEU favorece. Eu acho que a estrutura 
física favorece. A estrutura física do CEU, ela é promotora não só 
de um encontro como este, de várias outras coisas, mas ela facilita 
muito esse tipo de organização. A gente compartilha do trabalho das 
colegas que não tem a possibilidade de um polo como este, a gente vê 
a dificuldade de acomodar os colegas da região. A gente tem 
condições de acomodar bem os professores, os colegas educadores 
no CEU para uma boa palestra, para as oficinas, para distribuí-los 
em um único local. E a gente vê o quanto que os colegas sofrem 
quando fazem isso num prédio escolar. Não que não dê pra fazer, dá 
pra fazer também. Mas aqui a gente tem uma estrutura que acolhe 
mais confortavelmente.  

O CEU como 
espaço físico 
facilitador do 
encontro de 
formação  

... e que dá uma dimensão também do que é uma educação integral, 
desse espaço necessário para uma educação integral, não de tempo 
integral, mas uma educação integral. O próprio espaço já mostra as 
possibilidades. E eu acho que isso é interessante para a Educação.  

Concepção sobre 
educação integral 

E é interessante também pra que os educadores observem, se 
apropriem também do espaço para que eles possam ver que no seu 
entorno também tem um lugar onde ele deve se aproximar 
enquanto educador e possa também trazer seus alunos pra cá. Ele 
precisa entender que tem também essa possibilidade.  

Os educadores 
precisam se 
apropriar do 
espaço do CEU  e 
melhor utilizá-lo. 

Eu acho que o CEU é um local que é muito interessante, é uma 
proposta muito interessante que precisa se consolidar mais. Eu 
acho que o pessoal precisa aproveitar mais esse espaço. Ainda é 
pouco aproveitado pela população. É um espaço maravilhoso. 
Nossa, a proposta…Maravilhosa! Eu comungo plenamente com isso 
daqui. Eu só não comungo com o espaço do CEI. Eu acho que o CEI 
é uma educação de massa, massificada. Eu acho que é, é, muita 
criança. Desumaniza, inclusive. Mas o resto é, eu acho que é bem 
interessante. 

A proposta do 
CEU: elogios em 
relação ao espaço 
e críticas ao CEI – 
Centro de 
Educação Infantil. 

P. Tem muita coisa ainda a ser melhorada… Mas está atendendo aos 
nossos propósitos, inclusive está nos princípios do CEU, ser um polo 
de experiências diferenciadas, inovadoras. Eu acho que vem ao 

A visão sobre o 
CEU e suas 
possibilidades e 
dificuldades 
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encontro do que estamos fazendo. 
E.  (risos) É. Os professores ficam doidinhos quando vêm pra cá, não 
é? 
P. É. Mas acho que esse encantamento é de primeira vista, pra mim, 
Emiliana, que estou aqui dentro, acho que vem pela estrutura física e 
pela possibilidade dessa educação integral, mas quando as pessoas 
estão aqui trabalhando em suas escolas, elas ficam dentro de suas 
escolas mesmo estando dentro de um CEU. Essa integração que teria 
que começar entre as escolas é muito difícil, porque esses muros estão 
construídos dentro das pessoas, os muros escolares... 
E. E eu tenho percebido, posso estar enganada, mas os muros estão 
sendo construídos fisicamente aqui dentro do CEU.  
P. É, a gente luta contra isso, é uma luta constante contra pedidos de 
“quero colocar grades”.  Levamos as questões para a reunião de 
colegiado,  oferecemos outras opções para que não seja colocado 
grade,  porque a gente luta por esse projeto CEU, para ter integração 
de verdade. Aqui é um Centro Educacional Unificado, não é um 
escolão… 

educacionais 

E. Mas é difícil viu Emiliana, porque as pessoas não entendem a 
concepção… 
P. A concepção de CEU e de Educação… 
É isso que eu tenho batido, que eu tenho conversado muito, inclusive 
eu conversei muito com a Prof. Ana Saul e o Alexandre também. Se 
não mudar a concepção, se a pessoa, se a gente não conseguir, 
minimamente, tocar na concepção que se tem, não haverá 
mudança nenhuma. Então a formação precisa tocar nesse sentido, 
na concepção de Homem, de vida, de vida! Enquanto você não 
conseguir sensibilizar pra isso, não muda. Essa nossa proposta de 
formação é uma sementinha pequena, um grãozinho de mostarda, que 
pode virar uma árvore frondosa.  Vamos tentar… Vamos Continuar... 

Busca de uma 
formação que 
provoque 
mudanças nas 
concepções de 
vida dos 
educadores  

P. Mais alguma consideração? 
E. Acho que não 
P. Obrigada! 
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Quadro	  02	  -‐	  PRÉ-‐INDICADORES	  –	  ENTREVISTA	  02	  
 
 

Falas da Educadora 
SEGUNDA ENTREVISTA 

 
Pré-Indicadores 

P. No relato da sua trajetória (na primeira entrevista), você falou 
que estava procurando um curso técnico, você pode me dizer o 
motivo da escolha de um curso técnico? 
De magistério? [sobre a escolha do curso técnico].Porque eu queria 
trabalhar. Na verdade eu queria já ter uma profissão para um 
desempenho profissional. Eu não queria ficar... Sempre gostei muito 
de estudar, não queria parar de estudar, mas eu queria já fazer 
alguma coisa. Já ter uma profissão para eu dar continuidade aos 
meus estudos. Esse era o meu objetivo. Até porque também, se a 
gente for pensar, a estrutura da minha formação ela advém da 
década de 70, aonde entram os cursos técnicos e quando eu vou para o 
curso técnico está numa transição, onde eles acabam desaparecendo, 
principalmente da rede pública. Anterior a isto, a gente tinha um 
grande movimento de cursos técnicos no ensino médio e que foram 
sumindo quando eu fui para o ensino médio. Então, talvez a intenção 
não fosse nem muito explícita, mas já acontecia nesse processo de 
formação, de eu estar estudando para uma profissão, fazer algo... E 
na época, no ensino médio, no primeiro ano de ensino médio, a gente 
tinha uma disciplina que trabalhava as questões das profissões, 
onde a gente foi conhecer várias profissões, sabe, então por isso que 
eu já estava apontando esse interesse pra profissionalização. 

O motivo da procura do 
curso técnico – ter uma 
profissão – poder 
trabalhar para dar 
continuidade aos 
estudos 

P. Outra questão é sobre sua mãe “nunca” ter visto você descer as 
escadas do Colégio, já que era um sonho dela... 
É...A gente não sabe. Os três anos de magistério passaram muito 
rápido e a gente nunca marcou, nunca marcou nada pra se encontrar... 
Eu não nem sei se isso depois fazia muito importância pra ela, porque 
a gente nunca conversou sobre isto. Ela comentava, comentou algumas 
vezes que ela achava, quando ela veio pra São Paulo, que ela 
trabalhava numa confecção ali próximo da Rua 12, ela dizia que 
achava bonito as moças descerem as escadas com o uniforme e tal, 
mas nunca deu certo, da gente se encontrar (voz emocionada), por 
acaso, não tinha motivo, passou, o tempo passou, não aconteceu, mas 
isso não era nenhum problema, nem pra ela, nem pra mim. Hoje, eu 
fico pensando: Será que isso seria importante pra ela? Não sei. A 
gente não conversou sobre isso, não deu tempo (emociona-se 
novamente).  [a mãe é falecida] 

 
Confirmação da 
importância da mãe na 
escolha da profissão 

P: E como foi essa escolha, opção de cuidar dos filhos e se afastar do 
trabalho? 

A responsabilidade  da 
maternidade e a 
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E: Foi... [pausa]A princípio não foi dolorosa. Era um momento que 
eu precisava cuidar das crianças. Então a maternidade chamou para 
a responsabilidade: precisava cuidar deles. Mas isso começou me 
angustiar muito porque o meu lado profissional ficou adormecido. 
Mas eu entendo hoje, com mais maturidade, que era um momento que 
eu precisava passar. Eu precisava estar com os meus filhos. E foi 
bom, foi muito bom , hoje eu tenho os frutos disto. Então foi muito 
bom isto em todos os sentidos, de estar próxima deles, da educação 
deles, de acompanhar o início da escolarização deles.  

angústia de 
interromper a carreira 
profissional 

Depois, estar não comprometida com a área profissional para cuidar 
da minha mãe no processo de adoecimento, do falecimento dela, 
que foi praticamente nesse período que eu fiquei parada.   A gente 
vai entendendo o porquê das coisas depois, mas isso foi 
importante... E uma outra questão que eu já havia comentado com 
você...Eu sinto muito esta questão de ciclos. 

Acompanhamento da 
doença e morte da mãe 
no mesmo período em 
que precisou afastar-se 
do trabalhar. 

Eu acho que foi necessária essa parada também pra este 
amadurecimento: o que eu quero, o que eu tenho que fazer, qual é o 
caminho que eu vou seguir. Eu estava em um caminho de trabalho, 
em escola particular, aonde a minha possibilidade de crescimento 
profissional era muito pequena também. Então eu acho que foi 
necessária esta parada para que eu pudesse retomar dentro do que 
eu havia pensado pra mim enquanto profissional. Isso é 
importantíssimo.  

Justifica o período de 
afastamento do 
trabalho como 
necessário para pensar 
sobre a carreira.  

P. Outra questão é sobre ter ficado estudando na “informalidade” por 
ter se afastado do trabalho para cuidar dos filhos. O que isto significa 
(estudar na informalidade)? 
Na verdade eu não fui fazer nem um..., eu não participei de nenhum 
curso formal, completo, eu acabei procurando ler muito. Então, 
assim, vários livros, vários assuntos, revistas que me chamavam 
atenção sobre educação. Por trabalhar muito com alfabetização, por 
conta das novas teorias socioconstrutivistas e dos pensamentos sobre 
os processos de alfabetização, eu participei de algumas palestras, fui 
assistir algumas  palestras. Mas sempre assim, eu via, era legal, eu ia 
lá, fazia, fiquei nesse movimento. Mas eu não fiz nenhum curso 
formal, com certificação ou que desse continuidade. 

 
Estudos informais – 
[não 
institucionalizados] 
preocupação com a 
formação profissional 
mesmo estando 
afastada da profissão 

Até porque não tinha condições financeiras por não estar 
trabalhando e a questão das crianças também. Para eu fazer [curso 
formal] eu tinha que deixar as crianças com alguém e eu não tinha 
com quem deixar. 

Impossibilidades 
financeiras para 
continuar os estudos 

P: Na época que você estava como coordenadora pedagógica na 
escola, você disse que havia um grupo de coordenadores insatisfeitos 
com o que acontecia em termos de formação de coordenador 
pedagógico. Em que sentido? Como era essa formação que causava 

Identificação de 
precariedade na 
formação do 
coordenador 
pedagógico 
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insatisfação? 
E. Ela não dava conta. Ela não dava conta pra gente desse processo 
de... A formação oferecida, ela não dava conta de nos dar 
formação para exercer o cargo de coordenação. Então, formação 
para coordenar um grupo. Então, o que acontecia... 

 

P. A formação vinda de SME? 
E. De SME. A formação continuada que a Secretaria tem que oferecer. 
Essa formação, ela vinha assim pra gente: muito pulverizada.  E a 
gente não conseguia construir repertório pra fazer a intervenção 
na escola.  

Necessidade de uma 
formação para o 
coordenador  fazer 
intervenção nas escolas 
 

Por outro lado, a gente queria um movimento que pudesse 
problematizar para o professor o seu fazer nessa região e era um 
grupo que estava pensando nisto.  E aí, o que a gente pensou naquela 
época: que a gente precisava aproveitar a questão financeira, por 
conta das verbas que a gente tinha, de forma a utilizá-la melhor 
para a essa formação. 

Experiência de 
formação ocorrida 
anteriormente –  [em 
outra gestão] - buscava 
problematizar o fazer 
pedagógico 

P. Era na gestão Marta (PT)? 
E. Da Marta. E a gente foi construindo uma estrutura de formação, 
algumas resistências, porque você mexer com dinheiro que era só de 
uma escola pra trabalhar com todos, tivemos sim, alguns problemas, 
mas foi um caminho muito bom porque a gente acabou aproveitando e 
sicotizando essa verba toda para que todos pudessem, pelo menos, ter 
uma iniciação para reflexão da sua área.  
 

A experiência de 
formação realizada na 
Gestão Marta Suplicy 
(PT)  como resistência 
aos modelos oferecidos 
por SME.  

E quando a gente encerra o nosso trabalho, a gente põe um ponto 
final no nosso trabalho, a gente apresenta pra supervisão como 
demanda, pra continuidade, era aquilo, aquele modelo que a gente 
pensava enquanto formação para os professores e pra nós 
também, esse movimento.  
 

Apresentação da 
proposta de formação 
idealizada pelo grupo 
de coordenadoras. 

Porém, a gente não podia assimilar esse movimento “sozinhos” ou dar 
continuidade a ele porque a gente via que a supervisão tinha que ter 
um papel importante e a Secretaria precisava assimilar esse tipo de 
formação. Então a gente, ao mesmo tempo a gente deu a receita 
esperando a volta, mas isso não aconteceu.  A gestão acabou e aí 
vieram outros políticos e a coisa não aconteceu. 

A descontinuidade da 
proposta com a nova 
Gestão – PSDB 

P. Em relação aos dois grandes encontros de formação organizados 
pelo grupo de escolas do qual você fazia parte, quantas escolas 
participavam? Como e quando ocorreram esses encontros? 
E. O ano foi 2006... Eu não lembro o ano certo, não, 2006, não. Foi 
2004/2005. Não lembro a data correta desses dois encontros. 
Provavelmente foi em 2004. Foram dois encontros semestrais. A 
gente fez no primeiro semestre e no segundo semestre. Duas grandes 

Descrição da 
experiência de 
formação organizada 
enquanto estava como 
coordenadora 
pedagógica (Gestão da 
Marta - PT) 
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reuniões pedagógicas. Aí nós nos reunimos (cita o nome de 6 
escolas), acho que foram essas escolas. Eram umas 5/6 escolas da 
região. Não éramos da microrregião. Na época da gestão da Marta 
tinham as microrregiões. Mas a gente não era de uma mesma 
micro. Nós juntamos escolas interessadas de duas microrregiões 
num total de 5 ou 6 escolas. 
P. Na nossa conversa anterior, você disse que a proposta de formação 
criada por vocês apareceu como proposta da Secretaria Municipal? 
Você pode explicar melhor como isso ocorreu. 
E. Na verdade é assim, no final da gestão, a proposta de 
continuidade da gestão da Marta (PT) para formação continuada 
era trabalhar nesse modelo de seminário, desses encontros de 
formação das microrregiões, trazendo gente de fora, essa 
discussão, rever os parâmetros: era essa a proposta; fazer esse 
movimento, organizando as áreas do conhecimento para reflexão 
sobre as áreas do conhecimento...  Retomava essa nossa ideia.   Eu 
não lembro se houve a elaboração de um documento, mas era mais ou 
menos isso: a organização seria como nós fizemos, discutindo as 
áreas do conhecimento a partir dos Parâmetros Curriculares... 

A proposta de 
continuidade da gestão 
Marta (PT)  oferece o 
mesmo formato de 
formação organizado 
pelo grupo de 
coordenadoras do qual 
fazia parte. 

Até mesmo numa tentativa de retomar os organizadores de área da 
gestão da Erundina, porque também era uma solicitação do corpo 
docente, dos docentes da rede que esperavam que na gestão da 
Marta a gente tivesse a continuidade da qualidade da formação 
que aconteceu no governo Erundina. Mas isso não aconteceu! 
Aconteceram muitas ações. Ações muito pulverizadas que pareciam, 
davam a impressão até de ser uma colcha de retalhos, com boa 
qualidade também, mas que não tinham ponto de  articulação e isso 
deixava a gente com a sensação que estava tudo pairando... 

O grupo esperava que o 
governo Marta (PT) 
retomasse a formação 
nos moldes do governo 
Erundina (PT) 

Por isso dessa nossa iniciativa, de correr atrás e organizar algo que 
pudesse dar conta de amarrar algumas questões. Porque o foco era 
pensar o projeto pedagógico e não dá para pensar o projeto 
pedagógico sem pensar o currículo, sem pensar o desenvolvimento 
desse currículo e se apropriar de documentos oficiais sobre a sua 
área de conhecimento, das teorias que rolam nessas áreas de 
conhecimento. Esse é o movimento que a gente tentou trazer, 
conseguimos, não vou dizer pra você que foi da melhor forma 
possível, mas foi o melhor que pudemos fazer no momento, que deu 
alguns resultados, mas que necessitava de mais tempo pra 
continuidade de mais ações como essas.  

O movimento de 
resistência por uma 
formação articulada  -  
com a mesma 
organização da gestão 
Erundina 

 P. Deixa ver se eu entendi: vocês apresentaram a proposta de 
formação pensada e organizada por vocês à SME e ela foi 
transformada em uma proposta de governo, de continuidade da gestão 
PT?  

 
 
A decepção frente à  
descontinuidade da 
proposta de 
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E. Na verdade, nós coordenadores, não falamos diretamente com 
SME. Se houve esta conversa eu também não sei. Só sei que a 
Secretaria de Educação, na época, lança como proposta da 
formação continuada um modelo parecido com o que fizemos. E 
aí, eu fiquei pensando: será que ela sabe que isso já está 
acontecendo? Será que alguém vendeu o nosso peixe dizendo que a 
ideia é dele? Como é que é isso? Ficou uma coisa meio nebulosa. 
Eu não sei dizer o que realmente aconteceu. E no final Não 
aconteceu porque a gestão não ficou.  

formação/da gestão e do 
não reconhecimento da 
autoria. 

P. E vocês não procuraram saber o que aconteceu? 
E. Não. Na época, alguns coordenadores pediram remoção, foram 
embora também... No ano seguinte, praticamente eu fiquei sozinha no 
grupo. A maioria dos coordenadores saiu. Foram para outras 
unidades, pra outras funções... Que eu me lembre que fiquei 
sozinha na região, por mais um ano.  
 

O grupo de 
coordenadores se desfaz 
- fica sozinha na região 

E no outro ano eu saí da coordenação da escola onde eu estava, 
voltei pra sala de aula por um pequeno período de tempo e voltei 
para coordenação em outra Unidade. 

O retorno à sala – 
mudança de unidade 
como coordenadora 
pedagógica 

P. Não foi dada a continuidade... (na proposta de formação pela nova 
gestão de governo) 
Não foi dada a continuidade. Mas foi um movimento muito 
interessante, de formação, mas não de protagonismo do professor. 
Porque nesse momento a gente não trouxe as práticas dos 
professores, porque a gente queria que eles pensassem sobre a 
prática  a partir desses documentos oficiais, do estudo mesmo das 
teorias,  pra que a gente pudesse mudar, fazer um movimento de 
mudança dentro da escola, que era necessário.  Os professores 
participavam, mas não nesse modelo que a gente faz agora. 

Crítica à experiência de 
formação organizada 
pelo grupo de 
coordenadores: faltou o 
protagonismo do 
professor  

Na verdade a gente combinou as duas partes, alguém falando, 
trazendo pra gente uma problematização e ao mesmo tempo, 
dividindo as nossas práticas pra socializar. 

O formato da atual 
proposta de formação: 
palestra e apresentação 
das práticas dos 
professores  
 

A ideia ainda seria maior do que isto,   seria dialogar sobre essas 
práticas,   fazer intervenções em cima das práticas   apresentadas, 
ter um momento de discussão, de análise das práticas diante 
dessas teorias que eles dizem estar utilizando para elaboração 
delas, e isso a gente não conseguiu ainda, porque isso demanda 
também termos um grupo, principalmente da comissão, altamente 
competente para fazer essa mediação, que demanda nossa formação 
também. 

A proposta idealizada 
teria:  palestra, 
apresentação das 
práticas docentes, 
diálogo sobre as 
práticas e intervenções.  

P. Em relação aos seminários atuais, você pontuou que houve uma Alguns setores 
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diminuição da participação das escolas, especialmente agora, em 2012. 
O que houve?  
E. Na verdade é assim: alguns setores de supervisão resolveram não 
fazer o seminário. Poucos... Acho que um ou dois setores... Não, na 
verdade foram quatro setores ou cinco setores que não fizeram, não 
organizaram seminários. [todas as escolas do nosso setor 
participaram] 
P. Cada setor tem quantas escolas? 
E. Cada setor? Na faixa de 8 a 10 escolas. Então, alguns setores 
resolveram por não fazer.  
 

resolveram não realizar 
seminários 

Outros, a princípio disseram que não iam fazer, mas acabaram 
fazendo, não nos moldes que nós fizemos, com a palestra  e os relatos 
de práticas.  O primeiro seminário desse ano (Setor de T) 
apresentaram relatos de prática e oficina, não tiveram palestra 
inicial devido ao espaço. No nosso mantivemos palestra e relatos 
de práticas. No Setor da L. a organização foi diferente. Houve 
apresentação de relatos de práticas pedagógicas de diferentes 
Unidades Educacionais relacionadas a determinado eixo de ensino 
aprendizagem, pré definido pela comissão organizadora dentro da 
proposta do tema desenvolvido, e mediado/ discutido por um 
Educador convidado (Professores da Universidade/ especialista sobre 
o tema).  Não lembro agora, se foram cinco ou seis relatos ou até um 
pouquinho mais...Mas foram divididos em três ou quatro grupos por 
eixos temáticos e dentro desses eixos foram apresentados 
trabalhos. Nesse eu não pude ir. Eu não fui assistir, então eu não 
como é que foi o processo, tal... 

Outros formatos de 
formações/seminários - 
adequados à realidade 
de cada setor.  

Mas é uma iniciativa diferente  [refere-se ao setor da L] que vai ao 
encontro com aquilo que eu falava anteriormente: da gente 
discutir sobre a prática, trazer as reflexões sobre o que está 
acontecendo à luz da teoria. O que demanda também de uma outra 
organização. O Setor da L. encontrou, por ser um setor bem menor que 
o nosso, tem menos escolas, menos professores, eles conseguiram se 
organizar de forma a acomodar todos para essa discussão. Não sei no 
nosso setor quanto, em quantos grupos a gente conseguiria dividir 
para ter um debate nesse formato. Mas é uma proposta 
interessante porque vai ao encontro do que queremos: refletir 
sobre as práticas a luz das teorias.  

A iniciativa de 
formação de um dos 
setores vai ao encontro 
da proposta de 
formação idealizada 
para o futuro. 

P. Mas teve setor que não fez, não teve seminário? 
E. Teve setor que não fez. Porque dá muito trabalho fazer isso. Dá 
muito trabalho! A burocracia é muito grande. Principalmente, 
quando você traz gente de fora e você vai fazer os processos pro pró-
labore desses convidados, é uma coisa que dá trabalho; o trabalho 

Principal fator que 
favoreceu a diminuição 
dos seminários: 
burocracia 
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das inscrições é um trabalho muito grande, 1300 pessoas pra você 
receber as inscrições e fazer as distribuições, é um trabalho de louco. 
Mesmo tendo a informática ajudado a gente, ainda sobra muito 
trabalho manual porque a gente não tem toda essa habilidade de 
domínio de um programa.  
O que eu vejo é que, no nosso grupo, a gente tem muito trabalho, 
mas o grupo trabalha muito. Então, assim, pra tudo a gente 
consegue se organizar. E esse ano, foi muito mais tranquilo. As 
pessoas sabiam claramente o que tinham que fazer. Os professores 
também sabiam bem aonde se dirigirem. Então não ficou aquela 
loucura, não foi angustiante. Eu achei que foi muito tranquilo: a 
logística, o trânsito do pessoal, foi muito tranquilo. E a própria 
organização foi bem mais tranquila. Os “finalmentes” das inscrições 
que deu um pouquinho mais de trabalho. 

O diferencial do grupo 
(setor) com o qual 
trabalha: organização 

P. Então a diminuição da participação das escolas, ou seja, dos setores, 
é o trabalho que dá, toda a burocracia que tem que enfrentar para trazer 
um palestrante, a organização do evento, das pessoas etc. É isso? 
E. É isso! É o trabalho! 
 

O motivo para 
diminuição da 
participação dos setores 
na realização e 
organização dos 
seminários é o excesso 
de trabalho. 

P . Acho que a dúvida era essa? Não tem mais nada, você foi bem 
clara na primeira entrevista. 
E. Nossa! Eu achei que estava muito ruim! Depois eu falei assim:  eu 
realmente estava muito cansada quando eu fui falando com você. O 
tique e falar o “é”o tempo inteiro me preocupada, eu estou tentando 
me controlar pra não falar  “é”.  

  A leitura da 1a 
entrevista  - a 
preocupação com a fala. 

P. Mas a gente fala assim mesmo, na linguagem coloquial.  E depois 
que você leu o seu relato, tem algo que você deseje tirar ou 
acrescentar? 
E.  Não. Eu acho que tá legal. Eu acho que é isso. Na verdade, é um 
trabalho que eu gosto muito de fazer. Gosto no sentido assim: de ser 
um momento da gente parar, prestigiar os trabalhos dos colegas, 
dos que ousam apresentar seus trabalhos, que é uma ousadia, uma 
coragem muito grande, apresentar pro colega aquilo que está 
fazendo. 

Reconhece o encontro 
de formação como 
momento de prestigiar 
o trabalho do professor 
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P. No caminho, você me contou de um professor que apresentou o 
trabalho pela primeira vez... 
E. Foi. Na verdade, essa semana eu consegui ir à algumas escolas e 
conversei com alguns professores que se apresentaram, dois 
(professores) me chamaram muito a atenção. Eles só se apresentaram, 
não fazem parte da comissão. Eu achei muito interessante que eu fui 
parabenizá-los, tal, perguntar o que eles tinham sentido, né.. E os dois 
assim, disseram que a experiência foi muito boa, muito importante pra 
eles - os dois professores são de EMEI (Educação infantil) – disseram 
assim, que se sentiram prestigiados, podendo mostrar o trabalho 
que estão fazendo e isso ajuda a eles pensarem sobre o que eles 
estão fazendo e confortam, na verdade, agradam mesmo, dão 
visibilidade, não é projeção, no sentido midiático, mas é aquela 
valorização do trabalho que está sendo feito, sendo reconhecido. E 
o professor foi muito gracinha, ele falou assim, que ele adorou a 
experiência e que já está se aprontado pro próximo, que ele quer 
apresentar pro próximo. 

O encontro de  
formação como espaço 
de reconhecimento e 
valorização do trabalho 
do professor [traduzido 
nas falas dos 
educadores das escolas 
que visitou] e também 
como  possibilidade de 
pensarem suas práticas  
 
 

A professora da outra EMEI, disse pra mim, que foi uma 
experiência muito rica também, que valeu muito a pena ela ter 
sentado com o grupo da escola, ter se apresentado antes para o 
grupo, a escola ajudou ela a corrigir algumas coisas da 
apresentação, de ter gente da escola no apoio logístico e 
tecnológico também, deixou ela muito mais tranquila. Então, 
levantaram pontos que às vezes a gente não pensa, mas é preciso 
que a gente pense pra deixar o professor mais confortável também 
nesse momento, nessa exposição dele. Mas foram muito interessantes 
as falas que eu ouvi... Muito gostosas, essas falas.   

A importância do apoio 
da unidade escolar para 
o professor apresentar 
seu trabalho/prática. 

P. Estes professores que você citou não participam da comissão que 
organiza o seminário. Quantos professores participaram? 
E. 27. Nós tivemos 27 professores participando da comissão, 1 por 
escola. Efetivamente, a gente teve uma média de 15 à 16 frequentes 
nas reuniões de organização e no dia do evento, além do pessoal que 
participou das reuniões, um grupo das escolas que veio pra ajudar na 
comissão, nós estávamos, eu acredito,  em torno de umas 35 pessoas, 
entre, professores, diretores, assistentes... Mas, a maioria da 
comissão é professor, talvez 60% ou 70%. A gente teve poucos 
diretores e alguns coordenadores, assistentes de diretor, a gente tem 
alguns, mas a maioria é professor. 
P. E isso ocorre desde o início, do primeiro seminário, em 2010? Ter 
mais professores na comissão? 

