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ensinarem necessariamente os conteúdos, se ensine também a 
pensar certo. 
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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar os alcances e limites da formação 
continuada de professores para a prática pedagógica comprometida com a construção 
de uma escola democrática. Apresenta como questão norteadora: Que contribuições 
a formação continuada dos professores tem oferecido para a prática pedagógica do 
coletivo de docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental de uma escola da rede 
pública municipal situada no bairro Jaraguá-SP, tendo em vista a construção de uma 
escola democrática? O referencial teórico está fundamentado na Pedagogia de Paulo 
Freire (2001a, 2013a, 2015) e autores que dialogam com Freire:  Nóvoa (1992, 2008), 
Imbernón (2009, 2010), Gimeno Sacristán (2000, 2007), A. M. Saul, (2012), Feldmann 
(2009), Santiago e Batista Neto (2011) e A. Saul (2015). A investigação inscreve-se 
nos parâmetros da abordagem qualitativa, com estudo bibliográfico e pesquisa de 
campo. Os participantes da pesquisa foram professores, diretor e coordenadores 
pedagógicos. Os procedimentos de produção dos dados foram análise do Projeto 
Político-Pedagógico da Escola e do Projeto Especial de Ação-PEA, observação 
participante da formação de professores (JEIF/PEA), das reuniões pedagógicas, da 
reunião de pais e mestres, da prática pedagógica e entrevista semiestruturada com 
os educadores. Os eixos de análise são as categorias que constituem a trama 
conceitual freireana elaborada neste estudo: consciência do inacabamento/busca do 
Ser Mais, escuta, diálogo, participação, ação-reflexão-ação e transformação. Os 
resultados da pesquisa apontaram que há uma forte presença de dimensões da 
formação permanente, materializando princípios como a escuta, o diálogo, a 
participação e o movimento de ação-reflexão-ação, evidenciado nos documentos, 
entrevistas realizadas e observações, encontros de formação, nas reuniões 
pedagógicas e na sala de aula. Embora se reconheça a necessidade de avanços e 
aprofundamentos de teoria e prática nos procedimentos de formação de professores 
nessa escola, pode-se dizer que as ações de formação identificadas e analisadas 
anunciam perspectivas de transformação da prática pedagógica, esteio de uma escola 
democrática. 
 

 

Palavras-chave: Paulo Freire. Formação Permanente de Educadores. Formação 
continuada. Escola democrática. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this research is to analyze the impact and limits of the continuous teacher 
training to the pedagogical practice aimed to a democratic school. It presents as the 
focal point of this research the following question: Which are the contributions of the 
continuous training to the pedagogical practice of the Elementary School teachers who 
works to the municipal public system in Jaraguá-SP, Brazil, while aiming the 
construction of a democratic school?. The theoretical basis of this work is the pedagogy 
of Paulo Freire (2001a, 2013a, 2015) and others important authors that works derive 
from it: Nóvoa (1992, 2008), Imbernón (2009, 2010), Gimeno Sacristán (2000, 2007), 
A. M. Saul, (2012), Feldmann (2009), Santiago e Batista Neto (2011) e A. Saul (2015). 
Its methodology is based in a qualitative approach, with a bibliographic review and field 
research. The survey’s participants were teachers, the principal and the pedagogical 
coordinators of the earlier referred school. The data were collected by the analysis of 
the school´s political pedagogical project and of the Special Action Project – PEA and 
participant observation of teacher training to the pedagogical practice (JEIF/PEA). 
Other data were also gathered from pedagogical meetings, parents and teacher’s 
meetings, pedagogical practice and semi-structured interviews with educators. The 
axes of analysis are the categories that constitute the Freire’s concepts employed in 
this study, specifically the consciousness of the incompleteness; the search of being 
more, listening, dialogue, participation, action-reflection-action and transformation. 
The research results pointed out that the characteristics of the continuous training of 
teachers are present, showing principles like listening, dialoguing, participation and 
action-reflection-action movement, evidenced in the documents analyzed, interviews, 
observations, training and pedagogical meetings and even in the classroom. Although 
it is still necessary to reach more advances and to increase the amount of theory and 
practice in teacher training procedures in this school, it is possible to affirm that the 
training actions identified and analyzed predict perspectives of transformation of 
pedagogical practice, looking for a democratic school.  
 

 

Key-words: Paulo Freire. Permanent Training of Educators. Continuing education. 
Democratic School. 
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Sonhar não é apenas um ato político necessário, mas também 
uma conotação da forma histórico-social de estar sendo de 
mulheres e homens. Faz parte da natureza humana que, dentro 
da história, se acha em permanente processo de tornar-se. 
Fazendo-se e refazendo-se no processo de fazer a história, 
como sujeitos e objetos, mulheres e homens, virando seres da 
inserção no mundo e não da pura adaptação ao mundo, 
terminaram por ter no sonho também um motor da história. Não 
há mudança sem sonho como não há sonho sem esperança. 
                                                                                                   

Paulo Freire 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A preocupação com a questão “formação de professores” vem se constituindo 

como constante na minha trajetória de vida pessoal e profissional, pois cresci num 

ambiente em que algumas conversas giravam em torno da escola.  Tenho na família 

uma irmã professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental e um irmão professor 

de Geografia, ambos docentes da rede pública municipal e da rede estadual de ensino 

em Teresina-PI. Cresci num ambiente em que algumas conversas giravam em torno 

da escola. Muitas eram as menções acerca das atividades realizadas nas escolas 

onde trabalhavam (planejamento, elaboração de avaliação, correção de trabalhos, 

confecção de material didático, etc.); os dilemas e as dificuldades enfrentados por 

professores e alunos na escola pública; os preconceitos, e a questão das diversidades 

étnica, cultural, religiosa, e de gênero, agravados principalmente por um sistema de 

ensino e uma escola que excluía as pessoas economicamente desfavorecidas. 

Contudo, tinha a consciência das finalidades e potencialidades da educação, 

da função histórica da escola na sociedade e dos condicionantes sociais, culturais, 

políticos e econômicos, como também do compromisso e da responsabilidade dos 

professores como formadores de cidadãos. 

No ano de 1983, ingressei no curso de Licenciatura Plena em Filosofia, da 

Universidade Federal do Piauí-UFPI, em Teresina.  A formação inicial em Licenciatura 

em Filosofia me proporcionou leituras densas, discussões, reflexões, análises, 

produções de textos, resenhas, monografia, dentre outros. Foi também nesta 

graduação, na disciplina optativa Filosofia da Educação, que tive o primeiro contato 

com os livros de Freire: Educação e mudança (1994) e Medo e ousadia: o cotidiano 

do professor (2008b), o último escrito em co-autoria com Shor. 

A leitura desses livros (e de outros) foi importante e contribuiu para a minha 

formação docente, pois me propiciou o aprofundamento da ideia do compromisso do 

profissional com a transformação da sociedade, substituindo a visão ingênua da 

realidade por uma visão crítica. Proporcionou a compreensão do caráter permanente 

da formação o homem1 como um ser no mundo e com o mundo, a natureza da 

                                                           
1 Nesta tese, adoto a mesma posição de Cortella (2011), no tocante à conotação masculina evidente 
no uso de termos como: ser humano, homem, professores, alunos, educadores, educandos e gestores. 
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educação como ato político, a importância do trabalho do professor na escola, as 

caraterísticas do método dialógico, as possibilidades e os limites da educação e sua 

relação com a transformação social. 

Vale ressaltar que, após trinta anos da publicação do livro Medo e Ousadia: o 

cotidiano do professor (FREIRE; SHOR,1986), os professores A. Saul e A. M. Saul 

realizaram uma entrevista com o educador-autor Ira Shor. Na entrevista, Shor discute 

acerca de vários temas, dentre eles: a importância da pedagogia crítica na formação 

do educador e a atualidade do pensamento de Freire como uma possibilidade de 

construção de uma educação pública e democrática. O entrevistado ressalta também 

a formação de professores fundamentada no diálogo, a indissociabilidade entre teoria 

e prática e a conscientização para a transformação da realidade. De acordo com as 

palavras de Shor a seus entrevistadores:  

 

[...] a humanização e justiça social, os temas subjacentes da obra de 
Paulo Freire, permanecem hoje tão relevantes como sempre. Um 
mundo humano que é menos cruel e mais justo era o sonho 
permanente de Paulo Freire. Paulo sonhava com um mundo assim, 
mas ele trabalhou para isso também, com os pés firmemente 
plantados nos fatos da história. Havia para ele "o poder agora no 
poder" colocado contra "o poder que ainda não está no poder”. Ele 
sabia de que lado estava e nós também (SAUL, A; SAUL, A. M.; 2016, 
p. 307). 

 

Para Shor, o pensamento de Freire continua atual, necessário e se constitui 

em um aporte teórico importante, tendo em vista a construção de uma escola mais 

humana, solidária e democrática, na perspectiva da transformação social. 

Aproximada dessas concepções, o meu percurso profissional na docência 

iniciou no ano de 1988, quando obtive aprovação em concurso público da rede 

estadual de ensino para ministrar a disciplina Fundamentos Filosóficos da Educação, 

no Instituto de Educação Antonino Freire (antiga Escola Normal)2. A essa atuação no 

magistério, juntava-se à atuação na Secretaria do Trabalho e Ação Social do Estado 

do Piauí.  

A minha primeira experiência no magistério foi difícil, principalmente quando 

surgiram os conflitos, dilemas e desafios próprios da profissão: a falta de material 

didático; condições precárias de trabalho; as decisões envolvidas no processo de 

                                                           
É difícil evitar a linguagem sexista, mas enquanto não criamos palavras que representem uma nova 
postura, registro aqui o alerta de que seu uso no texto não sugere posição discriminatória. 
2 Atualmente, Instituto Superior de Ensino Antonino Freire (ISEAF), na cidade de Teresina-PI. 
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avaliar; a desvalorização profissional; a gestão autoritária da escola e a inexistência 

de espaços para o diálogo e trocas de experiências e vivências entre os pares. 

Contudo, tinha convicção da minha escolha profissional e procurei desenvolver o meu 

trabalho com compromisso ético, político, social e pedagógico dos problemas 

enfrentados no início da docência, os sete anos em que atuei no Instituto de Educação 

Antonino Freire me proporcionaram experiências valiosas para a constituição do meu 

ser professora, além de um amadurecimento intelectual. 

Era difícil conciliar o trabalho de técnico com o curso universitário e o 

magistério, tanto pelo acúmulo de responsabilidades, como pela distância entre o local 

de trabalho e a minha residência. O período foi difícil, mas profícuo, pois me 

proporcionou um amadurecimento intelectual e profissional. Compreendendo a 

necessidade e a importância de investimento na minha formação como profissional 

da educação, fiz Especialização em História da Filosofia Contemporânea (1988) na 

Universidade Federal do Piauí, com docentes da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro-UFRJ. Esse curso me possibilitou a oportunidade de aprofundar os 

conhecimentos filosóficos contemporâneos: o marxismo, a fenomenologia, o 

existencialismo, o estruturalismo e a Filosofia no Brasil. 

Nesse ínterim, participei de manifestações, assembleias e greves de 

professores por melhores condições de trabalho; plano de cargos; carreira e salários; 

infraestrutura da escola; redução de carga horária do professor na sala de aula para 

desenvolver atividades pedagógicas e filiei-me ao SINTE-PI (Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação do Piauí). Não me faltava entusiasmo e coragem para 

enfrentar os desafios educacionais e políticos da profissão docente.  

Permaneci no Instituto de Educação Antonino Freire até o primeiro semestre 

de 1995, vivenciando os desafios da prática de formação de professoras dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. No mesmo ano, participei do concurso público para 

professor efetivo na área de Filosofia da Universidade Federal do Piauí, Campus 

Universitário Ministro Reis Velloso-CMRV em Parnaíba-PI e logrei aprovação.  

Exonerei-me da Secretaria de Educação do Estado do Piauí e assumi o cargo de 

docente do ensino superior no regime de Dedicação Exclusiva (DE).   

Desde o ano de 1995, fui lotada no Departamento de Ciências Sociais, da 

Educação e Desporto (DCSED), no curso de Pedagogia, ministrando disciplinas tanto 

na graduação quanto na pós-graduação (especialização), participando do colegiado 
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de curso, conselho departamental, monitoria, orientando Trabalhos de Conclusão de 

Curso (TCC) e como membro de grupo de pesquisa, dentre outras atividades. 

Todas as ações desenvolvidas no decorrer da minha trajetória na educação 

contribuíram para repensar o fazer docente e compreender que a formação é um 

momento privilegiado de reflexão crítica sobre a prática.  

No ano de 1997, havia decidido fazer Letras/Português na Universidade 

Estadual do Piauí (UESPI), Campus de Parnaíba. A busca pela formação sempre 

esteve presente, dada a minha condição de ser inconcluso, incompleto, com 

possibilidades e projetos. Nessa direção, esse curso proporcionou muitas leituras e a 

aquisição de novos conhecimentos.  

No decorrer desses anos, tomei consciência da urgência de qualificar e 

aprimorar o meu fazer docente. No ano de 2000, iniciei o Mestrado em Educação, na 

linha de Formação de Professores, na Universidade Federal do Piauí, concluindo em 

2002, com a dissertação intitulada: A construção dos saberes pedagógicos na prática 

dos docentes da Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Reis Velloso, 

Parnaíba-PI. 

O meu interesse em ter estudado com maior aprofundamento, no mestrado, 

a prática do professor para analisar o processo de construção e mobilização de 

saberes pedagógicos, está ligado, por um lado, ao meu compromisso pessoal e 

profissional, como docente de uma instituição de ensino superior, e à importância que 

tenho dado aos saberes pedagógicos considerados essenciais na formação do 

professor de qualquer nível de ensino e, principalmente, na docência universitária. Por 

outro lado, busco constantemente investir na minha formação na perspectiva de 

melhorar e transformar a minha prática, por meio de reflexões. Esse estudo me 

proporcionou, inclusive, a oportunidade de fazer uma autoavaliação sobre a minha 

prática pedagógica e contribuiu para aprimorar o fazer docente. 

O mestrado me oportunizou momentos ricos de descobertas, novas 

aprendizagens, novos conhecimentos, trocas de experiências e vivências com os 

colegas e docentes que contribuíram significativamente para a constituição do meu 

ser professora e pesquisadora. 

Ao analisar minha atuação como docente, desde 1988 aos dias atuais, percebi 

que sempre estive desenvolvendo um trabalho voltado para o cotidiano dos 

educadores e de sua formação, contribuindo com a formação de professores para 

atuarem nos anos iniciais do Ensino Fundamental e, ao mesmo tempo, formando-me. 
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Nesse percurso, fui eleita por dois mandatos consecutivos para o cargo de 

Coordenadora do Curso de Pedagogia. Mais tarde, fui convidada pelo então Reitor da 

universidade para assumir a Coordenação de Pedagogia do PARFOR (Plano Nacional 

de Formação de Professores da Educação Básica), por um período de um ano. Foram 

experiências valiosas pela oportunidade de vivenciar aspectos mais ligados à gestão.  

Ter sido professora do antigo curso pedagógico e atuar como professora 

universitária me ajudaram a compreender a complexidade profissional e o contexto 

educacional. Contribuíram para eu perceber, também, que nos constituímos em 

diferentes lugares, diferentes tempos e nas relações com muitas e diferentes pessoas. 

Nesse percurso, tenho procurado assumir um compromisso com a educação, 

com a construção coletiva de uma universidade pública e democrática, uma vez que 

toda a minha experiência na docência se desenvolveu na esfera pública. Ser 

professora universitária tem se constituído na minha trajetória formativa um dos 

grandes desafios, com muita dedicação, estudo, pesquisa e investimento em uma 

carreira em construção.  

As preocupações com meu desenvolvimento profissional me levaram a 

participar de eventos científicos, a publicar artigos em periódicos e a constatar a 

relevância da formação de professores e da reflexão da prática pedagógica para o 

aprimoramento das ações docentes. Muitos caminhos foram percorridos e 

contribuíram de maneira significativa para o meu interesse em pesquisar a temática 

formação de professores, abordada neste estudo, na perspectiva freireana.  

O interesse foi se intensificando por meio das diferentes atividades realizadas 

como docente e coordenadora pedagógica e dos vários questionamentos que me 

instigaram a pesquisar sobre a formação continuada de professores dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental de uma escola pública do bairro Jaraguá-SP, com inspiração 

no pensamento de Paulo Freire.  

Como cursei as duas graduações (Filosofia e Letras), especialização e 

mestrado em universidades públicas do Piauí, tinha o interesse em cursar doutorado 

fora do meu estado, ampliando horizontes e fortalecendo referências.  A Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo-PUC/SP, instituição de referência em nível de 

pós-graduação, foi a que escolhi para realizar o doutorado em educação, na área de 

concentração: currículo. O curso tem como objetivo formar educadores-

pesquisadores, especificamente em currículo e é um programa que trabalha na 
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perspectiva da educação crítica.  Para bem esclarecer essa abordagem, recorremos 

a Apple et al, que afirmam ser: 

 

[...] a pedagogia crítica – e os estudos educacionais críticos de um 
modo geral – busca expor o modo como as relações de poder e 
desigualdade (social, cultural, econômica) em sua miríade de 
combinações de formas e complexidades, manifestam-se e são postas 
em questão na educação formal e informal das crianças e dos adultos. 
[...]. Uma compreensão mais ampla baseia-se cada vez mais na 
percepção da importância das múltiplas dinâmicas que sustentam as 
relações de exploração e dominação na nossa sociedade (APPLE, 
AU, GANDIN, 2011, p. 14-15). 

   

Apple et al reconhecem a fecundidade do pensamento de Freire, que 

mobilizou o desejo de empreender uma investigação pautada no referencial contra-

hegemônico do Autor. Percebendo a necessidade de aprofundar os conhecimentos 

na área de formação de professores, ingressei, no segundo semestre de 2013, no 

curso de Doutorado em Educação: Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo-PUC/SP. Realizei a pesquisa com os professores que atuam nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental da rede municipal no bairro Jaraguá-SP, por meio de 

valorização de espaços de discussão e reflexão sobre a formação ali desenvolvida.  

Nesse percurso, percebi que as ações formativas para os professores dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, promovidas pelas secretarias de educação 

municipais e estaduais ou pelas universidades não têm contemplado as reais 

necessidades do contexto escolar. Essas ações têm se caracterizado como atividades 

esporádica com caráter de treinamento, reciclagem, aperfeiçoamento em formato de 

cursos, seminários, palestras e oficinas com caráter aligeirado ou, ainda, de matriz 

tradicional por reconhecer-se que tais iniciativas possam suprir possíveis falhas e 

lacunas da formação inicial.  Essa percepção gerou inquietações e provocou o desejo 

de buscar novas reflexões e saberes, que pudessem ensejar formações calcadas em 

um paradigma emancipatório. 

No enfoque dirigido à formação de educadores, a relevância pessoal e 

profissional de investigar esse tema apresenta-se pela oportunidade de refletir e 

discutir sobre o processo formativo e a prática pedagógica dos professores. Este 

trabalho está ancorado, principalmente, nos aportes teóricos de Freire e autores que 

dialogam com ele como: Nóvoa, Imbernón, A.M. Saul, Santiago, Batista Neto, A. Saul 

e Feldmann.  
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Compartilho com Freire (2015a) a concepção de que a formação é  

permanente, em virtude do inacabamento do ser humano e o reconhecimento desse 

inacabamento. A formação prolonga-se por toda a vida pessoal/profissional do 

professor: “a consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado 

necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num permanente 

movimento de busca” (FREIRE, 2016, p. 56-57). 

A formação na perspectiva freireana3 propicia ao professor a consciência do 

inacabamento e a condição de estar sempre num processo de busca, de conhecer, 

de aprender, de ensinar, de refletir e agir. A formação não se esgota, porque o homem 

é um ser que indaga, problematiza, dialoga e necessita formar-se num processo 

constante e ininterrupto. 

As ideias de Freire influenciaram e continuam influenciando educadores e 

pesquisadores do Brasil e de outros países quanto aos estudos e proposições teóricas 

sobre a relação currículo e formação. É reconhecido como um dos maiores 

educadores do século XX, por ser autor de uma pedagogia em favor da libertação dos 

oprimidos. 

Imbernón (2009, p.38) afirma que o trabalho de Freire:  

 

[...] serve para construir uma noção de educação mais politizada com 
um compromisso baseado na liberdade das pessoas e não na 
dominação, e para falar também de formação colaborativa e dialógica 
como processo de diálogo entre o professorado e todos aqueles 
componentes que intervêm na formação e para desenvolver uma 
pedagogia da resistência, da esperança, da raiva ou da possibilidade 
[...]. 

 

A Pedagogia de Freire é uma importante matriz de pensamento que defende 

uma educação como um ato político, concebe o educador e educando como sujeitos 

do conhecimento, e tem, como horizonte, princípios de liberdade, autonomia, justiça 

social e democracia. 

O pensamento freireano é clássico e atual. Clássico, porque seu trabalho tem 

vitalidade e não perdeu a conexão com a atualidade, uma vez que sua obra continua 

                                                           
3 O uso do termo freireano é uma questão de preferência. No artigo intitulado Mudar é difícil, mas é 
possível e urgente, de Ana Maria Saul e Alexandre Saul, essa expressão se explica pela compreensão 
de que a manutenção da grafia integral do sobrenome do autor destaca com mais vigor a proveniência 
das produções, ou seja, o pensamento de Freire. Nessa pesquisa, empregaremos a grafia freireano e 
freireana. Texto de consulta disponível em: <http://www.periodicos.proped.pro.br/index. 
php/revistateias/article/view/1590/1162>. Acesso em: 15 set. 2015.   
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inspirando e animando professores, educandos e demais profissionais envolvidos com 

a educação e que acreditam numa prática libertadora e emancipatória (CORTELLA, 

2012). 

Em seus estudos e reflexões, A. M. Saul e Silva (2009) afirmam: 

 

A atualidade do pensamento de Paulo Freire vem sendo atestada pela 
multiplicidade de experiências que se desenvolvem tomando o seu 
pensamento como referência, em diferentes áreas do conhecimento, 
ao redor do mundo. A crescente publicação das obras de Paulo Freire 
em dezenas de idiomas e a ampliação de fóruns, cátedras e centros 
de pesquisa criados para pesquisar e debater o legado freireano são 
indicações da grande vitalidade do seu pensamento. Tal projeção 
confere ao conjunto de suas produções o caráter de uma obra 
universal (SAUL; A.M.; SILVA, 2009, p. 224). 

 

A obra de Freire é atual e se constitui em um aporte teórico importante para 

as pesquisas que se fundamentam no seu pensamento nas diferentes áreas do 

conhecimento. O crescente número de publicações bibliográficas aponta para a 

atualidade e vitalidade do seu pensamento, que influencia, como já dito,  

pesquisadores e estudiosos do Brasil e de vários países (SAUL, A. M; SILVA, 2009). 

Freire é considerado um dos maiores educadores do Brasil e, sem dúvida, o 

mais conhecido internacionalmente. Ao longo dos anos, inspirou e continua inspirando 

educadores progressistas ao redor do mundo e todos aqueles que tentam organizar e 

construir ações coletivas com uma perspectiva política de emancipação e 

transformação dos sujeitos. A esse respeito, A. M. Saul ressalta: 

   

Paulo Freire é reconhecido, internacionalmente, por sua luta 
intransigente contra as situações de opressão, por sua práxis em favor 
da democracia e justiça social e, em decorrência, por sua inestimável 
contribuição nos campos da educação crítica, filosofia e política 
(SAUL, A. M, 2014, p.130). 

 

A contribuição teórico-prática de Freire inspira políticas de formação de 

professores que objetivem incentivar a postura de sujeitos críticos, reflexivos e 

transformadores, capazes de analisar suas ações, com vistas a produzir saberes que 

lhes permitam avançar em práticas pedagógicas4, cada vez mais, significativas e 

relevantes no contexto que atuam.  

                                                           
4 De acordo com Franco (2016, p. 534) “nas práticas pedagogicamente construídas, há a mediação do 
humano e não a submissão do humano a um artefato técnico previamente construído” [...]. A autora 
considera prática pedagógica “quando incorporar a reflexão contínua e coletiva, de forma a assegurar 
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Como docente de uma instituição de nível superior, que forma novos 

formadores, visualizo a possibilidade de mudanças no fazer pedagógico e, 

consequentemente, a necessidade da discussão e análise da formação de 

professores e de suas práticas. Freire (2016) ressalta que um programa de formação 

exige que se trabalhe a partir das práticas dos professores, saberes, incertezas e 

curiosidades, que reverbera na prática pedagógica.  

 

[...] É fundamental que, na prática de formação docente, o aprendiz de 
educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente 
dos deuses nem se acha nos guias de professores que iluminados 
intelectuais escrevem desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o 
pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio 
aprendiz em comunhão com o professor formador (FREIRE, 2016, 
p.39). 

                

Pensar certo para Freire significa estar aprendendo em comunhão e 

solidariedade como os outros. É um pensar permeado pela criticidade, e é rigoroso. 

Tenta superar o pensar ingênuo e concebe o educador como sujeito da sua prática. 

O sujeito na concepção freireana é constituído a partir das inter-relações sociais, do 

encontro de um sujeito com outro. Nesse sentido, o ser humano tem a capacidade de 

refletir, analisar, tomar decisões e agir. 

Como a formação inicial não consegue dar conta sozinha da complexa tarefa 

de formar os professores, é preciso criar contextos de formação na escola que 

privilegiem o diálogo, a escuta e a participação, fundamentados no movimento de 

ação-reflexão-ação e que propiciem a troca de experiências, vivências e construção 

de conhecimentos por meio da análise e reflexão da prática pedagógica. 

Considerando que a formação possibilita aos professores refletirem sobre as 

suas práticas acerca das necessidades e problemas vivenciados na escola, formula-

se o seguinte problema: Que contribuições a formação continuada dos professores 

tem oferecido para a prática pedagógica do coletivo de docentes dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental de uma escola da rede pública municipal situada no bairro 

Jaraguá-SP, tendo em vista a construção de uma escola democrática? 

                                                           
que a intencionalidade proposta é disponibilizada a todos e buscar a construção de práticas que 
garantam que os encaminhamentos propostos pelas intencionalidades possam ser realizados”[...]. A 
prática pedagógica, em seu sentido de práxis, configura-se sempre como uma ação consciente e 
participativa, que emerge da multidimensionalidade que cerca o ato educativo” (p.236).  
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Em decorrência do problema, esta pesquisa tem como objetivo geral: analisar 

os alcances e limites da formação continuada de professores para a prática 

pedagógica, comprometida com a construção de uma escola democrática.  

Os objetivos específicos ficam assim delineados: 

 

- identificar a concepção de formação de professores que norteia o PPP e o 

Projeto Especial de Ação e embasa o discurso dos sujeitos da prática pedagógica; 

- analisar os princípios freireanos da escuta e do diálogo na formação de 

professores; 

- investigar o lugar das inquietações, curiosidades e necessidades formativas, 

advindas da prática pedagógica dos professores, nas formações promovidas pela 

escola; 

- analisar as consequências da participação dos professores em ações 

formativas, promovidas pela escola, na pratica pedagógica.  

 

O aprofundamento desta tese iniciou-se, a partir do segundo semestre de 

2013, nas disciplinas do programa e na Cátedra Paulo Freire5 da PUC/SP, coordenada 

pela Professora Dra. Ana Maria Saul. Os encontros semanais da Cátedra 

proporcionam momentos de estudo rigoroso e crítico, por meio da discussão e 

reflexão do referencial freireano na perspectiva de reinventá-lo. 

Na Cátedra Paulo Freire são desenvolvidas atividades de ensino e pesquisa 

que têm como objetivo subsidiar os estudos de mestrandos e doutorandos, como 

também o trabalho docente, que desenvolvem com base na análise e discussão dos 

referenciais freireanos. O propósito é estudar criticamente a obra de Paulo Freire, na 

perspectiva de compreendê-lo e reinventá-lo. Para A. M. Saul “reinventar o legado 

freireano significa, na Cátedra Paulo Freire, fazer uma releitura crítica da obra do 

                                                           
5 Cátedra Paulo Freire foi a homenagem que a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUC/SP 
fez a Paulo Freire. Foi criada no segundo semestre de 1998, sob a direção do Programa de Pós-
Graduação de Educação: Currículo no qual ele trabalhou. A Cátedra é um espaço singular de estudos 
e pesquisas sobre e a partir da obra de Paulo Freire, focalizando as suas repercussões teóricas e 
práticas na Educação e a sua potencialidade de fecundar novos pensamentos (SAUL, A. M.; SAUL, A. 
2013). A Cátedra desenvolve um trabalho que tem o compromisso de não dicotomizar ensino e 
pesquisa, teoria e prática. 
Na Cátedra Paulo Freire desenvolve-se uma pesquisa nacional, sob a coordenação da professora Ana 
Maria Saul, intitulada: O pensamento de Paulo Freire na atualidade: análise de políticas e práticas.  
Essa pesquisa tem apoio do CNPq e se encontra, no período 2017-2020, em sua 3ª. edição.  
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autor, cuidando, no entanto, de não descaracterizar as suas propostas fundamentais 

frente aos novos desafios do mundo atual [...]” (SAUL; A. M. 2012, p.13). 

As disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo foram 

importantes para a minha formação como educadora/pesquisadora. Dentre as 

atividades desenvolvidas durante o curso se destacaram: produções de textos, 

seminários, leituras sistemáticas e elaboração de portfólio. 

As disciplinas6, de modo geral, foram fundamentais para a minha formação, 

porque os estudos e discussões realizados me proporcionaram expansão e 

aprofundamento dos conhecimentos.  

As referidas disciplinas foram fundamentais, com destaque para as atividades 

vinculadas à Cátedra Paulo Freire, porque os estudos e discussões realizados 

proporcionaram expansão dos conhecimentos à formação da pesquisadora em 

Educação em que estou me tornando.  

De forma específica, a Cátedra Paulo Freire ofereceu fundamentos teórico-

metodológicos, principalmente no aprofundamento do pensamento freireano e os 

Seminários Integrados, por meio do compartilhamento de ideias, contribuíram na 

definição das categorias de análise da tese. 

A disciplina Estudos Avançados em Currículo propiciou uma compreensão 

ampla e crítica do currículo escolar, tendo em vista a complexidade e contradições do 

currículo escolar, bem como a discussão da atualidade das questões curriculares; a 

disciplina Formação de Professores ofereceu subsídios para a construção de eixos de 

análise da formação de professores na contemporaneidade, o fazer docente dentro 

do contexto sócio-político, econômico e cultural a partir das transformações do mundo 

do trabalho e o significado da social da escola como construção da cidadania e, por 

último, as sessões de orientação da tese foram fundamentais para elucidar questões 

referentes à temática estudada, à estrutura, à organização e ao desenvolvimento da 

investigação e elaboração do relatório de pesquisa 

                                                           
6: Epistemologia e Educação; Seminário de Pesquisa; Estudos Avançados em Currículo; Cátedra Paulo 
Freire: Política e  Pedagogia; Cátedra Paulo Freire: Contribuições da Pedagogia de Paulo Freire para 
a Docência e Pesquisa;  Formação de Professores na Contemporaneidade: Cultura Escolar, 
Diversidade Curricular e Cidadania; Seminário de Projetos Integrados: Políticas de Currículo no Brasil; 
Cátedra Paulo Freire: Referenciais para a Docência e Pesquisa; Currículo e Formação de Educadores:  
Formação de Professores e Currículo na Contemporaneidade: Concepções; Seminário de Projetos 
Integrados: Formação de Educadores: Concepções e Práticas; Cátedra Paulo Freire: Paulo Freire:  
Política e Pedagogia – Contribuições para a Docência e Pesquisa; Seminário de Projetos Integrados: 
O Pensamento de Paulo Freire no quadro da Educação Crítica e Orientação. 
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Para o desenvolvimento desta investigação foram consultados resumos de 

teses, dissertações e pesquisas correlatas, a fim de ampliar o estudo sobre a formação 

permanente de professores. A consulta foi realizada na Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações7 (BDTD), coordenada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

e Tecnologia8 (IBICT), no Banco de Teses e Dissertações da CAPES9 (Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), cujo recorte temporal foi de 2011 

a 2015. No levantamento de estudos correlatos, na Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD), utilizaram-se as palavras-chave: “Paulo Freire” e “formação 

permanente”, foram localizados 07 trabalhos, 03 teses e 04 dissertações. 

Na consulta ao Banco de Teses e Dissertações da CAPES, no item busca 

avançada, usando conjuntamente “Paulo Freire” e “formação permanente”, foram 

encontradas 07 teses e 06 dissertações, totalizando 13 registros. Dos 20 trabalhos 

consultados foram analisadas as 06 pesquisas por se apresentarem relevantes e 

contributivas para esse estudo.  O contato com os trabalhos foi importante para 

orientar as escolhas por alguns autores na composição do referencial desta tese, 

como também permitiram conhecer outros autores dedicados ao estudo do campo de 

formação de professores. Um ponto fundamental, na revisão bibliográfica, foi de 

identificar o percurso metodológico nas pesquisas que trabalharam com a abordagem 

qualitativa nas modalidades de estudo de caso e investigação temática.  

As conclusões das pesquisas10 examinadas revelam que dos 20 trabalhos 

pesquisados a partir dos resumos, 06 deles se aproximavam do objeto de estudo aqui 

definido como formação continuada de professores inspirada na formação 

permanente em Paulo Freire. Os principais aspectos de aproximação foram as 

semelhanças quanto à escolha dos autores na composição do referencial teórico e os 

objetivos dos estudos que, em geral, se relacionavam à contribuição e influência dos 

                                                           
7 A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) tem por objetivo integrar, em um único 
portal, os sistemas de informação de teses e dissertações existentes no país e disponibilizar para os 
usuários um catálogo nacional de teses e dissertações em texto integral, possibilitando uma forma 
única de busca e acesso a esses documentos. 
8O IBICT coleta e disponibiliza apenas os metadados (título, autor, resumo, palavra-chave etc) das 
teses e dissertações, sendo que o documento original permanece na instituição de defesa. Dessa 
forma, a qualidade dos metadados coletados e o acesso ao documento integral são de inteira 
responsabilidade da instituição de origem. Disponível em: <http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-
tecnologia-e-inovacao%20/biblioteca-digital-Brasileira-de-teses-e-dissertacoes-bdtd>. 
9 Os bancos de dissertações e teses podem ser acessados, via internet, nos 
endereços:<http://bancodeteses.capes.gov.br/>. 
10 Registro os trabalhos de Nascimento (2011), Guedes (2012), Silva (2013), Loureiro (2014), Arnholdt 
(2015) e Saul (2015). 

http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/biblioteca-digital-Brasileira-de-teses-e-dissertacoes-bdtd
http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/biblioteca-digital-Brasileira-de-teses-e-dissertacoes-bdtd
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pressupostos freireanos para a formação de professores, à educação fundamentada 

no diálogo verdadeiro amoroso e respeitoso, à participação democrática, ao exercício 

da autonomia e à indissociabilidade entre teoria e prática.  

Uma pesquisa ressalta11 que o compromisso político da formação dos 

professores necessita se materializar na ação concreta, coletiva e participativa de 

conscientização e transformação da prática pedagógica. Através da construção e 

reconstrução de conhecimentos e da teorização sobre a ação poderá a prática 

pedagógica desta formação se desenvolver como uma possibilidade praxiológica num 

verdadeiro ciclo de ação-reflexão-ação. 