 A participação 
gradativa dos 
professores como 
coautores  (grupo da 
comissão organizadora) 
da proposta de 
formação. 
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E. Não. Em 2010, nós tínhamos mais coordenadores e diretores. Em 
2011 já melhorou a participação dos professores e neste ano a 
participação foi maior, de professores, na comissão. A gente tem 
alguns membros da equipe da comissão que permanecem os três anos.. 
P. É o meu caso... (risos) 
E. (risos)... Que permanecem e alguns novos. É outro movimento 
interessante: nós tivemos professores novos que entraram na 
comissão e que durante o processo precisaram se afastar por conta 
da demanda de trabalho na escola. E isso, um professor também 
comentou comigo: fez parte da comissão, mas não terminou conosco 
na comissão, isso pra ele, ele sabia da necessidade dele na escola, mas 
deixou ele ressentido de não poder continuar, porque ele 
acreditava no nosso projeto. 
P. Como é, para escolas, liberar esse professor para participar das 
reuniões de comissão? 
E. A escola sempre se organiza. Ou o professor não tem aula ou 
quando tem alguém do módulo assume suas aulas para que ele possa 
vir pra reunião. A escola tem que se organizar para que não haja 
prejuízo aos alunos. 
P. Por que esse professor que você citou teve que se afastar? 
E. É por conta das aulas. Ele teve que assumir mais regência e não 
teve quem o substituísse. Então, ele não tinha como faltar. Não podia 
se ausentar para as reuniões. E ao final dos nossos encontros a gente 
teve mais reuniões, mais seguidas, então isso estava prejudicando. 
Mas ele falou pra mim que ele sentiu muito. Ele apresentou trabalho, 
mas ele sentiu muito e ele adorou também ter apresentado 
trabalho. É bem legal! Foi gostoso! 

Fator que dificultou a 
participação dos 
professores nos grupos 
de formação: demanda 
de trabalho nas escolas 

P. Você quer complementar algo ou deixar uma fala final? 
E. Acho que não Emiliana. Eu estou me sentindo muito feliz com esse 
processo todo, em estar colaborando com a sua pesquisa. Eu estou 
muito feliz e agradecida.  
P. Sou eu que agradeço muito. Obrigada! 
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E. Eu espero que ela dê frutos... [a pesquisa] Ontem, a gente teve um 
encontro com a Isabel Marques, o grupo de dança, que na verdade, era 
um grupo de estudo sobre dança. Por conta da ideia louca do L. F., de 
uma apresentação que mobilizasse o público e aí nós fizemos o convite 
pra Isabel Marques e ela topou...Aí, ontem, ela escreveu uma carta, pra 
nós, professores que participamos do grupo de formação e que agora 
formamos um grupo de dança de professores, até gravei o depoimento 
dela... E aí, ela coloca a satisfação dela ver o movimento de 
professores da rede surgindo pra defender e fazer dança na escola. 
E que nada mais é, do que o fruto deste último seminário, da 
demanda deste último seminário. Esse grupo surge deste 
seminário. Porque a gente sentou para preparar o espetáculo, discutir 
o espetáculo, a fala da Terezinha Rios, que fala do ofício do 
professor...Que professor é esse? Que vai buscar formação? Que 
vai atrás? Que faz acontecer...Surge esse grupo de dança que vai 
formar um corpo de balé de dança contemporânea. 
Depois eu te mando a gravação...Que ela escreveu, que eu gravei...Eu 
filmei, na verdade. E ontem eu fiquei assim, filmando, só ouvindo ela 
falar...Gente! É o ciclo. Foi muito forte ontem, a fala dela, eu fico 
extremamente emocionada [emociona-se e os olhos se enchem de 
lágrimas]. Fruto do quê? Do nosso trabalho. Rolou. Agora vai! E o 
grupo vai, se nós tivermos ou não no seminário, esse grupo vai. Ele 
vai discutir dança, vai montar coreografias, falando sobre o 
professor, para o professor, para se apresentar em reuniões, nos 
CEUs, em formações. A ideia é essa: o protagonismo do professor. 
E a satisfação das professoras, na verdade, a maioria era 
coordenadoras, que se apresentaram lá [na abertura do seminário]. E 
colocaram assim, o carinho com o qual elas foram recebidas, a 
valorização do trabalho delas, desse estudo sobre a dança no 
contexto, enfim, dentro dessa linha toda, do corpo, do movimento, 
do contato, não só de ser imediato, mas ser mais profundo, mais 
intenso... Muito legal! É isso!  

Reconhece a formação 
de um grupo de dança 
como um 
desdobramento do 
último seminário. 
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6.3.  OS INDICADORES  
 
 
 Após termos organizado as falas da professora em temas – PRÉ-INDICADORES, 

seguimos em direção à organização dos INDICADORES. Estes, segundo Aguiar e Ozella 

(2006), se constituem a partir da aglutinação/articulação dos pré-indicadores “[...] pela 

similaridade e complementaridade [...]”, reduzindo assim, a quantidade de temas surgidos no 

levantamento dos pré-indicadores. Abaixo, encontra-se um quadro com os pré-indicadores na 

primeira coluna e indicadores na segunda coluna.  

 

Quadro	  03	  -‐	  INDICADORES	  
 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

• Apresentação  pessoal como professora 
da RME – Rede Municipal de Ensino 

• Início da Carreira no Magistério na Ed. 
Infantil – escola particular 

• Identificação como professora 
alfabetizadora 

• A retomada da carreira  na Prefeitura 
de São Paulo como professora 
alfabetizadora 

• Período de regência (sala de aula) na 
PMSP – de comissionada (contratada) à 
titular de cargo (efetiva) 

• O Magistério não era sua opção de 
carreira 

• A busca por um curso técnico 
• O Magistério como oportunidade de 

trabalho.  
• O motivo da procura do curso técnico – 

ter uma profissão – poder trabalhar 
para dar continuidade aos estudos 

• O curso de Pedagogia como 
complementação do Magistério 

• Abandona a ideia de ir para área de 
exatas e decide ser professora 

• O curso de Pedagogia –preocupação 
com a formação continuada 

 

Aspectos constitutivos da profissão 

docente – o ser professora: formação no 

Magistério, Pedagogia e a carreira na 

PMSP 
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• A influência da mãe na escolha da 
carreira. 

• O casamento: interrupção nos estudos 
• A importância de ter um curso superior 

para família. 
• Casamento e maternidade – parada nos 

estudos. 
• Maternidade: decisão de interromper a 

carreira para cuidar dos filhos. 
• Confirmação da importância da mãe na 

escolha da profissão 
• A responsabilidade da maternidade e a 

angústia de interromper a carreira 
profissional. 

• Acompanhamento da doença e morte da 
mãe no mesmo período em que precisou 
afastar-se do trabalhar. 

• Justifica o período de afastamento do 
trabalho como necessário para pensar 
sobre a carreira. 

• Impossibilidades financeiras para 
continuar os estudos. 
 

 

Aspectos da vida pessoal que parecem 

ter afetado mais diretamente a formação 

acadêmica e profissional da Professora 

Vitória. 

• Preocupação com a formação - estudos 
informais - mesmo sem estar exercendo 
a profissão. 

• Saída da sala de aula (regência) para à 
Gestão - coordenação pedagógica e 
supervisão escolar. 

• Período em que esteve como 
coordenadora pedagógica. 

• Período como Supervisora Escolar – 
atual. 

• A vontade de trabalhar com  formação 
de professores. 

• A busca pela formação pessoal para 
poder formar os colegas. 

• Estudos informais – não 
institucionalizados - preocupação com a 
formação profissional mesmo estando 
afastada da profissão. 

• O retorno à sala – mudança de unidade 
como coordenadora pedagógica. 
 

Aspectos relevantes da formação 

intelectual/acadêmica e profissional da 

Professora Vitória que a constituíram 

como Professora Formadora – a 

constante busca pela formação pessoal 

para poder formar o colega.  

• A chegada à supervisão –  Vê o trabalho 
de supervisão como fiscalizatório 

• A desconstrução da supervisão 
fiscalizatória para uma supervisão de 
formação. 

O TRABALHO NA SUPERVISÃO: as 

possibilidades de formações específicas, 

idealizadas e organizadas a partir do 
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• Experiência de formação que acontecia 
na supervisão – continuidade de uma 
gestão anterior. 

• Levanta questionamentos na Supervisão 
Escolar sobre as possibilidades de 
formações. 

• A preocupação com a formação do 
gestor. 

• Possibilidade de ampliar a formação 
para todos os educadores. 

• Proposta de iniciar a formação para os 
gestores – reuniões de setores [baseiam-
se nas necessidade de aproximação das 
escolas e em experiências de formação 
anteriores]. 

• A importância do apoio da supervisão 
aos coordenadores. 

• A motivação do trabalho encontrada no 
grupo. 

 

grupo de supervisores da DRE – 

Diretoria Regional de Ensino.  

• Experiência de Formação organizada 
com as escolas na época em que era 
coordenadora pedagógica – diálogo 
entre os professores e a universidade. 

• A utilização da verba de assessoria (na 
Gestão Marta-PT) nas escolas para a 
realização dos encontros de formação. 

• A proposta de formação idealizada pelo 
grupo aparece como proposta de 
governo. 

• A proposta de formação como 
possibilidade de aproximar-se do saber 
acadêmico. 

• Trabalho de faculdade sobre Paulo 
Freire transforma-se em uma grande 
palestra. 

• Primeira experiência em organização de 
encontro de formação (sem saber o que 
era um encontro de formação). 

• Contato com Paulo Freire: a grande 
emoção (pessoal e do grupo) de ter 
acesso ao pedagogo estudado na 
faculdade. 

• A valorização dada pela professora e 
alunas da faculdade ao encontro com 
Paulo Freire. 

• Primeira experiência em organização de 
encontro de formação trazendo alguém 
da universidade. 

 

Experiências  anteriores com formação 

de professores  que gestaram à 

experiência atual. 
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• Experiência de formação ocorrida 
anteriormente –  [em outra gestão] - 
buscava problematizar o fazer 
pedagógico. 

• A experiência de formação realizada na 
Gestão Marta Suplicy (PT)  como 
resistência aos modelos oferecidos por 
SME. 

• Descrição da experiência de formação 
organizada enquanto estava como 
coordenadora pedagógica (Gestão da 
Marta - PT). 

• A proposta de continuidade da gestão 
Marta (PT) oferece o mesmo formato de 
formação organizado pelo grupo de 
coordenadoras do qual fazia parte. 

• A decepção frente à  descontinuidade da 
proposta de formação/da gestão e do 
não reconhecimento da autoria. 

• O grupo de coordenadores se desfaz - 
fica sozinha na região. 

• Crítica à experiência de formação 
organizada pelo grupo de 
coordenadores: faltou o protagonismo 
do professor. 

 
• Insatisfação com os modelos de 

formação oferecidos aos coordenadores 
pedagógicos. 

• Problematização sobre haver em um 
setor da DRE, uma experiência de 
formação voltada apenas para  Ed. 
Infantil e não para Ed. Básica. 

• O setor da DRE que realizava 
formações para Ed. Infantil também faz 
um encontro para Ed. Básica. 

• A proposta de uma formação 
organizada em todos os setores da DRE. 

• A formação proposta como 
possibilidade de desconstrução da ideia 
de supervisão fiscalizatória. 

• A importância do trabalho do grupo – 
busca de autonomia. 

• A formação proposta: um grande 
encontro reunindo todos os educadores 
(funcionários) da escola. 

• Identificação de precariedade na 
formação do coordenador pedagógico 

• Necessidade de uma formação para o 

A luta por uma proposta de formação 
que acredita ser adequada às 

necessidades das escolas e educadores: a 
formação idealizada. 
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coordenador  fazer intervenção nas 
escolas. 

• Apresentação da proposta de formação 
idealizada pelo grupo de 
coordenadoras. 

• A descontinuidade da proposta com a 
nova Gestão – PSDB. 

• O grupo esperava que o governo Marta 
(PT) retomasse a formação nos moldes 
do governo Erundina (PT). 

• O movimento de resistência por uma 
formação articulada  -  com a mesma 
organização da gestão Erundina. 

• A proposta idealizada teria:  palestra, 
apresentação das práticas docentes, 
diálogo sobre as práticas e intervenções. 

• Primeiro momento da organização da 
proposta de formação atual: conversa 
com o grupo (supervisores e escola). 

• Como surge a ideia dos seminários: 
divisão por grupos de supervisores 
responsáveis por determinados setores e 
realização . 

• Preocupação em como reunir tantos 
educadores  e o que discutir. 

• O processo de criação da comissão 
organizadora da formação/ grupo de 
formação e sua função. 

• Definição dos representantes de escola -
preocupação com a participação dos 
professores. 

• O formato da atual proposta de 
formação: palestra e apresentação das 
práticas dos professores. 

• Outros formatos de 
formações/seminários - adequados à 
realidade de cada setor. 

• A iniciativa de formação de um dos 
setores vai ao encontro da proposta de 
formação idealizada para o futuro. 

 

A proposta de formação atual: processo 
de construção - condições necessárias 

para a realização - e seus 
desdobramentos. 

• Sobre a diminuição da realização de 
seminários. 

• Aponta melhora na participação das 
escolas em relação à qualidade e 
diversidade dos trabalhos. 

• O envolvimento dos professores do 
Ensino Fundamental e Médio. 

• Ressalta a qualidade e a diversidade dos 

Avaliação da proposta de formação:  
fatores que dificultaram e/ou 
viabilizaram a realização da proposta 
e as possibilidades  de transformação 
da prática docente. 
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trabalhos para o 3o seminário/2012. 
• A proposta de formação como 

oportunidade de dar visibilidade aos 
profissionais da Educação. 

• Identifica em si e nos professores, 
dificuldades para realizar registros – os 
professores apresentam resistência para 
produzir uma coletânea de textos – 
publicar os trabalhos apresentados 
durante o seminário. 

• A resistência do educador – uma das 
dificuldades encontradas para 
realização da formação. 

• A superação das condições objetivas 
adversas  à realização da formação 

• As condições objetivas que dificultaram 
a realização da formação: poucos 
recursos financeiros. 

• A realização da proposta depende da 
concepção e importância que é dada 
pela Gestão. 

• O grupo de formação como fator 
determinante para realização da 
proposta. 

• A ênfase na formação com professores: 
autoria docente. 

• A possibilidade de mais encontros 
(seminários): incluídos no planejamento 
anual. 

• A avaliação do grupo de educadores que 
participaram dos encontros é que haja 
mais dias de formação.  

• O espaço físico das escolas dificulta a 
realização dos encontros de formação. 

• Aponta dificuldades objetivas e 
subjetivas: da estrutura física à 
participação do professor. 

• A ideia de formação como 
experimentação: a importância do 
fazer/ prática. 

• A formação como uma forma de iniciar 
outros movimentos de formação – para 
além da escola. 

• O CEU como espaço físico facilitador do 
encontro de formação. 

• Alguns setores resolveram não realizar 
seminários. 

• Principal fator que favoreceu a 
diminuição dos seminários: burocracia 
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• O diferencial do grupo (setor) com o 
qual trabalha: organização. 

• O motivo para diminuição da 
participação dos setores na realização e 
organização dos seminários é o excesso 
de trabalho. 

• Reconhece o encontro de formação 
como momento de prestigiar o trabalho 
do professor. 

• O encontro de formação como espaço de 
reconhecimento e valorização do 
trabalho do professor [traduzido nas 
falas dos educadores das escolas que 
visitou] e também como  possibilidade 
de pensarem suas práticas. 

• A importância do apoio da unidade 
escolar para o professor apresentar seu 
trabalho/prática. 

• A participação gradativa dos 
professores como coautores  (grupo da 
comissão organizadora) da proposta de 
formação. 

• Fator que dificultou a participação dos 
professores nos grupos de formação: 
demanda de trabalho nas escolas. 

• Reconhece a formação de um grupo de 
dança como um desdobramento do 
último seminário. 

 
 

• A proposta de formação contribui para 
a compreensão da importância  de 
buscar uma formação pessoal para 
poder formar o colega. 

• Saber ouvir e respeitar a demanda do 
professor. 

• O aprendizado pessoal sobre dividir 
responsabilidades – o trabalho em 
grupo. 

• Para ser uma formadora e organizar 
uma formação é preciso estudar –
conhecimento científico. 

• As dificuldade pessoais apontadas sobre 
o registrar (escrever) – a falta de tempo 
e ambiente adequado. 

• Necessidade de desafios que impulsione 
sua vida. 

• A leitura da 1a entrevista  - a 
preocupação com a fala. 

Aspectos que revelam terem tido 
maior incidência na subjetividade da 
professora. 
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6.4.  OS NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO 
 
 
 Após o processo de aglutinação dos pré-indicadores em indicadores, seguimos em 

direção à construção dos NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO e sua análise. Os núcleos de 

significação são construídos por meio de um processo de articulação do conjunto dos 

indicadores e seus conteúdos. Nesse processo foram considerados os conteúdos semelhantes, 

complementares ou contraditórios, pois é desta forma que entendemos ser possível 

apreendermos movimentos ocorridos no processo de construção dos sentidos e significados da 

professora entrevistada, produzindo uma análise interpretativa que vá para além das 

aparências dos fatos.  No quadro abaixo estão, na primeira coluna, os indicadores e na 

segunda coluna os Núcleos de Significação.  

 

Quadro	  04	  –	  NÚCLEOS	  DE	  SIGNIFICAÇÃO	  
 

INDICADORES NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO 
1. Aspectos constitutivos da profissão 

docente – o ser professora: formação 

no Magistério, Pedagogia e a carreira 

na PMSP. 

2. Aspectos da vida pessoal que parecem 

ter afetado mais diretamente a 

formação acadêmica e profissional da 

Professora Vitória. 

Núcleo 01 

 

“Sou professora […] Aí, vieram os 

filhos…”: entre a formação para profissão e a 

responsabilidade de ser mãe. 

 

• Concepção sobre educação integral 
• Os educadores precisam se apropriar do 

espaço do CEU e melhor utilizá-lo. 
• A proposta do CEU: elogios em relação 

ao espaço e críticas ao CEI – Centro de 
Educação Infantil. 

• A visão sobre o CEU e suas 
possibilidades e dificuldades 
educacionais 

• Busca de uma formação que provoque 
mudanças nas concepções de vida dos 
educadores 

Concepções de Educação. 
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3. Aspectos relevantes da formação 

intelectual/acadêmica e profissional 

da Professora Vitória que a 

constituíram como Professora 

Formadora – a constante busca pela 

formação pessoal para poder formar o 

colega. 

4. Experiências  anteriores com 

formação de professores  que 

gestaram à experiência atual. 

5. Aspectos que revelam terem tido 

maior incidência na subjetividade da 

professora como formadora. 

6. O TRABALHO NA SUPERVISÃO: 

As possibilidades de formações 

específicas, idealizadas e organizadas 

a partir do grupo de supervisores da 

DRE – Diretoria Regional de Ensino 

7. A luta por uma proposta de formação 

que acredita ser adequada às 

necessidades das escolas e 

educadores: a formação idealizada. 

Núcleo 02 

De professora à formadora: desafios e 

perspectivas na história de formação da 

professora Vitória: “[...]fiquei pouco tempo 

na sala de aula, mais tempo na gestão 

mesmo[....] [...]uma vontade muito grande 

de trabalhar com formação.”  

8. A proposta de formação atual: 

processo de construção - condições 

objetivas para a realização  - e seus 

desdobramentos. 

9. Avaliação da proposta de formação:  

fatores que dificultaram e/ou 

viabilizaram a realização da proposta 

e as possibilidades  de transformação 

da prática docente. 

10. Concepções de Educação. 

Núcleo 03 

Da realidade da proposta de formação atual 

às suas possibilidades e desafios futuros: 

“Pra que ele possa ter frutos mesmo e que 

haja a participação dos professores.” 
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6.5. NÚCLEO 01  -  “SOU	  PROFESSORA	  […]	  AÍ,	  VIERAM	  OS	  FILHOS…”	  :	  ENTRE	  A	  

FORMAÇÃO	  PARA	  PROFISSÃO	  E	  A	  RESPONSABILIDADE	  DE	  SER	  MÃE.	  

 
 
 A responsabilidade de ser mãe e a necessidade de seguir os estudos e investir na 

carreira escolhida constituíram o dilema vivido pela professora Vitória ao se assumir como 

professora. O encanto pelo magistério não nasceu com ela, como buscam afirmar as teorias 

baseadas no idealismo - que defendem uma “natureza humana”,  ou seja, concebem o homem 

como dotado de aptidões naturais – dons, vocação. Contrariando essa visão, estão as teorias 

baseadas no materialismo dialético – Marx & Engels, 1966, 1999.  A visão de “natureza 

humana”  é contraposta pela de “condição humana”,  que concebe o homem como ser 

histórico, cultural e social – um homem sócio-histórico Vigotski, 2004, 2007– que é 

determinado pelas condições históricas,  mas com possibilidades de criar e mudar essas 

condições. Assim: 

 
[…] a idéia de condição humana, nada no homem está aprioristicamente 
concebido. Não há nada em termos de habilidade, faculdade, valores, 
aptidões ou tendências que nasçam com o ser humano. As condições 
biológicas hereditárias do homem são a sustentação de um desenvolvimento 
sócio-histórico, que lhe imprimirá possibilidades, habilidades, valores, 
aptidões e tendências historicamente conquistadas pela humanidade e que se 
encontram condensadas nas formas culturais desenvolvidas pelos homens 
em sociedade. (BOCK, 1997, p. 37-38) 

 

No relato da professora Vitória, identificamos que não há nela uma predestinação a ser 

professora, ou seja, não nasceu ou sonhou em ter o magistério como profissão. A escolha feita 

pelo curso de Magistério foi afetada por múltiplas determinações da sua história de vida 

particular e social, dentre estas está a necessidade de fazer um curso técnico para ter uma 

profissão e entrar no mercado de trabalho para custear seus estudos.  Vitória afirma que foi 

fazer o magistério  […] não por opção, na verdade eu pensava em fazer uma carreira na 

área de [pausa] biológicas […]. O que realmente almejava era […] ter uma profissão para 

eu dar continuidade aos meus estudos. Esse era o meu objetivo.  

E assim, por não encontrar um curso técnico na área que planejava seguir (saúde-

odontologia), atende ao sonho da mãe conforme relata: […] Era um pouco o sonho dela, ela 

achava bonito ver as meninas descendo as escadas do colégio […]. Além disso, a professora 

pontua que os cursos técnicos oferecidos pelas escolas públicas, no momento histórico em que 
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vivia, estavam sendo reduzidos, fator que implicou em ter cursado o magistério em escola 

particular.  

  
E eu não queria fazer o ensino médio normal, regular e naquela época o 
ensino médio técnico tinha sido, diminuído bastante; não tinham muitas 
escolas com ensino técnico e o magistério, o curso normal também, já 
também quase não tinha, poucas escolas, quase nenhuma tinha o normal. 

   

 Até o momento vimos alguns fatores que implicaram diretamente na escolha do curso 

da professora.  Percebemos as condições sociais, culturais e históricas presentes nesta escolha. 

Sabemos que estas implicações constituíram a professora Vitória e que de alguma forma,  

marcaram a  sua subjetividade e vão ser determinantes na sua atividade docente. Vitória 

iniciou como pretendia, o exercício da profissão, ainda cursando o Magistério: […] no terceiro 

ano [de Magistério] eu já comecei a trabalhar na escola de Ed. Infantil  como auxiliar de classe.  
A necessidade de ter uma profissão foi o que impulsionou Vitória a fazer um curso de 

Magistério. A necessidade configura-se em “um estado dinâmico, de mobilização do sujeito e 

que se constitui na relação histórica do sujeito com o mundo social, mas de modo não 

intencional. “ (Bock e Gonçalves, 2009, p.66).  Apreendemos também, na fala da professora 

Vitória, uma carga emocional que constituiu e revela sua necessidade  de ter uma profissão ao 

destacar sua conquista profissional [...] no quarto ano do magistério eu já tinha uma 

pequena sala como regente. As emoções, segundo González Rey (2003, p. 242) são unidades 

das necessidades e, assim não podemos separá-las das necessidades.  O autor afirma ainda, 

que  “a emoção caracteriza o estado do sujeito ante toda ação”.  Diante do exposto, se 

evidencia o quanto na gênese das decisões da professora Vitória acerca da profissão docente, 

a emoção foi essencial. 

Como vimos, Vitória não tinha nenhuma intenção de ser professora, ela foi tensionada 

à escolher a carreira da docência por um conjunto de fatores que incluíram desde o sonho da 

mãe em ser ou ter uma filha professora às condições objetivas de ter um salário para custear 

os estudos.  Durante o curso ainda pensou em ir para área que sonhava, porém esse sonho foi 

dissipado ao ser confrontado com a realidade, ou seja, com as condições sociais impostas à 

sua vida e assim, definitivamente, Vitória faz a sua escolha, justificando dessa forma: [...] 

abandonei a ideia de ir para a área de exatas, até porque, o curso magistério não dava 

subsídio nenhum para prestar vestibular. [...] e também porque eu me encantei com o 

magistério, e eu gostava do que fazia, adorava trabalhar com as crianças. Identifica-se com 
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classes de alfabetização: [...] a sala com que mais me identifico é com a sala de primeiro 

ano de alfabetização.  Assim, decide investir na carreira docente:  

 
E fui complementar, fazer, complementar minha formação. E eu gostei 
muito da Pedagogia. E fui entrando e fui me envolvendo com a educação de 
tal forma que quando eu vi, eu já estava seduzida pelo o que eu fazia. 
 

 Percebemos que Vitória buscava, em um primeiro momento, atender à necessidade de 

ter uma profissão, sendo que encontrou no Magistério a forma de satisfazer tal necessidade.   

Pois “as necessidades não dão uma direção clara à nossa atividade; elas nos mobilizam [...]” 

(Aguiar, in Bock e Gonçalves, 2009).  Portanto, Vitória se mobiliza em direção ao curso 

técnico sem ter clareza do que realmente quer como profissão.  Porém, ao exercer a profissão 

docente, se encantou com o curso de Magistério e foi seduzida pela Pedagogia, como bem 

expressa sua fala nos excertos acima e em muitos outros no decorrer do seu discurso.    

  Ao decidir sobre seguir a carreira docente, cursar Pedagogia, Vitória já tem uma 

intenção: ser professora. A decisão de ser professora, ter a atividade docente como profissão é 

o motivo que a leva a buscar sua formação, investir no curso de Pedagogia. Quando 

objetivamos algo para atender às nossas necessidades,  apontamos para uma direção definida; 

temos uma intencionalidade, estamos dando significado e sentido às nossas ações.  Por meio 

de nossas ações significamos aquilo que será o nosso motivo  para escolhermos uma coisa e 

não outra. E os nossos motivos, constituídos na atividade social, ao mesmo tempo, que tem os 

sentidos como elemento essencial, geram nossos novos sentidos nesse processo, ou seja, 

nossa forma de sentir, pensar e agir no mundo.  

Pois os sentidos: 

 
[...] se constituem nessas relações, nesse movimento de sermos afetados 
afetiva e cognitivamente, de nos mobilizarmos, constituirmos necessidades, 
vontades e, finalmente, encontrarmos/significarmos algo que nos satisfaça, e, 
portanto, nos motive. (BOCK e GONÇALVES, 2009, p.67).  

  

E Vitória ao significar suas ações, escolhe seguir seus estudos em Pedagogia. Ao 

terminar a Pedagogia e pensar em prosseguir os estudos e investir na carreira de professora na 

PMSP, Vitória se casa e em seguida é mãe. Ela interrompe sua trajetória acadêmica para se 

casar [...] quando terminei a Pedagogia, é, com o casamento, e tal, eu parei os estudos. Aí 

vieram os filhos...[...] e deixa de trabalhar para cuidar dos filhos. 
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[...] Ingressei na Prefeitura em 88, como comissionada, mas em 91 eu tive 
que pedir exoneração quando do nascimento do meu filho caçula. Aí, eu 
tinha três bebês, eu precisei parar de trabalhar. Eu fiquei 4 anos parada 
pra cuidar dos bebês. 

 

Vitória tinha um objetivo: qualificar-se cada vez mais e isso significava investir na 

formação e na carreira.  Porém como muitas outras mulheres, diante da situação do casamento 

e da maternidade, abre mão dos seus interesses para ser esposa e mãe dedicada.  Sabemos da 

forte implicação histórica e cultural que está implícita na questão das escolhas das mulheres 

em relação ao casamento e maternidade. As mulheres brasileiras foram, durante muito tempo 

na história,  educadas para casar, ter filhos e assumir total responsabilidade em educá-los e 

isso ainda parece estar presente no imaginário da população e portanto, afetando a 

constituição da personalidade feminina.  