Um trabalho demonstrou12 que a formação de professores na perspectiva 

freireana proporciona aos educadores sentirem-se sujeitos de sua própria formação e 

de seus conhecimentos, possibilitando o desenvolvimento de uma autoimagem de 

produtor de teorias, não aquela de alguém que apenas reproduz o que já foi 

construído. 

Um estudo apontou13 alguns desafios como ressignificar os ensinamentos 

freireanos, a fim de superar a realidade neoliberal (que se impõe nos dias atuais) e 

construir formas inventivas e criativas de democratização da gestão educacional que 

permitam concretizar um processo de formulação e vivências das políticas e práticas 

curriculares com a participação da sociedade nos diferentes sistemas de ensino, tendo 

em vista atender à diversidade do país.  

Por fim, um trabalho14 destaca a necessidade de encontrar caminhos e 

possibilidades para articular as ações desenvolvidas com os educadores, na direção 

da mudança de suas práticas, fortalecer a luta coletiva dos educadores por melhores 

condições de trabalho, conquistar e desenvolver novos modelos contra hegemônicos 

de formação de educadores. Demonstra o valor e a viabilidade da metodologia da 

investigação temática como caminho de pesquisa e formação docente.  Ressalta 

também a ampliação da compreensão dos sujeitos da pesquisa sobre a formação 

continuada, na perspectiva da formação permanente freireana, revelados na forma de 

                                                           
11 Trata-se da tese Círculo de ação-reflexão-ação: uma possibilidade praxiológica para a prática 
pedagógica da formação de professores, da autora Nascimento (2011). 
12 Refiro-me à dissertação de mestrado Formação permanente dos educadores no município de 
Guarulhos/SP na perspectiva freireana, da autora Arnholdt (2015). 
13 Refiro-me à tese Contribuição de Paulo Freire para as políticas e práticas curriculares nos sistemas 
de ensino, da autora Gudes (2012).  
14 Refiro-me à tese de doutorado Para mudar a prática da formação continuada de educadores: uma 
pesquisa inspirada no referencial teórico-metodológico de Paulo Freire, do autor A. Saul (2015). 
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pensar e agir dos participantes e na adesão de novos valores, bem como as intenções 

de mudar suas práticas. 

Esta investigação inscreve-se nos parâmetros da abordagem qualitativa 

apoiada numa pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Os procedimentos de 

coleta de dados são: a observação participante das ações de formação de professores 

e da prática pedagógica; entrevista semiestruturada com professoras, diretor e 

coordenadoras pedagógicas e a análise de documentos, como o Projeto-Político 

Pedagógico (PPP) da escola e o Projeto Especial de Ação (PEA). 

Com o propósito de apresentar a pesquisa, esta tese se estrutura da seguinte 

forma: uma introdução, quatro capítulos, considerações finais, referências e 

apêndices. 

A Introdução - apresenta um breve relato das razões e interesses sobre o 

tema formação de professores, destacando a trajetória pessoal/profissional da 

pesquisadora, o problema de pesquisa e seus objetivos, a metodologia e os 

procedimentos de investigação. 

O Capítulo I - Formação de professores no cenário atual - estão 

destacados os desafios, as concepções e os significados da formação de professores 

no contexto atual, as bases legais da formação de professores, o currículo e a 

formação de professores e a escola como contexto de formação de professores. 

No Capítulo II - Formação permanente de educadores na perspectiva 

freireana - são abordados os princípios da formação permanente, a elaboração da 

trama conceitual freireana e a formação permanente e o Projeto-Político Pedagógico. 

O Capítulo III - Caminhos trilhados: metodologia da pesquisa - descreve  

a abordagem qualitativa de pesquisa, os instrumentos de produção de dados, os 

participantes da pesquisa, o contexto da pesquisa, a escolha da escola e sua 

caracterização, perfil socioeconômico dos alunos da escola e os encontros de 

formação na escola. 

No Capítulo IV - Apresentação e análise dos dados - os dados construídos 

foram organizados em eixos, a partir das categorias da trama conceitual freireana: 

consciência do inacabamento/busca do Ser Mais, escuta, diálogo, participação, ação-

reflexão-ação e transformação, elaborada no capítulo II desta tese. 

As revelações da pesquisa foram analisadas articulando os fundamentos 

adotados neste estudo, tendo como interlocução principal o pensamento de Paulo 

Freire. 



 
 

30 

As Considerações finais - constam de uma síntese do estudo, retomada aos 

propósitos da investigação e os resultados obtidos. Apresentam, ainda, as 

proposições para a formação permanente de educadores na perspectiva freireana, 

por entender que os princípios freireanos permitem melhor dialogar com os desafios 

que apresentam na formação de professores.  

Ao final apresenta-se as Referências e os Apêndices. 
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Como educador, eu sei o que significa a formação. É por isso 
que brigo tanto com os americanos, pois resisto a aceitar que 
training equivale a formação. Formação é muito mais que 
training. Então, a formação dos educadores e a análise sobre ela 
tem muita importância.  

 
Paulo Freire 
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CAPÍTULO I - FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CENÁRIO ATUAL 

 

  

Neste capítulo, é delineado o cenário da formação de professores, 

destacando os desafios, as concepções e os significados, as bases legais da 

formação de professores, a relação do currículo com a formação de professores e a 

escola como contexto de formação de professores. 

 

  

1.1. Formação de professores: desafios, concepções e significados 

 

A sociedade contemporânea é marcada principalmente pelo fenômeno da 

globalização15, pela sociedade do conhecimento e da informação e pelos avanços 

tecnológicos. Tais avanços são responsáveis por profundas transformações em todo 

o mundo. Novos desafios estão sendo colocados pela sociedade do conhecimento16 

aos profissionais da educação, devidos às transformações sociais do mundo 

econômico das relações de trabalho e da cultura, o que traz novos desdobramentos 

para a educação em geral e, em particular, para a formação de professores. O 

momento presente é caracterizado por insegurança, incertezas, contradições e 

desigualdades acentuadas pela globalização.  

A globalização para Gimeno Sacristán (2007, p.17) “é o termo da atualidade 

para expressar as inter-relações econômicas, políticas, de segurança, culturais e 

pessoais entre os indivíduos, os países e os povos, dos mais próximos aos mais 

distantes lugares do planeta”. A globalização é uma condição da realidade do nosso 

mundo, é um fenômeno multifacetado, pluridirecional e contraditório que acontece em 

grande escala e se acelerou devido às tecnologias da comunicação na sociedade do 

                                                           
15 De acordo com Santos (2002, p.11)  globalização refere-se a um processo complexo que atravessa 
as mais diversas áreas da vida social, da globalização dos sistemas produtivos e financeiros à 
revolução nas tecnologias e práticas de informação e comunicação, da erosão do Estado nacional e 
redescoberta da sociedade civil ao aumento exponencial das desigualdades sociais, das grandes 
movimentações fronteiriças de pessoas como emigrantes, turistas ou náufragos, ao protagonismo das 
empresas multinacionais e das instituições financeiras multilaterais, das novas práticas culturais e 
identitárias aos estilos de consumo globalizado”. 
16 Para Gimeno Sacristán (2013, p. 153) “o que se denomina sociedade do conhecimento é uma etapa 
das sociedades desenvolvidas nas quais a informação e o conhecimento têm maior relevância e são 
mais necessários para seu funcionamento e sua manutenção [...]. Também é valido lembrar que na 
sociedade do conhecimento nem todos participam como iguais, sejam indivíduos, grupos, países ou 
cultura”. 
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conhecimento e da informação, envolvendo alterações culturais, sociais, econômicas 

e das pessoas. 

A educação, como um fenômeno da sociedade e da cultura, é afetada pelas 

mudanças provocadas pelo processo de globalização, pois essas incidem sobre as 

pessoas, os conteúdos curriculares, as formas de ensinar e de aprender. Portanto, a 

globalização exerce influência direta nos processos educacionais e na formação de 

professores. 

Autores como Burbules e Torres (2004) afirmam que, apesar de a 

globalização refletir um conjunto de mudanças tecnológicas, econômicas e culturais 

bem definidas, a sua importância e suas tendências futuras ainda não estão bem 

determinadas.  

A instituição escolar nesse contexto tem como missão preparar os educandos 

para o mundo do trabalho num ambiente pós-fordista17, desenvolver novas habilidades 

e a flexibilidade de adaptação às novas demandas de trabalho e lidar com os conflitos 

locais, regionais, nacionais e transnacionais. 

As transformações contínuas da sociedade contemporânea produzem 

impactos no cenário educacional, provocando, nos educadores, incertezas e 

inseguranças em relação à exigência de um novo perfil docente para enfrentar os 

desafios do momento atual, como formação continuada18, autonomia, trabalho 

coletivo, capacidade de interagir com os alunos, construção de conhecimentos 

sistematizados e formar cidadãos críticos, criativos, participativos, dentre outros.  

O enfrentamento aos desafios postos aos professores requer pensar que a 

formação é ampla, complexa e como tal existem inúmeras respostas aos desafios. 

Como seres de relações, no mundo e com o mundo, em permanente movimento de 

                                                           
17  O pós- fordismo é um modelo de gestão produtiva que se fundamenta na ideia de flexibilidade. Por 
isso, trabalha com estoques reduzidos, voltando-se para a fabricação de pequenas quantidades. A 
finalidade desta forma de organização é a de suprir a demanda colocada no momento exato, bem como 
atender um mercado diferenciado, dotado de público cada vez mais específico.  
18 De acordo com Imbernón (2010, p. 115), a formação continuada de professores é toda intervenção 
que provoca mudanças no comportamento, na informação, nos conhecimentos, na compreensão e nas 
atitudes dos professores em exercício. Segundo Placco (2010), a formação em serviço é um processo 
complexo que envolve a apropriação de conhecimentos e saberes sobre a docência, necessários ao 
exercício profissional, em que se toma a escola como lócus privilegiado para a formação. As 
expressões formação continuada ou formação contínua são frequentemente intercambiadas com o 
conceito de formação em serviço. Neste trabalho, não se faz distinção entre esses termos. Nesta tese, 
formação continuada é entendida como uma continuidade, como um processo de desenvolvimento, ao 
longo da vida e a formação permanente, na perspectiva freireana, é fundamentada no princípio do 
inacabamento do ser humano e do reconhecimento desse inacabamento. É uma formação que tem 
uma dimensão política que visa à ação transformadora do sujeito e da realidade. 
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busca, os seres humanos se deparam com situações sobre as quais precisam refletir 

e agir e nesse processo podem construir várias soluções para os problemas. 

Conforme Freire (2014a, p. 55), “há uma pluralidade nas relações do homem 

com o mundo, na medida em que responde à ampla variedade dos seus desafios. Em 

que não se esgota um tipo padronizado de resposta”. Dessa forma, as respostas aos 

desafios implicam os homens estarem abertos ao mundo, captá-lo e compreendê-lo a 

fim de transformá-lo por meio da ação-reflexão-ação. Como seres de práxis, não 

podem se reduzir a meros espectadores da realidade, mas, sobretudo, necessitam 

ser sujeitos que atuam e buscam permanentemente a transformação do mundo. 

A instituição educativa e a profissão docente desenvolvem-se em um contexto 

de mudanças rápidas dos meios de comunicação e da tecnologia. As transformações 

profundas nas instituições abalaram os conhecimentos produzidos até o momento 

presente. Nesse sentido, Feldmann (2009, p. 74) entende que formar professores no 

mundo atual “é defrontar-se com a instabilidade e provisoriedade do conhecimento, 

pois as verdades científicas perderam o seu valor absoluto na compreensão e 

interpretação de diversos fenômenos”. Assim, os conhecimentos adquiridos durante o 

processo de formação docente não podem ficar cristalizados, principalmente na 

realidade atual marcada por contínuas transformações.  

Feldmann (2008) ainda enfatiza que a discussão em torno da formação de 

professores não é algo neutro e distante da configuração política, econômica, social e 

cultural que constitui a sociedade contemporânea. Compreende que o fenômeno 

denominado mundialização19 tem se constituído com base nas relações sociais de 

produção, afetando as instituições educativas, principalmente no tocante às práticas 

e à formação de professores, provocando mudanças significativas em relação ao 

trabalho docente, essencialmente em relação à construção do conhecimento.  

Formar professores no contexto atual não é algo fácil, mas uma atividade 

complexa que exige reflexão crítica constante sobre as práticas e teorias que 

constituem o fazer docente. 

Nessa perspectiva, os professores precisam tomar consciência da 

importância e da necessidade da formação permanente para atender às exigências 

                                                           
19 Mundialização é um processo histórico, com incidência política, econômica, cultural, tecnológica, etc., 
acelerado na segunda metade do século XX, que representa a consciência de que os fenômenos se 
apresentam inter-relacionados, independentemente das fronteiras territoriais, das diferenças étnicas ou 
linguísticas, etc. 



 
 

35 

da sociedade atual. Cabe ressaltar que a formação não é apenas de responsabilidade 

individual, mas é, sobretudo, das instituições formadoras. 

As instituições formadoras dentro desse contexto são afetadas pelo processo 

de globalização e precisam formar professores com conhecimentos sólidos, 

habilidades, atitudes, valores e postura crítica em relação aos problemas que a 

sociedade e a escola apresentam.  

Desse modo, um dos grandes desafios para as instituições e os profissionais 

formadores de professores é incluir, nas suas agendas e planos de trabalhos, a escuta 

dos anseios, as necessidades e os problemas dos professores vivenciados no 

cotidiano de suas ações, uma vez que, em geral, os programas de formação de 

professores já vêm pré-estabelecidos pelas instituições formadores, pelas secretarias 

de educação e, muitas vezes, desconsideram as necessidades e dificuldades dos 

professores em processo de formação. 

É preciso ter um novo olhar sobre o que é ser professor e sua formação, ou 

seja, abandonar a ideia de professor como missionário, artesão, tutor ou técnico, cuja 

função é transmitir conhecimentos repassados de forma mecânica, bancária, como 

simples consumidor de teorias e aplicador de modelos curriculares e de novas 

técnicas de ensino. Ao contrário, é necessário conceber o professor como um 

profissional capaz de confrontar-se com problemas complexos e variados, com a 

capacidade para construir soluções em sua ação de forma rigorosa, metódica, crítica, 

reflexiva, por meio da investigação como forma de decidir e intervir nas situações 

complexas para transformá-las. 

Vale destacar que existe uma tendência bastante comum, tanto no Brasil 

como em vários outros países, de imputar responsabilidade e culpa exclusivamente 

aos professores pelos problemas da educação escolar. Os argumentos utilizados 

difundem a ideia de que a educação escolar está ruim, porque os professores estão 

mal preparados para exercer a profissão.  

Contudo, não é possível simplesmente aceitar esse discurso e culpar os 

professores por muitos dos problemas que surgem nas escolas e que, na maioria das 

vezes, resultam das estruturas sociais, de questões econômicas, afetivas, culturais e 

sociais. Além disso, há que se considerar as precárias condições do trabalho docente, 

a jornada de trabalho e o número excessivo de alunos por sala, entre outros 

problemas.  
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Na maioria das ações formativas tem predominado uma formação imbuída de 

um caráter de transmissão de conhecimentos, métodos, técnicas por meio de teorias 

repassadas de forma descontextualizada que não levam em conta as reais 

necessidades e situações problemáticas dos professores, impedindo-os de serem 

sujeitos em seu processo formativo e de seu desenvolvimento profissional. 

Contrária a essa concepção, defende-se uma formação que não seja 

transmissiva no que se refere aos métodos, às técnicas e ao acúmulo de 

conhecimentos. Uma formação humana, dialógica, participativa, que conceba o 

educador como sujeito da sua formação e não como objeto, por meio da reflexão 

constante do seu saber/fazer, da sua prática pedagógica, de forma problematizadora, 

contextualizada e pautada no movimento dialético de ação-reflexão-ação. Essa 

formação possibilita ao educador desenvolver uma postura crítica frente à realidade 

do seu tempo, para captar as suas reais necessidades e dificuldades na busca pela 

transformação das suas práticas. 

Nóvoa (1992), ao refletir sobre a formação de professores, explicita as suas 

opções: 

 

Toda a formação encerra um projeto de ação. E transformação. E não 
há projeto sem opções. As minhas passam pela valorização das 
pessoas e dos grupos que têm lutado pela inovação no interior das 
escolas e do sistema educativo. Outras passarão pela tentativa de 
impor novos dispositivos de controle e de enquadramento. Os desafios 
da formação de professores (e da profissão docente) jogam-se nesse 
confronto (NÓVOA, 1992, p. 31). 

  

Nóvoa e Freire criticam ações de formação fragmentadas e aligeiradas, por 

meio de cursos, palestras, atualização de conhecimentos e técnicas, que visam 

atender ao mercado de formação e desconsideram os conhecimentos dos professores 

e as suas necessidades. Os autores propõem uma formação que propicie a reflexão 

teórica e crítica sobre as práticas, o desenvolvimento de um pensamento autônomo e 

a construção permanente de uma identidade pessoal e profissional em íntima relação. 

Em vista disso, neste estudo, trabalha-se, neste estudo, com a matriz de 

pensamento de Paulo Freire20, um dos mais importantes educadores do século XX.  

                                                           
20 O educador Paulo Freire foi declarado Patrono da Educação Brasileira por meio da Lei nº 12.612, 
de 13 de abril de 2012, sancionada pela Presidenta da República Dilma Rousseff. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.612-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.612-2012?OpenDocument
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A formação permanente de educadores na perspectiva freireana será 

aprofundada no capítulo II desta tese.   

Ao referir-se sobre o valor da obra de Freire, Nóvoa afirma: 

 

A vida e a obra de Freire estão inscritas no imaginário pedagógico do 
século XX, constituindo uma referência obrigatória para várias 
gerações de educadores. [...]. A partir de uma concepção educativa 
própria, que cruza a teoria social, o compromisso moral e a 
participação política, Paulo Freire   é, ele próprio, um patrimônio 
incontornável da reflexão pedagógica atual [...] (NÓVOA, 1998, p. 
185). 

 

Freire, ao longo dos anos, elaborou uma teoria do conhecimento que propõe 

romper com as concepções elitistas e fatalistas da prática educativa. Ele concebia a 

educação como processo de conscientização, libertação e transformação das 

pessoas e do mundo. Defendia uma sociedade mais democrática, mais justa e, 

essencialmente, mais humana. 

Os pesquisadores e estudiosos do pensamento de Paulo Freire, A. M. Saul e 

Silva (2014) ressaltam que: 

 

                  A obra de Paulo Freire segue sendo, neste novo milênio, uma matriz 
importante que continua a inspirar a teoria e a prática de todos aqueles 
que assumem o compromisso com uma educação democrática e que 
proclama o direito e o dever de mudar o mundo, na direção de um 
projeto social fundado na ética do ser humano e em princípios de 
justiça social e solidariedade (SAUL, A. M; SILVA, 2014, p. 30). 

  

O pensamento de Freire é um legado que inspira estudos, pesquisas, 

experiências teórico-práticas fundamentadas na Pedagogia Crítico-libertadora a partir 

dos oprimidos, que visa a uma transformação político-social como intervenção crítica 

na reconstrução do mundo e sua humanização. 

Nóvoa (1992) aponta considerações importantes sobre a situação da 

formação de professores e a necessidade de projetos de formação docente, quando 

destaca que: 

 

A formação de professores ocupa um lugar central nesse debate, que 
só se pode travar a partir de uma determinada visão (ou projeto) da 
profissão docente. É preciso reconhecer as deficiências científicas e a 
pobreza conceptual dos programas atuais de formação de 
professores.  E situar a nossa reflexão para além das clivagens 
tradicionais (componente científico versus componente pedagógico, 
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disciplinas teóricas versus disciplinas metodológicas, etc.), sugerindo 
novas maneiras de pensar a problemática da formação de professores 
(NÓVOA, 1992, p.23). 

 

A formação de professores precisa ser compreendida como um momento 

essencial e privilegiado para a reflexão sobre a prática, os problemas e as 

necessidades dos professores. 

Na perspectiva de análise crítica da formação continuada de professores, 

Marin (1995) apresenta os termos que são encontrados com maior frequência nos 

discursos dos profissionais da escola e nas instâncias administrativas: treinamento, 

reciclagem, aperfeiçoamento, capacitação, formação permanente e formação 

continuada. 

O termo “treinamento” tem penetração ampla na área educacional. Marin, na 

mesma obra, esclarece que a expressão significa adestrar em qualquer ramo da 

atividade o profissional para torná-lo apto ao exercício de uma atividade ou função.  

A expressão “reciclagem” sempre esteve presente em outros campos do 

conhecimento e com maior frequência na área educacional na década de 80; contudo 

reciclável adquiriu uma conotação negativa, quando se passa a falar em reciclagem 

do lixo. Assim, o seu emprego não é adequado para a educação. O uso do termo e 

sua concepção ocasionaram a implementação de cursos rápidos, 

descontextualizados, esporádicos e desenvolvidos de forma apenas superficial. 

Enquanto “aperfeiçoamento” significa aproximar da perfeição ou ainda 

completar ou acabar o que estava incompleto, aprimorar, o termo “capacitação”   

recebe a acepção de tornar capaz e habilitar. 

A esse respeito, Souza (2011) faz uma crítica ao uso dos termos reciclagem, 

treinamento e capacitação.  

 

A formação dos professores compreende o pensar, o refletir e o agir, 
ações que se complementam e se estabelecem aos desafios. 
Desenvolver a formação é estabelecer ações que contribuam para a 
construção da consciência crítica ao invés de treinar, reciclar e 
capacitar (SOUZA, 2011, p. 55). 

 

Quanto aos termos formação permanente e formação continuada, muitas 

vezes, são tomados como se tivessem o mesmo significado; porém, precisam ser 

considerados com a devida atenção, dentro do quadro de referência de seus autores. 
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Observa-se que os estudos sobre os modelos de formação continuada revelam 

diversas propostas e conceitos para a formação de professores. 

Ao realizar uma revisão sobre a problemática da formação continuada de 

docentes no Brasil, Candau (1996) constata que a preparação dos professores tem 

sido pautada por uma perspectiva clássica, enfatizando a reciclagem e atualização 

desses profissionais. Nesse modelo clássico, a universidade, por meio da promoção 

de cursos de especialização, tem se constituído como um espaço apropriado para 

essa formação, por ser a instituição considerada local de avanço científico e 

profissional. Assim, a universidade constrói os conhecimentos e repassa para os 

professores que têm o papel de aplicar, socializar e fazer a transposição didática.  

Candau questiona essa visão clássica como uma “[...] concepção dicotômica 

entre teoria e prática, entre os que produzem conhecimentos e o estão continuamente 

atualizando e os agentes sociais responsáveis pela socialização desses 

conhecimentos” (CANDAU, 1996, p. 142). 

Ao longo dos anos, foram-se desenvolvendo diversas reflexões, por meio de 

discussões, estudos e pesquisas, que se revelaram contrárias a essa concepção 

clássica de formação, construindo uma concepção de formação continuada, a partir 

de perspectivas distintas, mas que, de forma geral, sintetizam os principais eixos de 

investigação entre os profissionais da educação. 

 

O locus de formação a ser privilegiado é a própria escola; isto é, é 
preciso deslocar o locus da formação continuada de professores para 
a própria escola. 
Todo processo de formação tem de ter como referência fundamental 
o saber docente, o reconhecimento e a valorização do saber docente. 
[...] Não se pode tratar do mesmo modo o professor em fase inicial do 
exercício profissional, aquele que já conquistou uma ampla 
experiência pedagógica e aquele que já se encaminha para a 
aposentadoria; os problemas, necessidades e desafios são diferentes 
e os processos de formação continuada não podem ignorar essa 
realidade, promovendo situações homogêneas e padronizadas, sem 
levar em consideração as diferentes etapas do desenvolvimento 
profissional (CANDAU, 1996, p. 143). 

                   

A literatura acerca da temática formação continuada de professores 

demonstra a diversidade de termos e concepções usados no decorrer da história, 

dependendo do contexto educacional vivido pela sociedade na qual está inserida. 

Essa diversidade é resultante das concepções de mundo, de homem, de educação, 

de ensino, de escola e dos currículos dominantes em cada época. Esses termos e 
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concepções foram sendo substituídos, ao longo dos anos, por significados mais 

amplos, à proporção que a formação continuada foi adquirindo papéis diferenciados. 

Por essa razão, a formação continuada é complexa na sua proposição e também 

como objeto de estudos, pesquisas e debates em torno das diversas perspectivas 

existentes de formação de professores.  

A formação de professores precisa ser entendida  sob uma perspectiva social, 

em nível de política pública, tratada como direito, superando iniciativas individuais 

para o aprimoramento próprio. É importante ressaltar que, enquanto não se romper 

com a lógica que se baseia apenas na realização de cursos de atualização, 

reciclagem, seminários e capacitação, o impacto dessa formação sobre a escola e a 

sala de aula, provavelmente, não produzirá mudanças significativas nas práticas 

pedagógicas e na aprendizagem dos alunos. 

A temática formação de professores adquiriu centralidade nas últimas 

décadas e ocupa um lugar de destaque nas políticas educacionais por meio de 

pesquisas e seminários. Considera-se a necessidade e a relevância de uma formação 

crítica de professores para atuar na realidade de incertezas, contradições e 

perplexidades no mundo atual de inúmeras transformações sociais, econômicas, 

tecnológicas, políticas e culturais.  

Nesse sentido, a formação de professores tem se constituído também em 

campo de disputas de concepções, políticas, currículos, dentre outros. Os estudos e 

pesquisas apontam para a necessidade de se repensar a formação desses 

profissionais. 

Gimeno Sacristán (1999, p. 64) reporta-se à formação de professores, 

destacando que se constitui em “uma das pedras angulares imprescindíveis a 

qualquer intento de renovação do sistema educativo”. Desse modo, a formação tem 

sido compreendida a partir das últimas décadas como um dos pontos centrais para 

melhorar os sistemas de ensino. 

Nos documentos oficiais, nos debates e discursos, a formação de professores 

passa a ser assumida como essencial para alcançar o sucesso nas reformas 

educativas. 

O termo formação de professores é suscetível de discussões e de múltiplas 

perspectivas. Apresenta-se como um fenômeno complexo e diverso. A esse respeito, 

Marcelo Garcia (1999) ressalta três motivos para o emprego da palavra formação e 
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não educação, treinamento, reciclagem, atualização no tocante à aprendizagem dos 

professores. 

 

Em primeiro lugar, a formação, como realidade conceptual, não se 
identifica nem se dilui dentre de outros conceitos que também se 
usam, tais como educação, ensino, treino, etc. Em segundo lugar, o 
conceito formação inclui uma dimensão pessoal do desenvolvimento 
humano global que precisa ter em conta face a outras concepções 
eminentemente técnicas. Em terceiro lugar, o conceito de formação 
tem a ver com a capacidade de formação, assim como com a vontade 
de formação (MARCELO GARCIA, 1999, p. 21-22). 

 

A formação do professor, nessa perspectiva, rejeita a compreensão do estudo 

constante do profissional da educação como uma visão meramente técnica de 

aplicação de métodos de ensino. O professor deve ser o sujeito da sua formação e o 

responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem. 

Nessa linha de pensamento, Marcelo Garcia (1999) explicita o seu conceito 

de formação de professores como uma área de conhecimentos, investigação e de 

propostas teóricas e práticas. O autor afirma que, no âmbito da Didática e da 

Organização Escolar, estuda os processos através dos quais os professores, em 

formação ou exercício, se implicam individualmente ou em equipe, em experiências 

de aprendizagem por meio das quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, 

competências e disposições e que tais processos lhes permitem intervir 

profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola, com o 

objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos recebem. 

Com base nessa concepção, pode-se depreender que a formação de 

professores é um campo de conhecimentos e de investigação que tem como objeto 

de estudo os processos de formação inicial e continuada e o desenvolvimento 

profissional de forma individual ou coletiva que possibilitam aos professores adquirir 

ou aperfeiçoar seus conhecimentos e habilidades, para melhorar a qualidade do 

ensino e da aprendizagem dos alunos. Assim concebida, a formação de professores 

Implica desenvolver processos que tenham como eixo a investigação da própria 

prática dos docentes e das instituições educativas em confronto contínuo com os 

conhecimentos teóricos construídos. 

A formação de professores precisa ser entendida como um processo 

constante de aprendizado profissional da docência permeado pelo caráter 
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transformador e que ocorre ao longo da vida tendo em vista a natureza finita, limitada 

e inconclusa do homem. Essa perspectiva é assim complementada por André (2010):  

 

A formação docente tem que ser pensada como um aprendizado 
profissional ao longo da vida, o que implica envolvimento dos 
professores em processos intencionais e planejados, que possibilitem 
mudanças em direção a uma prática efetiva em sala de aula (ANDRÉ, 
2010, p. 176). 

 

Compreender a formação de professores como um aprendizado ao longo da 

vida pode contribuir para provocar mudanças na prática de sala de aula. As ações 

intencionais e planejadas possibilitam mudanças no processo ensino e aprendizagem, 

no aprimoramento da prática e na melhoria da qualidade do ensino.  

 Para Santiago e Batista Neto (2011, p. 3), 

 

A formação de professores é uma atividade eminentemente humana, 
inscrita no campo da educação como uma categoria teórica, uma área 
de pesquisa, conteúdo da política educacional e uma prática 
pedagógica.  

 

Segundo esses autores é uma atividade complexa, multirreferencial, 

intencional e institucionalizada. Nessa direção, pensar a formação de professores é 

pensar a formação do humano, cuja ação criadora não é repetitiva, pois é imprevisível, 

imponderável e envolve relações subjetivas, culturais, sociais, institucionais, dentre 

outras. Nessas relações, são elaborados os processos de ensinar e aprender, assim 

como o conhecimento sistematizado da escola. 

Imbernón (2009) destaca que se retome como referência o trabalho de  Freire, 

como uma dimensão crítica de educação e formação, que questiona a neutralidade 

escolar e a formação técnica do professor, para construir uma perspectiva de 

educação mais politizada, com compromisso fundamentado na liberdade das pessoas 

e para a formação dialógica e colaborativa entre professores e todos aqueles que 

estão envolvidos diretamente com a formação de professores. 

A formação de professores é fundamental para a construção de uma 

educação, libertadora, como um aprendizado profissional, ao longo da vida, de modo 

intencional e planejado, capaz de provocar mudanças efetivas na prática por meio do 

diálogo, da colaboração e da consciência crítica e política da profissão docente. 
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Os estudos de Nóvoa (1992) tratam da formação de professores e profissão 

docente, ressaltando que a formação do professor não pode separar o eu pessoal do 

eu profissional, em virtude de a profissão docente ser impregnada de valores, 

afetividade e ideais. Ele aponta como componentes básicos de formação docente: o 

desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional21 e o desenvolvimento 

organizacional. 

O desenvolvimento pessoal precisa estimular uma perspectiva crítico-

reflexiva, que viabilize a autoformação participada e o pensamento autônomo do 

professor. A formação é um processo interativo e dinâmico e implica um investimento 

próprio e a construção de uma identidade profissional. 

Em relação ao desenvolvimento profissional, os professores têm de se 

assumir como produtores da sua profissão com a capacidade de autodesenvolvimento 

reflexivo. A formação promoverá a preparação de professores que assumam a 

responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e será concebida como 

um dos componentes da mudança articulado com a escola e os seus projetos. 

Quanto ao desenvolvimento organizacional, Nóvoa afirma que produzir a 

escola consiste em concebê-la como um ambiente educativo, em que trabalhar e 

formar-se não sejam atividades distintas. A formação de professores será entendida 

como um processo integrado à escola e implica a mudança dos professores e da 

escola. 

A formação docente fundamentada na reflexão crítica e centrada na escola 

constitui-se em uma concepção de formação privilegiada para proporcionar o 

desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional. Tal formação será 

implementada por meio do projeto formativo, estendendo-se ao longo da vida. 

A formação e o desenvolvimento pessoal e profissional de professores vêm 

se ampliando ao longo de várias décadas e têm sido objeto de estudos, debates e 

diversas pesquisas, dentro e fora do Brasil. As pesquisas sobre formação de 

professores tiveram um crescimento significativo nos últimos anos. 

                                                           
21 […] O conceito de desenvolvimento profissional docente tem sido empregado por alguns autores em 
substituição à formação inicial e continuada (NÓVOA, 2008; IMBERNÓN, 2009; MARCELO GARCIA, 
2009). A preferência pelo seu uso é justificada por Marcelo Garcia (2009), porque marca mais 
claramente a concepção de profissional do ensino e porque o termo “desenvolvimento” sugere evolução 
e continuidade, rompendo com a tradicional justaposição entre formação inicial e continuada (2009, p. 
26). Neste estudo, compreende-se o desenvolvimento profissional docente como um processo amplo, 
complexo, que pressupõe a aprendizagem ao longo da carreira, que pode ocorrer individualmente ou 
em colaboração com os colegas.  
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O mapeamento realizado por André (2009) acerca da produção acadêmica na 

área de educação, revela que, na década de 1990, o volume de dissertações e teses 

era em torno de 7% e, no início do ano 2000, cresce rapidamente, atingindo 22% no 

ano de 2007. A mudança ocorreu tanto no volume de pesquisas quanto nos objetos 

de estudos: nos anos de 1990, a maioria das investigações científicas nessa subárea 

centrava-se nos cursos de formação inicial (75%); já nos anos de 2000, o foco dirige-

se ao/a professor/a, os seus saberes, às suas práticas, às suas representações, 

chegando a 53% do total de estudos. 

Em mapeamento das pesquisas da pós-graduação brasileira, André (2010) 

revelou que as políticas docentes, nos anos de 1990, não eram objeto de interesse 

dos pesquisadores, e continuam sendo muito pouco investigadas. No período de 1999 

a 2003, de um total de 1.184 pesquisas, apenas 53 (4%) se voltavam para esse tema. 

Os estudos da pós-graduação demonstram uma intenção de dar voz ao 

professor e de conhecer melhor o seu fazer docente. Segundo André (2010), 

precisamos conhecer mais e melhor os professores e seu trabalho docente com a 

intenção de descobrir os caminhos mais efetivos para alcançar um ensino de 

qualidade e uma aprendizagem significativa dos alunos. 

As pesquisas de Gatti (2008) constatam que não existe clareza sobre o que é 

considerado como formação continuada. No âmbito das ações dirigidas para essa 

formação, encontra‐se sob esta mesma denominação, desde cursos realizados após 

a graduação até atividades genéricas como reuniões pedagógicas, participação na 

gestão escolar, horas de trabalho coletivo na escola, congressos, seminários e cursos 

de diferentes formatos oferecidos pelas secretarias da educação ou outras instituições 

presenciais ou à distância. Há uma variedade de possibilidades dentro do rótulo 

formação continuada como um conjunto de ações realizadas pelo professor, ao longo 

de sua carreira profissional.  

Nóvoa (2009) tece críticas a programas de formação de professores que, na 

maioria das vezes, tornam-se inúteis por oferecer uma variedade de cursos, 

seminários e ações que caracterizam o atual mercado da formação, baseados na ideia 

da desatualização dos professores. 

Formação acrítica voltada apenas para oferecer conhecimentos úteis ao invés 

de partir das necessidades e dificuldades dos professores. Na maioria das vezes, é 

uma formação com caráter compensatório, impostos aos professores e não levam em 
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conta o seu saber/fazer, sua capacidade de criar, de refletir e de agir para produzir 

mudanças nas suas práticas. 