Vitória não explicita a problemática histórica e cultural da condição feminina, porém 

ao mesmo tempo em que diz que a escolha por parar de trabalhar não foi dolorosa,  pois era 

um momento que precisa cuidar dos filhos, admite que a situação começou a incomodar 

porque seu lado profissional ficou adormecido.  Ela justifica essa escolha como sendo 

necessária, como algo já destinado a acontecer e que faz parte de um ciclo da vida. Ela 

explica da seguinte forma:  

 

[...]A gente vai entendendo o porquê das coisas depois, mas isso foi 
importante... E uma outra questão que eu já havia comentado com você...Eu 
sinto muito esta questão de ciclos. 
 

 Como vimos, a preocupação com a formação permaneceu mesmo estando afastada do 

trabalho e dos estudos. O que nos remete a afirmar que Vitória não aceitou a situação de parar 

de trabalhar e estudar para casar e cuidar dos filhos de forma tão tranquila. Mas, procurou 

apoio em uma explicação voltada para a predestinação “[...] Eu sinto muito esta questão de 

ciclos.”,  talvez por trazer conforto, pois o período que esteve afastada do trabalho coincidiu 

com o adoecimento e morte da mãe.  

 

[...] estar não comprometida com a área profissional para cuidar da minha 
mãe no processo de adoecimento, do falecimento dela, que foi 
praticamente nesse período que eu fiquei parada.    
 



  119 

 Outra explicação que ela dá em relação a este período de afastamento do trabalho é 

que teve a oportunidade de pensar sobre o que realmente queria para sua carreira como 

professora. Nesse período, decide investir na carreira de professora na rede pública.   

 

Eu acho que foi necessária essa parada também pra este amadurecimento: o 
que eu quero, o que eu tenho que fazer, qual é o caminho que eu vou 
seguir. Eu estava em um caminho de trabalho, em escola particular, aonde a 
minha possibilidade de crescimento profissional era muito pequena 
também. Então eu acho que foi necessária esta parada para que eu 
pudesse retomar dentro do que eu havia pensado pra mim enquanto 
profissional. 

 

Podemos inferir, diante dos aspectos constituintes da escolha da carreira docente pela 

professora Vitória, que o sentido atribuído por ela à profissão de professora é de uma 

atividade que vai além dos conhecimentos adquiridos no ensino médio técnico, pois este, 

segundo a professora, precisa ser complementado com o curso de Pedagogia. Além disso, 

mesmo afastada dos estudos acadêmicos e do trabalho, continua preocupada com os rumos 

que vai dar à carreira, em definir o quer como profissional e quais são as suas possibilidades 

de crescimento. Portanto, pensa a atividade docente como uma profissão que requer 

investimento na formação para trilhar uma carreira sólida e com possibilidade de ascensão.  

 
	  

6.6. NÚCLEO 02  -  DE	  PROFESSORA	  À	  FORMADORA:	  DESAFIOS	  E	  PERSPECTIVAS	  

NA	  HISTÓRIA	  DE	  FORMAÇÃO	  DA	  PROFESSORA	  VITÓRIA:	  “[...]Fiquei	  pouco	  tempo	  

na	  sala	  de	  aula,	  mais	  tempo	  na	  gestão	  mesmo[....]	  [...]Eu	  sempre	  tive	  [...]	  uma	  

vontade	  muito	  grande	  de	  trabalhar	  com	  formação.”	  

 
 

Neste núcleo, iremos destacar os aspectos relevantes do processo de formação da 

professora Vitória que constituíram sua atividade como formadora.  Compreendemos o sujeito 

na perspectiva sócio-histórica, na qual o ser humano, candidato à humanidade, é inserido no 

mundo, por meio das diferentes mediações e age, transformando o mundo e a si, numa relação 

dialética, na sua atividade. Seguiremos o axioma da atividade como potência transformadora 

para compreendermos o processo constituinte da professora Vitória como formadora.  

Vitória se apresenta à pesquisadora como professora da Rede Municipal de São 

Paulo, já há 19 anos. No entanto está no cargo de supervisora de ensino há seis anos, desde 

2006, e antes, ocupava um cargo de coordenação pedagógica. Analisando sua trajetória na 
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Rede Municipal de São Paulo, ela mesma aponta que ficou pouco tempo na regência de 

classe, passando logo à gestão. 

 
Fiquei na regência das salas também por pouco tempo, porque logo 
assumi designação na sala de coordenação pedagógica e em 2006 eu fui 
convidada a substituir o supervisor escolar, e estou substituindo o 
supervisor escolar até agora (2012). 

  

Vitória expressa que sempre teve [...] uma vontade muito grande de trabalhar com 

formação.  E esta vontade de trabalhar com formação já se constituía na graduação, 

conduzindo-a a escolher, no último ano da graduação, a especialização em orientação 

pedagógica e posteriormente a lecionar no curso de Magistério. 

 
[...] quando eu fiz a Pedagogia, eu tinha que optar e a minha opção  foi 
pela orientação pedagógica, no sentido de trabalhar na coordenação 
pedagógica, pra trabalhar com formação  de professores. E procurei as 
matérias para trabalhar com formação. Então, eu queria muito 
trabalhar com a formação. eu fui dar aula no Magistério também 
porque isso me provocava, me provocava no sentido de ter que 
buscar a minha formação para trabalhar com a formação do 
colega. 

 
 Vitória escolheu permanecer no cargo de professora e assumir cargos de gestão 

apenas em substituição. Parece-nos que para ela, permanecer no cargo de professora é algo 

que assegura sua identidade profissional, construída a partir das determinações da escolha da 

carreira docente; do seu trabalho como professora iniciante - alfabetizadora;  a aproxima dos 

professores como um par mais igual;  e indica valorização da profissão docente.  

Para isso, mesmo exercendo funções de gestão, como coordenadora pedagógica e 

supervisora escolar, Vitória faz questão de se apresentar como professora. Podemos perceber 

que Vitória construiu, ao longo da sua formação, um olhar diferenciado para a profissão 

docente, pois não sonhava em ser professora - como revelam muitos relatos de professoras em 

pesquisas sobre a escolha do magistério (Gonçalves, 1992; Rabelo, 2007)  -  e sim, em ter 

uma profissão com retorno financeiro imediato para garantir a continuidade dos estudos. 

Parece que as mediações ocorridas na relação da professora Vitória com o meio social, 

cultural e histórico do qual fez parte, durante sua formação, conduziram-na a olhar para a 

profissão docente de uma forma menos naturalizada e isso foi fundamental na constituição da 

sua identidade profissional como professora e formadora.  
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Tendo em mente a busca por uma profissão, Vitória, aproveita o tempo que ficou 

afastada para cuidar dos filhos para definir os rumos da sua carreira, consegue visualizar que 

não há para ela, na rede particular de ensino,  um horizonte de grandes oportunidades e decide 

investir na carreira como professora da rede pública de ensino, como expressa abaixo: 

 

[...] Eu estava em um caminho de trabalho, em escola particular, aonde a 
minha possibilidade de crescimento profissional era muito pequena 
também. Então eu acho que foi necessária esta parada para que eu 
pudesse retomar dentro do que eu havia pensado pra mim enquanto 
profissional.  

 

E ainda no período em que esteve afastada do trabalho, decidida a investir na carreira 

da rede pública de ensino, Vitória cultiva uma constante busca por sua formação pessoal, 

parece que a preocupação em se manter atualizada sobre os temas educacionais a faz se sentir 

em movimento, viva e parte do processo educacional, mesmo estando afastada do trabalho 

docente.  Sobre o período em que ficou sem trabalhar, relata:  

 
[...] eu não participei de nenhum curso formal, completo, eu acabei 
procurando ler muito [...] vários livros, vários assuntos, revistas que me 
chamavam atenção sobre educação. [...] eu participei de algumas 
palestras, fui assistir algumas palestras [...] fiquei nesse movimento. [...] 

 

Podemos concluir que a preocupação que Vitória nutre acerca da sua formação garante 

contornos relevantes à sua trajetória como formadora. A primeira experiência que teve com 

formação de professores foi ainda na graduação, quando ao fazer um trabalho sobre Paulo 

Freire, ousou ligar para a casa dele e foi surpreendida ao ser convidada a ir à casa do educador 

e mais ainda, Paulo Freire se disponibilizou ir à própria faculdade na qual Vitória estudava 

para realizar uma palestra.  O relato da experiência é envolto de muita emoção. 

 

Ele atendeu o telefone, eu me apresentei, aí ele começou a falar comigo, 
eu comecei a tremer (risos) como uma vara verde, pedi desculpa porque 
a voz sumiu né…Imagine: uma menina de 18 anos, muito ingênua na 
época, falando com o Professor Paulo Freire! Aí ele me convida pra ir à 
casa dele, mas do que imediatamente falei que sim…  E fomos pra casa 
dele! Aí chegamos na casa dele, nos apresentamos, aí ele conversou 
conosco, tal…Viu que, quem éramos nós, quatro meninas, meninas de tudo, 
de tudo! E aí, ele se ofereceu em ir até à escola, à Faculdade, pra falar 
com o nosso grupo. [...] E, esse foi o meu primeiro grande encontro, 
organizado, meio que sem saber o que era aquilo.  
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 O encontro com Paulo Freire parece representar um marco na história de Vitória e um 

determinante na sua concepção de formação. Ela relembra o encontro com o educador com 

uma carga emocional muito forte, que a faz permanecer falando dele (encontro) bastante 

tempo e com um tom muito emocionado, como ela mesma expressa: Ah! Foi uma 

experiência... Vou te dizer: emocionante! Vitória relata a felicidade do grupo (alunas 

professora) e da professora da disciplina que solicitou o trabalho com muito carinho e 

entusiasmo [...] a professora ficou toda feliz [...] ela vestiu o melhor vestido [...] parecia uma 

corujinha, sentou-se à mesa com ele (Paulo Freire) [...]. Ela enfatiza  detalhadamente como 

ficaram satisfeitas e agradecidas (alunas e professora)  com o encontro,  e,  ressalta 

novamente, que foi sua primeira experiência de encontro de formação. 

 
Chegamos à escola, todas felizes: o professor diz que vem, que vem… Aí a 
professora ficou toda feliz. Acredito que naquele dia ela vestiu o melhor 
vestido dela (risos), né. Ela parecia uma corujinha, sentou-se à mesa com 
ele.  Preparamos uma mesa e ele fez a palestra dele. A gente nem organizou 
muito o tema. Ele contou um pouco da história dele, um pouco do trabalho 
pedagógico dele. Depois foi embora pra casa cheio de coisa que a gente deu 
pra ele de presente, que a gente nem sabia o que dava pra ele de tão 
agradecida que a gente estava.  [...] E foi o primeiro encontro de formação 
que a gente organizou com alguém de fora pra falar pra gente, pra se 
aproximar da gente. Foi muito legal! Foi minha primeira experiência de 
um encontro de formação sem saber  o que era. 
 

Percebemos no excerto acima que a emoção foi elemento essencial durante todo o 

processo de organização e realização do encontro com o educador Paulo Freire.  Diante dessa 

percepção, podemos concluir que a emoção engendra a atividade da professora e, assim, sua 

maneira de sentir, pensar e atuar.  Aguiar (2000) reporta-se à Vigotski para explicar que na 

base do pensamento tem-se a emoção, não pode haver, portanto, a dicotomia cognição-

emoção, pois segundo o autor, o processo cognitivo não existe descolado da emoção. 

 
 [...] o pensamento propriamente dito é gerado pela motivação, isto é, por 
nossos desejos e necessidades, nossos interesses e emoções. Por trás de cada 
pensamento há uma tendência afetivo-volitiva, que traz em si a resposta ao 
último “por que” de nossa análise do pensamento. Uma compreensão plena e 
verdadeira do pensamento de outrem só é possível quando entendemos sua 
base afetivo-volitiva. (Vygotski, apud Lane, Camargo, 1994, p.118)” 

  

Durante o tempo em que ficou na coordenação pedagógica, Vitória passou por 

experiências de formação parecidas com a que relatou com Paulo Freire. O que parece fazer é,  

utilizar a experiência que teve ainda como estudante,  que foi positiva e extremamente 

carregada de emoção, na sua vida profissional ao fazer propostas de formação de educadores 
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diferenciadas.  Em outras palavras podemos dizer que Vitória utiliza sua capacidade psíquica, 

ou seja, os registros psicológicos construídos nas experiências que vivenciou no ambiente 

sociocultural, por meio das mediações,  na sua atividade de formadora. É na atividade com o 

mundo, por meio das diferentes mediações, que o homem constrói seu mundo psicológico, 

sua subjetividade. E ao atuar no mundo, objetiva sua subjetividade ao mesmo tempo em que 

torna subjetiva a realidade na qual atua. Portanto: 

 
A realidade objetiva e a realidade subjetiva estão integradas uma à outra, 
porém sem que cada uma dessas partes se dilua ou perca suas características. 
Individual e social, objetividade e subjetividade constituem-se mutuamente 
em uma relação de mediação. (BOCK e GONÇALVES, p.57) 

 

 Ao analisar o processo constitutivo da formação da professora Vitória como 

formadora, percebemos alguns aspectos que parecem ter tido maior incidência na sua 

subjetividade, um deles foi a experiência do encontro com Paulo Freire. González Rey  

(2005), compreende a subjetividade como uma combinação complexa de emoções e processos 

simbólicos vivenciados pelo sujeito em diferentes momentos da sua vida “[...] toda a emoção 

que se integra em uma cadeia de produção de emoções em qualquer espaço da vida humana 

(...), não se exprime, e não atua como uma entidade invariável, mas como uma 

processualidade constante” (2005, p 14).  Nesse sentido, Vitória, na esteira da sua experiência 

como formadora, revive as emoções que foram essenciais no seu processo de formação 

profissional, como também integra, nesse mesmo processo, novas emoções, constitutivas da 

sua subjetividade.  

 Na época em que atuou como coordenadora pedagógica integrou um grupo formado 

por coordenadoras pedagógicas que, insatisfeito com as condições oferecidas nas formações 

da rede municipal de ensino, organizou formações de acordo com o que idealizava para um 

trabalho de formação de educadores. Acreditamos que a experiência de formação preservada 

na memória da professora Vitória constituiu o processo de criação e organização dos 

encontros de formação propostos pelo grupo de coordenadoras, pois como podemos perceber 

na descrição feita por ela sobre a organização do encontro, este parece seguir os mesmos 

moldes do encontro com Paulo Freire, realizado ainda na graduação, mesmo não tendo 

clareza do que era. 

 
[...] nós tínhamos um grupo de coordenadores meio que insatisfeitos 
com o que acontecia em termos de formação do coordenador 
pedagógico. [...] E a gente resolveu se reunir pra fazer um grande 
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encontro trazendo professores das universidades também, pra dialogar 
com os nossos professores sobre o currículo. 
 

 Diferentemente do momento que ocorreu o encontro com Paulo Freire, na sua história 

como coordenadora pedagógica, Vitória já configurava uma intencionalidade acerca do que 

almejava de uma formação para professores, ou seja, havia motivos para a organização de 

uma proposta de formação diferenciada: a busca por um modelo de formação adequado às 

expectativas das escolas e dos seus educadores. A formação de professores para Vitória e o 

grupo tinha uma direção definida, foram discutidos e estabelecidos os motivos da atividade do 

grupo e, portanto, os da professora Vitória. Os motivos são constituintes e constitutivos dos 

sentidos no movimento de afetarmos e sermos afetados pelo meio social, pela cultura e pela 

história. Sendo assim, eles (os sentidos): 

 
[...] se constituem nessas relações, nesse movimento de sermos afetados 
afetiva e cognitivamente, de nos mobilizarmos, constituirmos necessidades, 
vontades e, finalmente, encontrarmos/significarmos algo que nos satisfaça, e, 
portanto, nos motive. (BOCK E GONÇALVES, 2002, p.67) 

 

O grupo, assim como Vitória tinham um motivo que constituía suas ações, ou seja, 

estavam motivados e com isso, iniciam um movimento direcionado, ou melhor, intencional, 

para atingir seus objetivos. O grupo reúne as escolas e diante das condições objetivas (verba) 

oferecidas pela gestão, na época, do Partido dos Trabalhadores – PT [...]Foi uma época que a 

gente tinha verba para assessoria pedagógica,  organiza dois encontros de formação nos 

moldes definidos pelo grupo como os mais adequados para o destino das verbas. 

 
[...] E a gente dividiu essas verbas que cada escola tinha e fizemos um 
grande encontro. Na verdade foram dois grandes encontros. E a gente 
mostrou para a Diretoria e para a Secretaria que era aquilo que a gente 
pensava ser interessante na utilização dessa verba de assessoria.  

  

Porém, mesmo diante de uma gestão mais democrática, que oferecia condições 

objetivas (verba) e mais autonomia para as escolas, as formações oferecidas, que eram muitas, 

ainda geraram movimentos de insatisfação, pois segundo Vitória elas eram uma: 

 
[...] tentativa de retomar os organizadores de área da gestão da Erundina, 
porque também era uma solicitação do corpo docente, dos docentes da 
rede que esperavam que na gestão da Marta [Marta Suplicy –PT - 2001-
2004] a gente tivesse a continuidade da qualidade da formação que 
aconteceu no governo Erundina [PT - 1989-1992]. Mas isso não 
aconteceu! Aconteceram muitas ações. Ações muito pulverizadas que 
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pareciam, davam a impressão até de ser uma colcha de retalhos, com boa 
qualidade também, mas que não tinham ponto de articulação e isso 
deixava a gente com a sensação que estava tudo pairando... 

 

Nesse sentido, insatisfeita com as formações institucionalizadas e na tentativa de 

recuperar experiências de formação validadas pelo grupo, Vitória, durante seu percurso 

histórico como coordenadora pedagógica, participa de dois encontros de formação que elege 

como tentativas de organizar uma formação adequada às expectativas das escolas e do grupo 

do qual fazia parte [...] Foram dois encontros semestrais. A gente fez no primeiro semestre e 

no segundo semestre. Duas grandes reuniões pedagógicas. E segue explicando o porquê da 

inciativa de organizar esses encontros: 

 

Por isso dessa nossa iniciativa, de correr atrás e organizar algo que pudesse 
dar conta de amarrar algumas questões. Porque o foco era pensar o projeto 
pedagógico e não dá para pensar o projeto pedagógico sem pensar o 
currículo, sem pensar o desenvolvimento desse currículo e se apropriar de 
documentos oficiais sobre a sua área de conhecimento, das teorias que 
rolam nessas áreas de conhecimento. Esse é o movimento que a gente 
tentou trazer, conseguimos, não vou dizer pra você que foi da melhor forma 
possível, mas foi o melhor que pudemos fazer no momento, que deu 
alguns resultados, mas que necessitava de mais tempo pra continuidade 
de mais ações como essas. 

 

 Vitória reconhece a importância dos encontros de formações organizados pelo 

grupo de coordenadores do qual fazia parte, porém, tece uma crítica construída a partir da 

experiência atual com o seminário de educadores. 

 
[...] a gente não trouxe as práticas dos professores, porque a gente queria 
que eles pensassem sobre a prática  a partir desses documentos oficiais, 
do estudo mesmo das teorias,  pra que a gente pudesse mudar, fazer um 
movimento de mudança dentro da escola, que era necessário.  Os 
professores participavam, mas não nesse modelo que a gente faz agora. 
 

 Outro aspecto importante que é revelado na fala da professora Vitória, é sua 

indignação acerca da proposta de formação que foi pensada, organizada e realizada por ela e o 

grupo, ter sido apresentada no final da gestão (PT) como uma proposta institucionalizada, 

servindo como proposta de campanha para a gestão, naquele momento vigente, continuar na 

prefeitura.  

   

Na verdade, nós coordenadores, não falamos diretamente com SME. Se 
houve esta conversa eu também não sei. Só sei que a Secretaria de 
Educação, na época, lança como proposta da formação continuada um 
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modelo parecido com o que fizemos E aí, eu fiquei pensando: será que 
ela sabe que isso já está acontecendo? Será que alguém vendeu o nosso 
peixe dizendo que a ideia é dele? Como é que é isso? Ficou uma coisa 
meio nebulosa. Eu não sei dizer o que realmente aconteceu. E no final 
Não aconteceu porque a gestão não ficou. 

 

Notamos que a descontinuidade da proposta com a mudança de gestão afetou Vitória, 

deixando-a com a sensação de algo que ainda não havia concluído. E ainda o grupo de 

coordenadores que fazia parte se desfez e Vitória volta à sala de aula. É um momento que 

parece se sentir sozinha na luta por uma formação de educadores diferenciada.  

 
No ano seguinte, praticamente eu fiquei sozinha no grupo. A maioria dos 
coordenadores saiu. Foram para outras unidades, pra outras funções... 
Que eu me lembre que fiquei sozinha na região, por mais um ano. [...]E no 
outro ano eu sai da coordenação da escola onde eu estava, voltei pra sala 
de aula por um pequeno período de tempo e voltei para coordenação em 
outra Unidade. 

 

Mas logo, Vitória é convidada para ser supervisora de ensino e como esperado, leva, 

preservadas na memória as experiências de formações de professores que vivenciou e que 

ainda não conseguiu realizar por completo. Parece que o cargo de supervisão escolar é para 

ela, ao mesmo tempo, um reconhecimento profissional e, a possibilidade de realização dos 

objetivos construídos no seu percurso de formadora. A intenção de Vitória é bem específica, 

dar continuidade à proposta de formação de educadores que acredita, e nessa busca constante 

de uma formação que atenda à realidade da escola, provoca movimentos na equipe 

supervisora que irá fazer parte.  

E assim, ao chegar à supervisão, critica a organização do trabalho junto às escolas, que 

segundo ela, segue um modelo “fiscalizatório” [...] a supervisão no sentido de ser só 

fiscalizatória, não tem sentido, isso me incomodava, não era essa a supervisão que eu 

gostaria de fazer [...]. Nesse sentido apresenta sua visão do trabalho supervisor, ou seja, do 

que espera de uma equipe supervisora. Para Vitória, a equipe de supervisão  deve realizar um 

trabalho pedagógico, no sentido de  [...] ser um par avançado das escolas [...], que busque 

[...]  outra possibilidade, de intervenção, de reflexão [...].  Diante das falas de Vitória,  

podemos concluir que, para ela, a equipe de supervisão não deve assumir o papel de fiscalizar 

as escolas e sim unir-se à elas, não como um igual, mas como um par mais avançado na 

realização de um trabalho efetivo de intervenção e reflexão da prática educativa: uma 

supervisão formadora. 
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Para que o grupo de supervisores concordasse em assumir a responsabilidade de 

mudar seu posicionamento em relação às escolas, ou seja, aceitasse a proposta de um trabalho 

de parceria com as escolas e rompesse com o trabalho fiscalizatório, Vitória resgata 

novamente suas experiências positivas de formação. Inicia seu trabalho na supervisão focando 

uma experiência de formação isolada, ou seja,  que ocorreu apenas em um setor da Diretoria 

Regional de Educação e parece ter sido positiva, pois já havia ocorrido em dois anos 

consecutivos [...] quando eu cheguei na supervisão, aconteceram dois anos seguidos, o 

seminário de Ed. Infantil. [...] e aí eu comecei a problematizar o porquê só Educação 

Infantil e não Educação Básica.” Dessa forma, problematizando uma experiência de 

formação em Educação Infantil que deu certo e que poderia ser ampliada, consegue 

implementar na supervisão uma proposta de formação para atender também a Educação 

Básica. O grupo de supervisores “[...]se organizou e fez [o seminário] para a Educação 

Básica. Vitória parece acreditar que a problematização sobre as questões de formação docente 

sejam o ponto de partida para um movimento de mudança no trabalho fiscalizatório, que 

segundo ela, a supervisão exerce. 

 Para dar prosseguimento nesse movimento de mudança na supervisão, Vitória coloca 

no planejamento da ação supervisora uma nova problematização acerca de formação de 

professores. A proposta de formação (seminário) ocorria em apenas um setor da DRE, Vitória 

propõe estendê-la: [...]no planejamento da supervisão eu coloquei em pauta por que nós não 

fazíamos para toda DRE.  E é a partir deste momento que o movimento de tentativa de 

transformar a equipe supervisora fiscalizatória em uma equipe formadora se inicia, ou seja, a 

partir da  aceitação da proposta de estender a realização de seminários de formação sobre a 

Educação Básica para todos os setores da DRE.  

 
A supervisão como um todo acabou assimilando como sendo uma boa, 
um bom plano de ação pra supervisão porque aí, a gente focaria numa 
outra linha de atuação, que não só da supervisão fiscalizatória. Mas 
trabalharíamos numa área mais próxima  da, do trabalho pedagógico 
das escola. 
 

 Vitória inicia na supervisão um movimento fecundo para realização de propostas de 

formações que acredita. Resgata de uma gestão anterior (PT) a experiência de “reuniões de 

setores” e “os encontros de formações”. A primeira experiência visa formar os gestores 

(supervisores, diretores, coordenadores pedagógicos) de todos os setores da DRE em reuniões 

periódicas e sempre que possível, com pesquisadores de universidades públicas e privadas; 

enquanto a segunda, traz a proposta de encontros de formação com representantes de todas as 
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unidades escolares da DRE, responsáveis por apresentar a realidade da escola que 

representam, para organizar e realizar uma grande encontro de formação – Seminário de 

Educadores - reunindo todos os educadores da região para palestra com pesquisadores 

conhecidos, estudados nos grupos de estudo, como também, socializar práticas docentes bem 

sucedidas. Nos concentramos em analisar o processo constitutivo da segunda experiência de 

formação via sentidos e significados da professora Vitória. 

 Percebemos que Vitória conseguiu desafiar e mobilizar a maioria dos supervisores 

para abraçar sua causa: a preocupação com a formação.  A  partir daí inicia o processo que 

originou a formação que atualmente está engajada – os seminários de educadores, conforme 

mostra o excerto abaixo: 

 
[...] Aí surge a ideia, que foi assimilada por alguns colegas, pra outros, nem 
tanto, da realização dos seminários da região [...] [...] Então foram feitos, 
naquele ano, em 2010, seminários regionalizados. Então, cada grupo de, 
de escolas, realizaram seus seminários junto com seus grupos de 
supervisores. Isso em 2010. Em 2011, alguns setores acabaram não 
fazendo, né. E agora em 2012. 
 
 

O que apreendemos no percurso da história da vida da professora Vitória, ao passar da 

posição de professora (sala de aula) à formadora (cargo de gestão) é que ela tem em mente 

alguns pressupostos sobre formação de educadores bem definidos e,  por ter tido experiências 

significativas nesta área,  procura motivar as pessoas do grupo que faz parte para atuarem da 

mesma forma. Para a organização da proposta dos seminários, a primeira coisa que faz é 

compartilhar com o grupo seu sonho: [...] A primeira coisa que a gente fez foi conversar 

com o grupo pra saber se este sonho era um sonho que… seria comum, comungado com o 

grupo. Vitória está sempre preocupada com o coletivo,  pois sua atividade se realiza com o 

coletivo. 

  A atividade da professora Vitória é essencialmente constituída por ações que 

valorizam a formação pessoal e coletiva. Ela nos revela que uma (formação pessoal e 

coletiva) depende da outra, uma não se completa sem a outra. Em outras palavras podemos 

dizer que a atividade da professora Vitória como formadora é constituída no movimento de 

troca constante com o coletivo. Este movimento nos leva a legitimar que o sujeito se constitui 

nas relações estabelecidas com seu meio, modificando-o e modificando-se. Portanto, o 

particular contém o social, assim como o inverso também é verdadeiro.   

Os sentidos da professora Vitória acerca da profissão docente foram constituídos em 

um processo de valorização da carreira docente nos aspectos práticos e teóricos. Ao concluir  
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o curso técnico de Magistério, que a instrumentalizava à dar aulas,  reconhece a necessidade 

da teoria para embasar sua prática e assim, cursa a Pedagogia para suprir essa necessidade. 

Mas a Pedagogia, para Vitória, não é o ponto final e sim, o ponto de partida de buscas cada 

vez mais determinadas – significadas - de formações pessoais e do grupo de educadores que 

faz parte. 