Nesse sentido, faz-se necessário repensar a formação continuada, 

principalmente quando se configura como ações isoladas, fragmentadas e 

desarticuladas da prática, que não partem das reais necessidades e problemas 

vivenciados pelos professores no seu fazer cotidiano. Na maioria das vezes, essas 

iniciativas não conseguem trazer contribuições para a prática docente, pois essas 

propostas são pensadas a partir das necessidades das secretarias, sem escutar as 

necessidades de formação dos professores. A esse respeito Behrens adverte: 

 

Nesta perspectiva da capacitação, a dos “pacotes”, os professores não 
são ouvidos sobre suas dificuldades e expectativas, as propostas são 
autoritárias e, quando muito propõem discussões sobre eles e não 
com eles. Ao chegar de volta à escola o professor que recebeu “este 
pacote”, sente dificuldade em transpor o modelo proposto, pelo fato de 
este não se encaixar na realidade circundante da escola (BEHRENS, 
1999, p. 133-134). 

 

Talvez uma das causas do insucesso das propostas de formação das 

secretarias de educação esteja no fato de não partir das necessidades reais sentidas 

pelos professores. Geralmente, os encontros de formação reproduzem 

conhecimentos sobre teorias, técnicas, inovações tecnológicas e reformas 

curriculares, reduzindo o professor a mero executor de tarefas, desconsiderando o 

seu saber/fazer.  

O estado da arte realizado por Gatti, Barreto e André (2011, p. 265) sobre as 

políticas docentes no Brasil, revela “o predomínio do caráter individualizado das ações 

formativas, na maioria dos modelos adotados nessas redes; nas secretarias de 

educação examinadas, não há focalização na equipe escolar como um todo”. Assim, 

a formação de professores tem se caracterizado por ações parciais, esporádicas e 

fragmentadas, que desconsideram, em sua proposição, a equipe escolar. 

Os estudos e trabalhos de André et al (2011) e Brzezinski (2009) discutem a 

definição e configuração do campo de formação de professores. A proposição do 

objeto global do campo de pesquisa é o “estudo do processo de construção, 

desenvolvimento e aprofundamento do conhecimento e das competências 

necessárias ao exercício da profissão de ensinar, seus impactos e resultados” 

(ANDRÉ, ET.AL., 2011, p. 337). 
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Desse modo, a formação de professores tem apresentado diversas formas de 

concepções e implementações. Em geral, há uma tendência de as secretarias de 

educação dos estados e municípios elaborarem programas e projetos de formação 

sem levar em consideração as reais necessidades e problemas dos professores, de 

acordo com interesses das políticas governamentais vigentes e distantes daquilo que 

os formadores pensam, acreditam que os professores e as escolas necessitam. É com 

base nessa concepção que ocorrem convocações de professores para que participem 

nos centros de formação, nas diretorias regionais de educação ou em outros espaços 

de formação, a fim de assistir a palestras, cursos que, na maioria das vezes, pouco 

contribuem para a reflexão e análise das práticas pedagógicas, do cotidiano da escola 

e dos problemas vivenciados pelos educadores na sala de aula, por desconsiderarem 

os seus saberes e práticas.  

Por essa razão, a formação não consegue causar um grande impacto na 

prática de sala de aula, nem potencializar o desenvolvimento profissional. Geralmente, 

não existe continuidade das ações formativas. Os professores participam dos eventos, 

retornam às escolas e continuam na rotina de sempre. Não existe acompanhamento, 

pelo menos para observar se ocorreram mudanças significativas na prática 

pedagógica. 

Além disso, os saberes adquiridos durante o processo de formação inicial nas 

instituições educacionais não conseguem dar conta da complexidade do ensino e da 

profissão, tornando-se fossilizados, petrificados. Por essa razão, é importante e 

necessário criar espaços de formação para promover o diálogo, a reflexão, o estudo 

e a análise das práticas com vistas à sua transformação.  

Para Feldmann (2009, p.75), “pensar a formação de professores é sempre 

pensar a formação do humano e, nessa perspectiva, se vislumbra a construção de 

mudanças em qualquer que seja o seu espaço de ação”. Nessa direção, formar o ser 

humano é uma ação complexa, porque envolve mudanças em relação ao 

aprimoramento da condição humana, à questão da liberdade, e também as várias 

dimensões - ontológica, epistemológica, política, ética, estética e cultural.  

Imbernón (2000) entende a formação docente como um processo constante 

do desenvolvimento profissional, que tem início na experiência escolar e prossegue 

ao longo da vida e abrange questões relativas a salário, carreira, clima de trabalho, 

estrutura, níveis de participação e de decisão. 
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O autor destaca na formação permanente de professores cinco grandes linhas 

ou eixos de atuação: 

 

1. A reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante a 
análise, a compreensão, a interpretação e a intervenção sobre a 
realidade. A capacidade do professor de gerar conhecimento 
pedagógico por meio da prática educativa; 
2. A troca de experiências entre iguais para tornar possível a 
atualização em todos os campos de intervenção educativa e aumentar 
a comunicação entre os professores; 
3. A união da formação a um projeto de trabalho; 
4. A formação como estímulo crítico ante práticas profissionais 
como a hierarquia, o sexismo, a proletarização, o individualismo, o 
pouco prestígio etc., e práticas sociais como a exclusão, a intolerância 
etc.; 
5. O desenvolvimento profissional da instituição educativa 
mediante o trabalho conjunto para transformar essa prática. 
Possibilitar a passagem da experiência de inovação (isolada e 
individual) à inovação institucional (IMBERNÓN, 2000, p. 48). 

                      

A reflexão é um componente imprescindível e fundamental na formação de 

professores, pois possibilita avaliar as teorias embutidas nas práticas e permite uma 

análise do que se faz e por que se faz e, assim, contribui para a construção de 

conhecimentos pedagógicos. A troca de experiências entre os pares é essencial na 

compreensão e interpretação de situações e problemas vivenciados na prática 

pedagógica, além de promover o trabalho coletivo e fortalecer o desenvolvimento 

profissional. 

Para Imbernón (2010), há muitas iniciativas de formação e poucas mudanças 

teóricas devido ao formato de formação transmissora e uniforme, com predomínio de 

uma teoria descontextualizada, distante dos problemas vivenciados pelos 

professores; em outras palavras, uma formação genérica e padrão, válida para todos, 

com base num ideal de professor que não existe. Nesse sentido, é necessário que a 

formação esteja aliada a mudanças do contexto e da gestão. 

De acordo com o autor, formação não é treinamento e a filosofia que 

fundamenta essa concepção é o positivismo.  

 

Historicamente, a base científica dessa forma de tratar a formação 
continuada de professores foi o positivismo, uma racionalidade técnica 
que buscava com afinco, nas pesquisas em educação, ações 
generalizadoras para levá-las aos diversos contextos educacionais 
(IMBERNÓN, 2010, p. 54). 
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A racionalidade técnica, fundada na tradição positivista, concebe o professor 

como um técnico, que desenvolve uma atividade meramente instrumental, voltada 

para a solução de problemas pela aplicação de teorias, métodos e técnicas. A prática 

pedagógica é tida como neutra e isenta de subjetividade. Essa concepção busca 

moldar a realidade às teorias, às técnicas e aos métodos, uma vez que sendo 

considerados universais, poderiam atender a toda e qualquer realidade.  

Nóvoa (1992) tem a compreensão de formação de professores contrária ao 

paradigma da racionalidade técnica. 

  

A formação pode estimular o desenvolvimento profissional dos 
professores, no quadro de uma autonomia contextualizada da 
profissão docente. Importa valorizar paradigmas da formação que 
promovam a preparação de professores reflexivos, que assumam a 
responsabilidade de seu próprio desenvolvimento profissional e que 
participem como protagonistas na implementação das políticas 
educativas (NÓVOA, 1992, p. 27). 

 

As ações formativas podem proporcionar aos professores o exercício crítico e 

reflexivo para que possam analisar o seu desenvolvimento profissional de forma 

constante e lhes possibilitem a compreensão da importância de participar ativamente 

da sua formação e ter a consciência de que ela é um direito e possibilidade de 

melhoria do processo ensino e aprendizagem de alunos e professores. 

A formação precisa contribuir também para o desenvolvimento de uma 

postura crítico-reflexiva dos professores, uma vez que “[...] estar em formação implica 

um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos 

próprios, com vistas à construção de uma identidade, que é também uma identidade 

profissional” (NÓVOA, 1992, p. 25). Prosseguindo, Nóvoa ressalta que a formação 

não se constrói por acumulação de cursos, conhecimentos ou técnicas, mas por meio 

de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas. 

Em entrevista concedida a A. Saul e Diniz-Pereira, na Revista E-Curriculum, 

Zeichner defende uma educação crítico-emancipatória, no sentido proposto por Paulo 

Freire, na perspectiva da humanização e por uma sociedade mais justa, que supere 

todas as formas de opressão. A matriz de educação tem repercussões no campo da 

formação de educadores. Propõe uma educação pública e democrática que possa 

ajudar a reduzir desigualdades e promover a justiça social e um novo modelo de 

formação. Zeichner afirma “eu defendo uma formação de professores com uma 



 
 

49 

estrutura mais híbrida, onde há mais responsabilidade compartilhada e onde a 

universidade desempenha um papel importante” (SAUL, A.; DINIZ-PEREIRA, 2014, 

p. 2215).  

Zeichner também faz uma crítica ao modelo elitizado de formação de 

professores desconectado das escolas e comunidades que tem sido dominante nos 

Estados Unidos. Critica também posturas que afirmam que a solução é acabar com o 

sistema de formação de professores nas universidades e substituí-lo por redes de 

programas com desenho empresarial, programas de formação de docentes 

desenvolvidos e financiados com dinheiro corporativo. 

Essas tendências conservadoras e de caráter privatista têm sido adotadas em 

outros países e já se instalaram no Brasil. Tal política de formação docente tem um 

caráter mercantilista e sujeito às forças do mercado, ao invés de uma concepção mais 

democrática voltada para o desenvolvimento da justiça social. 

Nessa linha de pensamento, Diniz-Pereira (2002) faz uma análise de três 

modelos de formação de professores, defendendo que o movimento dos educadores-

pesquisadores tem o potencial de se transformar em um movimento contra-

hegemônico global por meio da articulação de experiências que tentam construir 

modelos críticos de formação de professores.  

Para Diniz-Pereira, os modelos mais difundidos são: racionalidade técnica, 

racionalidade prática e racionalidade crítica. Esses modelos orientam as ações e 

políticas de formação docente no Brasil e em outros países do mundo. 

Na racionalidade técnica, os modelos têm como objetivo treinar os 

professores para habilidades comportamentais. Os conteúdos científicos e 

pedagógicos são transmitidos ao professor, desconsiderando as habilidades da 

prática de ensino. O professor é tido como um técnico, que deve aplicar os 

conhecimentos científicos ou técnicos na solução instrumental de um problema. 

Os modelos da racionalidade prática destacam que a prática não pode ser 

reduzida ao controle técnico. O professor é visto como um profissional que reflete e 

examina sua prática pedagógica e busca a solução de problemas de ensino e 

aprendizagem na sala de aula. 

Na racionalidade crítica, os modelos buscam a transformação da prática 

educacional. O professor é visto como alguém que problematiza e constrói 

conhecimentos com os alunos, a partir das suas realidades em busca da 
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transformação social, bem como a promoção da igualdade e da justiça social na sala 

de aula, na escola e na sociedade. 

 

 

1.2. Bases legais da formação de professores  

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trouxe avanços 

importantes para a educação. Dentre eles, ressalte-se o artigo 206, inciso V- 

“Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos, das redes públicas”. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDBEN, Lei nº. 9.394/96, 

de 20 de dezembro de 1996, marca um avanço em termos legais para os profissionais 

da educação. No Art. 62, é definida a formação inicial dos docentes: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em cursos de licenciatura de graduação plena, em 
universidade, institutos superiores de educação admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade Normal. 

  

Esse enunciado trouxe à tona a importância da formação de professores para 

atuar na educação básica, principalmente dos profissionais que trabalham com as 

crianças, atuação nem sempre valorizada ao longo da história. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, no § 1º do Art. 

62, também define que: “A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em 

regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a 

capacitação dos profissionais de magistério”.    

Ainda sobre a formação de professores, o Parecer do Conselho Nacional de 

Educação CNE/CEB Nº. 7/2010 estabelece que:  

 

 [...] a formação inicial e continuada do professor tem de ser assumida 
como compromisso integrante do projeto social, político e ético, local 
e nacional, que contribui para a consolidação de uma nação soberana, 
democrática, justa, inclusiva e capaz de promover a emancipação dos 
indivíduos e grupos sociais (p. 55). 
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A formação de professores é, portanto, um direito dos profissionais da 

educação e dever do Estado na garantia da oferta e nas condições de sua 

materialização. É também um dever das instituições educativas proporcionar essa 

formação, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN nº. 9.394/96. 

A Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica no Título IV – Acesso e permanência para 

a conquista da qualidade social, no Art. 9º, Inciso VIII, trata da “valorização dos 

profissionais da educação, com programa de formação continuada, critérios de 

acesso, permanência, remuneração compatível com a jornada de trabalho definida no 

projeto político-pedagógico”. 

Apesar de a LDBEN nº. 9.394/96 assegurar esse direito aos educadores, é 

preciso ressaltar que entre o legal e o real existe uma grande distância a ser superada.  

Algumas limitações contribuem para a não efetividade dessa ação como política 

educacional, como a infraestrutura de pessoal, recursos para possibilitar ao professor 

a participação nas ações formativas e garantir o direito do aluno ao cumprimento da 

sua carga horária curricular.  

Desse modo, é direito do professor e dever do Estado proporcionar condições 

favoráveis de formação ampliada e apropriada para enfrentar os desafios impostos 

pela dinâmica da sociedade atual. Isso implica em fomentar junto aos professores a 

condição de uma formação permanente. Essa formação deve ser parte integrante do 

Projeto Político-Pedagógico da escola. 

O Parecer CNE/CP Nº 2/2015 de 9 de julho de 2015 sobre as Diretrizes 

Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, no Capítulo VI “Da Formação Continuada dos Profissionais do 

Magistério”, define a concepção da formação. 

 

Art. 16. A formação continuada compreende dimensões coletivas, 
organizacionais e profissionais, bem como o repensar do processo 
pedagógico, dos saberes e valores, e envolve atividades de extensão, 
grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, programas e ações 
para além da formação mínima exigida na educação básica, tendo 
como principal finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a 
busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do 
profissional docente (BRASIL, CONSELHO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO, RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015, p. 53). 
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De acordo com o artigo acima citado, a concepção de formação se apresenta 

na dimensão continuada. Tal formação é ampla e diversificada, englobando cursos de 

extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, programas e ações, tendo como 

propósito a reflexão crítica sobre a prática educativa e levando em conta os problemas 

e os desafios da escola e do contexto onde ela está inserida. Na verdade, essa 

perspectiva de formação também precisa respeitar o professor como sujeito da sua 

formação, permitindo-lhe refletir criticamente e aprimorar a sua prática.  

A formação continuada compreende: 

 

Art. 17. A formação continuada, na forma do artigo 16, deve se dar 
pela oferta de atividades formativas e cursos de atualização, extensão, 
aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado que 
agreguem novos saberes e práticas, articulados às políticas e gestão 
da educação, à área de atuação do profissional e às instituições de 
educação básica, em suas diferentes etapas e modalidades da 
educação (BRASIL, CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 
RESOLUÇÃO Nº 2, DE 09 DE JUNHO DE 2015, p. 53). 

 

O surgimento de várias modalidades de formação tem raízes históricas nas 

condições emergentes da sociedade contemporânea, nos desafios postos aos 

currículos, ao ensino e aos sistemas. Está presente a ideia de que os profissionais da 

educação precisam estar constantemente atualizados como um requisito para o 

trabalho, em virtude das mudanças contínuas nos conhecimentos e nas tecnologias, 

como também nas mudanças do mundo do trabalho. 

No Brasil, essa posição foi assimilada e, a partir dessa compreensão, várias 

iniciativas de formação continuada foram implementadas na esfera pública, no setor 

educacional, que, muitas vezes, tinham um caráter compensatório e não propriamente 

de atualização e aprofundamento nos avanços do conhecimento e inovações nas suas 

áreas, sendo realizadas para suprir falhas ou lacunas advindas da formação inicial. 

O Parecer nº 2/2015 ressalta que “a formação continuada deve se efetivar por 

meio de projeto formativo que tenha por eixo a reflexão crítica sobre as práticas e o 

exercício profissional e a construção identitária do profissional do magistério” 

(BRASIL, PARECER CNE/CP Nº 2/2015, p. 34).   

O Parecer CNE/CP Nº 2/2015 destaca ainda que: 
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[...] A melhoria da formação de profissionais do magistério consiste na 
garantia de base comum nacional, sem prejuízo de base diversificada, 
pautada pela concepção de educação como processo emancipatório e 
permanente, bem como pelo reconhecimento da especificidade do trabalho 
docente, que conduz a práxis como expressão da articulação entre teoria e 
prática e à exigência de que se leve em conta a realidade dos ambientes das 
instituições educativas da educação básica e da profissão [...] (BRASIL, 
PARECER CNE/CP Nº 2/2015, p. 24). 

 

Esse Parecer expressa uma concepção de formação continuada próxima da 

perspectiva freireana de formação permanente de educadores, quando compreende 

que a formação continuada precisa ser entendida como permanente, o que implica 

uma formação no percurso da existência, além da importância da unidade indissolúvel 

entre teoria e prática. 

Apesar do posicionamento manifesto nesse parecer, nem sempre, na prática, 

as iniciativas de formação continuada expressam coerência com ele. Conhecer algo 

sobre esse tema é, como já se afirmou antes, um dos objetivos deste estudo. 

O Decreto nº 8.752, de 9 de maio de 2016, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica determina no Capítulo I 

– Dos princípios e objetivos, Seção I – Dos princípios: 

  

VII - a formação inicial e continuada, entendidas como 
componentes essenciais à profissionalização, integrando-se ao 
cotidiano da instituição educativa e considerando os diferentes 
saberes e a experiência profissionais; 
VIII - a compreensão dos profissionais da educação como 
agentes fundamentais do processo educativo e, como tal, da 
necessidade de seu acesso permanente a processos formativos, 
informações, vivência e atualização profissional, visando à 
melhoria da qualidade da educação básica e à qualificação do 
ambiente escolar (BRASIL, DECRETO Nº 8.752, DE 9 DE MAIO 
DE 2016). 

 

Esse Decreto faz referência à formação inicial e continuada dos profissionais 

da educação no contexto escolar e a necessidade permanente de formação, 

destacando a importância das vivências e experiências dos educadores para a 

melhoria da qualidade da educação e da escola. 

O Plano Nacional de Educação – PNE22 no tocante à formação continuada 

destaca: 

                                                           
22Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970-
publicacaooriginal-144468-pl.html>. Acesso em: 20 fev. 2016. 
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Meta 16 - Formação continuada e pós-graduação de professores. 
Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da 
Educação Básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir 
a todos os(as) profissionais da Educação Básica formação continuada 
em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 
contextualizações dos sistemas de ensino. 

 

O PNE, aprovado pela Lei nº 13.005/2014, de 25 de junho de 2014, em sua 

Meta 16, ressalta a importância da formação continuada em nível de pós-graduação 

e a garantia da formação continuada dos professores que atuam na Educação Básica.  

Assim, mais uma vez destaca-se que a formação continuada é um direito de 

professores e dever do Estado. Desse modo, a Política Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica precisa garantir e ampliar o acesso à tal modalidade 

de formação, tendo em vista as demandas e necessidades dos profissionais da 

educação no contexto das suas ações.  

Na referida meta 16, constata-se certo avanço por não se considerar a 

formação como treinamento, reciclagem e capacitação, bem como por estar centrada 

nas necessidades e demandas dos educadores. É necessária uma formação que 

potencialize, entre os educadores, um processo constante de busca da formação em 

virtude da consciência que têm de sua incompletude.  Essa busca, no entanto, não se 

dá no isolamento, mas no coletivo, em comunhão com os outros. 

Desse modo, a formação dos professores tem se constituído em um campo 

fértil de disputas de concepções, políticas, currículos e, geralmente, se aponta para a 

necessidade de se repensar a formação desses profissionais. Ao lado disso, é urgente 

a valorização do profissional da educação, não apenas por meio da formação 

continuada, mas também pela garantia de plano de carreira, salário e condições 

dignas de trabalho. 

À medida que a sociedade se desenvolve e torna-se mais complexa, a 

formação do professor passa a ser uma constante preocupação, tanto dos 

profissionais e das instituições formadoras, quanto do Estado. 

A formação de professores precisa ser colocada no centro de debates e 

discussões, evidenciando-a como um direito, como parte integrante do 

desenvolvimento profissional e reconhecendo-a como possibilidade de melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem, quer seja do ponto de vista dos professores, quer 

seja dos alunos. 
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1.3. O currículo e a formação de professores 

 

O currículo escolar é um dos temas em discussão na atualidade, tornando-se 

um dos principais objetos de estudos, pesquisas, análises e debates. 

O termo currículo origina-se da expressão latina curriculum, que tem a mesma 

raiz etimológica de cursus e currere. A palavra currículo era utilizada para referir-se à 

carreira, um percurso a ser seguido. Na sua origem, o currículo significava o território 

demarcado do conhecimento relativos aos conteúdos que os professores deveriam 

ensinar aos alunos (GIMENO SACRISTAN, 2013). 

Pode-se, hoje, afirmar que as definições de currículo são diversas, refletindo 

concepções distintas de educação e de mundo.  Alguns autores enfatizam o aspecto 

prescritivo e intencional do currículo; outros, o plano afetivo e social.  

O currículo é, portanto, um conceito polissêmico, de difícil definição. Pode ser 

entendido como um projeto orientador das ações da escola, expressando as suas 

finalidades e intenções. Como uma prática social, precisa ser elaborada 

continuamente com a participação ativa de todos os que constituem a instituição 

educacional, como os professores, alunos, gestores e a comunidade escolar. Em 

torno do currículo gravitam relações de poder, interesses, disputas, ideologias e os 

valores dominantes da sociedade. É um campo de tensões e conflitos.  

Os enfoques sobre a concepção de currículo também são diversos: 

ideológicos, sociológicos, antropológicos, entre outros. Para Gimeno Sacristán (1998), 

o currículo é uma forma de se ter acesso ao conhecimento, e por isso não se pode 

esgotar seu significado estático, mas, por meio das condições em que se realiza, se 

converte numa maneira particular de entrar em contato com a cultura. 

Chizzotti e Ponce (2012) compreendem o currículo escolar como um 

instrumento social de responsabilidade coletiva com a participação de cada um.  

Assim, o currículo pode proporcionar a autonomia do indivíduo na comunidade; a 

preparação para viver com dignidade e a construção contínua de uma escola que 

valorize o conhecimento. O currículo escolar precisa expressar as intenções, crenças, 

valores, atitudes e a cultura dos sujeitos pertencentes a uma determinada sociedade, 

de setores sociais, das famílias e dos grupos políticos. 

Gimeno Sacristán (1998) salienta a dificuldade de definição válida para o 

currículo, pois é importante considerar que o currículo possibilite uma visão de cultura. 

Pode ser entendido como um processo historicamente condicionado, pertencente a 
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uma dada sociedade permeada por forças dominantes capazes de reproduzi-la, mas 

também capazes de incorrer sobre essa mesma sociedade, com ideias e práticas que 

se interagem mutuamente. O referido autor define o currículo como “o projeto seletivo 

de cultura, cultural, social, política e administrativamente condicionado, que preenche 

a atividade escolar e que se torna realidade dentro das condições da escola tal como 

se acha configurada” (GIMENO SACRISTÁN, 2000, p. 34). Depreende-se que o 

currículo, como projeto cultural, é flexível e proporciona a intervenção de professores. 

De acordo com Gimeno Sacristán (2000), 

 

O currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de um 
modelo coerente de pensar a educação ou as aprendizagens 
necessárias das crianças e dos jovens, que tampouco se esgota na 
parte explícita do projeto de socialização cultural nas escolas. É uma 
prática, expressão, da função socializadora e cultural que determinada 
instituição tem, que reagrupa em torno dele uma série de subsistemas 
ou práticas diversas, entre as quais se encontra a prática pedagógica 
desenvolvida em instituições escolares que comumente chamamos de 
ensino[...]. É uma prática na qual se estabelece diálogo, por assim 
dizer, entre agentes sociais, elementos técnicos, aluno que reagem 
frente a ele, professores que o modelam, etc. (GIMENO SACRISTÁN, 
2000, p. 15-16). 

 

Para se compreender o currículo é necessário um olhar crítico sobre as 

intencionalidades do “prescrito” para ensinar e como ensinar. O currículo se 

materializa no campo dos saberes e das práticas desenvolvidas na escola. O currículo 

não é um instrumento neutro, uma vez que nele há confluências de relações e 

interesses, que se intercruzam aos anseios sociais vinculados ao poder. Ele é um 

instrumento de interesses sociais e culturais na escola. O currículo vivido revela não 

apenas a aceitação, mas as resistências, tensões e conflitos no cotidiano escolar. 

O autor compreende também que o currículo como uma prática que se produz 

numa complexa cadeia de relações e significações. É uma prática cultural, mediada 

por processos históricos e culturais.  

Na elaboração do currículo, faz-se necessário compreender a realidade dos 

educandos, à luz de seus conhecimentos, suas necessidades, seus interesses, 

principalmente, na sociedade da informação, do conhecimento e dos avanços 

tecnológicos que exige dos alunos habilidades, valores, atitudes, postura crítica em 

relação aos problemas e aos desafios postos pela sociedade atual marcada pelo 

processo de globalização que impacta as práticas e políticas educacionais.  
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Gimeno Sacristán (1998) destaca que o debate sobre o que ensinar centrou-

se na tradição anglo-saxônica acerca do currículo que foi concebido incialmente como 

fins e conteúdos e, posteriormente, foi se ampliando. Para o autor, o currículo envolve 

outros grandes questionamentos: que objetivo se pretende atingir, o que ensinar, por 

que ensinar, a quem servem os objetivos, quem tem o melhor acesso às formas 

legítimas de conhecimento, que processos incidem e transformam as decisões para 

se chegar à prática, como se transmite a cultura escolar, como inter-relacionar os 

conteúdos, que recursos e materiais metodológicos ensinar, como organizar os 

grupos, professores, tempos e espaços, quem deve definir o sucesso ou não no 

ensino e quais as consequências na avaliação, como é possível mudar as práticas 

escolares referentes a esses temas. 

Na maioria das vezes, o currículo escolar expressa uma visão restrita de 

conhecimento, ignorando, ou até mesmo desconsiderando, outros conhecimentos, 

interpretações da realidade, do mundo e da sociedade acumulados pelos alunos, ao 

longo das suas existências. Nesse sentido, o desafio da escola e do professor no 

processo ensino-aprendizagem é criar condições favoráveis e meios adequados para 

que os alunos se tornem sujeitos ativos na forma de apropriação e construção do 

conhecimento sistematizado por meio de situações que favoreçam o diálogo entre 

aluno/aluno/ e professor/aluno.  

Freire (2013a), ao criticar a educação bancária (que concebe os alunos como 

depósitos vazios a serem preenchidos por conteúdos transmitidos, narrados pelo 

professor como algo acabado e que não permitem o desenvolvimento da consciência 

crítica do aluno) e ao formular uma concepção de educação libertadora 

(fundamentada no diálogo, por meio da problematização, reflexão crítica e a 

construção dos conhecimentos pelos sujeitos), influencia o campo do currículo 

propiciando possibilidades com vistas à emancipação do seres humanos a serviço da 

transformação social. 

Freire e Shor criticam o currículo em sua visão mecanicista, compreendido 

como rol de disciplinas, conteúdos, métodos e técnicas, como se observa em:  

 

O currículo padrão, o currículo de transferência é uma forma mecânica 
e autoritária de pensar sobre como organizar um programa, que 
implica, acima de tudo, numa tremenda falta de confiança na 
criatividade dos estudantes e na capacidade dos professores! Porque, 
em última análise, quando certos centros de poder estabelecem o que 
deve ser feito em classe, sua maneira autoritária nega o exercício da 
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criatividade entre professores e estudantes. O centro, acima de tudo, 
está comandando e manipulando, à distância, as atividades dos 
educadores e educandos (FREIRE; SHOR, 2008b, p. 97).  

 

Freire imprimiu um caráter político, histórico e cultural nas suas reflexões 

sobre o currículo. Defende um currículo crítico, emancipatório, que estimule a 

criatividade, a curiosidade e a autonomia do educando. Um currículo em que 

professores e alunos juntos possam problematizar, dialogar e construir 

conhecimentos. Propõe, na verdade, uma mudança de foco na questão curricular, 

 

[...] do currículo tecnicista, visto como grade, relação de matérias, rol 
de conteúdos, métodos e técnicas, organizado em gabinetes, para o 
currículo crítico, com um sentido mais amplo, que perpassa todas as 
ações da escola, onde se inserem necessariamente a questão da 
ideologia, do conhecimento e do poder, currículo possível de ser 
construído na e pela escola. (SÃO PAULO, 1990, p. 10). 

 

Em sintonia com o pensamento de Freire, A. M. Saul (2010, p.109) entende 

que “currículo é, na acepção freiriana, a política, a teoria e a prática do que-fazer na 

educação, no espaço escolar, e nas ações que acontecem fora desse espaço, com 

intencionalidade educativa, numa perspectiva crítico-transformadora”. Essa 

compreensão amplia o conceito restrito de currículo, apenas entendido como matriz e 

tópicos de conteúdos.  

Santiago (2006), em seu texto Formação, currículo e prática pedagógica em 

Paulo Freire, analisa a contribuição de Freire para o campo do currículo e para o 

desenvolvimento da prática pedagógica. De acordo com a autora: 

 

[...] pensar o currículo na perspectiva freireana é, antes de tudo, 
reconhecer os sujeitos da educação como sujeitos capazes de 
construir o conhecimento e não consumidores. É relacionar-se com os 
sujeitos da educação como seres históricos, situados, de relação, 
críticos, criativos e curiosos cujos conteúdos da educação emergem 
da realidade política e social (SANTIAGO, 2006, p. 76). 

  

Freire traz contribuições relevantes e significativas para a construção do 

currículo na área educativa e na prática docente.  A construção do currículo precisa 

se dar de forma democrática, a partir das necessidades dos sujeitos, da sua realidade 

histórica, social, cultural e política, envolver toda a comunidade escolar, na busca de 

uma educação crítico-libertadora, que propicie ao ser humano a sua condição de 

sujeito crítico, ativo e participativo. 
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A pesquisa realizada por Gatti (2010, p. 1375) constata a fragmentação da 

formação de professores. Por isso, para a autora, “é necessária uma verdadeira 

revolução nas estruturas institucionais formativas e nos currículos da formação [...] É 

preciso integrar essa formação em currículos articulados e voltados a esse objetivo 

precípuo”. Prosseguindo, ressalta que a formação de professores para a educação 

básica necessita ter como ponto de partida o seu campo de prática e associar a este 

os conhecimentos necessários selecionados como importantes e as mediações 

didáticas, principalmente para o trabalho educacional com crianças e adolescentes. 

Hoje, é recorrente um discurso de que a formação inicial de professores não 

constitui base suficiente para as demandas da prática educativa. Nesse sentido, a 

formação inicial e a continuada de professores vêm assumindo destaque cada vez 

maior nas discussões sobre educação. É uma preocupação evidente nas reformas 

que vêm sendo propostas (e, muitas vezes, implementadas) nas políticas de formação 

docente, no sistema educacional brasileiro e nas publicações da área educacional. 

A formação inicial constitui o primeiro passo de um longo processo formativo, 

que prepara apenas para o ingresso na profissão e permite a inserção do campo 

profissional da docência na educação básica. Para Veiga (2004): 

 

A formação inicial é importante para o futuro professor, nesse 
processo de aprender e aperfeiçoar a profissão, na medida em que 
contribui para que ele desenvolva conhecimentos que lhe permitam 
compreender e problematizar a realidade, intervir na própria atuação 
e avaliá-la (VEIGA, 2004, p. 97). 

  

Vale destacar que, a formação inicial de professores pode contribuir para a 

construção de conhecimentos pedagógicos, teóricos e práticos, para o 

desenvolvimento de habilidades, atitudes, valores, bem como para uma postura 

comprometida com um ensino democrático, capaz de educar os alunos para a 

participação da vida política, cultural, social e econômica do país com vistas à 

transformação da realidade. 

Quanto ao currículo, pode ser construído de modo que contemple as 

necessidades dos professores, contribua para sua formação e propicie, aos docentes, 

a reflexão sobre as suas práticas. O currículo como um projeto social, cultural e 

educativo é um espaço privilegiado em que se cruzam as reflexões sobre teoria e 

prática. Nessa perspectiva, o eixo fundamental do currículo de formação de 

professores é o desenvolvimento da capacidade de refletir sobre a prática docente 
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para compreender e refletir sobre a realidade social com vistas à emancipação dos 

cidadãos. 

 

 

1.4. A escola como contexto de formação de professores 

 

A escola, como contexto de formação, tem ocupado lugar de destaque nos 

estudos, pesquisas e debates nos últimos anos. Autores como Nóvoa (1992), Freire 

(2001a), Imbernón (2010), entre outros, compreendem a escola como lócus de 

formação. 

A escola é um espaço sociocultural, um ambiente de convivência democrática 

de relações sociais e humanas, que pode contribuir tanto para a manutenção, quanto 

para a transformação social, para a reprodução ou para a produção do saber. Numa 

visão transformadora, ela tem um papel essencialmente crítico e criativo. Como um 

instrumento de educação formal, compete refletir sobre a sua finalidade, repensar a 

sua função. Por essa razão, no âmbito da formação de professores, precisa-se 

compreender a escola como espaço de construção de conhecimentos e os 

educadores como investigadores de suas próprias práticas, com a capacidade de 

analisar criticamente, de forma individual ou coletiva, o que acontece no cotidiano da 

escola e da sala de aula. Um local em que se aprende a ser sujeito, participativo e 

crítico. 

A concepção de formação no contexto da escola permite ao professor analisar 

as suas práticas, construir conhecimentos, trocar experiências e vivências, 

desenvolver um trabalho coletivo, por meio do diálogo, perceber as necessidades 

formativas e contribuir para a melhoria da prática pedagógica. 

Para Nóvoa (1992), a formação precisa ser encarada como um processo 

permanente, integrado ao cotidiano dos professores e da escola, e não como uma 

função que intervém à margem dos projetos profissionais e organizacionais. 

  A formação, tendo a escola como espaço de aprendizagem, pode auxiliar os 

educadores a enfrentar os desafios, superar os problemas e os conflitos próprios da 

profissão na sociedade contemporânea marcada pela velocidade das informações, 

que provoca incerteza, insegurança e instabilidade em relação aos conhecimentos 

adquiridos na formação inicial. 

Na compreensão de Imbernón, (2010), 
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[...] a formação centrada na escola envolve estratégias empregadas 
conjuntamente pelos formadores e pelos professores para dirigir os 
programas de formação de modo que respondam às necessidades 
definidas da escola e para elevar a qualidade do ensino e da 
aprendizagem em sala de aula e nas escolas (IMBERNÓN, 2010, p. 
85). 

              

Pensar a formação de educadores centrada na escola é compreender que o 

contexto de trabalho traz um alto potencial formativo, principalmente, em escolas da 

educação básica, uma vez que é nela que a ação profissional do professor está se 

desenvolvendo. 

Ressalte-se que a formação do educador, tendo como lócus a escola, não 

pode ser entendida como treinamento, reciclagem, capacitação ou cursos de curta 

duração, mas como um processo permanente, dialógico e contextualizado. 