Concluímos neste núcleo, ao analisar os sentidos constituídos por Vitória acerca do 

processo de formação que acredita ser o mais viável para atender às suas expectativas e dos 

demais educadores, que ela, desde o momento que optou pela carreira do magistério, em  

especial pela Pedagogia, acreditou e apostou na formação como base essencial para qualificar 

seu trabalho, elegendo a experiência com Paulo Freire sua principal referência. E assim, se 

insere em movimentos que lhe proporcionam satisfação das necessidades e motivos definidos 

para realizar sua atividade de educadora. E com a sua motivação, afeta seus pares e é afetada 

por eles,  contribuindo também para possíveis movimentos de transformação na esfera em que 

atua, seja ela, sala de aula ou gestão.  

 

 

6.7. NÚCLEO 03	  -‐	  DA	  REALIDADE	  DA	  PROPOSTA	  DE	  FORMAÇÃO	  ATUAL	  ÀS	  SUAS	  

POSSIBILIDADES	  E	  DESAFIOS	  FUTUROS:	  “Pra	  que	  ele	  possa	  ter	  frutos	  e	  que	  haja	  

a	  participação	  dos	  professores.”	  

 

O presente núcleo tem como foco principal detalhar e analisar, via sentidos e 

significados de uma professora, a construção de uma proposta de formação em serviço 

específica construída por e para educadores de uma determinada DRE – Diretora Regional de 

Educação - da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, da qual a Professora Vitória foi uma 

das idealizadoras.  A proposta em si, pode ser identificada como um grande encontro anual 

com o intuito de reunir todos os educadores (supervisores, diretores, coordenadores, 

professores e demais funcionários das escolas) de uma determinada região (bairro), 

denominado setor. Este encontro, chamado de Seminário de Educadores da Região, seguiu o 

seguinte formato: uma apresentação cultural de abertura; uma palestra com pesquisadores da 

universidade; oficinas e comunicações orais de práticas dos professores da rede.  

Contudo, para esse encontro de formação acontecer, foi preciso ter uma preparação 

anterior, ou seja, ele é fruto de um processo de organização. Portanto, para entendermos como 

esse encontro – seminário - ocorreu, será colocado em questão todo o processo de construção 
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desta proposta de formação – como foi pensada, organizada e realizada – ou seja, as 

condições objetivas e subjetivas que a constituíram... Será via os significados e sentidos 

atribuídos por Vitória acerca desse processo de organização e realização do encontro de 

formação - Seminário de Educadores - que pretendemos compreender a proposta de formação 

de educadores aqui analisada.  

Um dos primeiros passos para a realização da proposta de formação apontados por 

Vitória foi uma conversa da equipe de supervisão com o grupo de gestores (diretores e 

coordenadores) das diferentes unidades escolares que fazem parte da DRE – Diretoria 

Regional de Educação. Vitória e os demais integrantes do grupo de supervisão  precisavam 

saber se todos (escolas) iriam abraçar o desafio de realizar um grande encontro de formação – 

Seminário de Educadores da Região -  A primeira coisa que a gente fez foi conversar com o 

grupo pra saber se este sonho, era um sonho que... seria comum, comungado com o grupo. 

A fala da professora Vitória expressa o sentido que ela atribui ao trabalho em grupo.  

Ela acredita em um trabalho voltado para a formação de um grupo que trabalhe com a 

supervisão e não para a supervisão [...] a gente não colocou como sendo um trabalho da 

supervisão [...] É um trabalho com a supervisão. Existe, na professora Vitória, a preocupação 

em formar um grupo autônomo. Ela traz a ideia, juntamente com os demais colegas 

supervisores, de formar um grupo que dê continuidade aos projetos abraçados por ele (grupo), 

independente da equipe supervisora ficar ou não na liderança. Dessa forma, afirma:  [...] se a 

supervisão fica ou não, o trabalho pode continuar [...] deve caminhar ( o grupo) por suas 

próprias pernas [...] Não é a supervisão que é a cabeça desse grupo. 

Para ela, não basta apenas ter um grupo, coordenado por uma equipe gestora, que ao 

propor algo, será realizado com a participação de todos. Até porque, dentro desta forma de 

agrupar, será que há realmente participação? Se há, qual será a qualidade desta participação? 

Parece bem questionável. Sabemos que há complexas relações de poder presentes em um 

grupo e também sabemos como estas afetam o processo de trabalho em grupo. O superior ao 

fazer uma proposta de trabalho, na maioria das vezes, esta é recebida como ordem a ser 

cumprida e isto, com certeza, não caracteriza participação efetiva do grupo e sim 

cumprimento do dever.  Podemos concluir que o grupo pode realizar a atividade que foi 

“proposta/imposta”, mas permanecer alheio a esta atividade. Corre-se, assim, um risco maior, 

de não haver envolvimento e, caminhar para uma atividade alienada.   

As palavras usadas por Vitória para expressar o trabalho em grupo, nos levam a 

acreditar que sua forma de pensar sobre criar um grupo está imbricada na ideia de formação 

continuada, neste caso específico, formação em serviço.  A ideia não é ter um grupo disposto 
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a seguir o que é prescrito sobre formação. A intenção é criar um grupo que pense no que 

realmente espera de uma formação. Por isso, Vitória resolveu saber, primeiramente, se o 

grupo de gestores escolares (diretores, coordenadores) comungava dos mesmos interesses 

sobre a formação proposta pela equipe supervisora. 

O que percebemos é que Vitória pretende agrupar pessoas, ou melhor, formar um 

grupo, que esteja disposto a assumir determinadas responsabilidades a partir do que pensa e 

espera de uma formação de educadores. Para isso, apresenta aos gestores (diretores e 

coordenadores) uma proposta de formação em serviço bastante ousada.  

 

[...] Uma proposta que reunia não só professores, coordenadores e diretores, 
mas todos os educadores das unidades, os agentes de serviço, enfim, todos 
os educadores, todos os protagonistas do processo educativo dentro da 
escola. E, tendo claro, que o montante de pessoas era bem grande. E a 
importância dessa parada pra gente pensar a educação junto. [...] desde o 
processo de agrupar esse povo todo, pensar também no que discutir a cada 
ano. 

 

 No seu discurso já aponta algumas dificuldades inerentes ao processo de organização 

da proposta: como reunir um número grande de pessoas em um mesmo local; como 

conscientizar essas pessoas sobre a importância de parar para pensar a educação 

coletivamente e ainda, definir o que é relevante pensar. Pensando em todas essas  

dificuldades, Vitória relata que a equipe supervisora propõe que se organize [...]uma 

comissão, que não necessariamente precisaria ser o diretor ou coordenador, mas que 

representasse a escola em toda a organização (da formação). Desde o pensar sobre o tema do 

encontro [...] até a organização e logística de todo o evento. 

  A proposta foi aceita pelos gestores e levada para suas respectivas escolas. O 

objetivo era eleger um representante de cada unidade escolar participante do grande encontro 

de formação - seminário de educadores da região [...] alguém que está trabalhando em prol 

desse encontro, é, mediando as discussões. Ou seja, alguém que [...] leva para as escolas as 

discussões, traz o que a escola está pensando sobre isso, para que o encontro possa 

acontecer.  

 E assim, foi formado o grupo, responsável pela organização da formação, denominado 

“comissão organizadora do seminário de educadores da região”. Não era um grupo qualquer, 

era um grupo formado por pessoas com uma responsabilidade definida: serem interlocutoras - 

colocar em evidência as vozes das unidades escolares que representavam e também, 

mediadoras do conhecimento produzido, tanto pelas escolas das quais são representantes, 
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como do grupo do qual iriam fazer parte.  Afinal, o grupo seria responsável em fazer uma 

formação, portanto, iriam produzir um conhecimento sobre uma proposta de formação 

especificamente organizada a partir da realidade das diferentes escolas que representam. O 

conhecimento produzido pelo grupo poderá ser aproveitado ou não em outras experiências de 

formação, tanto individual como coletivas.  

 O que podemos inferir é que, os representantes das unidades escolares, inseridos nesse 

movimento de serem interlocutores e mediadores, dentro das condições já exemplificadas,  

vivem um processo de ressignificação do processo educativo. Como já apontamos na fala de 

Vitória, o grupo tem a responsabilidade de pensar nesse processo educativo para definir qual a 

formação almejada. Neste sentido, o pensar não é qualquer pensar, é um pensar reflexivo - 

uma reflexão - entendida na esfera filosófica, como aponta Saviani, como um: 

 
[...] re-pensar, ou seja, um pensamento em segundo grau. Poderíamos, pois 
dizer: se toda reflexão é pensamento, nem todo pensamento é reflexão. Esta 
é um pensamento consciente de si mesmo, capaz de se avaliar, de verificar o 
grau de adequação que mantém com os dados objetivos, de medir-se com o 
real. Pode aplicar-se às impressões e opiniões, aos conhecimentos científicos 
e técnicos, interrogando-se sobre o seu significado. Refletir é o ato de 
retomar, reconsiderar os dados disponíveis, revisar, vasculhar, numa busca 
constante de significado. É examinar detidamente, prestar atenção, analisar 
com cuidado. E é este o filosofar. (2004, p.16) 
 

 Portanto, nesse movimento de pensar sobre o processo educativo, ou seja, sobre os 

problemas reais das escolas, os integrantes da comissão organizadora assumem uma postura 

de reflexão constante para organizar uma formação que atenda às necessidades que a 

realidade das escolas aponta. Ressaltamos aqui, a importância de uma ação refletida, pois 

segundo Saviani (2004, p. 20), pautado nos pressupostos filosóficos, [...] a ação não 

pressupõe necessariamente a reflexão: podemos agir sem refletir (embora não nos seja 

possível agir sem pensar). O que o autor quer dizer, é que todo ato humano é pensado, mesmo 

que, de forma mecânica, porém, um pensamento mais criterioso e cuidadoso sobre a 

realidade, abrangendo os aspectos objetivos e subjetivos que a constituem,  é entendido, na 

Filosofia, como o pensamento filosófico, a reflexão inerente à todo filósofo e possível ao 

homem comum. 

 Rios (2011), também aponta o pensamento filosófico para a compreensão dos 

problemas da educação e de outras esferas profissionais. Ela fala da necessidade de uma 

Filosofia que busque: “[...] clarear as questões, ver fundo e abrangentemente os problemas, com a 
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finalidade de descobrir e, a partir da prática, criar/apontar perspectivas para o trabalho que está 

realizando, em todos os campos profissionais. “ (p.37-38) 
  Portanto, o grande desafio posto ao grupo, estava em assumir esse olhar “fundo”,  

exigido pela Filosofia, próprio dos filósofos e essencial para esse grupo definir as bases da 

formação que assumiram organizar. Pois só será possível às pessoas do grupo, se constituírem 

como verdadeiras interlocutoras e mediadoras das complexas demandas das diferentes 

escolas, se realmente conseguirem assumir o olhar e o pensar filosófico diante das mesmas. 

Sabemos que isso não ocorre de uma forma mágica, é preciso investir em uma formação que 

possibilite o exercício desse pensar reflexivo, que amplie o olhar, tornando-o “fundo e 

abrangente”, como nos pedem a Filosofia e a Ciência. Para isso, temos que ir além do 

conhecimento que possuímos sobre determinada situação da realidade da qual somos parte.   

 Podemos com isso, concluir, até o momento, que o grupo, denominado -comissão 

organizadora – foi responsável em organizar uma formação para educadores ao mesmo tempo 

em que percebeu a necessidade de se formar, pois como constata Vitória [...] Não dá pra fazer 

um trabalho como esse no senso comum [...] Pra pensar em formação a gente tem que estar 

constantemente em formação.  Ela traz sua experiência pessoal para exemplificar essa 

necessidade de formação: Eu tenho que estar o tempo todo “antenada” no que está, tem de 

novo, participando de congressos, participando de bancas de doutorado, mestrado. Eu tenho 

procurado investir bastante no que há de novo, no grupo de estudo, e ainda acho que é 

pouco.  

 E foi a partir do grupo que se formou, logo no início do ano letivo de 2010, que a 

proposta de um grande encontro de formação de educadores a ser realizada no mês de 

setembro do mesmo ano, ganhou seus contornos. As condições objetivas e subjetivas para a 

realização desse encontro foram constituídas por meio das diferentes mediações das pessoas 

que compuseram a comissão organizadora.  

 Vitória revela o que seria uma dificuldade para a realização do encontro de formação  

[...] dificuldade seria uma resistência pra que esse encontro não acontecesse. Porém, 

continua seu discurso, afirmando que as dificuldades encontradas foram superadas pelo 

grupo. 

 
[...]até mesmo a dificuldade de não ter a verba adequada  pra contratar 
alguém, a gente já conseguiu superar.  [...] a gente já conseguiu até meios 
de trazer quem a gente queria, sem ter verba pra pagar. [...] A questão 
financeira é uma grande dificuldade. Mas a gente tá dentro de um sistema 
que não vai colaborar pra isso [...] Mas dentro do sistema, no jogo do 
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sistema a gente não pode dizer que é uma dificuldade, porque a gente 
tem que jogar dentro do time que a gente tá. 

 
 Parece que há nesse excerto uma importante contradição: ao mesmo tempo em que 

Vitória afirma que não houve resistência para o encontro acontecer, também aponta várias 

situações que revelam dificuldades.  O importante é destacar que ela, consciente da tensão que 

esteve presente durante todo o processo de organização do encontro, enxerga a superação, na 

realização da formação. O grupo consegue encontrar maneiras - mesmo dentro de um sistema 

que não oferece muita facilidade para realização da proposta de formação - para superar as 

adversidades encontradas.  

 Ainda sobre as dificuldades encontradas, Vitória revela que a resistência do educador 

em participar do encontro (no dia do seminário), apesar de afirmar que não é a principal 

dificuldade, se mostra como a mais incômoda.  

 

[...] tem professor que não quer, tem educador que não quer, que não está 
nem aí, que acha que esse dia é pra tirar folga. Isso me decepciona [...]na 
verdade, me deixa enfurecida Eu gostaria de fazer esses encontros para quem 
quer mesmo. Mas eu também acredito que… tem que cutucar, cutucar, 
cutucar, cutucar… Quem sabe uma hora: o cara acorda! Não, não é a 
principal dificuldade não. Mas é uma dificuldade. Isso dificulta sim, 
seria bom se todo mundo tivesse a fim o tempo todo. 

  

 Os sentimentos de decepção e fúria suscitados em Vitória a partir da resistência do 

educador em participar do encontro, assim como a dificuldade financeira (pouca ou falta de 

verba), são obstáculos que ao serem reconhecidos, são geradores de novos desafios para dar 

continuidade a formação. Vitória tem uma intencionalidade, continuar “cutucando”, ou 

melhor, continuar investindo na formação que acredita, confiante que vai conseguir resultados 

positivos. Portanto, tais obstáculos ou dificuldades encontradas no processo de organização e 

realização do encontro implicaram diretamente na forma de sentir, pensar e agir da Vitória, 

provocando nela e no grupo do qual faz parte, incômodo e inquietação, constituindo um 

movimento de ressignificação da atividade que estavam desenvolvendo, e assim, foram 

buscar novas possibilidades diante da realidade apresentada.   

Como vimos, as condições desfavoráveis não se configuraram como impeditivas da 

realização do encontro, pelo contrário, foram impulsionadoras na medida que os profissionais 

envolvidos reconheceram a realidade inóspita na qual estavam inseridos e que precisavam 

buscar possibilidades de superá-la para realizar o encontro de formação pretendido. Nesse 

sentido, o grupo de formadores continuou a investir na formação que acreditam: uma 

formação que favorece o protagonismo do professor, construída [...]com professores que 
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moram na periferia de São Paulo. Com professores, que na sua grande parte também 

tiveram uma formação não tão elitizada assim e que estão fazendo a diferença na periferia 

de SP.  Vitória revela nesta fala, a possibilidade e a importância dos professores participarem 

mais efetivamente de uma proposta de formação ao reconhecerem suas fragilidades 

(formação) e suas potencialidades pessoais ao assumirem a realidade que os constituíram. Os 

professores, segundo Vitória, avaliaram o encontro (seminário) como sendo uma boa 

iniciativa. Diante disso, ela expõe que seria importante investir em mais encontros de 

formações. Contudo, parece que há dificuldade em garantir que estas formações ocorram 

oficialmente. 

 
Na verdade eu gostaria que a gente tivesse a oportunidade de ter mais 
momentos como este (seminário). Que a gente pudesse incluir no plano de 
formação dos professores mais possibilidades como esta, que é avaliada 
pelos professores que participam, pelos educadores,  como sendo uma boa 
iniciativa. 

 

 Vitória traz a fala dos professores para dizer que há uma dificuldade, própria da Rede, 

de garantir encontros de formação que sejam avaliados pelos professores como uma boa 

iniciativa. O encontro de formação (Seminário) entra no calendário escolar como sendo uma 

“reunião pedagógica”. Existe um combinado com as escolas que fazem parte do setor, em 

garantir essa “parada oficial”, conforme explica Vitória [...] A gente utiliza uma reunião 

pedagógica de calendário, combinada em consenso com as unidades [...]. Mais uma vez, 

percebemos que Vitória e o grupo buscam formas de contornar os obstáculos que se 

contrapõem à realização da proposta.  

Os professores avaliaram que o encontro de formação deveria ocorrer em mais dias, 

sugerem, por exemplo, dois dias, sendo um com palestras e outro, para as apresentações de 

trabalhos dos professores. Diante dessa sugestão, Vitória aponta outra dificuldade [...] a gente 

não tem espaço físico que comporte todos os educadores.   A dificuldade apontada por Vitória 

parece não se referir à avaliação dos professores, pois não há diferença em acomodar em dois 

dias o mesmo número de educadores que foi acomodado em um. Porém, o que Vitória está 

dizendo é que está aumentando o número de educadores, pois há escola [...] que não é do 

nosso setor e que está no nosso grupo [...] não querem ficar no setor deles, querem ficar com 

o nosso setor. 

Dessa forma, Vitória revela uma dificuldade bem acentuada no processo de 

organização da proposta de formação: a questão espacial.  Fala que no caso do seu setor, a 

formação foi realizada em um CEU – Centro Educacional Unificado com uma estrutura física 
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que consegue acomodar formações como esta e, portanto, facilita a organização. Mas afirma, 

que a realidade dos colegas que tem que acomodar os educadores em um prédio escolar é bem 

complicada [...] E a gente vê o quanto os colegas sofrem [...]. 

Como podemos perceber, apesar da Vitória dizer que não houve “resistência” para o 

encontro de formação acontecer, constatamos, nas falas da professora, muitas dificuldades 

que foram contornadas pela determinação do grupo.  Podemos afirmar, diante disso, que 

foram os motivos de Vitória e do grupo, voltados em realizar uma formação construída com 

intencionalidade definida no processo de organização da proposta do encontro, que 

permitiram sua concretização. Percebemos a importância do trabalho coletivo para o êxito da 

proposta. Nesse sentido,  podemos dizer que todo o processo criador das possibilidades de 

realização da proposta teve sua base no movimento impulsionador gerado na imbricada 

relação dialética cognição/emoção, predominante na atividade da Vitória e do grupo. 

Vitória avalia a formação atual como positiva,  mas como ela diz, ainda é um 

[...]pequenino grão de areia num graaaaande oceano. Emocionada continua [...] eu acredito 

que é de grão em grão que a gente vai chegar lá.  Atualmente a proposta real de formação, 

segue organizada em [...] duas partes, alguém falando, trazendo pra gente uma 

problematização e ao mesmo tempo, dividindo as nossas práticas pra socializar.  Mas, a 

proposta pretendida, ou melhor, idealizada pelo grupo, é mais complexa e, segundo Vitória, 

requer um grupo bem formado, pois a ideia: 

 
[...] seria dialogar sobre essas práticas,   fazer intervenções em cima das 
práticas   apresentadas, ter um momento de discussão, de análise das 
práticas diante dessas teorias que eles [professores] dizem estar 
utilizando para elaboração delas, e isso a gente não conseguiu ainda, 
porque isso demanda também termos um grupo, principalmente da 
comissão, altamente competente para fazer essa mediação, que demanda 
nossa formação também. 
 

  

 A proposta idealizada, conforme especificada acima, traz ainda, um questionamento 

sobre os trabalhos apresentados – relatos de práticas – serem ou não coerentes com as teorias 

que afirmam embasá-los. Segundo Vitória, necessita-se ainda, [...] ter um momento de 

discussão, de análise das práticas diante dessas teorias que eles [professores] dizem estar utilizando 

[...].  O que Vitória parece sinalizar é que pode existir uma lacuna na relação teoria e prática, 

ou seja, os professores podem estar desenvolvendo uma prática desarticulada com a teoria ou 

ainda de forma equivocada. Para que essa lacuna seja colocada em questão, Vitória aponta 
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outro momento do processo de formação ainda não vivenciado pelo grupo, mas que consta do 

planejamento da proposta de formação: um momento de discussão e análise das práticas 

docentes diante das teorias supostamente utilizadas.  

  Vitória relata melhora na qualidade e diversidade dos trabalhos apresentados pelos 

professores no decorrer dos três anos – 2010/2011/2012 - que houve os encontros de 

formação [...] a cada ano, a participação das escolas vem melhorando, na qualidade dos 

trabalhos apresentados pelos professores e também na diversidade [...].  Mas tudo isso não 

garante que esteja ocorrendo uma aproximação teoria e prática. O que foi alcançado e que, 

para Vitória e o grupo de formadores é muito importante foi aumentar a visibilidade do 

trabalho docente e isso poderá ter funcionado como um ponto de partida para favorecer a 

discussão sobre a possível lacuna existente entre teoria e prática nos trabalhos apresentados 

no encontro de formação.  

Vitória espera que o educador, ao participar, tanto do grupo da comissão de 

organização, como representante da escola, ou do encontro de formação (seminário de 

educadores da região), ao apresentar trabalhos desenvolvidos na escola, ou ainda, ao assistir 

palestras, relatos de práticas e participar de oficinas, de alguma forma, olhe para sua prática 

pedagógica de um jeito diferenciado. Esse jeito diferenciado de olhar a prática é conseguir 

questionar o próprio trabalho e identificar, mesmo que superficialmente, alguns aspectos 

práticos e teóricos  que podem ser melhorados. Esse movimento pode ser um início, uma 

possibilidade de mudança em suas práticas pedagógicas.  

Constatamos, no relato da professora, que o espaço de formação em serviço que foi se 

constituindo durante o processo de organização da proposta de formação de educadores 

possibilitou um movimento inicial de descoberta de potências adormecidas, ou seja, parece ter 

favorecido um movimento de reconhecimento de si e do grupo.  

 
[...] Tem muita gente que fica escondida e que você percebe o quanto de 
potencial tem. Tem muita gente boa… Não só do grupo de organização, 
mas o próprio corpo docente da rede como um todo, a gente tem observado 
quanto trabalho bom tem e que não é dada a visibilidade que deveria se 
dá. E que a gente não sabe o quanto que se tem de bons trabalhos que 
ficam escondidos mesmo. A gente tem visto muitas pessoas com mestrado, 
doutorado. Mas a gente tem visto muita gente que mesmo não tendo 
mestrado ou doutorado é estudioso naquilo que faz [...]. 

 

Dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos educadores, segundo Vitória, é 

reconhecer o potencial de cada um deles, independente da formação que tiveram, o que parece 

ser para ela, o caminho apropriado para que este educador se reconheça como um profissional 
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da educação, capaz de participar efetivamente do processo educacional no qual está inserido 

direta ou indiretamente.  

Reconhecer-se como profissional da educação comprometido com as causas 

educacionais é tornar-se consciente da responsabilidade do trabalho docente. No processo de 

formação verificou-se que os professores, em muitos momentos, deixavam claro que este 

comprometimento existia, tanto com a formação em questão, como com a educação de um 

modo geral. No entanto, no momento em que foram convidados a redigir um artigo sobre o 

trabalho que apresentaram no encontro de educadores, muitas dificuldades surgiram, 

vivenciaram situações de conflito, dúvida quanto à tarefa proposta e muitos professores 

desistiram de realizá-la. Várias hipóteses podem ser levantadas, uma delas é que a experiência  

de escrever é diferente, tanto intelectualmente como afetivamente, daquela de falar. Podemos 

pensar nos sentimentos relacionados à responsabilidade intelectual no que se refere à 

divulgação da experiência vivida, além do medo e insegurança que poderiam surgir com as 

reações dos colegas.  

 

No registro, no sentido de escrever o seu percurso, de escrever a sua 
proposta. Eu acho que isso ainda é uma grande dificuldade do professor. 
Minha, enquanto formadora, e do grupo como um todo. Porque a gente é 
mais do fazer do que do escrever. O professor ainda não assumiu essa, 
essa necessidade de… do registro, da autoria. É…, de registrar a sua 
autoria, que acaba se perdendo. Ele tem dificuldade de… E a gente tá 
encontrando uma grande resistência ainda nesse processo. A gente ainda 
não descobriu aonde que é o fio que a gente tem que puxar pra tirar esse 
nó. Tá difícil! Nesse encontro que a gente tem feito pra tentar recuperar os 
registros, pra gente tentar fazer aí, esse portfólio, sei lá que nome que a gente 
vai dar pra esse apanhado de texto, a gente percebe que muitos deixam de 
mandar o artigo pela dificuldade da escrita. 

 

A dificuldade de escrita relatada acima por Vitória se revela contraditória se 

pensarmos que a apresentação dos trabalhos dos educadores no encontro de formação passou 

pela etapa da escrita. Afinal, os professores enviaram seus trabalhos por escrito para serem  

apreciados por uma comissão e depois apresentaram aos colegas no dia do encontro de 

formação. Então, parece que não se trata de dificuldade de escrita.  Talvez, os professores, no 

momento que enviaram os trabalhos para serem apresentados no encontro de formação, 

estivessem mais preocupados em descrever o fazer pedagógico [...] a gente é mais do fazer do 

que do escrever [...] sem a preocupação com uma escrita mais acadêmica, um relato mais 

crítico [...] muitos deixam de mandar o artigo pela dificuldade da escrita. - e isso pode ter 
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facilitado um pouco o processo de escrita, pela liberdade de apenas descrever o como e o que 

fazem com sucesso.  

Pode ser ainda, que o processo de revisitar o trabalho apresentado no encontro de 

formação para redigir o artigo, tenha causado uma situação conflitante para alguns 

professores e implicado na dificuldade de escrita. O momento dessa nova escrita (artigo) 

exigirá do professor, olhar para seu trabalho de forma diferenciada, no mínimo mais 

cuidadosa. Nesse momento, podemos pensar que os professores foram afetados afetiva e 

intelectualmente pela reflexão da prática realizada. 

Ao falar da dificuldade de escrita do professor, Vitória revela uma dificuldade pessoal 

[...] Tem hora que se eu pegar pra escrever eu vou que é uma beleza. Mas tem horas que eu 

tenho bloqueios [...]. Ela identifica em si e nos colegas uma dificuldade que necessita ser 

melhor investigada no processo de formação: a prática da escrita, avaliada por ela como algo 

que não é fácil e que requer tempo e ambiente adequado [...] é uma prática que eu 

necessitaria de mais tempo e de ambiente para… essa escrita que na atual conjuntura do 

meu trabalho, eu não tenho [...]. Para Vitória, atualmente, as condições de trabalho não são 

favoráveis à prática da escrita, ressalta ainda que deixa de registar coisas interessantes por 

surgirem em momentos impróprios para escrever, como por exemplo, quando está dirigindo: 

 
[...] Às vezes eu estou dirigindo, me vem à cabeça o que eu tenho que 
escrever. Mas como eu não tenho como escrever, acaba se perdendo. Eu já 
perdi várias coisas interessantes que eu queria ter escrito e eu acabo não 
escrevendo por conta disso, que vem ali na cabeça e você acaba 
perdendo… 

 

 A dificuldade de escrita identificada por Vitória nos aponta um problema e já um 

movimento dela e do grupo acerca de uma necessidade surgida a partir do envolvimento dos 

educadores no processo de formação. Nesse sentido, podemos afirmar que a proposta de 

formação foi significativamente favorável à prática da escrita, pois criou condições para que 

esta se tornasse essencial ao desenvolvimento da proposta.  O educador ao perceber e 

entender os fatores determinantes da prática da escrita no processo de formação, 

possivelmente irá pensar de uma forma mais cuidadosa sobre a importância desta prática no 

desempenho da atividade docente e isso poderá implicar em mudanças de atitude diante do 

processo de ensino-aprendizagem.  