Imbernón (2010) acredita que a formação de professores baseada em 

situações problemáticas, centradas nos problemas da prática, responde às 

necessidades definidas da escola. Para o autor, a instituição educativa se transforma 

em um espaço de formação prioritário, mediante projetos ou pesquisas-ações. Nesse 

sentido, “a escola passa a ser foco do processo de ação-reflexão-ação como unidade 

básica de mudança, desenvolvimento e melhoria” (p. 54). 

O referido autor ressalta ainda que “a formação por si só consegue muito 

pouco se não estiver aliada a mudanças do contexto, da organização, de gestão e de 

relações de poder entre os professores” (IMBERNÓN, 2009, p. 42). 

A formação do professor não é uma tarefa simples, mas também não é 

impossível. É preciso fortalecer a escola enquanto espaço de formação de 

professores a fim de desenvolver suas potencialidades, por meio de grupos de 

estudos. Esses estudos deverão ser estabelecidos a partir das necessidades na 

prática diária e na busca de soluções para os problemas apresentados. 

Aprofundar conhecimentos da prática educativa exige constantes momentos 

de ação-reflexão-ação, de articulação entre teoria-prática. Essa formação poderá 

favorecer o desenvolvimento de uma postura crítica e ser concretizada nos momentos 

de leitura, reflexão e análise relacionadas à prática pedagógica, constituindo 

momentos privilegiados de formação, num processo em que a própria prática em sala 

de aula passa a ser repensada. 

Freire (2001a) propõe a formação permanente de educadores no âmbito da 

própria escola, com pequenos grupos de educadores ou grupos maiores, 
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fundamentados no movimento de ação-reflexão-ação dos educadores que atuam nas 

escolas. Tal formação compreende a análise da prática pedagógica, levando em conta 

a reflexão sobre a prática e a reflexão teórica. 

Freire (2008a) ressalta a importância do contexto teórico na formação 

permanente de educadores e a indispensável reflexão crítica sobre os 

condicionamentos que o contexto cultural impõe sobre a nossa forma de agir e sobre 

os nossos valores. Para o autor, “o contexto teórico, formador, não pode jamais, como 

às vezes se pensa ingenuamente, transformar-se num contexto de puro fazer. Ele é, 

pelo contrário, contexto de que-fazer, de práxis, quer dizer, de prática e de teoria” 

(FREIRE, 2008a, p. 106).  

Por essa razão, não se pode separar o contexto concreto do contexto teórico. 

A ideia de formar professores desconsiderando, a realidade concreta dos educadores 

e dos educandos é um desrespeito ao contexto da prática, pois não há como pensar 

em formação permanente separando teoria e prática, pois elas estão intrinsecamente 

relacionadas, imbricadas, ou seja, não há teoria que não parta de uma realidade 

concreta, de um saber vivenciado e não há prática que não tenha inspiração em 

alguma formulação de ordem teórica. 

Freire tinha a preocupação em considerar, na formação, a realidade dos 

educadores, tendo como ponto de partida situações do seu próprio cotidiano, 

temáticas que precisam ser discutidas que, na maioria das vezes, são tratadas de 

forma geral, sem considerar as necessidades reais de cada contexto. 

Dessa forma, a escola precisa ser compreendida como o principal lócus da 

formação para propiciar a construção de conhecimentos, da autonomia, visando à 

participação dos sujeitos e que contribua para a ação docente na melhoria da 

qualidade do ensino, da aprendizagem e de uma educação crítica, dialógica e 

libertadora.  
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Na verdade, diferentemente dos outros animais, que são apenas 
inacabados, mas não são históricos, os homens se sabem 
inacabados. Têm a consciência de sua inconclusão. Aí se 
encontram as raízes da educação mesma, como manifestação 
exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos homens e 
na consciência que dela têm.  

 

Paulo Freire 
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CAPÍTULO II - FORMAÇÃO PERMANENTE DE EDUCADORES NA 

PERSPECTIVA FREIREANA 

 

   

Neste capítulo, serão focados os seguintes temas:  os princípios da formação 

permanente na perspectiva freireana, a elaboração da trama conceitual freireana e o 

Projeto Político-Pedagógico como um instrumento importante e constituinte da 

formação de professores.  

O aporte teórico é constituído de princípios e conceitos integrantes da 

formação permanente na perspectiva freireana, fundamentada na consciência do 

inacabamento do homem, na busca do “Ser Mais”. Essa formação se dá com ênfase 

na escuta, no diálogo e na participação alicerçada no movimento de ação-reflexão-

ação, com vistas à transformação. 

 

 

 2.1. Formação permanente de educadores: princípios 

 

Neste estudo, parte-se da concepção do homem como um ser inconcluso, 

inacabado, numa realidade que também é histórica e, portanto, inacabada. É um ser 

em constante processo de crescimento e mudança e com capacidade de criar e recriar 

uma necessidade vital do homem. É a inquietude e a curiosidade que estimulam o 

sujeito para buscar algo. O homem como um ser ativo e curioso tem condição de 

educar-se. A educação não se esgota, porque a natureza humana não se esgota e o 

ser humano está num incessante processo de formação.  

Um atributo que separa o homem do animal é a capacidade de ser sujeito da 

própria ação. Como ser histórico-social, situado no tempo e no espaço, é capaz de 

realizar uma reflexão crítica sobre a realidade na qual está inserido, fazendo e 

refazendo o mundo permanentemente. Além disso, é capaz de educar-se em 

comunhão com outros homens. Essa compreensão fica explicitada no pensamento de 

Freire: “[...] isto significa ser o ser humano, enquanto histórico, um ser finito, limitado, 

inconcluso, mas consciente da sua inconclusão. Por isso, um ser ininterruptamente 

em busca, naturalmente em processo [...]” (FREIRE, 2015a, p. 23-24). 
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A busca incessante pelo “Ser Mais”23 torna possível a educação, o que 

significa que o homem é um ser educável. A educação é um processo amplo e 

complexo de conhecimento, de ensino e aprendizagem. 

 

Como processo de conhecimento, formação política, manifestação 
ética, procura pela boniteza, capacitação científica e técnica, a 
educação é prática indispensável aos seres humanos e deles 
específica na História como movimento, como luta. A História como 
possibilidade não prescinde de controvérsia, dos conflitos que, em si 
mesmos, já engendrariam a educação (FREIRE, 2015a, p. 18-19). 

 

A educação é uma prática social, histórica, circunscrita em contextos 

escolares ou não, permeada por contradições, incertezas, tensões e conflitos, 

abrangendo as dimensões ética, política e estética e também a formação técnica e 

científica do educador. Nesse sentido, as ações formativas precisam contemplar 

essas dimensões essenciais na formação do professor.  

A formação permanente de educadores é entendida nesta pesquisa da 

mesma forma como na acepção de Freire, fundamentada na consciência do 

inacabamento do ser humano e a sua vocação ontológica de “Ser Mais”, uma vez que 

onde há vida, há inacabamento. Por essa razão, exige-se que a preparação e a 

formação do professor se tornem processos permanentes.  

 

Se a vocação ontológica do homem é a de ser sujeito e não objeto, só 
poderá desenvolvê-la na medida em que, refletindo sobre suas 
condições espaço-temporais, introduz-se nelas, de maneira crítica. 
Quanto mais for levado a refletir sobre sua situcionalidade, sobre seu 
enraizamento espaço-temporal, mais “emergirá” dela 
conscientemente “carregado” de compromisso com sua realidade da 
qual, porque é sujeito, não deve ser simples espectador, mas deve 
intervir cada vez mais (FREIRE, 1994, p. 61). 

 

A vocação para “Ser Mais” demanda condições concretas para a sua 

realização, como: liberdade, possibilidade de escolha, decisão e autonomia. É 

necessário, portanto, que o homem abandone a posição de mero espectador passivo 

e passe a assumir uma postura ativa, capaz de interferir no mundo de forma crítica, 

reflexiva e transformadora. Que se envolva continuamente na esfera política, por meio 

                                                           
23 De acordo com Jaime J. Zitkoski (2010), a categoria “ser mais” encontra-se situada na obra de Freire 
como um conceito-chave para sua concepção de ser humano. Essa expressão significa a incompletude 
do ser humano. Para Freire (2013a), o “ser mais” é a humanização dos homens, é a sua vocação 
ontológica. 
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da luta constante para refazer as estruturas sociais e econômicas, nas quais se dão 

as relações de poder e se produzem as ideologias. 

Freire ressalta o homem como “um ser que, vocacionado para “ser mais” pode 

historicamente, porém, perder seu endereço e, distorcendo sua vocação, 

desumanizar-se. A desumanização, por isso mesmo, não é vocação, mas distorção 

da vocação para o ser mais” (FREIRE, 2015a, p. 14-15).  

A vocação ontológica do ser humano é a humanização. A condição de ser 

inacabado coloca o homem em permanente busca de sua humanização. 

Humanização e desumanização, no contexto real, na história, são possibilidades dos 

homens como seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão. 

A desumanização sufoca o ser humano e o impede de lutar pela igualdade e 

justiça social, restringe o sonho de um mundo mais humano, solidário, democrático, 

com mais esperança de dias melhores. A desumanização se interpõe como um 

obstáculo para o reconhecimento da sua condição de sujeito, com possibilidade de 

tomar o rumo da sua própria existência como artífice da sua história, a fim de intervir 

na realidade para transformar o mundo e, ao mesmo tempo, transformar-se. 

A consciência da finitude, ou seja, saber que sabia e que, portanto, podia 

saber mais é que torna a educação possível ao ser humano e dá à luz a capacidade 

permanente de educar-se. Contudo, como não é algo dado, mas sim que, por meio 

da busca, pode acontecer ou não ao longo da história de vida dos homens. Assim, 

nesse processo, pode ocorrer a desumanização, que é a negação da vocação do ser 

humano em “Ser Mais”.  

Quanto mais os homens tomarem consciência da sua situação, mais terão 

condições de desvelar a realidade, penetrando na essência do fenômeno, assumindo 

uma atitude crítica para desmascarar sua mitificação, prontos para intervir na 

realidade visando à sua libertação. Se eles não forem conscientes, é mais fácil 

domesticá-los e adaptá-los como faz a educação bancária24, que reproduz a 

consciência ingênua, reprimindo a curiosidade e a criticidade dos sujeitos, impedindo-

os da sua inserção na realidade e criando empecilhos para a construção de uma 

consciência reflexiva e politizada acerca dos fios que tecem a realidade social.  

                                                           
24 Freire utilizou a expressão “educação bancária” para criticar um modelo de educação, que compara 
os educandos a meros depositários de uma bagagem de conhecimentos que deve ser assimilada sem 
discussão. A educação se restringe a depositar, “encher” os educandos de conteúdos de forma passiva 
mecânica, visando à memorização.  
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Contrapondo-se a essa visão, a educação problematizadora25, segundo Freire 

(2013a), comprometida com a libertação e humanização, se esforça para desmitificar 

e desvelar a realidade por meio da criticidade, criatividade, estimulando a reflexão e a 

mudança. 

A proposta freireana de formação é crítica, centrada na prática, tendo como 

ponto de partida as necessidades dos educadores alicerçadas no movimento de ação-

reflexão-ação, em que professores e alunos tornam-se sujeitos da prática 

transformadora. Tal formação envolve diversas ações, não se restringindo apenas a 

refletir mecanicamente a prática, mas, sobretudo, fazer uma reflexão crítica e 

consciente das necessidades e problemas dos professores. O diálogo, a comunicação 

entre os sujeitos, constitui o elemento fundamental e inicial dessa formação. 

Freire critica a perspectiva equivocada de formação por treinamentos, 

reciclagens, cursos, palestras, oficinas aligeiradas, recusando o papel das professoras 

de puras seguidoras dóceis dos pacotes26, que “sabichões e sabichonas produzem 

em seus gabinetes” (FREIRE, 2008a, p. 16). A postura posta em crítica é autoritária e 

demonstra a descrença em relação à possibilidade que as professoras têm de saber 

e criar, retirando, portanto a sua autonomia e a autonomia da escola, impedindo de 

formar alunos livres, críticos e criativos. 

Freire ressalta que o momento fundamental, a essência da formação 

permanente, é a reflexão sobre a prática para melhorá-la. A formação permanente vai 

além do treinamento, aperfeiçoamento e capacitação, uma vez que é uma formação 

comprometida com a reflexão sobre a prática numa perspectiva crítica e 

transformadora. 

Nessa linha de pensamento, A. M. Saul e Silva (2009, p. 238) destacam que 

“a formação do educador de que trata Paulo Freire vem, em sua obra, 

deliberadamente adjetivada. Trata-se da formação permanente, que difere do conceito 

de formação continuada, de reciclagem e de treinamento”.  

Freire (2015a) concebe a formação do educador como permanente o que 

implica a compreensão do ser humano como inconcluso e finito. A consciência do 

                                                           
25 Na concepção da educação problematizadora, a função do educador que problematiza o objeto de 
ensino é a de possibilitar aos educandos condições para superar o conhecimento no nível da opinião 
(doxa) pelo verdadeiro conhecimento (logos). Para a educação problematizadora, aprender é um ato 
de conhecimento da realidade. A aprendizagem provém da realidade concreta, da situação real vivida 
pelo educando e que passa a ter sentido se resultar da aproximação critica dessa realidade. 
26 Pacotes significam leis ou decretos baixados para determinados fins. No Brasil, país marcado por 
uma tradição burocrática, são numerosos e efêmeros.   
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inacabamento e da incompletude dos homens propicia infinitas possibilidades e 

projetos a serem realizados na busca incessante do “ser mais”. Isto torna possível a 

educação e a formação, ao longo da sua existência.  

 

A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa 
posição política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é 
permanente na razão, de um lado, da finitude do ser humano, de outro, 
da consciência que ele tem de sua finitude. Mais ainda, pelo fato de, 
ao longo da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber 
que vivia, mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. 
A educação e a formação permanente se fundam aí (FREIRE, 2015a, 
p.25). 

   

Conforme Freire, “esta busca do ser mais, porém, não pode realizar-se, no 

isolamento, no individualismo, mas na comunhão, na solidariedade dos existires, daí 

que seja impossível dar-se nas relações antagônicas entre opressores e oprimidos” 

(FREIRE, 2013a, p. 105).  

Assim, a formação permanente de educadores precisa ser concretizada no 

coletivo de professores e possibilitar a construção de conhecimentos sistematizados, 

valores, atitudes e fomentar o diálogo entre os educadores para a troca de vivências 

e experiências. É uma oportunidade de refletir acerca das concepções e fragmentos 

de teorias implícitas no fazer docente.  

A formação permanente precisa ser entendida como um movimento dialético 

de ação-reflexão-ação. Considerando a unidade teoria e prática, não pode ser limitada 

a treinamento de um conjunto de técnicas e métodos de ensino, mas um momento 

essencial para a análise e reflexão da prática para aprimorá-la. 

O professor, na perspectiva freireana, é o sujeito de conhecimento e da sua 

prática, cabendo a ele criá-la e recriá-la constantemente. A natureza formadora da 

docência não pode ser reduzida a um processo técnico e mecânico de transferir 

conhecimento. O autor entende que [...] “faz parte da natureza da prática docente a 

indagação, a busca, a pesquisa. O que se precisa é que, em sua formação 

permanente, o professor se perceba e se assuma, porque professor, como 

pesquisador” (FREIRE, 2016, p. 30).  

A formação de educadores é um processo amplo e constante que se realiza 

no transcurso do desenvolvimento profissional docente. Dessa forma, a nossa 

preocupação concentra-se na formação permanente de professores por acreditar ser 

necessária uma maior atenção em virtude dos desafios, problemas e necessidades 
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que eles enfrentam na escola pública hoje, marcada por contradições, incertezas, 

dilemas e conflitos.  

Formar professores na perspectiva permanente contribui para a educação 

problematizadora, capaz de formar sujeitos que consigam fazer uma leitura crítica do 

mundo, do contexto, buscando superar a concepção de formação docente que reduz 

a autonomia do professor sobre o seu trabalho, sua capacidade de refletir criticamente 

a realidade na qual está inserido. Contribui também para a construção de uma escola 

democrática.  

Em virtude da natureza da profissão docente, entende-se que a formação 

permanente é importante e necessária, porque traz em si a possibilidade de produzir 

mudanças no fazer docente, uma vez que propicia repensar e refazer teorias e 

práticas por meio da problematização, diálogo, discussão e análise. 

A formação do educador se faz e se refaz, porque é um processo incompleto, 

e incessante na sua trajetória de vida. Nessa perspectiva, os educadores precisam 

ser sujeitos da sua própria formação, repensar o seu saber-fazer para que possam 

entender os seus limites, as suas possibilidades e conscientizar-se da necessidade 

premente da formação permanente.  

Freire compreende que o papel social da educação é fazer com que os 

homens sejam sujeitos por meio da reflexão crítica sobre sua realidade, sua situação 

concreta, comprometidos e prontos a interferir nesta para mudá-la. Defende que “[...] 

formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de 

destrezas” (FREIRE, 2016, p. 16). 

Em Professora sim, tia não (2008a), Freire faz um alerta para que os 

professores reconheçam a relevância social e política e a dignidade da profissão 

docente: “[...] E é em torno disso que deve insistir esta luta, difícil e prolongada, e que 

implica a impaciente paciência dos educadores e a sabedoria política de suas 

lideranças” (FREIRE, 2008a, p. 49).  

A profissão docente requer uma luta cotidiana pela relevância da tarefa dos 

educadores, pela construção de uma sociedade democrática, igualitária, sem 

opressão, que supere o racismo, o preconceito e a falta de ética tão presentes na 

realidade atual. 

Discutir sobre a formação permanente de educadores implica uma dimensão 

importante: a formação política. Assim como não se pode falar de uma prática 

pedagógica neutra, isenta de intencionalidade, valores, finalidade e objetivos, também 
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não se pode falar em formação de professores como um fenômeno isolado e alheio à 

formação política. A formação, nessa perspectiva, é política, porque busca a 

transformação democrática da sociedade, tem o compromisso com as classes 

populares, luta pela superação das injustiças sociais, da opressão e da dominação 

dos homens e caminha na direção da construção de uma sociedade mais justa e 

solidária.  