Outros desdobramentos, ocorridos no processo da proposta de formação de 

educadores, também se mostram como importantes indicadores de movimentos significativos, 

que podem favorecer o repensar da atividade docente. Ela relata que houve, à partir da 
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proposta de formação e independente da supervisão escolar, a organização de alguns grupos 

de estudos dispostos à buscar e investir em formações diferenciadas das que são oferecidas na 

atual conjuntura. São: 

 
[...] grupos de pessoas que se organizam em outros espaços e que estão 
procurando a sua formação para além do que a universidade vem 
trazendo, para além do que a supervisão oferece, para além do que os 
horários coletivos oferecem, estão buscando… Eu acho que, é, o que a 
gente tá fazendo é, mostrar assim, um pouquinho do doce e a pessoa vai 
buscando aquilo que ela necessita pra se alimentar. [...] 

 
Vitória assinala que o trabalho desenvolvido na proposta de formação de educadores 

não oferece a certeza de alcançar os resultados almejados, mas é certo que de alguma forma 

esse trabalho vai reverberar. Ela usa a fala de um dos autores palestrante e estudado durante o 

processo de formação, Prof. Dr.  Luiz Carlos de Freitas,  para embasar sua afirmação sobre o 

fortalecimento do coletivo: [...] Eu acho que é aquilo que o Prof. Luiz Carlos de Freitas disse 

quando ele veio aqui. A gente vai sensibilizando, vai provocando, vai fazendo provocações que vão 

fortalecendo o coletivo e que vai reverberar. 
Ao conversar com dois professores que apresentaram trabalhos no último  encontro de 

educadores (2012), Vitória identifica em suas falas, contribuições importantes, provenientes 

da proposta de formação, os dois professores: 

 
[...] disseram que a experiência foi muito boa, muito importante pra eles - os 
dois professores são de EMEI (Educação infantil) – disseram assim: que se 
sentiram prestigiados, podendo mostrar o trabalho que estão fazendo e 
isso ajuda a eles pensarem sobre o que eles estão fazendo e confortam, 
na verdade, agradam mesmo, dão visibilidade, não é projeção, no 
sentido midiático, mas é aquela valorização do trabalho que está sendo 
feito, sendo reconhecido. E o professor foi muito gracinha, ele falou assim, 
que ele adorou a experiência e que já está se aprontado pro próximo, que ele 
quer apresentar pro próximo. 

 

Os professores, além de relatarem os aspectos positivos da participação no seminário 

de educadores, também expuseram, segundo Vitória, a maneira que se organizaram na escola 

para apresentar o trabalho no encontro de formação. Dessa forma, apresentaram uma 

contribuição  ao grupo de formadores para pensarem nas possibilidades de organização dos 

trabalhos nas escolas. Vitória relata que uma professora de educação infantil disse: 

 
[...] que valeu muito a pena ela ter sentado com o grupo da escola, ter se 
apresentado antes para o grupo, a escola a ajudou a corrigir algumas coisas 
da apresentação, de ter gente da escola no apoio logístico e tecnológico 
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também, a deixou muito mais tranquila. Então, levantaram pontos que às 
vezes a gente não pensa, mas é preciso que a gente pense pra deixar o 
professor mais confortável também nesse momento, nessa exposição 
dele. 

 

As falas dos professores trazidas por Vitória parecem indicar que a proposta de 

formação apresentada está percorrendo um caminho promissor no que diz respeito à 

importância da participação dos professores na elaboração e desenvolvimento de formações 

para educadores. Nos primeiros anos, 2010 e 2011, a comissão organizadora era composta, na 

sua maioria, por gestores, conforme relata Vitória: “Em 2010, nós tínhamos mais coordenadores 

e diretores. Em 2011 já melhorou a participação dos professores e neste ano a participação foi 

maior, de professores, na comissão.” Em 2012, conforme a fala de Vitória, houve um aumento 

significativo na participação de professores na comissão organizadora do seminário. 

 
Nós tivemos 27 professores participando da comissão, 1 por escola. 
Efetivamente, a gente teve uma média de 15 à 16 frequentes nas reuniões de 
organização e no dia do evento, além do pessoal que participou das reuniões, 
um grupo das escolas que veio pra ajudar na comissão, nós estávamos, eu 
acredito,  em torno de umas 35 pessoas, entre, professores, diretores, 
assistentes... Mas, a maioria da comissão é professor, talvez 60% ou 
70%. A gente teve poucos diretores e alguns coordenadores, assistentes de 
diretor, a gente tem alguns, mas a maioria é professor. 
 

Em relação à participação dos professores na comissão organizadora do encontro de 

educadores há também uma dificuldade. Durante todo o ano letivo ocorrem reuniões mensais 

para a organização do encontro anual e o professor integrante da comissão precisa se ausentar 

da escola. A escola precisa criar condições, organizar-se para garantir a participação do 

professor e não causar prejuízos à escola. Mas ainda assim, surgem situações que obrigam o 

professor a sair do grupo: [...] nós tivemos professores novos que entraram na comissão e que 

durante o processo precisaram se afastar por conta da demanda de trabalho na escola.  Essa 

situação parece ter causado desconforto, pois segundo Vitória, o professor [...] sabia da 

necessidade dele na escola, mas “deixou ele” ressentido de não poder continuar [na comissão], 

porque ele acreditava no nosso projeto.   

Como vimos, um dos objetivos da proposta de formação é aumentar a participação dos 

professores na organização da formação e isto está sendo alcançado no decorrer dos anos, 

apesar das diferentes dificuldades encontradas. Podemos perceber nas diversas falas de 

Vitória que a participação dos professores tanto na organização do encontro de formação, bem 

como, na apresentação de trabalhos considerados como bem sucedidos, provocou movimentos 

significativos na visão desses professores acerca de formação.  
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Vitória e o grupo de formadores acreditam que a proposta de formação organizada por 

e para educadores abriu um leque de possibilidades para os professores se tornarem autores da 

formação que acreditam. Vitória traduz esse leque de possibilidades  ao relatar a formação de 

um grupo de dança, com professores dispostos a lutar por uma formação de professor que 

considera o movimento do corpo como componente indispensável à aprendizagem. Ela traz o 

comentário da professora Terezinha Rios, palestrante do último seminário, para ilustrar sua 

fala: 

 
[...] ela [Terezinha Rios] coloca a satisfação de ver o movimento de 
professores da rede surgindo pra defender e fazer dança na escola. E 
que nada mais é, do que o fruto deste último seminário, da demanda 
deste último seminário. Esse grupo surge deste seminário. Porque a gente 
sentou para preparar o espetáculo, discutir o espetáculo, a fala da Terezinha 
Rios, que fala do ofício do professor...Que professor é esse? Que vai 
buscar formação? Que vai atrás? Que faz acontecer... Surge esse grupo 
de dança que vai formar um corpo de balé de dança contemporânea. 

 

E conclui sua avaliação da proposta de formação, ressaltando que: 

 

Agora vai! E o grupo vai, se nós tivermos ou não no seminário, esse grupo 
vai. Ele vai discutir dança, vai montar coreografias, falando sobre o 
professor, para o professor, para se apresentar em reuniões, nos CEUs, em 
formações. A ideia é essa: o protagonismo do professor. 

 

Diante do que foi exposto neste núcleo acerca do processo constitutivo de uma 

proposta de formação construída por e para educadores, podemos concluir que o objetivo 

principal a ser alcançado pelo grupo de formadores é investir em uma formação que tenha 

como foco o protagonismo do professor. Há ainda, muitas barreiras a serem derrubadas, mas 

o grupo acredita e investe no fortalecimento do coletivo para que as dificuldades sejam 

enfrentadas de forma realista e responsável a fim de encontrar saídas para os diversos 

problemas que o cotidiano carrega. Eis aqui o grande desafio: transpor as barreiras que o 

cotidiano constrói para o pensar crítico e criativo do profissional da educação. 

 
 
6.8. ANÁLISE DO TEXTO COLETIVO  
 
 
 

Conforme já foi explicitado no decorrer do trabalho, a comissão organizadora, ou seja,  

o grupo de educadores - representantes das escolas envolvidas na proposta de formação 
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específica – responsáveis pela organização do I Seminário de Educadores – em 2010, redigiu 

um texto para justificar a proposta de formação expondo como e por que queriam uma 

formação daquela maneira.  Portanto, o texto carrega em si o coletivo, ou melhor, as falas dos 

educadores envolvidos direta ou indiretamente na formação, bem como da professora Vitória, 

sujeita da nossa pesquisa. 

Entendemos ser importante a análise do texto coletivo - produzido pelos educadores - 

para complementar a análise das entrevistas realizadas com a professora Vitória. No entanto, 

não utilizamos o mesmo procedimento de núcleo de significação propostos por Aguiar e 

Ozella (2006) empregados na análise das entrevistas, por não ser este (texto coletivo) nosso 

objeto primordial de análise. O que faremos a seguir é destacar os pontos relevantes do texto 

direcionados ao objetivo da pesquisa - compreender o processo constitutivo da proposta de 

formação em questão e levantar uma discussão teórica que será aprofundada na análise 

internúcleos. 

O texto, produzido coletivamente, deixa evidente, logo no primeiro parágrafo, a 

insatisfação e a crítica dos educadores em relação às formações em serviço que vem sendo 

oferecidas pelos órgãos responsáveis. 

  
Ao pensar nos desafios da Educação Básica, necessariamente temos que 
incluir as preocupações com a formação em serviço. Não aquela, porém, que 
desconsidera os saberes dos educadores, construídos ao longo de suas 
trajetórias profissionais. 

 

A literatura (Estrela, Madureira & Leite, 1999b) sinaliza que os cursos de formação 

geralmente, não consideram as necessidades de formação dos professores. O que se encontra, 

na maioria das vezes, nas redes públicas e privadas, são formações estruturadas por gestores 

educacionais e transformadas em pacotes de formação. Nessa perspectiva, parece não haver, 

em nenhum momento, a participação efetiva dos docentes no processo de criação e 

organização de propostas de formação. 

Os muitos investimentos em políticas públicas para melhorar a formação do professor 

e as sucessivas reformas ocorridas ao longo da história da Educação brasileira não foram 

suficientes para alterar a fragilidade dos cursos de formação oferecidos ao professor na maior 

parte do país. Há ainda, muito que se implementar, pois o que se: 

 

[…] revela permanente é a precariedade das políticas formativas, cujas 
sucessivas mudanças não lograram estabelecer um padrão minimamente 
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consistente de preparação docente para fazer face aos problemas enfrentados 
pela educação escolar em nosso país. (SAVIANI, 2009, p.148) 
 

Percebe-se que há, por parte dos autores do texto, uma forte valorização dos saberes 

adquiridos na prática e que estes, segundo eles, não são considerados nos modelos de 

formação apresentados até o momento.  Assim, afirmam eles, que as formações atuais não 

consideram os “saberes dos educadores, construídos ao longo de suas trajetórias 

profissionais” e com essa justificativa,  de suas práticas não serem  reconhecidas nos cursos 

de formação,  partem em busca de uma proposta alternativa e específica que contemple as 

expectativas que almejam em uma proposta de formação, pois parecem considerar os 

programas de formação como sendo exclusivamente teóricos e distantes da realidade escolar. 

O texto traz a problemática da dicotomia teoria e prática. Essa questão se faz presente 

nos discursos de educadores, sejam eles formadores ou participantes de cursos de formação e 

é discutido por vários autores já citados no corpo desse trabalho (Freire, 2007; Pimenta & 

Ghedin, 2012).  No decorrer do texto, os educadores apontam que é necessário “Buscar as 

teorias que embasam as práticas no cotidiano escolar […] e que isso […] é uma responsabilidade 

de todos os profissionais da educação”.  

 

 Para GHEDIN, ALMEIDA & LEITE (2008, p.14-5), a prática: 
 

[…] é reveladora de um modo de ser professor, especialmente porque é por 
ela que poderemos nos certificar das teorias implícitas que as sustentam no 
espaço pedagógico. Isso porque não há prática que se sustente sem uma 
teoria, por mais que a ignoremos. Aliás, a ideologia opera muito bem esse 
ocultamento da teoria na prática, à medida que ignora que em cada ação 
traduz-se um modo de pensar e este, por sua vez, explicita-se no modo como 
aquele ensina. Com isso estamos assumindo que não há prática sem teoria e 
nem teoria sem prática. Separar essas duas dimensões da existência humana 
é o que constitui o maior descaminho da ação profissional do professor. 

 

Para os autores do texto coletivo, a responsabilidade por dissipar a dicotomia teoria e 

prática deve ser compartilhada por todos os envolvidos no processo de formação. Mas como 

desatar esse nó? A proposta deles é fazer com que os educadores assumam a responsabilidade 

no processo educacional, ou melhor, a corresponsabilidade no processo de produção de 

conhecimento e não apenas se mantenham como consumidores de teorias produzidas distantes 

da escola. Saber de toda essa problemática acerca da dicotomia teoria e prática pode ser algo 

sabido por todos os educadores e registrado em documentos oficiais, exigidos pelas 

instituições de ensino, como é o caso do PPP – Projeto Político Pedagógico. Mas a grande 

questão está em como conscientizar os educadores sobre as responsabilidades iminentes da 
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profissão que envolve, dentre outras questões, entender sua prática à luz das teorias: eis aqui o 

desafio que parece ter sido lançado pelos educadores que participaram do processo da 

proposta de formação.  
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7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Para as considerações finais faremos uma análise internúcleos. O objetivo da análise 

internúcleos é produzir uma discussão, alicerçada teoricamente e engendrada em questões 

proeminentes das análises nucleares realizadas na pesquisa, no nosso caso específico, dos três 

núcleos construídos a partir da entrevista realizada com a professora Vitória e da análise do 

texto coletivo. A proposta é partir do caso específico (relato de uma professora) e expandir a 

discussão do tema para uma esfera maior, especificamente, a Educação. Dessa maneira, 

poderemos contribuir para a construção de conhecimento científico e desenvolvimento na 

área educacional e na sociedade como um todo.  

Cabe salientar que a perspectiva sócio-histórica, na qual esta pesquisa está ancorada,  

defende a constituição de um sujeito singular, cultural, social e histórico a partir das diferentes 

mediações estabelecidas na realidade da qual faz parte, agindo nesta, como agente 

transformador e transformando-se mutuamente numa relação dialética.  

Partimos do entendimento de constituição de um sujeito histórico para 

compreendermos o particular como elemento constituído e constitutivo de uma totalidade 

social. Diante dessa compreensão, o discurso de uma professora acerca dos problemas 

educacionais, ainda que único e particular, carrega elementos culturais, históricos e sociais 

relevantes para serem expandidos a uma esfera maior, por ser constituído e constituir uma 

realidade compartilhada e historicamente construída. Dessa forma, podemos trazer à luz das 

teorias educacionais os temas emergentes das analises feitas a partir do discurso da professora 

Vitória como contribuição às pesquisas realizadas na esfera educacional.  

As questões emergentes das análises realizadas nos três núcleos de significação e no 

texto coletivo relacionam-se direta ou indiretamente à participação efetiva dos professores 

como protagonistas no processo de construção, organização e realização de uma proposta de 

formação em serviço feita por e para educadores de uma certa Diretoria Regional de Ensino 

da PMSP.  A busca por aumentar e efetivar a participação dos professores por parte dos 

educadores que participaram da proposta de formação se revela, nas análises nucleares, dentre 

os vários aspectos identificados, como característica determinante no seu processo de 

realização. Pretendemos, a partir da fala de uma professora (supervisora), teoricamente 

embasados, levantar e discutir alguns aspectos acerca da participação docente no processo de 
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organização dessa proposta de formação de educadores a fim de contribuir para pensarmos na 

estrutura organizacional das formações de professores que atualmente estão em vigor.  

Vitória carrega a experiência de um trabalho da graduação do curso de Pedagogia - a 

organização de um encontro com o educador Paulo Freire com as alunas do curso – para 

nortear seu ideal de formação ao apontar este encontro como [...] o primeiro encontro de 

formação que a gente organizou com alguém de fora pra falar pra gente, pra se aproximar 

da gente.  

Percebe-se, desde o início do relato de Vitória, que o foco estava em tornar efetiva a 

participação dos professores no processo de organização e realização do encontro de 

formação de educadores em pauta. A proposta é idealizada a partir da convicção de Vitória de 

que é necessário aproximar mais o professor que está em sala de aula do conhecimento que é 

produzido na universidade. 

 

[...] era uma ideia que me batia na cabeça como sendo um movimento de 
possibilidade de trazer o professor que está na sala de aula pra se 
aproximar com a reflexão que está sendo produzida na universidade, já 
que ele não tem tanto acesso a universidade, como ele não consegue 
chegar lá com tanta frequência, com tanta facilidade.  

  

Vitória, na busca de seus objetivos pessoais e profissionais, encontra como supervisora 

de ensino, uma oportunidade para realizar seu sonho de formação. Na supervisão, consegue 

participar de um grupo de supervisores que parecem compartilhar dos mesmos ideais de 

educação. Dessa forma, fortalecida e amparada pelo grupo, consegue colocar em prática, uma 

proposta de formação de educadores que acredita ser a mais adequada para que haja a 

participação dos professores.  

Vitória e o grupo de supervisores, pensaram, organizaram e colocaram em prática uma 

proposta de formação com base na visão compartilhada de formar um profissional da 

educação que, segundo nossa análise, vem ao encontro de uma perspectiva crítico-reflexiva 

(Pimenta & Ghedin, 2012).  Portanto, há aqui uma característica importante identificada no 

processo de organização dessa proposta de formação: os idealizadores da proposta tinham 

uma intencionalidade definida acerca de que profissional desejavam formar.  Eles 

acreditavam que seria necessário resgatar a atuação do professor como profissional crítico-

reflexivo, que possa compreender a partir da sua realidade prática e iluminados pelas teorias 

educacionais,  as diferentes situações nas quais a educação se apresenta como instrumento de 

manutenção ou transformação da sociedade em que vivemos. Nesse sentido, SEVERINO 

(1986) explica que: 
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A educação, contraditoriamente, também é força de transformação objetiva 
das relações sociais, ou seja, a força da educação não tem sentido unívoco 
enquanto pura instância de reprodução. Ao contrário, os processos 
educacionais no seu conjunto e no seu interior geram e desenvolvem 
também forças contraditórias, que comprometem o fatalismo da reprodução, 
quer ideológica, quer social, atuando simultaneamente no sentido da 
transformação da realidade social. (SEVERINO, 1986, p.51) 

 

O grupo de formadores parece acreditar que a formação engendrada na perspectiva 

crítico-reflexiva irá formar um profissional que reconheça na educação seu potencial 

transformador. Mas sabemos que esta tarefa não é fácil. Há uma vasta literatura que discute os 

desafios para se formar um profissional crítico-reflexivo (Alarcão, 2001; Contreras, 2002; 

Pérez-Gomez, 1995; Pimenta & Ghedin, 2012; Zeichner, 1992).  O conceito de professor 

crítico-reflexivo está direcionado para promover a valorização do profissional da educação ao 

reconhecê-lo como intelectual capaz de produzir conhecimentos, bem como, participar 

ativamente das decisões ocorridas no âmbito da gestão escolar e do sistema educativo. Dessa 

forma, abre-se possibilidade de um fazer docente que poderá contribuir efetivamente para a 

reinvenção da escola democrática (Pimenta & Ghedin, 2012). 

Espera-se, que o profissional inserido numa formação crítico-reflexiva consiga buscar 

na sua formação, maneiras de superar o modelo racional-técnico, ainda presente nos 

diferentes níveis educacionais. O profissional formado no modelo racional-técnico é 

instrumentalizado por meio de teorias e técnicas previamente definidas para solucionar os 

problemas que lhe são apresentados no cotidiano escolar.  Portanto, identifica-se nesse 

modelo, o distanciamento da reflexão crítica na e sobre a prática. Nesse sentido, é comum a 

dicotomia teoria e prática, dicotomia esta que inviabiliza o pensamento crítico-reflexivo e 

gera uma lacuna causadora de conflitos e insegurança no cotidiano escolar.  

A realidade que se apresenta no cotidiano dos profissionais da educação requer muito 

mais do que um conjunto de técnicas e habilidades pré-definidas que tendem a enrijecer o agir 

pedagógico. Há uma diversidade de situações que exige do profissional da educação um 

pensar e um repensar para resolução de problemas: uma reflexão crítica. As muitas situações 

que se apresentam diariamente na escola revelam a necessidade de formações que realmente 

considerem a realidade da escola, o cotidiano do professor e não paliativos que mascaram 

essa realidade, ou melhor: 

 
[…] deixa fora de toda consideração aqueles aspectos da prática que têm a 
ver com o imprevisto, a incerteza, os dilemas e as situações de conflito. Ou 
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seja, com todas aquelas situações das quais as regras técnicas e os cálculos 
não são capazes de dar conta e para as quais se requerem outras capacidades 
humanas que têm de ser entendidas e não desprezadas. (Contreras, 2002, 
p.105) 

 

Na mesma direção, Sampaio (2004) ressalta que:  

No ato educativo estão envolvidos o planejado, o pré-estabelecido, e os 
imprevistos. O contexto da aula é um contexto de múltiplos acontecimentos, 
um tempo/espaço em que estes elementos estão em jogo, em movimento, e 
geram ensinamentos e aprendizagens intencionais e não intencionais para 
professoras e estudantes (SAMPAIO, 2004, p.2). 

 

Outra característica importante, identificada no processo de organização da proposta 

de formação de educadores é a problematização das diversas situações do cotidiano escolar 

que são trazidas à discussão coletiva. A intenção das discussões era provocar reflexão sobre o 

cotidiano da escola e assim, abordar criticamente os problemas levantados dentro de uma 

proposta de formação que busca a participação efetiva dos professores como protagonistas da 

sua própria formação. Para isso, o caminho escolhido pelo grupo de formadores foi, 

primeiramente, ouvir esses profissionais: o que sentem, o que pensam e como agem no 

cotidiano escolar. 
[...] toda escola tem alguém que está trabalhando em prol desse encontro, 
mediando as discussões. Leva pra escolas as discussões, traz o que a 
escola está pensando sobre isso, para que o encontro possa acontecer. A 
ideia é essa, para que haja esse movimento. Pra que ele possa ter frutos 
mesmo e que haja a participação dos professores. 
 

  Parece-nos que o grupo de formadores acredita que, “[...] não há nenhum homem, por 

mais ‘insubstancial’ que seja, que viva tão-somente na cotidianidade, embora essa o absorva 

preponderantemente.” Heller (2008, p.31). A ideia dos formadores é agir a partir do cotidiano 

escolar, da experiência de cada professor, valorizando-o primeiramente para trazer à tona 

problemas que impedem mudanças importantes no âmbito educacional. Pois, segundo a 

mesma autora, “A vida cotidiana não está ‘fora’ da história, mas no ‘centro’ do acontecer 

histórico [...], e completa [...] A vida cotidiana é a vida do indivíduo. O indivíduo é sempre, 

simultaneamente, ser particular e ser genérico.” (2008, p.34) 

A autora (ibid) também ressalta que todos os indivíduos nascem imersos na 

cotidianidade e que esta os absorvem, porém há momentos, nas ações da cotidianidade, que 

podem haver uma suspensão do pensamento habitual, isso ocorre: 

 

[...] quando num dado momento da vida cotidiana – o indivíduo começa a 
refletir acerca de uma superstição que compartilhava, ou de uma tese que 
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assimilou da integração de que faz parte, passando a supor que nem uma 
nem outra são aceitáveis, porque contradizem a experiência, e, logo após, 
começa a examinar o objeto posto em questão comparando-o com a 
realidade, para terminar recusando-o, em tal momento o referido indivíduo 
elevou-se acima do decurso habitual do pensamento cotidiano, ainda que 
apenas em tal momento. (2008, p. 52). 

             

No processo de formação, o educador, ao trazer para o centro das discussões o 

cotidiano escolar e com isso os problemas e as decisões tomadas no seu trabalho, este 

profissional pode ter a oportunidade de experimentar um momento de elevação do seu pensar 

habitual e assim ter condição para refletir sobre os problemas que enfrenta e as posições que 

assume na tentativa de resolvê-los no dia-a-dia da escola.  

 Saviani (2000) nos aponta a necessidade de refletir, que é, para o autor, “[...] o ato de 

retomar, reconsiderar os dados disponíveis, revisar, vasculhar numa busca constante de 

significado [....]” (p.16).  Para o autor, assumir a atitude de refletir sobre os problemas 

corriqueiros que constantemente nos pedem um posicionamento, uma tomada de decisão, nos 

aproxima dos filósofos, pois é o desafio de pensar sobre os problemas da realidade em que 

vive, compreendendo problema como movimento de buscar respostas, que faz o homem 

utilizar-se da reflexão como seu melhor recurso para estruturar um posicionamento e 

enfrentamento da realidade.  

Todavia, compreender a realidade humana é algo extremamente difícil. Implicam-se 

nesse processo de compreensão da realidade, especificamente da realidade da escola, marcada 

radicalmente pelas ideologias dominantes, inúmeros fatores que dificultam a visão do 

educador, pois este está inserido nessa realidade e, portanto, marcado ideologicamente.  Por 

isso, a compreensão da qual falamos “[...]  supõe uma reflexão analítica, crítico-criativa que possa, 

a partir do fazer-ser pedagógico, superar os enganos cognitivos que dificultam o conhecimento de 

nossas próprias práticas”. (Ghedin, 2012, P.148 in Pimenta & Ghedin, 2012). 
Na mesma direção, Freire (2001) ressalta que deve haver “[...] o esforço crítico, através 

do qual homens e mulheres se vão assumindo como sujeitos curiosos, indagadores, como sujeitos em 

processo permanente de busca, de desvelamento da razão de ser das coisas e dos fatos. (p. 106).” 
           E foi perseguindo esse esforço crítico, do qual Paulo Freire se refere, que Vitória 

percebeu que era necessário [...]   aprender como é chegar junto dos professores [...] 

conversar com os meus professores, eu preciso ouvir os meus professores pra saber o que 

eles querem [...].  E assim conseguiu identificar que: 

 
[...] tem muita gente que parecia… Meio que encapsulada. Assim, tímida, 
que não, não mostrava o seu potencial… E de repente você percebe o 
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potencial dessa pessoa e o quanto ela tem pra colocar pra fora e o quanto ela 
tem colaborado. Tem aparecido assim, pérolas e mais pérolas. Tem muita 
gente que fica escondida e que você percebe o quanto de potencial tem. 
Tem muita gente boa… Não só do grupo de organização, mas o próprio 
corpo docente da rede como um todo, a gente tem observado quanto 
trabalho bom tem e que não é dada a visibilidade que deveria se dá. E 
que a gente não sabe o quanto que se tem de bons trabalhos que ficam 
escondidos mesmo. A gente tem visto muitas pessoas com mestrado, 
doutorado. Mas a gente tem visto muita gente que mesmo não tendo 
mestrado ou doutorado é estudioso naquilo que faz. É estudioso naquilo que 
faz!  

 

O investimento feito na participação do professor na organização do encontro de 

formação e a oportunidade criada para que este profissional compartilhasse sua história, 

apresentasse o trabalho que desenvolve na escola, no seu dia-a-dia,  e ainda, mostrar o que 

realiza fora dela, parecem ter sido fundamentais no trabalho desenvolvido no processo da 

proposta de formação de educadores, pois: [...] a cada ano, a participação das escolas vem 

melhorando, na qualidade dos trabalhos apresentados pelos professores e também na diversidade 

dos trabalhos que estão sendo apresentados.  
O excerto acima nos possibilita pensar que as escolas e seus profissionais, 

especificamente, os professores, foram os agentes principais na viabilização do encontro de 

formação, pois a possibilidade de desenvolvimento de qualquer formação que, como esta, 

necessita da participação docente, é imprescindível o envolvimento do professor, pois, 

conforme Almeida (1999), o fracasso ou o sucesso de uma reforma educativa, em última 

instância, depende do professor, pois é ele quem decide se quer ou não mudar. Nesse 

pensamento, investir em formações que tenham como premissa a participação efetiva do 

professor no processo de criação, organização e realização pode ser considerado um 

importante aspecto a ser implementado nas reformas educativas.  

Para tornar efetiva a participação dos professores no processo de organização e 

realização da proposta de formação de educadores foi necessário muito trabalho. Vitória 

aponta que houve um aumento significativo na participação dos professores na composição do 

grupo de comissão de organização da proposta de formação em 2012:  [...] a maioria da 

comissão é professor, talvez 60% ou 70%. A gente teve (em 2012) poucos diretores e alguns 

coordenadores, assistentes de diretor, a gente tem alguns, mas a maioria é professor. Mas, para 

chegar a esse resultado foi necessário um trabalho de dois anos (2010 e 2011): [...] Em 2010, 

nós tínhamos mais coordenadores e diretores. Em 2011 já melhorou a participação dos professores e 

neste ano [2012] a participação foi maior, de professores, na comissão. 
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Como vimos, não foi nada fácil, muito menos simples, alcançar um número razoável 

de professores para participar do processo de formação. Uma das dificuldades está na 

organização da escola para conseguir liberar o professor, sem causar prejuízo ao aluno, para 

participar das reuniões de organização do encontro de formadores, que ocorrem durante o ano 

letivo, mensal ou quinzenalmente, de acordo com a necessidade. Vitória relata  que um 

professor precisou sair da comissão e ficou bem chateado. Ela explica que: [...] Ele teve que 

assumir mais regência e não teve quem o substituísse. Quando questionada sobre a 

organização da escola, Vitória responde: “A escola sempre se organiza. Ou o professor não tem 

aula ou quando tem alguém do módulo assume suas aulas para que ele possa vir pra reunião. A 

escola tem que se organizar para que não haja prejuízo aos alunos.” 
Mas a organização da escola para oportunizar a saída do professor parece ter sido algo 

recente, pois só em 2012 é que ficou evidenciada a participação dos docentes na comissão da 

proposta de formação, como revela a fala da Vitória:  Em 2010, nós tínhamos mais 

coordenadores e diretores. Em 2011 já melhorou a participação dos professores e neste ano [2012] a 

participação foi maior [...]. Percebe-se aqui um grande avanço, pois, aparentemente, as escolas 

tornaram-se parceiras do grupo de formadores e reconheceram a importância de investir e 

garantir, de alguma forma, a participação dos professores nesse grupo.  

A valorização do profissional da educação, considerando os aspectos cognitivos e 

afetivos, permeou todo o processo dessa formação e colaborou significativamente para a 

realização e manutenção desse encontro de formação de educadores. Os professores, ao 

apresentarem seus trabalhos no encontro de formação, parecem se sentir pessoalmente e 

profissionalmente valorizados, pois o encontro de educadores se constituiu como um espaço, 

segundo Vitória que dá [...] visibilidade, não é projeção, no sentido midiático, mas é aquela 

valorização do trabalho que está sendo feito, sendo reconhecido [...].  E ainda, ressalta que a 

formação foi feita [...]com professores que moram na periferia de São Paulo [...] e que 

muitos deles tiveram uma formação inicial frágil, mas [...] estão fazendo a diferença na 

periferia de SP. 

O propósito dessa formação carrega em si a esperança de suscitar no profissional 

docente a consciência da sua potencialidade ao apostar numa formação que investe na 

interação entre os profissionais da educação. Para Vigotski (1998),  as interações, sempre 

sociais e historicamente constituídas movimentam a aprendizagem e portanto,  o 

desenvolvimento.   

Constatamos que a proposta de formação de educadores busca, no primeiro momento, 

partir do conhecimento prévio do professor, daquilo que ele realiza com uma certa segurança 
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(trabalho que realiza na escola – a prática pedagógica). Em seguida, o professor socializa esse 

trabalho ao apresentá-lo no grupo ou no encontro de educadores. Tudo isso, segundo Vitória, 

fez os professores [...]se sentiram prestigiados, podendo mostrar o trabalho que estão 

fazendo e isso ajuda a eles pensarem sobre o que eles estão fazendo [...]. A descrição desse 

processo de organização vem ao encontro do pensamento vigotskiano sobre a ZDI – Zona de 

Desenvolvimento Iminente35 – por considerar o nível de desenvolvimento real (NDR) dos 

professores, ou melhor, aquilo que eles são capazes potencialmente de realizar sozinhos. 

A próxima etapa desse processo de formação, que ainda não foi plenamente alcançada, 

reside na discussão dos trabalhos apresentados. O objetivo é estabelecer um diálogo com as 

práticas pedagógicas e realizar possíveis intervenções. Isso será feito entre os pares e outros 

profissionais mais capacitados para confrontar a prática dos professores com as teorias 

educacionais que aparentemente lhes dão suporte. Sobre essa última etapa, Vitória explica:  

 

[...] seria dialogar sobre essas práticas,   fazer intervenções em cima das 
práticas   apresentadas, ter um momento de discussão, de análise das 
práticas diante dessas teorias que eles dizem estar utilizando para 
elaboração delas, e isso a gente não conseguiu ainda, porque isso 
demanda também termos um grupo, principalmente da comissão, altamente 
competente para fazer essa mediação [...]  
 

 O trecho acima serve para ratificar a proximidade que mencionamos ter a organização 

da proposta de formação com o pensamento de Vigotski (1998). Ao considerar o trabalho do 

professor, aquilo que ele já realiza de forma autônoma, abre-se um campo, uma zona 

potencializadora de novas aprendizagens. E é nesse momento em que as intervenções podem 

ser feitas de forma mais significativa e provocar um movimento mais acentuado para haver 

uma transformação da prática pedagógica, consequentemente, do processo ensino-

aprendizagem.  

Vitória acredita que o movimento necessário para transformar a realidade deve partir 

primeiramente do indivíduo, de uma mudança que incida na vida da pessoa em particular e só 

assim, se estenderá ao coletivo. Sobre isso, Vitória argumenta que: 

 

Se não mudar a concepção, se a pessoa, se a gente não conseguir, 
minimamente, tocar na concepção que se tem, não haverá mudança 
nenhuma. Então a formação precisa tocar nesse sentido, na concepção 
de Homem, de vida, de vida! Enquanto você não conseguir sensibilizar 
pra isso, não muda. 

                                                
35 Termo cunhado por Prestes (2010). A autora defende que a versão mais próxima do termo zona blijaichego razvitia, 
utilizado por Vigotski e tradicionalmente traduzido por zona de desenvolvimento proximal, é zona de desenvolvimento 
iminente, evidenciando o seu atributo fundamental: o das possibilidades de desenvolvimento. 
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Entendemos que a transformação da qual Vitória se refere consiste em um movimento 

de superação. A superação na lógica dialética, base do nosso pensamento, acontece quando o 

sujeito se depara com as condições reais, reconhece que elas são determinadas historicamente, 

e a partir dessa condição de reconhecer-se como sujeito determinado pelas condições 

objetivas e subjetivas impostas pela sociedade é provocado a refletir e encontrar novos 

caminhos, novos possíveis do real (Clot, 2007) para transformação da prática docente.  

A transformação que a proposta de formação de educadores em questão parece 

perseguir e que compartilhamos com o entendimento é que a prática do professor torne-se 

práxis.  A práxis, de acordo com o conceito de Vázquez (2011), exerce a função não apenas 

de interpretar o mundo, mas também de refletir em como transformá-lo, assumindo posturas 

revolucionárias e transformadoras. Para que isso possa ocorrer de forma efetiva é necessário 

que sejam oferecidas condições adequadas a uma reflexão crítica da prática do professor. 

Parece-nos que é este o caminho que a proposta de formação escolheu como premissa.   

Notamos que a iniciativa de propiciar momentos de suspenção do cotidiano para que o 

profissional da educação possa olhar e pensar sobre sua prática parece ser algo que necessita 

ser considerado nos programas de formação de professores. Propor momentos de formação 

específicos para pensar no cotidiano que os educadores estão absorvidos é fundamental para 

que possam questionar a realidade que compartilham e criar condições para transformá-la.  

Pimenta (2012) sinaliza como possibilidade de superação da prática à práxis, a 

construção de um processo de conhecimento a partir da análise crítica da própria prática com 

base nas teorias educacionais. Dessa maneira, o professor, a partir dos conhecimentos práticos 

exercidos na profissão e provocados pelas teorias poderá ressignificar sua prática. 

Foi evidenciado, no processo da formação de educadores em pauta, que a ideia de 

discutir o cotidiano escolar e socializar os trabalhos realizados pelos docentes nas unidades 

escolares não garante que o professor vá olhar para sua prática, refletir e transformá-la dentro 

dos pressupostos teóricos da proposta de formação da qual participa. É necessário, como 

apontou Vitória, que haja um grupo de formadores capacitados para realizar intervenções 

diretamente na prática docente. O processo de olhar para a prática é bem complexo, não se 

esgota em apenas refletir sobre as possibilidades de fazer melhor – “consertar” o que está 

“errado” ou ainda, fazer o de costume parecer diferente.   

O que percebemos é que a proposta de formação de educadores aqui apresentada fez 

uma tentativa de tornar possível alguns indicativos que a literatura nacional e internacional 

(Fullan, 1982, 2009; Imbernón, 2009, 2010; Guskey & Huberman, 1995; Souza, 2006; 
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Longarezi, Alves, 2009) vem demonstrando certa unanimidade: que a formação permanente 

deve ocorrer de forma contínua, considerar as condições laborais dos professores, envolver o 

coletivo e a equipe gestora em todo o processo de formação, tendo como principal objetivo 

melhorar as condições de ensino-aprendizagem.  A despeito do trabalho coletivo 

desenvolvido na formação permanente, Imbernón (2009) ressalta: 

 
Eis aqui a importância daqueles que trabalham no ensino. Saber 
respeitar-se e confrontar-se para construir alternativas conjuntamente. 
O professorado, como todo coletivo integrado por seres humanos, 
constitui um grupo definido sujeito a múltiplas influências. No 
entanto, é um coletivo que trabalha com pessoas e, portanto, pode 
potencializar e contribuir para criar transformações sociais, mediante a 
educação de seus alunos e alunas. Contudo, para construir neles esse 
espírito transformador, será preciso gerá-lo no seio do grupo de 
trabalho, na instituição educativa. (p.70) 

 

De acordo com o que está sendo apontado pelo autor (ibid),  para haver transformação 

na educação,  a formação de professores não é algo que deva ocorrer de forma isolada e 

exterior à escola, muito pelo contrário, ela (a formação) deve ser gerada na instituição 

educativa, constituída pelo grupo de educadores. A questão é saber como formar um coletivo 

transformador dentro de escolas que estão imersas em suas culturas, muitas vezes distantes e 

resistentes a qualquer mudança; com professores mergulhados em práticas cristalizadas e 

imobilizados por inúmeras questões – pessoais e profissionais – que se fazem presente no 

cotidiano e na prática desses docentes como impeditivos de transformação.  

Entendemos que para haver qualquer movimento transformador é necessário que o 

professor rompa com os conceitos fossilizados Vigotski (1988). Dessa maneira, poderá 

entender e rever seu fazer cotidiano, sua prática pedagógica e seus conceitos a respeito das 

teorias que a embasam. Compreende-se aqui, que a partir desse entendimento, o professor 

poderá tomar decisões que poderão ser geradoras de transformação.  Podemos inferir que a 

proposta de formação em estudo procurou construir um espaço possibilitador de ascensão do 

cotidiano ao evidenciar as práticas docentes; tentou colocá-las como objeto de estudo, análise 

e reflexão almejando, com isso, encontrar formas de superação das condições da realidade 

escolar.  Parece que o grupo de formadores acredita que dessa maneira, poderá provocar 

alguma transformação na prática docente e na cultura da escola.  

Percebe-se ainda, que a questão de formar um profissional e um coletivo docente 

efetivamente transformadores requer mais do que oferecer a oportunidade de participar de 

uma formação. É preciso primeiramente, como foi feito nessa proposta de formação, ter 
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intencionalidade crítica e de transformação, comprometida em desvendar o cotidiano 

alienado, de questioná-lo e dessa forma propor práticas interventivas na realidade escolar. 

Com a proposta definida, segue-se para investigar quais são as necessidades formativas dos 

docentes e com eles,  procurar fazer com que cada professor e o grupo, encontrem os motivos 

para serem profissionais da educação.  Ao discutirem o cotidiano da escola e suas práticas, 

também discutem suas vidas, revelam-se, pois falam das suas reais necessidades de formação 

e assim, podem encontrar os motivos que os impulsionaram a ser professores. Dessa forma, 

poderão significar sua atividade docente num processo que tem a intencionalidade de 

transformá-la. Pois, para: 

 

[...] educar é preciso que se tenha um motivo, um projeto, uma ideologia. 
Isso não é ciência, isso é vontade, é querer fazer, querer transformar. E 
querer transformar implica ser modelado por um projeto ideológico, por um 
projeto de emancipação social, pessoal etc. Os motivos, as motivações do 
professorado tem sido um capítulo ausente da formação de professores e da 
investigação sobre a formação de professores. (SACRISTÁN in PIMENTA 
& GHEDIN, 2012, P.100). 

 
No processo de organização e realização da proposta de formação em debate, 

observamos que, os motivos de Vitória e, aparentemente do grupo de formadores, parecem ter 

se revelado importantes para tornar mais efetiva a participação dos professores no encontro de 

educadores. Nesse sentido, sugere-se considerar, além de todos os aspectos já citados, os 

motivos que levaram esses profissionais a se tornarem professores e o que querem com suas 

práticas pedagógicas.  

Para concluirmos nosso estudo, ressaltamos que os aspectos identificados até o 

momento, no processo dessa proposta de formação, apontam, além de outras, características 

de: uma formação com intencionalidade definida; fundamentada teoricamente; preocupada 

em considerar as necessidades formativas dos professores; com propósito de valorizar a 

prática do professor ao dar visibilidade aos trabalhos que desenvolvem na escola; engajada 

em criar espaço propício à discussão e reflexão do cotidiano escolar e das práticas docentes; 

que vislumbra alcançar um momento de análise e intervenção das práticas pedagógicas 

confrontadas com as teorias educacionais; por fim, que tenta suprimir a lacuna existente entre 

teoria e prática para alcançar a práxis.  

Por fim, devemos destacar ainda, que os aspectos identificados e teorizados na análise 

do processo de constituição dessa proposta de formação em serviço podem ser estendidos 

para compreensão de outras propostas de formações implementadas nas diferentes  redes de 

ensino, bem como, contribuir nos estudos realizados sobre formação de professores. 
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Percebemos ainda que permanecem  alguns questionamentos que terão de ser elevados a outro 

nível de estudo para serem investigados com mais profundidade, como por exemplo as 

implicações que essa proposta de formação de educadores trouxe à prática dos professores 

que dela participaram.  Que diferença fez essa formação na vida desses profissionais? Como 

esses profissionais avaliaram a formação em sua vida profissional? Ter participado da 

formação contribuiu para o repensar da prática do professor? Será que ocorreu alguma 

transformação de prática docente?  

Para procurar responder algumas dessas perguntas já contamos com alguns materiais. 

Dentre eles, estão as avaliações escritas de alguns educadores participantes do encontro de 

formadores. Além disso, temos também, alguns dos trabalhos escritos (relatos de práticas), 

que foram apresentados no encontro de educadores que podem servir de ponto de partida para 

investigarmos se o professor ainda desenvolve o mesmo trabalho e de que maneira. A ideia é 

desenvolver uma pesquisa mais detalhada dessa proposta de formação no que diz respeito à 

atividade docente. Pretendemos dar prosseguimento à pesquisa no curso de Doutorado para 

investigar e analisar as práticas de professores participantes desta proposta de formação em 

serviço analisada neste trabalho, em seu processo de constituição.  
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APÊNDICE  A – TRANSCRIÇÃO DA 
PRIMEIRA ENTREVISTA  

 

Esclarecimentos: A pesquisadora explica à entrevistada o objetivo da pesquisa, pede 

permissão para gravar a entrevista e esclarece sobre seu direito ao anonimato, acesso às 

gravações, transcrição e análises. A pesquisadora também diz que a entrevistada pode ficar à 

vontade para fazer perguntas durante à entrevista. O TCLE  - Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido foi assinado por ambas.  

 

E: O que você quer saber? (risos) 

P: Inicialmente quero só que você fale seu nome, seu cargo, essas coisas... 

E: Então, eu sou… nome inteiro? Completo? Eu sou a Regina. Regina Célia Cola Rodrigues. 

Sou professora da Rede Municipal de São Paulo, já há 19 anos. Tenho 30 anos de magistério. 

Comecei na década de 80, é…em escola particular de Educação Infantil, como auxiliar de 

classe. Em 81 já assumi regência, e, aí, foi sem parar. 

P: Quer contar um pouquinho dessa trajetória? Desde o início, quando você entrou para o 

magistério… 

E: Eu fui fazer o magistério não por opção, né, na verdade, eu pensava (pausa) em fazer uma 

carreira na área de (pausa) biológicas. Eu, é,  (pausa) tinha muita vontade de ir para a área da 

saúde. Tanto que, quando fui para o ensino médio, eu queria fazer algo, é, na área de 

Odontologia, mas, é, no ensino médio não tinha o curso técnico para o que eu queria. E eu não 

queria fazer o ensino médio normal, é, regular, e, naquela, naquela época, hã, o ensino médio 

técnico tinha sido, diminuido bastante; não tinham muitas escolas com ensino técnico e o 

magistério, o curso normal também, já também quase não tinha, poucas escolas, quase 

nenhuma tinha o normal. E talvez por um sonho da minha mãe eu acabei indo fazer o 

magistério. 

P: Sua mãe é professora? 

E:  Minha mãe não. Minha mãe só teve até o 4o  ano do ensino fundamental. 

P: Ela queria que você fosse professora? 

P = Pesquisador   Tempo de entrevista: 56min e 37 segundos 

E = Entrevistada         Tempo de transcrição: 10 horas 
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E: Era… Era um pouco o sonho dela, ela achava muito bonito ver as meninas descendo a 

escada do Colégio. E pra ela, quando ela teve a oportunidade de me matricular no Colégio, 

parece que foi um sonho realizado. E… e ela nunca me viu descendo a escada do Colégio. 

Uma coisa muito engraçada. Mas comecei o magistério e acabei gostando. É, era um curso 

muito divertido, era uma sala de 25 meninas, né, e, logo, entrei no segundo ano do ensino 

médio e, logo, no terceiro ano eu já comecei a trabalhar na escola de Ed. Infantil  como 

auxiliar de classe. E no quarto ano do magistério eu já tinha uma pequena sala como regente. 

Naquela época, podia. Escola particular, era uma escolinha pequena. Na época a escola não 

era nem autorizada. Enfim, mas já comecei a trabalhar como professora já com 18 anos, 17 

anos. E aí fui! Trabalhei nessa escola bastante tempo, depois fui para um colégio maior, aí 

assumi sala de primeiro ano com alfabetização, e, aí, trabalhei sempre com alfabetização. Né, 

era a turma que eu mais gostava de trabalhar era o primeiro ano. Trabalhei também com o 

quarto ano, mas a sala com que mais me identifico é com a sala de primeiro ano de 

alfabetização. E minha carreira foi até eu me casar. E quando eu me casei, consegui fazer, 

terminar a faculdade antes de me casar, terminei a faculdade no ano que eu me casei .  Fiz 

pedagogia (na mesma instituição) também. E acabei fazendo a faculdade, é, de Pedagogia, 

mais para complementar o magistério. Acabei fazendo lá. E foi engraçado porque, que quando 

eu fui fazer a pedagogia, é, foi uma opção fazer a pedagogia para complementação, e aí eu 

abandonei a ideia de ir para a área de exatas, até porque, o curso magistério não dava subsídio 

nenhum para prestar vestibular, principalmente pra essa área de exatas, e também porque eu 

me encantei com o magistério, e eu gostava do que fazia, adorava trabalhar com as crianças, e 

fui complementar, fazer, complementar minha formação. E eu gostei muito da Pedagogia, né. 

E fui entrando e fui me envolvendo com a educação de tal forma que quando eu vi , eu já tava 

seduzida pelo o que eu fazia. 

P: E tem alguém da família no magistério? 

E: Não. Na verdade, da família por parte do meu pai, eu sou a primeira pessoa que fiz 

faculdade. E depois de mim vieram os primos que começaram a fazer a carreira. Na verdade, 

a minha prima seguiu a mesma carreira que eu e depois vieram os primos mais novos que 

foram fazendo outras faculdades. Mas do lado do meu pai eu fui a primeira a fazer faculdade. 

Do lado da minha mãe os meus tios mais novos fizeram, mas também foram pro lado do 

magistério, mas nunca assumiram. Professora mesmo, só eu. Aí, depois os meus primos que 

assumiram também, alguns…. Duas primas na verdade. Aí, a minha irmã, que depois assumiu 

a carreira como eu.  
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P. Você só tem uma irmã? 

E. É, eu tenho um irmão, mas ele não foi para a área da educação. Foi para a área da indústria, 

tá fazendo engenharia agora. Depois de ter parado bastante tempo de estudar. Aí foi assim, me 

vi envolvida na educação por fazer Pedagogia, aí, quando terminei a Pedagogia, é, com o 

casamento, e tal, eu parei os estudos. Aí vieram os filhos. E eu fiquei nos estudos mais na 

informalidade. Parei, não continuei. 

P: Mas você já estava na Prefeitura? 

E: Nessa época, não. No final da faculdade eu prestei concurso público para Prefeitura, passei, 

fui bem no concurso, mas eu não consegui classificação. Ingressei na Prefeitura em 88, como 

comissionada, mas em 91 eu tive que pedir exoneração quando do nascimento do meu filho 

caçula. Aí, eu tinha três bebês, eu precisei parar de trabalhar. Eu fiquei 4 anos parada pra 

cuidar dos bebês.  Aí eu volto em 96, né, já como titular de cargo. E tô aí dede então. Retomei 

meu trabalho de 96 pra cá. Aí, como professora de ensino fundamental I, sempre trabalhando 

preferencialmente com as séries iniciais. Fiquei na regência das salas também por pouco 

tempo, porque logo assumi designação na sala de coordenação pedagógica, é, e em 2006 eu 

fui convidada à substituir o supervisor escolar, e estou substituindo o supervisor escolar até 

agora.  

P: A sala de coordenação pedagógica em…?  

E: Em substituição também.  

P: Mas lá em DOT? 

E: Não, não. Nas unidades também 

P: Em quais escolas? 

E:  Eu fiquei como coordenadora pedagógica 1 ano em uma EMEI, na EMEI Paulo VI, no 

Mangalot. Depois eu fiquei 6 anos na escola onde eu sou professora titular, na EMEF Silvio 

Portugal. Depois cerca de 1 ano, um ano letivo na EMEF Euclides Custódio, e aí, fui pra 

Diretoria como supervisora. 

P: E quanto tempo você ficou em sala de aula na Prefeitura? 

E: Sala de aula na prefeitura? Na prefeitura eu fiquei no período de comissionada, eu fiquei de 

88 até 91, em sala de educação infantil. Depois, em 94, eu tive um contrato de 6 meses em 

sala de educação infantil. Em 96 eu assumi como professora de ensino fundamental, fiquei 

final de 96, 97 inteiro. Em 96 eu fiquei, voltei como titular, final de 96. Aí fiquei em 97 e 98 

em sala de aula. Em 99 eu fui pra coordenação, em 2000 eu voltei pra sala de aula. Em 2001 
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eu fui pra coordenação, fiquei de 2001 à 2006 na coordenação. E de 2006, agora na 

supervisão. Então fiquei pouco tempo na sala de aula, mais tempo na gestão mesmo. 

P: Você quer falar mais alguma coisa sobre sua trajetória, alguma coisa que você lembre, ou 

podemos falar da proposta de formação? 

E: Pode ir embora, vamos embora… (falar da proposta de formação) 
P: Se você lembrar de algo, podemos voltar a falar (da trajetória)… 

E: Tá bom! 

E: Quais os principais motivos que te levaram a pensar e construir uma proposta de formação 

de educadores como esta? Me conta um pouquinho como você idealizou? 

E: (risos) Como eu idealizei? Então, na verdade as coisas vão acontecendo meio que por… , 

é…, motivada pelo grupo também. O grupo do (cita o nome do setor)é um grupo muito 

gostoso de trabalhar e eu sempre fui uma pessoa que não…Eu não consigo ficar parada 

P. Você diz das escolas que você supervisiona?  

E. É. O grupo das escolas com as quais a gente tá trabalhando.  Eu nunca consegui ficar muito 

tempo parada. E eu sempre tive na minha…Na minha formação, no meu processo de trabalho, 

se assim a gente pode chamar, é, uma vontade muito grande de trabalhar com formação. 

Tanto, que quando da opção, quando eu fiz a Pedagogia,  eu tinha que  optar, e a minha opção  

foi pela orientação pedagógica, no sentido de trabalhar na coordenação pedagógica, pra 

trabalhar com formação  de professores. E procurei as matérias para trabalhar com formação. 

Então, eu queria muito trabalhar com a formação. E nesse sentido, assim que eu pude, eu fui 

dar aula no Magistério também né. Porque isso me provocava, me provocava no sentido de ter 

que buscar a minha formação para trabalhar com a formação do colega. E quando a gente 

veio…Quando eu vim para supervisão, a supervisão é, tava que meio que… sem muitos 

propósitos., né, a não ser de ficar meio que fiscalizatória. E a gente tinha…. Acontecia na 

supervisão, já, meio que, pelo um processo de continuidade, de um trabalho feito, efetuado 

numa gestão anterior, um trabalho de formação com as escolas de Ed. Infantil, é, tipo um 

seminário, é…pra formação do grupo. E me inquietava muito por que só na Ed. Infantil? Por 

que não, na Ed. Básica como um todo? Que é onde o bicho pega. E aí, na supervisão, eu 

comecei a provocar. Que a gente precisava de outros momentos de reflexão. Foi quando a 

gente começou a colocar em pauta na supervisão essas possibilidades de reuniões de setor 

para trabalhar com o gestor, na formação do gestor,  pra que na unidade, ele pudesse ser um 

formador. E pensar na formação dele para que ele tivesse alimentado  para não ser só 

administrativo, pensando no pedagógico também. E esse grande movimento do seminário, no 
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sentido de poder agregar todos os educadores da região pra ter uma parada: pensar sobre o 

fazer pedagógico. E o mais importante de tudo: pensar nas questões das práticas que estão 

acontecendo aqui. Pensando assim: a supervisão no sentido de ser só fiscalizatória, não tem 

sentido, isso me incomodava, não era essa a supervisão que eu gostaria de fazer.  Pensando 

numa dimensão de ser um par avançado das escolas, é…, eu pensava numa outra 

possibilidade, de intervenção, de reflexão. Aí, nesse sentido era preciso pensar em outras 

estratégias e junto com o grupo de supervisores a gente começou a pensar nessa possibilidade, 

a fortalecer esses encontros de setor. 

P. Como são esses encontros de setor? 

E: Esses encontros de setores surgiram dessa necessidade da gente se aproximar do grupo. E 

ele surgem também, de uma experiência que…Não apareceu do nada, né! Também foram 

experiências que já aconteceram em outras situações. Quando eu estava na coordenação 

pedagógica na unidade onde eu sou professora, nós tínhamos um grupo de coordenadores 

meio que insatisfeitos com  o que acontecia em termos de formação do coordenador 

pedagógico. Foi uma época que a gente tinha verba para assessoria pedagógica. E a gente, é, 

acabou se reunindo, um grupo de coordenadores, apoiados por alguns supervisores escolares. 

E a gente resolveu se reunir pra fazer um grande encontro trazendo professores das 

universidades também, pra dialogar com os nossos professores sobre o currículo.  

P. Essa época , em que vocês tinham essa verba,  era uma outra gestão? 

E. Era uma outra gestão. E a gente dividiu essas verbas que cada escola tinha e fizemos um 

grande encontro. Na verdade foram dois grandes encontros. E a gente mostrou para a 

Diretoria e para a Secretaria que era aquilo que a gente pensava ser interessante, é, na 

utilização dessa verba de assessoria. Pro nosso espanto, no final da gestão, apareceu pra gente 

como a proposta da Secretaria que acabou não ficando. Mas, é, foi muito produtivo naquele 

momento. Muito trabalhoso, sem muita estrutura, tal, mas foi um movimento muito 

interessante pra nós coordenadores, com apoio da supervisão da época e era uma ideia que me 

batia na cabeça como sendo um movimento de…posssibilidade de trazer o professor que está 

na sala de aula pra se aproximar com a reflexo que está sendo produzida na universidade, já 

que ele não tem tanto acesso a universidade, como ele não consegue chegar lá com tanta 

frequencia, é…, com tanta facilidade.  

P. E aquele encontro que você me contou com o Prof. Paulo Freire? 

E. Esse, foi quando eu ainda estava na faculdade. Na verdade foi um trabalho. Esse do Prof. 

Paulo Freire foi um trabalho de Metodologia. Eu acho que era a material de Metodologia que 
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a professora organizou e foi o meu primeiro contato com um grande, é…a organização de um 

grande evento, que na época eu era muito menina, eu tinha 18 anos na época, e a gente tinha 

que apresentar um trabalho com o Professor Paulo Freire, é, sobre o Prof. Paulo Freire, cada 

grupo tinha um, um … pedagogo para apresentar e o nosso grupo ficou com o Prof. Paulo 

Freire. Tivemos a sorte de tirar o Prof. Paulo Freire. E menina que era, falamos assim: vamos 

atrás dele! E a gente conseguiu chegar lá. E meio que assim capengando, a gente resolveu 

trazê-lo e conseguimos o auditório do antigo Cine Jacimar, que era grande pra caramba …. e 

pela nossa surpresa tinha gente sentada no chão! E o professor veio, conversou com todo 

mundo. Fez uma palestra maravilhosa, tal… E, esse foi o meu primeiro grande encontro, 

organizado, meio que sem saber o que que era aquilo.  

P. E como foi chamá-lo (o professor)? 

E. (risos) Não tinha nome. Não tinha nome! Não tinha convite. A gente só divulgou na 

faculdade que a gente ia apresentar um trabalho da professora e que a gente ia trazer o Prof. 

Paulo Freire. E lotou! 

P: E como foi chegar até o Prof. Paulo Freire? 

E. Ah! Foi uma experiência…Vou te dizer: emocionante! É, primeiro que a gente, pra 

conseguir o telefone dele a gente não sabia muito o caminho e aí tinha uma professora muito 

legal da escola, não esqueço o nome dela, Professora Sônia Inácio, e, que meio por debaixo 

dos panos, deu… o telefone da casa dele. Aí, liguei pra casa dele, como eu te disse, e ele 

atendeu o telefone. Ele atendeu o telefone, eu me apresentei, aí ele começou a falar comigo, 

eu comecei a tremer (risos) que nem uma vara verde, pedi desculpa porque a voz sumiu 

né…Imagine: uma menina de 18 anos, muito ingênua na época, falando com o Professor 

Paulo Freire! Aí ele me convida pra ir à casa dele, mas do que imediatamente falei que sim… 

E fomos pra casa dele! Aí chegamos na casa dele, nos apresentamos, aí ele conversou 

conosco, tal…Viu que, quem éramos nós, quatro meninas, meninas de tudo, de tudo! E aí, ele 

se ofereceu em ir até à escola, à Faculdade, pra falar com o nosso grupo. Chegamos à escola, 

todas felizes: o professor diz que vem, que vem… Aí a professora ficou toda feliz. Acredito 

que naquele dia ela vestiu o melhor vestido dela (risos), né. Ela parecia uma corujinha, 

sentou-se à mesa com ele.  Preparamos uma mesa e ele fez a palestra dele. A gente nem 

organizou muito o tema. Ele contou um pouco da história dele, um pouco do trabalho 

pedagógico dele. Depois foi embora pra casa cheio de coisa que a gente deu pra ele de 

presente, que a gente nem sabia o que dava pra ele de tão agradecida que a gente tava. Mas foi 

uma experiência muito legal! Muito legal! E foi o primeiro encontro de formação que a gente 
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organizou com alguém de fora pra falar pra gente, pra se aproximar, né, da gente. Foi muito 

legal! Foi minha primeira experiência de um encontro de formação sem saber o que era. Eu 

conversava sobre isso com… o Umberto…Ah! esses dias atrás, quando a gente se encontrou 

na USP. Foi muito engraçado! Foi meu primeiro momento, sem saber no que ia dar…Sem 

saber que lá… 

P. Mas, voltando para a proposta de formação. Me conta como e quais foram os primeiros 

passos para a realização dessa nossa formação? Essa formação que está acontecendo aqui e 

que um dos desdobramentos é o seminário de Educadores. O que você fez para que ela se 

concretizasse? 

E. O seminário, a primeira coisa que a gente fez quando…eu vim para a região do já vai fazer 

4 anos que eu tô pra cá. Esse é o terceiro seminário. A primeira coisa que a gente fez foi 

conversar com o grupo pra saber se este sonho, era um sonho que… seria comum, comungado 

com o grupo 

P. Com o grupo de supervisores? 

E. Não só com o grupo de supervisores. Porque, quando a gente veio com essa ideia pra cá, a 

gente … 

P. A gente, você diz, os supervisores. 

E. Os supervisores.  

P. Mas quando você chegou na supervisão, você propôs todo esse movimento de formação, 

que foi iniciado por um grupo de coordenadores, isto é, quando você estava na coordenação. 

Você propôs ao grupo de supervisores essa formação diferenciada. Como você fez para trazer 

seus colegas para essa formação? 

E. Na verdade foi assim: na supervisão, quando eu cheguei na supervisão, ah, aconteceu dois 

anos seguidos, o seminário de Ed. Infantil. Que era uma prática de seminário da L. Mas 

quando a Diretoria se junta novamente (cita os nomes das regiões) aconteceram dois eventos 

de Ed. Infantil, um, pra toda a região, só pra Ed. Infantil e aí eu comecei a problematizar o 

porquê só Ed. Infantil e não Ed. Básica. Aí teve um terceiro encontro nesse, nesse período que 

eu estava lá, onde a L. se organizou e fez para a Ed. Básica porque eles tem poucas escolas do 

Ensino Fundamenta I na L. Então eles tiveram um encontro grande, né, junto com as escolas 

de Ed. Fundamental. E no planejamento da supervisão eu coloquei em pauta por que que nós 

não fazíamos, né, pra toda DRE, algo nesse sentido, que eu via que era um movimento 

interessante. A supervisão como um todo acabou assimilando como sendo uma boa, um bom 

plano de ação pra supervisão, né. Porque aí, a gente focaria numa outra linha de atuação, que 
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não só de, da supervisão fiscalizatória. Mas trabalharíamos numa área mais próxima  da, do 

trabalho pedagógico das escolas. Aí surge a ideia, que foi assimilada por alguns colegas, pra 

outros, nem tanto, da realização do, dos seminários, né, da região. Porque, eh, ser a Diretoria 

de P. muito grande, não caberia fazer um seminário só. Não tem lugar que comporta todos os 

Educadores. Então foram feitos, naquele ano, em 2010, seminários regionalizados. Então, 

cada grupo de, de escolas, realizaram seus seminários junto com seus grupos de supervisores. 

Isso em 2010. Em 2011, alguns setores acabaram não fazendo, né. E agora em 2012, é, outros 

também deixaram de fazer. Agora, em 2011,  estamos fazendo (cita os nomes das regiões). 

P. 2012. 

E. 2012, agora. Estamos fazendo (cita nomes das regiões). Dimunuiu bastante, eu não tenho 

de cabeça quantos vão fazer. Do primeiro ano pra cá diminuiu bastante. P. Em 2010, todos 

participaram? 

E. Todos. Todos fizeram, todos os setores fizeram. 

P. Em 2011 diminuiu… 

E. Menos,  e esse ano, menos ainda 

E. Mas a gente mantém. Mas é, o que, o que é interessante, eu acho, se pensar no nosso setor, 

né, que eu acho que é o diferencial, que é um sonho, assim…Quando a gente trouxe pra cá, a 

gente não colocou como sendo um trabalho da supervisão, né. É um trabalho com a 

supervisão. Então, a gente apresentou esse trabalho para o grupo, pra que o grupo sonhasse e 

trabalhasse junto, né. Então, a nossa ideia é assim: se a supervisão fica ou não, o trabalho 

pode continuar, porque o grupo, eh, eu acredito nisso, deve caminhar por suas próprias pernas 

nesse movimento. Não é a supervisão que é a cabeça desse grupo. 

P. O grupo, você diz, o que organiza o seminário?  

E. É, isso. 

P. Como foi chegar até esse grupo, formá-lo? 

E. A primeira coisa que a gente fez foi conversar com os gestores, coordendores e diretores 

das unidades apresentando essa proposta de formação. Uma proposta que reunia não só 

professores, coordenadores e diretores, mas todos os educadores das unidades, os agentes de 

apoio, os agentes de serviço, enfim, todos os educadores, todos os protagonistas do processo 

educativo dentro da escola. E, tendo claro, que o montante de pessoas era bem grande. E a 

importância dessa parada pra gente pensar a educação junto. E desde o processo de agrupar 

esse povo todo, pensar também no que discutir a cada  ano. Então a gente colocou que seria 

interessante que a gente tivesse um grupo, uma comissão, que não necessariamente precisaria 
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ser o diretor ou o coordenador, mas que representasse a escolar em toda a organização. Desde 

o pensar sobre o tema do encontro, né, sobre o texto base desse encontro, sobre o que a gente 

pretendia discutir nesse encontro até a organização e logística de todo o evento. Então é, tudo, 

toda a escola tem um…tem alguém que está trabalhando em prol desse encontro, é, mediando 

as discussões. Leva pra escolas as discussões, traz o que a escola está pensando sobre isso 

para que o encontro possa acontecer. A ideia é essa, para que haja esse movimento. Pra que 

ele possa ter frutos mesmo e que haja a participação dos professores. E a gente tem percebido 

que a cada ano, a gente vem, vem se aprimorando. E que a cada ano, a participação das 

escolas vem melhorando, na qualidade dos trabalhos apresentados pelos professores e também 

na diversidade dos trabalhos que estão sendo apresentados. Como a prática do seminário era 

uma prática muito da Ed. Infantil, no primeiro ano a gente teve muito trabalho da Ed. Infantil. 

E os professores do Ensino Fundamental e Médio começaram a observar que é possível 

mostrar os seus trabalhos. Então, neste ano, que é o terceiro ano, a gente tem um grande 

número de trabalho do Ensino Fundamental e Médio… E com… uma alta qualidade. A gente 

viu, a gente observa no texto do trabalho, na proposta do trabalho, a diversidade, eh, dos 

trabalhos apresentados e a qualidade do repertório teórico, pedagógico… É, a diversidade de 

linguagem que eles estão usando. Então, tem bastante coisa interessante que vai ser 

apresentado nesse seminário. 

P. Só retomando um pouco, a supervisão foi às escolas para conversar com os gestores? 

E. Não. Na verdade foi em uma reunião de setor. Quando a gente fez o planejamento da ação 

supervisora pro ano. No planejamento da ação supervisora a gente levantou essa proposta do 

seminário e que foi aceita e avaliada como sendo uma boa proposta do trabalho da supervisão 

com as unidades. O primeiro encontro do seminário foi lá no Parque (nome do parque) 

…Com a primeira comissão, que a gente não tem foto…Mas temos o registro. 

P. Agora, eu queria que você me contasse como foi a experiência de participar de uma 

proposta de formação como essa?  

E. Olha…Foi uma experiência muito legal, eh, muito rica. Primeiro, porque, eh, eu tive que 

aprender muitas coisas, né. O que é legal é assim… E aí, eu lembro muito da fala do Prof. 

Alípio Casali, daquele texto que a gente estudou na reunião de setor: “Eu preciso cuidar de 

mim para cuidar dos outros.” Então, eu preciso aprender, eu preciso me formar pra formar os 

outros…Eu preciso aprender, eu precisei aprender como eh, eh… chegar junto dos 

professores pra trazer pra conversar com os meus professores, eu preciso ouvir os meus 

professores pra saber o que eles querem ouvir, então o que trazer. É, pensar, dividir 
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responsabilidades, eh, isso pra mim foi importantíssimo. Eu sempre fui uma pessoa muito 

centralizadora e dividir responsabilidades é uma coisa que me fez assim… aprender muitas 

coisas.  E isso é muito bom, né…Poder compartilhar responsabilidades é muito legal e esse 

tipo de formação não dá certo se não tiver responsabilidades compartilhadas, né. É…Nossa, 

foi….! E outra coisa: quanto que a gente precisa estudar pra poder fazer  um trabalho como 

esse. Não dá pra fazer um trabalho um trabalho como esse no senso comum, né, isso não é um 

evento, isso…Pra pensar em formação a gente que estar constantemente em formação. Então, 

tem…Eu tenho que está o tempo todo antenada no que está , tem de novo, participando de 

congressos, participando de banca de doutorado, mestrado…Eu tenho procurado investir 

bastante no que há de novo, no grupo de estudo e ainda acho que é pouco.  

P. Você identificou a contribuição que você obteve da formação. E do grupo? Você identifica 

alguma contribuição efetiva? Você identificou a melhora da qualidade dos trabalhos. Mas 

você identifica outras? 

E. Eu acho que assim…Então, achar é uma coisa meio complicada (silêncio). Eu penso assim 

que é, esse movimento todo, é… Mexeu bastante com muitos professores da rede.  

P. E com o nosso grupo? Nós, da comissão organizadora do seminário, da formação? 

E. É…(silêncio) Também! Porque eu vejo assim: tem muita gente que parecia… Meio que 

encapsulado. Assim, tímida, que não, não mostrava o seu potencial… E de repente você 

percebe o potencial dessa pessoa e o quanto ela tem pra colocar pra fora e o quanto ela tem 

colaborado. Tem aparecido assim, pérolas e mais pérolas. Tem muita gente que fica escondida 

e que você percebe o quanto de potencial tem. Tem muita gente boa… 

P. Você se refere ao grupo de organização? 

E. Não só do grupo de organização, mas o próprio corpo docente da rede como um todo, a 

gente tem observado assim, eh, eh, quanto trabalho bom tem e que não é dada a visibilidade 

que deveria se dá. E que a gente não sabe o quanto que se tem de bons trabalhos que ficam 

escondidos mesmo.  

P. Você acha que essa proposta abriu uma porta para que essas pessoas se mostrassem (todos 

os educadores)? 

E. Sim, sim. A gente tem visto muitas pessoas com mestrado, doutorado. Mas a gente tem 

visto muita gente que mesmo não tendo mestrado ou doutorado é estudioso naquilo que faz. É 

estudioso naquilo que faz! A gente tem percebido, é, uma coisa que a gente ainda tá tentando 

fortalecer, é a questão do registro desse processo. No registro, no sentido de escrever o seu 

percurso, de escrever a sua proposta. 
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P. É isso que eu queria te perguntar.  

E. A dificuldade, né? 

P. Como você se sentiu quando, no processo de formação, precisou realizar algum tipo de 

registro? Em relação a você,  e também, o que observou do grupo.  

E. Eu acho que isso ainda é uma grande dificuldade do professor. Minha, enquanto 

formadora, e do grupo como um todo. Porque a gente é mais do fazer do que do escrever. O 

professor ainda não assumiu essa, essa necessidade de… do registro. Né, do, da, da autoria. 

É…, de registrar a sua autoria. Né, que acaba se perdendo. Ele tem dificuldade de… E a gente 

tá encontrando uma grande resistência ainda nesse processo, né. A gente ainda não descobriu 

aonde que é o fio que a gente tem que puxar pra tirar esse nó. Tá dificil! Nesse encontro que a 

gente tem feito pra tentar recuperar os registros, pra gente tentar fazer aí, esse portfólio, sei lá 

que nome que a gente vai dar pra esse apanhado de texto, a gente percebe que muitos deixam 

de mandar o artigo pela dificuldade da escrita. 

P. E de você? O que você avalia? 

E. É, É… Eu tenho momentos. Tem hora que se eu pegar pra escrever eu vou que é uma 

beleza. Mas tem horas que eu tenho bloqueios. Eu preciso ter um tempo para, pra minha 

escrita.  

P. Não é uma prática assim, fácil? 

E. Então, não é que é uma prática … Essa prática da escrita não é fácil! Eu duvido que seja 

fácil pra alguém. Mas é uma prática que eu necessitaria de mais tempo e de ambiente para… 

essa escrita que no, na atual conjuntura do meu trabalho, eu não tenho. É, eu não tenho! Às 

vezes eu tô dirigindo, me vem na cabeça o que eu tenho que escrever. Mas como eu não tenho 

como escrever, acaba se perdendo. Eu já perdi várias coisa interessantes que eu queria ter 

escrito e eu acabo não escrevendo por conta disso, que vem ali na cabeça e você acaba 

perdendo… 

P. Você enfrentou alguma dificuldade no processo de organização dessa formação? Você 

poderia apontar as principais. 

E. Nossa! (risos). Ah! Dificuldade sempre tem. Dificuldade sempre a gente tem. (silêncio) O 

que eu posso colocar como dificuldade? (parece pensar alto) É engraçado falar de dificuldade 

Emiliana, porque assim, quando a gente vê tudo dar certo quando a gente termina, como a 

gente já terminou os dois últimos encontros dando tudo certo e pegando as avaliações e todo 

mundo dizendo que foi maravilhoso. Apesar dos atrasos, apesar de tudo, a gente vê nêgo 

saindo chorando… você fala assim, ah! A dificuldade acho que foi superada. Mas há, há 
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resistência, né. Há muita resistência do educador. A gente tem professor que não quer, tem 

educador que não quer, que não tá nem aí, que acha que esse dia é dia pra tirar folga de aluno.   

Isso me decepciona (tom de voz alterado - revolta). Isso me, me, na verdade, me deixa 

enfurecida. Eu gostaria de fazer esses encontros pra que quer, mesmo. Mas eu também 

acredito que… tem que cutucar, cutucar, cutucar, cutucar… Que quem sabe uma hora: o cara 

acorda!  

P. Você aponta isso (a resistência do educador) como a principal dificuldade? 

E. Não, não é a principal dificuldade não. Mas é uma dificuldade. Isso dificulta sim, seria 

bom se todo mundo tivesse a fim o tempo todo. Dificuldade? (parece pensar alto novamente). 

Eu…É que o nosso grupo, ele é bom! Então assim, o que seria dificuldade seria uma 

resistência pra que esse encontro não acontecesse. Então, até mesmo a dificuldade de a gente 

não ter a verba adequada  pra contratar alguém, é, a gente já, já conseguiu superar. Porque a 

gente já conseguiu até meios pra de trazer quem a gente queria sem ter verba, né, pra pagar. E 

que essa é uma dificuldade, né. Você, por exemplo, querer trazer, é, a  Terezinha Rios e ela 

entender que, é, a importância do trabalho e abrir mão do prolabore pra vir aqui falar 

graciosamente pra pessoas , né. Você falar com uma editora e trazer o Percival lá do  

Santarém, e a editora pagar a passagem dele… Que a gente não teria condições, a Prefeitura 

não iria bancar. Então, como é… Isso, é, isso é uma dificuldade. A questão financeira é uma 

grande dificuldade. Mas a gente tá dentro de um sistema que não vai colaborar pra isso, né. A 

prerrogativa dela não é  essa. Não sei, talvez não seja interesse dela. Mas, a gente poderia 

apontar aqui,  que isso seria uma grande dificuldade. Mas dentro do sistema, no jogo do 

sistema a gente não pode dizer que é uma dificuldade porque a gente tem que jogar dentro do 

time que a gente tá.  

P. Você acha que numa outra gestão, isso poderia ser apontado como dificuldade? 

E. Quando a gente tava na gestão que a gente tinha a verba para  gastar… 

P. Que era a Gestão PT? 

E. Isso. Nessa gestão a gente tinha o dinheiro pra pagar, né. A gente encontrou dificuldade, 

por exemplo, tinha diretor que não queria usar a verba pra fazer isso, tá.  A gente tinha a 

verba, mas tinha diretor que não queria usar, isso era uma dificuldade, que entendia que não 

era pra usar com isso. Você percebe? Então, depende muito do ponto de vista e da concepção 

que se tem sobre a importância ou não desse evento, nesse tipo de formação. 
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P. Você acredita que tudo isso, de conseguir as pessoas para virem aqui, os palestrantes, 

conseguir vencer todas essas dificuldades que são postas, você atibrui a algo? Você me disse 

que o nosso grupo é muito responsável, envolvido… 

E. O grupo é forte. Quando a gente apresenta a proposta do grupo... Quando a gente conta a 

história do grupo… Quando a gente explica qual é o trabalho do grupo… As pessoas ficam 

encantadas! Ficam encantadas…Então não tem quem não queira conhecer o grupo. Então 

assim, eh, eh, eu acho que é um ponto positivo é o percurso que esse grupo tá fazendo, né. A 

gente não tá fazendo isso comercialmente. A gente não está fazendo isso pra uma elite. Enfim, 

a gente tá fazendo isso na periferia de São Paulo. Com professores que moram na periferia de 

São Paulo. Com professores, que na sua grande parte também tiveram uma formação não tão 

elitizada assim e que tão fazendo a diferença na periferia de SP.  

P. Então, como você avalia essa formação? A sua avaliação desta formação.  

E. Na minha avaliação? Acho que ela ainda é um pequenino grão de areia num graaaande 

oceano (voz empostada). Ela ainda é pequena. Mas é, eu acredito que é de grão em grão que a 

gente vai chegar lá.  

 P. Se você fosse propor uma outra formação, acrescentaria algo? Retiraria algo? Como é que 

você faria? 

E. Na verdade eu gostaria que a gente tivesse a oportunidade de ter mais momentos como este 

(seminário). Que a gente pudesse incluir no plano de formação dos professores, é… Mais 

possibilidades como esta que é avaliada pelos professores que participam, pelos educadores 

como sendo uma boa iniciativa.   

P. Mas não está no calendário? Como entra no calendário? 

E. Ela entra como uma reunião pedagógica. A gente utiliza uma reunião pedagógica de 

calendário, combinada em consenso com as unidades, é, em calendário, que naquele dia é 

uma reunião pedagógica official. Então, possível pelo calendário escolar.  

P. Você acha que deveria ser uma formação official garantida em calendário e ainda, ter mais 

momentos. Não só um dia, mais dias. É isso? 

E.  Na verdade já houve… Houve já na avaliação várias indicações para que ela acontecesse 

em mais que um dia. Porque da forma que a gente faz, muitos dizem que é pouco, que querem 

mais, querem mais tempo. Muitas pessoas sugerem em que um dia haja só a palestra com 

alguém da universidade e em um segundo dia, só apresentações das oficinas ou que eles 

possam participar de mais oficinas e relatos de prática, né, mais que haja mais dias de 

formação. E aí eu acho que entra um dificultador, a gente não tem espaço físico que comporte 
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todos os educadores, né. E aí a gente tem escolas do entorno que querem participar, mas que a 

gente não consegue assimilar porque não temos o espaço pra todas que querem participar. A 

gente já tem escolar que tá no nosso grupo transgredindo o espaço físico, que é o caso do 

“Ernani”que  não é do nosso setor e que para o nosso grupo já pelo segundo ano. 

P. Por que eles não tem? 

E. Eles têm, mas não querem ficar lá, no setor deles, querem ficar com o nosso setor.   

P. Você, Regina,  teria uma outra proposta? Uma proposta ideal… 

E. Ah! É difícil. Para o número de educadores é muito difícil.  

P. Mas pensando um pouco mais, como poderia ser? 

E. (silêncio). É difícil! Não consigo pensar assim… A questão espacial é muito, muito 

preocupante, né. Pensar assim… Eu não consigo pensar em excluir alguns, mesmo aqueles 

que não estão a fim. Abrir só prá quem quer, né… Acho meio complicado, porque aquele que 

não quer precisa ouvir também, pra saber que é possível. É preciso mostrar que é possível 

sonhar… Para aquele que já perdeu o sonho. É… A questão do espaço eu acho que 

compromete bastante. Mas, é, é, mas não sei, eu, eu… Eu não tenho uma formatação do que 

seria ideal. Mas eu acredito que a gente tá fazendo ensaios interessantes, né. Estamos 

amadurecendo ideias. Eu acho interessante experimentar… Experimentar e ir amadurecendo , 

ir acertando o passo. O importante, acho que é fazer. É, é ir aproximando, porque aí eu acho 

que a gente vai acertando. Porque é, na verdade… Uma coisa que eu tenho visto que tem dado 

certo em alguns setores, no nosso setor mesmo. A gente tem grupos, não, não, por conta do 

nosso grupo que já estão saindo e formando outros grupos de estudo autonomos. Grupos de 

pessoas que se organizam em outros espaços e que estão procurando a sua formação para 

além do que a universidade vem trazendo, para além do que a supervisão oferece, para além 

do que os horários coletivos oferecem, estão buscando… Eu acho que, é, o que a gente tá 

fazendo é, mostrar assim, um pouquinho do doce e a pessoa vai buscando aquilo que ela 

necessita pra se alimentar.  

P. Que são os desdobramentos… 

E. Que são os desdobramentos.  

P. Você aponta essa formação como um caminho? Estamos construindo um caminho… 

E. Eu acho que é aquilo que o Prof. Luiz Carlos de Freitas disse quando ele veio aqui. A gente 

vai sensibilizando, vai provocando, vai fazendo provocações que vão fortalecendo o coletivo 

e que vai reverberar. De uma certa forma vai fazendo provocações, né, aqui, ali e vai e vai 

indo… Eu acho que é o jeito… De repente a gente pode nem ver que fruto vai dar,né, mas 
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com certeza ela vai se reverberando sim. Vai dando frutos…Talvez a gente nem veja esse 

fruto, nem saboreie esse fruto, mas ele vai acontecendo de uma forma ou de outra.  

P. Você que acrescentar mais alguma coisa? Algo que você julga importante falar e que não 

falou tudo… 

E.Eu queria falar que sou apaixonada pelo o que eu faço. Apesar de estar meio caidinha (voz 

emocionada). Mas eu  sou apaixonada pelo que eu faço. 

P. Caidinha, como assim? 

E. Ah! Eu tô meio, você sabe, acho que é uma fase… 

P. Desencantada? 

E. Não desencantada. Não desencantada. Porque eu acho que se o desencanto chegar eu paro 

de pulsar. Mas eu acho que… Porque a gente não pode parar… 

P. Precisamos continuar sonhando, caminhando… 

E. Preciso ser provocada. Estou precisando de mais provocações… (?) (notei que ela não 

queria seguir nesse assunto – mudei de assunto) 

P. Outra coisa, você pode falar um pouco sobre o CEU Pêra Marmelo ser o pólo desse 

acontecimento, dessa formação. O que você acha disso? 

E. Isso é uma coisa interessante. Eu acho que a esturura do CEU favorece. Eu acho que a 

estrutura física favorece. A estrutura física do CEU, ela é promotora não só de um encontro 

como este, de várias outras coisas, mas ela facilita muito esse tipo de organização. A gente 

compartilha do trabalho das colegas que não tem a posibilidade de um polo como este, a gente 

vê a dificuldade de acomodar os colegas da região. A gente tem condições de acomodar bem 

os professores, os colegas educadores no CEU para uma boa palestra, para as oficinas, para 

distribuí-los em um único local. E a gente vê o quanto que os colegas sofrem, né, quando 

fazem isso num prédio escolar. Não que não dê pra fazer, dá pra fazer também. Mas aqui a 

gente tem uma estrutura que acolhe mais confortavelmente e que dá uma dimensão também 

do que é uma educação integral. Desse espaço necessário para uma educação integral, não de 

tempo integral, mas uma educação integral. O próprio espaço já mostra as possibilidades. E 

eu acho que isso é interessante para a Educação. E é interessante também pra que os 

educadores observem, se apropriem também do espaço para que eles possam ver que no seu 

entorno também tem um lugar onde ele deve se aproximar enquanto educador e possa também 

trazer seus alunos pra cá. Ele precisa entender que tem também essa possibilidade. Eu acho 

que o CEU é um local que é muito interessante, é uma proposta muito interessante que precisa 

se consolidar mais.  
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P. Consolidar-se mais em que sentido? 

E. Ah! Em tudo. Eu acho que o pessoal precisa aproveitar mais esse espaço. Ainda é pouco 

aproveitado pela população. É uma espaço maravilhoso. Nossa, a proposta…Maravilhosa! Eu 

comungo plenamente com isso daqui.  

P. Eu também, por isso estou aqui… Eu acredito na educação integral. 

E. Eu só não comungo com o espaço do CEI. Eu acho que o CEI é uma educação de massa, 

massificada. Eu acho que é, é, muita criança. Desumaniza, inclusive. Mas o resto é, eu acho 

que é bem interessante.  

P. Tem muita coisa ainda a ser melhorada… Mas está atendendo aos nossos propósitos, 

inclusive está nos princípios do CEU, ser um polo de experiências diferenciadas, inovadoras. 

Eu acho que vem ao encontro do que estamos fazendo. 

E.  (risos)É. Os professores ficam doidinhos quando vem pra cá, não é? 

P. É. Mas acho que esse encantamento é de primeira vista, pra mim, Emiliana, que estou aqui 

dentro, acho que vem pela estrutura física e pela possibilidade dessa educação integral, mas 

quando as pessoas estão aqui trabalhando em suas escolas, elas ficam dentro de suas escolas 

mesmo estando dentro de um CEU. Essa integração que teria que começar entre as escolas é 

muito difícil, porque esses muros estão construídos dentro das pessoas, os muros escolares.  

E. E eu tenho percebido, posso estar enganada, mas os muros estão sendo construídos 

fisicamente aqui dentro do CEU.  

P. É, a gente luta contra isso, é uma luta constante contra pedidos de “quero colocar grades” e 

a gente leva para uma reunião de colegiado e a gente dá outras opções, para que não seja 

colocado grade, porque a gente luta por esse projeto para ter integração de verdade. Aqui é 

um centro unificado, não é um escolão… 

E. Mas é difícil viu Emiliana, porque as pessoas não entendem a concepção… 

P. A concepção de CEU e de Educação… 

E. É isso que eu tenho batido, que eu tenho conversado muito, inclusive eu conversei muito 

com a Prof. Ana Saul e o Alexandre também. Se não mudar a concepção, se a pessoa, se a 

gente não conseguir, minimamente, tocar na concepção que se tem, não haverá mudança 

nenhuma. Então a formação precisa tocar nesse sentido, na concepção de Homem, de vida, de 

vida! Enquanto você não conseguir sensibilizar pra isso, não muda. Essa nossa proposta de 

formação é uma sementinha pequena, um grãozinho de mostarda, que pode virar uma árvore 

frondosa.  Vamos tentar… Vamos Continuar… 

P. Mais alguma colocação? 
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E. Acho que não. 

P. Muito obrigada!  
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APÊNDICE	  	  B	  –	  TRANSCRIÇÃO	  SEGUNDA	  
ENTREVISTA	  
Tempo de entrevista: 34 min e 22 seg 

Tempo de transcrição: 4 horas 

 

Esclarecimentos: A pesquisadora explica à entrevistada que o objetivo deste segundo 

encontro é uma conversa sobre o conteúdo da primeira entrevista: o primeiro ponto é se a 

entrevistada concorda com o que foi transcrito, se deseja fazer alguma consideração, no 

sentido de alterar ou acrescentar algo ao seu discurso transcrito; o segundo ponto é clarificar 

para a pesquisadora, alguns pontos do discurso da pesquisada que suscitaram dúvidas e 

merecem ser reiterados. 

 

P: No relato da sua trajetória, você falou que estava procurando um curso técnico, você pode 

me dizer o motivo da escolha de um curso técnico? 

E: De magistério? [sobre a escolha do curso técnico].Porque eu queria trabalhar. Na 
verdade eu queria já ter uma profissão para um desempenho profissional. Eu não queria 

ficar...Sempre gostei muito de estudar, não queria parar de estudar, mas eu queria já fazer 
alguma coisa. Já ter uma profissão para eu dar continuidade aos meus estudos. Esse era 

o meu objetivo. Até porque também, se a gente for pensar, a estrutura da minha formação ela 

advém da década de 70, aonde entram os cursos técnicos e quando eu vou para o curso 

técnico está numa transição, onde eles acabam desaparecendo, principalmente da rede 

pública. Anterior a isto, a gente tinha um grande movimento de cursos técnicos no ensino 

médio e que foram sumindo quando eu fui para o ensino médio. Então, talvez a intenção 

não fosse nem muito explícita, mas já acontecia nesse processo de formação, de eu estar 

estudando para uma profissão, fazer algo... E na época, no ensino médio, no primeiro 
ano de ensino médio, a gente tinha uma disciplina que trabalhava as questões das 

profissões, onde a gente foi conhecer várias profissões, sabe, então por isso que eu já 
estava apontando esse interesse pra profissionalização 

P: Outra questão é sobre sua mãe não “nunca” ter visto você descer as escadas do Campos 

Salles, já que era um sonho dela... 
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E: É... A gente não sabe. Os três anos de magistério passaram muito rápido e a gente nunca 

marcou, nunca marcou nada pra se encontrar... Eu não nem sei se isso depois fazia muito 

importância pra ela, porque a gente nunca conversou sobre isto. Ela comentava, 

comentou algumas vezes que ela achava, quando ela veio pra São Paulo, que ela trabalhava 

numa confecção ali próximo da Rua 12, ela dizia que achava bonito as moças descerem as 
escadas com o uniforme e tal, mas nunca deu certo, da gente se encontrar (voz 

emocionada), por acaso, não tinha motivo, passou, o tempo passou, não aconteceu, mas isso 

não era nenhum problema, nem pra ela, nem pra mim. Hoje, eu fico pensando, será que 
isso seria importante pra ela, não sei, a gente não conversou sobre isso, não deu tempo 

(emociona-se novamente).  
P: Outra questão é sobre ter ficado estudando na “informalidade” por ter se afastado do 

trabalho para cuidar dos filhos. O que isto significa? 

E: Na verdade eu não fui fazer nem um..., eu não participei de nenhum curso formal, 
completo, eu acabei procurando ler muito. Então, assim, vários livros, vários assuntos, 

revistas que me chamavam atenção sobre educação. Por trabalhar muito com 

alfabetização, por conta das novas teorias socioconstrutivistas e dos pensamentos sobre os 

processos de alfabetização, eu participei de algumas palestras, fui assistir algumas  

palestras. Mas sempre assim, eu via, era legal, eu ia lá, fazia, fiquei nesse movimento. Mas 
eu não fiz nenhum curso formal, com certificação ou que desse continuidade, até porque 

não tinha condições financeiras por não estar trabalhando e a questão das crianças 

também. Para eu fazer [curso formal] eu tinha que deixar as crianças com alguém e eu não 

tinha com quem deixar.  

P: E como foi essa escolha, opção de cuidar dos filhos e se afastar do trabalho? 

E: Foi... [pausa]A princípio não foi dolorosa. Era um momento que eu precisava cuidar das 

crianças. Então a maternidade chamou para a responsabilidade: precisava cuidar deles. 

Mas isso começou me angustiar muito porque o meu lado profissional ficou adormecido. 

Mas eu entendo hoje, com mais maturidade, que era um momento que eu precisava 

passar. Eu precisava estar com os meus filhos. E foi bom, foi muito bom , hoje eu tenho os 

frutos disto. Então foi muito bom isto em todos os sentidos, de estar próxima deles, da 

educação deles, de acompanhar o início da escolarização deles. Depois, estar não 

comprometida com a área profissional para cuidar da minha mãe no processo de adoecimento, 

do falecimento dela, que foi praticamente nesse período que eu fiquei parada.  A gente vai 

entendendo o porquê das coisas depois, mas isso foi importante...E uma outra questão que 
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eu já havia comentado com você...Eu sinto muito esta questão de ciclos. Eu acho que foi 

necessária essa parada também pra este amadurecimento: o que eu quero, o que eu 

tenho que fazer, qual é o caminho que eu vou seguir. Eu estava em um caminho de 
trabalho, em escola particular, aonde a minha possibilidade de crescimento profissional 

era muito pequena também. Então eu acho que foi necessária esta parada para que eu 
pudesse retomar dentro do que eu havia pensado pra mim enquanto profissional. Isso é 

importantíssimo.  

P: Na época que você estava como coordenadora pedagógica na escola, você disse que havia 

um grupo de coordenadores insatisfeitos com o que acontecia em termos de formação de 

coordenador pedagógico. Em que sentido? Como era essa formação que causava insatisfação? 

E: Ela não dava conta. Ela não dava conta pra gente desse processo de... A formação 

oferecida, ela não dava conta de nos dar formação para exercer o cargo de coordenação. 

Então, formação para coordenar um grupo. Então, o que acontecia... 

P. A formação vinda de SME? 

E.  De SME. A formação continuada que a Secretaria tem que oferecer. Aí, essa formação, 

ela vinha assim pra gente: muito pulverizada.  E a gente não conseguia construir 
repertório pra fazer a intervenção na escola. Por outro lado, a gente queria um 

movimento que pudesse problematizar para o professor o seu fazer nessa região e era um 

grupo que estava pensando nisto.  E aí, o que a gente pensou naquela época: que a gente 

precisava aproveitar a questão financeira, por conta das verbas que a gente tinha, de forma a 

utilizá-la melhor para a essa formação. 

P. Que era na gestão Marta (PT)? 

E.  Da Marta. E a gente foi construindo uma estrutura de formação, algumas resistências, 

porque você mexer com dinheiro que era só de uma escola pra trabalhar com todos, tivemos 

sim, alguns problemas, mas foi um caminho muito bom porque a gente acabou aproveitando e 

sicotizando essa verba toda para que todos pudessem, pelo menos, ter uma iniciação para 

reflexão da sua área. E quando a gente encerra o nosso trabalho, a gente põe um ponto 

final no nosso trabalho, a gente apresenta pra supervisão como demanda, pra 
continuidade, era aquilo, aquele modelo que a gente pensava enquanto formação para os 

professores e pra nós também, esse movimento. Porém, a gente não podia assimilar esse 

movimento sozinhos ou dar continuidade a ele porque a gente via que a supervisão tinha 
que ter um papel importante e a Secretaria precisava assimilar esse tipo de formação. 
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Então a gente, ao mesmo tempo a gente deu a receita esperando a volta, mas isso não 

aconteceu.  A gestão acabou e aí vieram outros políticos e a coisa não aconteceu.  

P.: Não foi dada a continuidade... 

E. Não foi dada a continuidade. Mas foi um movimento muito interessante, de formação, 

mas não de protagonismo do professor. Porque nesse momento a gente não trouxe as 
práticas dos professores, porque a gente queria que eles pensassem sobre a prática  a partir 

desses documentos oficiais, do estudo mesmo das teorias,  pra que a gente pudesse mudar, 

fazer um movimento de mudança dentro da escola, que era necessário. Os professores 
participavam, mas não nesse modelo que a gente faz agora. Na verdade a gente combinou 

as duas partes, alguém falando, trazendo pra gente uma problematização e ao mesmo tempo, 

dividindo as nossas práticas pra socializar. A ideia ainda seria maior do que isto,   seria 

dialogar sobre essas práticas,   fazer intervenções em cima das práticas   apresentadas, ter um 

momento de discussão, de análise das práticas diante dessas teorias que eles dizem estar 

utilizando para elaboração delas, e isso a gente não conseguiu ainda, porque isso demanda 

também termos um grupo, principalmente da comissão, altamente competente para fazer essa 

mediação, que demanda nossa formação também.  

P. Em relação aos dois grandes encontros de formação organizados pelo grupo de escolas do 

qual você fazia parte, quantas escolas participavam? Como e quando ocorreram esses 

encontros? 

E. O ano foi 2006... Eu não lembro o ano certo, não, 2006, não. Foi 2004/2005. Não lembro a 

data correta desses dois encontros. Provavelmente foi em 2004. Foram dois encontros 

semestrais. A gente fez no primeiro semestre e no segundo semestre. Duas grandes reuniões 

pedagógicas. Aí nós nos reunimos (cita o nome de 6 escolas), acho que foram essas escolas. 

Eram umas 5/6 escolas da região. Não éramos da microrregião. Na época da gestão da Marta 

tinham as microrregiões. Mas a gente não era de uma mesma micro. Nós juntamos escolas 

interessadas de duas microrregiões num total de 5 ou 6 escolas. [ atualmente permanece o 

mesmo formato – reunião pedagógica]  

P. Na nossa conversa anterior, você disse que a proposta de formação criada por vocês 

apareceu como proposta da Secretaria Municipal? Você pode explicar melhor como isso 

ocorreu. 

E. Na verdade é assim, no final da gestão, a proposta de continuidade da gestão da Marta (PT) 

para formação continuada era trabalhar nesse modelo de seminário, desses encontros de 

formação das microrregiões, trazendo gente de fora, essa discussão, rever os parâmetros: era 
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essa a proposta; fazer esse movimento, organizando as áreas do conhecimento para reflexão 

sobre as áreas do conhecimento...  Retomava essa nossa ideia. Eu não lembro se houve a 

elaboração de um documento, mas era mais ou menos isso: a organização seria como nós 
fizemos, discutindo as áreas do conhecimento a partir dos Parâmetros Curriculares... 

Até mesmo numa tentativa de retomar os organizadores de área da gestão da Erundina, 
porque também era uma solicitação do corpo docente, dos docentes da rede que 

esperavam que na gestão da Marta a gente tivesse a continuidade da qualidade da 

formação que aconteceu no governo Erundina. Mas isso não aconteceu! Aconteceram 
muitas ações. Ações muito pulverizadas que pareciam, davam a impressão até de ser 

uma colcha de retalhos, com boa qualidade também mas que não tinham ponto de  
articulação e isso deixava a gente com a sensação que estava tudo pairando...Por isso 

dessa nossa iniciativa, de correr atrás e organizar algo que pudesse dar conta de 

amarrar algumas questões. Porque o foco era pensar o projeto pedagógico e não dá para 
pensar o projeto pedagógico sem pensar o currículo, sem pensar o desenvolvimento 

desse currículo e se apropriar de documentos oficiais sobre a sua área de conhecimento, 

das teorias que rolam nessas áreas de conhecimento. Esse é o movimento que a gente 
tentou trazer, conseguimos, não vou dizer pra você que foi da melhor forma possível, mas 

foi o melhor que pudemos fazer no momento, que deu alguns resultados, mas que necessitava 

de mais tempo pra continuidade de mais ações como essas.  

P. Deixa ver se eu entendi: vocês apresentaram a proposta de formação pensada e organizada 

por vocês à SME e ela foi transformada em uma proposta de governo, de continuidade da 

gestão PT?  

E. Na verdade, nós coordenadores, não falamos diretamente com SME. Se houve esta 

conversa eu também não sei. Só sei que a Secretaria de Educação, na época, lança como 

proposta da formação continuada um modelo parecido com o que fizemos E aí, eu fiquei 

pensando: Será que ela sabe que isso já está acontecendo? Será que alguém vendeu o nosso 

peixe dizendo que a ideia é dele? Como é que é isso? Ficou uma coisa meio nebulosa. Eu não 

sei dizer o que realmente aconteceu. E no final Não aconteceu porque a gestão não ficou.  
P. E vocês não procuraram saber o que aconteceu? 

Não. Na época, alguns coordenadores pediram remoção, foram embora também...No ano 

seguinte, praticamente eu fiquei sozinha no grupo. A maioria dos coordenadores saiu. 
Foram para outras unidades, pra outras funções...Que eu me lembre que fiquei sozinha 

na região, por mais um ano, e no outro ano eu sai da coordenação, da escola onde eu estava, 
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voltei pra sala de aula por um pequeno período de tempo e voltei para coordenação em outra 

Unidade. 

P. Em relação aos seminários atuais, você pontuou que houve uma diminuição da participação 

das escolas, especialmente agora, em 2012. O que houve?  

E. Na verdade é assim: alguns setores de supervisão resolveram não fazer o seminário. 

Poucos... Acho que um ou dois setores...Não, na verdade foram quatro setores ou cinco 

setores que não fizeram, não organizaram seminários.  

P. Cada setor tem quantas escolas? 

E. Cada setor? Na faixa de 8 à 10 escolas. Então, alguns setores resolveram por não fazer. 

Outros, a princípio disseram que não iam fazer, mas acabaram fazendo, não nos moldes que 

nós fizemos, com a palestra  e os relatos de práticas. O primeiro seminário desse ano (Setor de 

T.) apresentaram relatos de prática e oficina, não tiveram palestra inicial devido ao espaço. 

No nosso mantivemos palestra e relatos de práticas. No Setor da L. a organização foi 

diferente. Houve apresentação de relatos de práticas pedagógicas de diferentes Unidades 

Educacionais relacionadas a determinado eixo de ensino aprendizagem, pré definido pela 

comissão organizadora dentro da proposta do tema desenvolvido, e mediado/ discutido por 

um Educador convidado (Professores da Universidade/ especialista sobre o tema).  Não 

lembro agora, se foram cinco ou seis relatos ou até um pouquinho mais...Mas foram divididos 

em três ou quatro grupos por eixos temáticos e dentro desses eixos foram apresentados 

trabalhos. Nesse eu não pude ir. Eu não fui assistir, então eu não como é que foi o processo, 

tal...Mas é uma iniciativa diferente que vai ao encontro com aquilo que eu falava 

anteriormente: da gente discutir sobre a prática, trazer as reflexões sobre o que está 

acontecendo à luz da teoria. O que demanda também de uma outra organização. O Setor da L, 

encontrou, por ser um setor bem menor que o nosso, tem menos escolas, menos professores, 

eles conseguiram se organizar de forma a acomodar todos para essa discussão. Não sei no 

nosso setor quanto, em quantos grupos a gente conseguiria dividir para ter um debate 
nesse formato. Mas é uma proposta interessante porque vai ao encontro do que 

queremos: avaliar as práticas, não avaliar, refletir as práticas a luz das teorias. 
P. Mas teve setor que não fez, não teve seminário? 

E. Teve setor que não fez. Porque dá muito trabalho fazer isso. Dá muito trabalho! A 

burocracia é muito grande. Principalmente, quando você traz gente de fora e você vai 

fazer os processos pro pró-labore desses convidados, é uma coisa que dá trabalho;  o 

trabalho das inscrições, é um trabalho muito grande, 1300 pessoas pra você receber as 
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inscrições e fazer as distribuições é um trabalho de louco. Mesmo tendo a informática ajudado 

a gente, ainda sobra muito trabalho manual porque a gente não tem toda essa habilidade de 

domínio de um programa. O que eu vejo é que, no nosso grupo, a gente tem muito trabalho, 

mas o grupo trabalha muito. Então, assim, pra tudo a gente consegue se organizar. E esse ano, 

foi muito mais tranquilo. As pessoas sabiam claramente o que tinham que fazer. Os 

professores também sabiam bem aonde se dirigirem. Então não ficou aquela loucura, não foi 

angustiante. Eu achei que foi muito tranquilo: a logística, o trânsito do pessoal, foi muito 

tranquilo. E a própria organização foi bem mais tranquila. Os  “finalmentes “das inscrições 

que deu um pouquinho mais de trabalho. 

P. Então a diminuição da participação das escolas, ou seja, dos setores, é o trabalho que dá, 

toda a burocracia que tem que enfrentar para trazer um palestrante, a organização do evento, 

das pessoas etc. É isso? 

E. É isso! É o trabalho! 

P . Acho que a dúvida era essa? Não tem mais nada, você foi bem clara na primeira entrevista. 

E. Nossa! Eu achei que estava muito ruim! Depois eu falei assim:  eu realmente estava muito 

cansada quando eu fui falando com você. O tique e falar o “é”o tempo inteiro me preocupada, 

eu tô tentando me controlar pra não falar  “é”.  

P. Mas a gente fala assim mesmo, na linguagem coloquial.  E depois que você leu o seu 

relato, tem algo que você deseje tirar ou acrescentar? 

E.  Não. Eu acho que tá legal. Eu acho que é isso. Na verdade, é um trabalho que eu gosto 

muito de fazer. Gosto no sentido assim: de ser um momento da gente parar, prestigiar os 
trabalhos dos colegas, dos que ousam apresentar seus trabalhos, que é uma ousadia, 

uma coragem muito grande, apresentar pro colega aquilo que está fazendo. 
P. No caminho, você  me contou de um professor que apresentou o trabalho pela primeira 

vez... 

E. Foi. Na verdade, essa semana eu consegui ir à algumas escolas e conversei com alguns 

professores que se apresentaram, dois (professores) me chamaram muito a atenção. Eles só se 

apresentaram, não fazem parte da comissão. Eu achei muito interessante que eu fui 

parabenizá-los, tal, perguntar o que eles tinham sentido, né.. E os dois assim, disseram que a 

experiência foi muito boa, muito importante pra eles - os dois professores são de EMEI 

(Educação infantil) – disseram assim, que se sentiram prestigiados, podendo mostrar o 
trabalho que estão fazendo e isso ajuda a eles pensarem sobre o que eles estão fazendo e 

confortam, na verdade, agradam mesmo, dão visibilidade, não é projeção, no sentido 
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midiático, mas é aquela valorização do trabalho que está sendo feito, sendo reconhecido. 

E o professor foi muito gracinha, ele falou assim, que ele adorou a experiência e que já está se 

aprontado pro próximo, que ele quer apresentar pro próximo. A professora da outra EMEI, 
disse pra mim, que foi uma experiência muito rica também, que valeu muito a pena ela 

ter sentado com o grupo da escola, ter se apresentado antes para o grupo, a escola 
ajudou ela a corrigir algumas coisas da apresentação, de ter gente da escola no apoio 

logístico e tecnológico também, deixou ela muito mais tranquila. Então, levantaram 

pontos que às vezes a gente não pensa, mas é preciso que a gente pense pra deixar o 
professor mais confortáveis também nesse momento, nessa exposição dele. Mas, foram 

muito interessantes as falas que eu ouvi...Muito gostosas, essas falas.   

P. Estes professores que você citou não participam da comissão que organiza o seminário. 

Quantos professores participaram? 

E. 27. Nós tivemos 27 professores participando da comissão, 1 por escola. Efetivamente, a 

gente teve uma média de 15 à 16 frequentes nas reuniões de organização e no dia do evento, 

além do pessoal que participou das reuniões, um grupo, das escolas  veio pra ajudar na 

comissão, nós estávamos, eu acredito,  em torno de umas 35 pessoas, entre, professores, 

diretores, assistentes... Mas, a maioria da comissão é de professor, talvez 60% ou 70%. A 

gente teve poucos diretores e alguns coordenadores, assistentes de diretor, a gente tem alguns, 

mas a maioria é professor. 

P. E isso ocorre desde o início, do primeiro seminário, em 2010? Ter mais professores na 

comissão? 

E. Não. Em 2010, nós tínhamos mais coordenadores e diretores. Em 2011 já melhorou a 

participação dos professores e neste ano a participação foi maior, de professores, na 
comissão. A gente tem alguns membros da equipe da comissão que permanecem os três 

anos.. 

P. É o meu caso... (risos) 

E. (risos)... Que permanecem e alguns novos. É outro movimento interessante: nós tivemos 

professores novos que entraram na comissão e que durante o processo precisaram se afastar 

por conta da demanda de trabalho na escola. E isso, um professor também comentou comigo: 

fez parte da comissão, mas não terminou conosco na comissão, isso pra ele, ele sabia da 

necessidade dele na escola, mas deixou ele ressentido de não poder continuar, porque ele 
acreditava no nosso projeto. 

P. Como é, para escolas, liberar esse professor para participar das reuniões de comissão? 
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E. A escola sempre se organiza, Ou o professor não tem aula ou quando tem alguém do 

módulo assume suas aulas para que ele possa vir pra reunião. A escola tem que se organizar 

para que não haja prejuízo aos alunos. 

P. Por que esse professor que você citou teve que se afastar? 

E. É por conta das aulas. Ele teve que assumir mais regência e não teve quem o substituísse. 

Então, ele não tinha como faltar. Não podia se ausentar para as reuniões. E ao final dos nossos 

encontros a gente teve mais reuniões, mais seguidas, então isso estava prejudicando. Mas ele 

falou pra mim que ele sentiu muito. Ele apresentou trabalho, mas ele sentiu muito e ele 
adorou também ter apresentado trabalho. É bem legal! Foi gostoso! 

P. Você quer complementar algo ou deixar uma fala final? 

E. Acho que não, Emiliana. Eu estou me sentindo muito feliz com esse processo todo, em 

estar colaborando com a sua pesquisa. Eu estou muito feliz e agradecida.  

P. Sou eu que agradeço muito. Obrigada! 

E. Eu espero que ela dê frutos...Ontem, a gente teve um encontro com a Isabel Marques , o 

grupo de dança, que na verdade, era um grupo de estudo sobre dança. Por conta da ideia louca 

do L.F., de uma apresentação que mobilizasse o público e aí nós fizemos  o convite pra Isabel 

Marques e ela topou...Aí, ontem, ela escreveu uma carta, pra nós, professores que 

participamos do grupo de formação e que agora formamos um grupo de dança de professores, 

até gravei o depoimento dela... E aí, ela coloca a satisfação dela ver o movimento de 

professores da rede surgindo pra defender e fazer dança na escola. E que nada mais é, do que 

o fruto deste último seminário, da demanda deste último seminário. Esse grupo surge deste 

seminário. Porque a gente sentou para preparar o espetáculo, discutir o espetáculo, a fala da 

Terezinha Rios, que fala do ofício do professor...Que professor é este? Que vai buscar 
formação? Que vai atrás? Que faz, acontecer...Surge esse grupo de dança que vai formar 

um corpo de balé de dança contemporânea. 

P. Que lindo! 

E. Depois eu te mando a gravação... Que ela escreveu, que eu gravei...Eu filmei, na verdade. 

E ontem eu fiquei assim, filmando, só ouvindo ela falar...Gente! É o ciclo. Foi muito forte 

ontem, a fala dela, eu fico extremamente emocionada (emociona-se e os olhos se enchem de 

lágrimas). Fruto do quê? Do nosso trabalho. Rolou. Agora vai! E o grupo vai, se nós 

tivermos ou não no seminário, esse grupo vai. Ele vai discutir dança, vai montar 
coreografias, falando sobre o professor, para o professor, para se apresentar em 

reuniões, nos CEUs, em formações. A ideia é essa: o protagonismo do professor. E a 
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satisfação das professoras, na verdade, a maioria era coordenadoras, que se apresentaram lá 

(na abertura do seminário). E colocaram assim, o carinho com o qual elas foram recebidas, a 

valorização do trabalho delas, desse estudo sobre a dança no contexto, enfim, dentro dessa 

linha toda, do corpo, do movimento, do contato, não só de ser imediato, mas ser mais 

profundo, mais intenso... Muito legal! É isso!  
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APÊNDICE	  C	  –	  TERMO	  DE	  
CONSENTIMENTO	  LIVRE	  E	  ESCLARECIDO	  

  

O objetivo da presente pesquisa é buscar compreender o processo constitutivo de uma 

proposta específica de formação em serviço de educadores vinculados à Rede Municipal de 

Ensino de São Paulo. Por essa razão, uma educadora - supervisora de ensino - que participou 

do processo de organização da proposta de formação foi escolhida para participar da pesquisa. 

 Sua participação consistirá em submeter-se a uma entrevista que, por questões de 

precisão no registro das informações que a supervisora de ensino prestar, deverá ser gravada. 

Entretanto, de antemão lhe é assegurado total sigilo sobre suas respostas. Elas serão 

analisadas e eventualmente o produto final poderá ser publicado ou divulgado em eventos, 

mas essa divulgação priorizará a omissão de qualquer elemento que permita a sua 

identificação. Sua participação, voluntária, poderá ser interrompida a qualquer momento sem 

que isso lhe cause qualquer ônus ou transtorno de qualquer espécie. 

 É pouco provável que sua participação na pesquisa lhe traga benefícios imediatos. No 

entanto, além de lhe ser assegurada ausência de danos ou riscos, espera-se que seus resultados 

possam vir a beneficiar a Rede Municipal de Ensino de São Paulo, da qual faz parte. 

 Caso novas questões / dúvidas lhe ocorram ao longo do processo (ou mesmo após seu 

término), a senhora poderá saná-las entrando em contato com: 

Maria Emiliana Lima Penteado – 11 99436- 4887 

Profa. Dra. Wanda Maria Junqueira de Aguiar  - 11 988288779 

Comitê de Ética em Pesquisa da PUC – 3670-8466 

 Entendi todos os aspectos envolvidos na minha participação na pesquisa e concordo 

em fazê-lo de forma voluntária. 

Nome do participante: 

Assinatura:  

Formação em serviço: análise de uma proposta de construída por e para 

educadores 

Pesquisador: Maria Emiliana Lima Penteado 

Orientador: Wanda Maria Junqueira de Aguiar 
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ANEXO	  –	  APROVAÇÃO	  DO	  COMITÊ	  DE	  
ÉTICA	  

 
 