É importante superar as propostas de formação rígidas, descontextualizadas 

que não propiciam e não criam espaços para a reflexão. Uma formação caracterizada 

no modelo de pacotes impostos aos professores, que impede a consciência crítica e 

criadora, tornando-os seres acomodados, ajustados, inviabilizando a autonomia 

docente. Nesse sentido, Freire propõe que se faça a denúncia de situações 

opressoras. 

 

É preciso gritar alto que, ao lado de sua atuação no sindicato, a 
formação científica das professoras iluminada por sua clareza política, 
sua capacidade, seu gosto de saber mais, sua curiosidade sempre 
desperta são dos melhores instrumentos políticos na defesa de seus 
interesses e de seus direitos (FREIRE, 2008a, p. 15-16). 

 

A formação, sob essa ótica, é um processo de desenvolvimento, ao longo da 

vida do educador. É uma formação que tem uma dimensão ética, política e 

profissional, uma vez que o educador deve se preparar, antes mesmo de iniciar a 

docência.  

A dimensão ética consiste em refletir o sentido do que se faz, da sua 

capacidade de valorar, de escolher, de decidir, de agir e de intervir. No seu percurso 

pessoal/profissional, o professor constrói valores, regras, normas, conhecimentos, 

ideias.    

A dimensão política é o reconhecimento de que a educação é um ato político; 

portanto, a educação não é neutra. Há que se ter clareza de questões fundamentais: 

a favor de quem e do quê, contra quem e contra o quê fazemos a educação. Esta 

dimensão tem o compromisso com a construção da cidadania, da democracia e da 

emancipação dos homens. 

Quanto à dimensão profissional, a profissão docente requer uma busca 

permanente pela formação. Estar num movimento de procura implica ter a consciência 

de que somos seres incompletos e como tal não podemos parar de aprender, de 

estudar, de pesquisar, de interrogar e de problematizar a realidade. 
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Em sintonia com o pensamento de Freire, os autores A. M. Saul e A. Saul 

entendem que: 

 

A proposta de formação permanente tem como exigência o trabalho 
em um ambiente democrático que permita ao professor ter voz, 
ampliar suas compreensões sobre a escola e a comunidade escolar, 
desvelar as situações-limite por ele vivenciada em sua prática 
docente, admirar os avanços que estão sendo conquistados e os 
espaços possíveis de luta (SAUL; A. M; SAUL, A., 2013, p. 16). 

 

A formação permanente para ser concretizada necessita ser realizada em um 

espaço democrático, autônomo, em que o educador possa falar das suas 

necessidades, dificuldades e problemas advindos da prática. É necessário que o 

educador considere a escola como um ambiente de relações humanas e sociais, 

aberta ao diálogo e com possibilidades de luta e de mudanças. 

Freire (2001a), nas suas reflexões, alerta que a formação do educador vem 

sendo negligenciada e que não é possível pensar em mudar a fisionomia da escola 

para se tornar alegre, competente e rigorosa sem pensar na formação permanente do 

educador. Um dos pressupostos da formação permanente é justamente a inserção na 

escola, mas isso não impede que as ações de formação aconteçam em outros 

espaços educativos. 

Nessa direção, a preocupação central do educador27, como Secretário de 

Educação da cidade de São Paulo (1989-1991), na gestão da prefeita Luiza Erundina 

de Sousa, era a formação permanente dos educadores. Defendia uma formação cujo 

fundamento era a reflexão da prática pedagógica: “...o diálogo se dará em torno da 

prática das professoras. Falarão de seus problemas, de suas dificuldades e, na 

reflexão realizada sobre a prática de que falam, emergirá a teoria que ilumina a 

prática” (FREIRE, 2001a, p. 39).  

O autor parte do princípio de que ninguém nasce educador, mas se faz 

educador, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática. A formação 

permanente é um movimento contínuo em que o educador precisa estar sempre em 

processo de busca, analisando e melhorando a sua ação docente. 

                                                           
27 Paulo Freire assumiu o cargo de Secretário da Educação, no Município de São Paulo, no período 
1989 a 1991. A política educacional por ele proposta foi mantida pelo professor Mario Sergio Cortella, 
indicado por Freire e pela prefeita, para prosseguir na Secretaria até o final do mandato de Luiza 
Erundina de Sousa. Por isso, todo o período dessa gestão é conhecido como ‘gestão Paulo Freire’.   
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Freire entende que a melhora da educação implica a formação permanente 

de educadores, fundada na análise da prática pensada de forma natural, com 

profissionais qualificados para perceber a teoria embutida na prática, que, na maioria 

das vezes, o professor não percebe ou se percebe, não conseguindo assumi-la.  

Freire defendia também uma formação científica, pedagógica e política do 

educador, rejeitando os “pacotes” elaborados por especialistas para serem seguidos 

à risca pelos professores, desrespeitando a sua capacidade crítica, o seu 

conhecimento, a sua prática. Uma prática de formação pautada em modelos rígidos, 

verticais, em que não há espaço para o questionamento, curiosidade, dúvida e crítica.  

A sua gestão tinha como objetivo implementar uma política curricular com 

compromisso de construir uma escola pública popular, democrática, autônoma, com 

a participação ativa de professores, alunos, gestores e a família.  

Freire (2001a) trabalhou com vistas à reformulação curricular na rede 

municipal de São Paulo. Para ele, a reformulação do currículo não pode ser elaborada, 

“por uma elite iluminada” no formato de pacotes, para serem colocados em ação por 

meio de instruções, mas, como um processo político-pedagógico, democrático, com a 

participação de diretoras, coordenadoras, professoras, zeladoras, merendeiras, 

famílias, docentes universitários de diversas áreas do conhecimento e lideranças 

populares, tendo o diálogo como pressuposto e prática. 

De acordo com A. M. Saul (1998) foram quatro os eixos da proposta 

Reorientação Curricular da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo: 1) a 

construção coletiva, que consistia de um amplo processo participativo nas decisões e 

ações relacionadas ao currículo; 2) o respeito ao princípio da autonomia da escola, 

que permitia o resgate e a valorização de práticas, a criação e recriação de 

experiências escolares que favorecessem a diversidade; 3) a valorização da unidade 

teoria-prática num movimento constante de ação-reflexão-ação dos educadores, 

educandos e de outros sujeitos envolvidos com a prática educativa e 4) a formação 

permanente dos profissionais do ensino desenvolvida com base em uma análise 

crítica do currículo em ação buscando identificar os pontos críticos que requeriam 

fundamentação, revisão de práticas e  superação das mesmas. 

Na visão de A. M. Saul e Silva (2009, p. 226), “a melhoria na qualidade da 

educação pública municipal pressupôs também mudanças nas relações internas da e 

na relação escola/população. A escola deveria estar voltada para a formação social e 

crítica, em busca de uma sociedade democrática”.  
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Freire (2001a) tinha a intenção de mudar a “cara da escola”. Essa era a forma 

coloquial que ele empregava para expressar a mudança da fisionomia da escola. Uma 

escola pública criativa na qual tem lugar de destaque a apreensão crítica do 

conhecimento significativo por meio do diálogo, que ensine conteúdos e a pensar 

certo. Pensar certo, na sua concepção, “implica o compromisso da educadora com a 

consciência crítica do educando, cuja ‘promoção’ da ingenuidade não se faz 

automaticamente” (FREIRE, 2016, p. 31).  

Na formação permanente proposta por Freire, são eixos fundamentais a 

relação dialógica e a reflexão sobre a prática, a partir das dificuldades enfrentadas 

pelos educadores no cotidiano da escola e da sala de aula. Essa formação tem um 

caráter político e transformador na busca de uma escola crítica, democrática que vise 

a superar o elitismo autoritário, comprometendo-se com as classes populares.  

No seu programa de formação de educadores, quando esteve à frente da 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (1989-1991), Freire ressaltava que:  

 

Os educadores necessitam de uma prática político-pedagógica séria 
e competente que responda à nova fisionomia da escola que se busca 
construir [...]. Será privilegiada a formação que se faz no âmbito da 
escola, com pequenos grupos de educadores ou grupos ampliados, 
resultantes do agrupamento das escolas próximas. Este trabalho 
consiste no acompanhamento da ação-reflexão-ação dos educadores 
que atuam nas escolas; envolve a explicação e análise da prática 
pedagógica, levantamento de temas de análise da prática que 
requerem fundamentação teórica e reanálise da prática pedagógica 
considerando a reflexão sobre a prática e a reflexão teórica (FREIRE, 
2001a, p.81). 

 

A gestão Paulo Freire propôs uma formação focalizada na escola, tendo como 

ponto de partida a prática das professoras, alicerçada no movimento de ação-reflexão-

ação. Formar professores nessa perspectiva significa proporcionar, aos educadores, 

a reflexão e a análise da prática pedagógica, a partir das necessidades e dos 

problemas concretos de modo a descobrir e avaliar as teorias implícitas em suas 

ações para a sua melhoria e aprimoramento.  

Freire entendia que a universidade tinha uma responsabilidade social a 

cumprir, tanto em relação ao Ensino Fundamental quanto ao ensino médio, como 

também uma contribuição essencial no que se refere à compreensão do 

conhecimento, bem como nas questões de formação dos profissionais que atuam nas 

redes de ensino. 
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A colaboração entre universidade e escola é fundamental, uma vez que 

permite à universidade se apropriar do conhecimento da realidade e possibilita 

repensar o seu ensino e a sua pesquisa.  

O trabalho colaborativo entre pesquisadores da universidade e os professores 

da escola pode apontar para a descoberta de caminhos mais efetivos para alcançar 

um ensino de qualidade, que contribuam para uma aprendizagem significativa para os 

alunos. 

O esforço de pesquisar conjuntamente aproxima universidade e escola, 

contribui para a articulação entre teoria e prática, possibilitando aos professores das 

escolas o aprendizado da pesquisa e, consequentemente, favorece a busca da 

autonomia profissional. 

O programa de formação de educadores de Freire foi orientado pelos 

seguintes princípios: 

 

1) O educador é o sujeito de sua prática, cumprindo a ele cria-la e 
recriá-la; 
2)    A formação do educador deve instrumentalizá-lo para que ele crie 
e recrie   a sua prática através da reflexão sobre o seu cotidiano; 
3)  A formação do educador deve ser constante, sistematizada, porque 
a      prática se faz e se refaz; 
4) A prática pedagógica requer a compreensão da própria gênese do      
conhecimento, ou seja, de como se dá o processo de conhecer; 
     5)  O programa de formação de educadores é condição para o 
processo de    reorientação curricular da escola (FREIRE, 2001a, p. 
80). 

 

Esse programa de formação de educadores teve como eixos básicos: 

 

1) A fisionomia da escola que se quer, enquanto horizonte da nova 
proposta pedagógica; 

2) A necessidade de suprir elementos de formação básica aos 
educadores nas diferentes áreas do conhecimento humano; 

3) A apropriação, pelos educadores, dos avanços científicos do 
conhecimento humano que possam contribuir para a qualidade da 
escola que se quer (Ibidem, p. 80). 

 

Freire elaborou uma proposta de formação crítica, tendo como foco a prática, 

por meio da reflexão dos problemas vivenciados pelos professores. Defendia a 

formação permanente do educador, de modo sistemático e destacava a importância 

desse profissional ter acesso e se apropriar dos conhecimentos científicos e 

tecnológicos produzidos na sociedade. 
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Essa concepção de formação potencializa uma postura crítica frente às 

abordagens de formação que se apresentam fragmentadas, no formato de oficinas, 

cursos e palestras que não conseguem captar as reais necessidades dos professores. 

Como gestor público, Freire comprometeu-se com a defesa de uma 

administração democrática, em favor da autonomia da escola. Ele entendia que era 

preciso descentralizar as decisões, com um maior nível de participação de 

professores, alunos, dos pais, das mães, da comunidade local. Dessa forma, mantém 

a coerência com seu sonho político, sua utopia. Em relação à formação de 

professores, ressalta que: 

 

Era preciso reorientar a política de formação dos docentes, superando 
os tradicionais cursos de férias em que se insiste no discurso sobre a 
teoria, pensando-se em que, depois, as educadoras põem em prática 
a teoria de que se falou no curso pela prática de discutir a prática 
(FREIRE, 2015a, p. 87-88). 

 

Vale ressaltar que ainda predominam ações de formação voltadas para a 

realização de palestras, cursos, seminários, oficinas, utilizando métodos 

transmissivos, de caráter bancário em que os temas e os conteúdos ali tratados não 

refletem as necessidades formativas dos docentes. Nesse sentido, é preciso romper 

com os modelos tradicionais de formação que desconsideram e se distanciam da 

realidade dos professores e criar práticas de formação centradas na escola e 

pautadas nas situações dos educadores. 

Nessa linha de pensamento, Santiago e Batista Neto (2011) afirmam que a 

perspectiva de educação e formação em Freire se diferencia de outras, a partir de 

algumas exigências que ela faz em relação ao projeto que reivindica e a que se 

propõe. Essas exigências estão presentes na obra de Paulo Freire e funcionam como 

aportes para a reflexão e para as vivências que os autores consideram como 

princípios úteis aos processos formadores. São eles: 

 

1) A formação seja ela inicial ou continuada solicita um contexto de 
problematização da realidade; 
2) A escuta como fundamento do diálogo é uma prática e também 
um conteúdo indispensável no processo de formação; 
3) O tempo é uma dimensão fundamental para a materialidade das 
políticas e da intencionalidade educativa; 
4) A relação dialógica é a expressão da relação teoria-prática que 
traduz a concretude de uma concepção formadora (SANTIAGO; 
BATISTA NETO, 2011, p. 9). 
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A problematização nesse projeto de educação é uma exigência da formação 

de professores, tanto do conteúdo programático quanto da prática docente. Na 

perspectiva de Santiago e Batista Neto (2011, p. 9) “problematizar é tomar a educação 

e seu projeto cultural, histórico e socialmente situados, como objeto sobre e a partir 

do qual reflete o educador em formação”. Para tanto, não devemos tomá-los como 

realidade pronta e acabada, mas como ato de conhecimento que necessita da 

aprendizagem sobre o pensar, o refletir rigoroso, crítico e problematizador. Aprender 

a pensar o real e com o real não significa pensá-lo isoladamente ou reduzi-lo a um 

conjunto de métodos e técnicas do pensar, mas, sobretudo “pensar certo”, estimular 

a dúvida, o questionamento, a curiosidade e a busca pelo conhecimento. 

A problematização tem como ponto de partida o desenvolvimento de estudo 

do contexto/realidade de forma individual e coletiva que envolvendo pessoas, grupos 

ou circunstâncias, cria situações de aproximação sucessiva com a realidade por meio 

de diversos ângulos. Dessa forma, a problematização pode orientar as demandas de 

ações e intervenções. Problematizar, nesse sentido, implica mais que construir 

perguntas ou dar respostas a perguntas, mas também requer reflexão, discussão, 

realização de levantamentos e estudos dos materiais disponíveis. 

Nessa direção, Santiago e Batista Neto (2011) compreendem que: 

 

A formação de professores numa perspectiva histórico-crítica requer a 
criação e a organização de situações problematizadoras da realidade, 
levando em consideração os dados de objetividade-subjetividade dos 
sujeitos e suas circunstâncias. Ela não se limita a aprendizagens de 
conteúdos disciplinares, embora não os exclua, ela não cessa na 
aquisição de metodologias do ensinar e do aprender, embora não as 
considere, ela não se restringe ao domínio de um saberfazer 
pedagógico, embora não o descarte (SANTIAGO; BATISTA NETO, 
2011, p. 10). 

 

A formação de professores alicerçada na problematização exige o 

conhecimento da realidade, do contexto e requer reflexão, estudo e análise crítica 

para a transformação e reinvenção. 

A escuta, como fundamento do diálogo, é uma prática e também um conteúdo 

imprescindível no processo de formação de educadores. É importante destacar que 

não há exercício do diálogo sem o exercício da escuta, nem sem o silêncio como uma 

atitude fundamental no espaço da comunicação. É escutando que se aprende a falar, 

a dialogar, a discutir e defender pontos de vista.  Por essa razão, em Freire, é possível 
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compreender a escuta como atitude, como saber fundamental da formação e como 

prática pedagógica docente. 

Com base nessa compreensão, Freire (2001a, p. 35) ressalta a importância 

do “ouvir meninos e meninas, sociedade de bairro, pais, mães, diretoras, delegados 

de ensino, professoras, supervisoras, comunidade científica, zeladoras, merendeiras 

etc.” Isto é, a escuta das pessoas que estão envolvidas com a educação em todos os 

níveis. Escutar significa, portanto, não colocar à disposição os ouvidos, mas 

disponibilizar a atenção ao outro por meio de vários procedimentos. 

O escutar como um saber indispensável ao trabalho docente, na pluralidade 

de modos, significa o exercício do falar com disponibilidade permanente para abertura 

à fala do outro e não apenas como capacidade auditiva. É o exercício da prática 

dialógica. 

Dessa maneira, falar/escutar em sala de aula implica criar condições 

favoráveis para que as pessoas possam falar de suas vidas, das suas angústias, de 

suas experiências, dos seus anseios, dos seus interesses, dos seus sonhos e 

projetos. Por essa razão, para Freire, a disponibilidade permanente à escuta é um 

princípio, um conteúdo da formação humana e profissional, como também prática 

pedagógica. 

O tempo é uma dimensão fundamental para a materialidade das políticas 

educativas e da intencionalidade escolar. Constitui-se conteúdo e atitude na formação 

de professores, apesar de muitas vezes não constar nos programas de formação de 

professores. Todavia, é no tempo/espaço que o processo de formação se concretiza 

na dimensão inicial e continuada.  

O tempo é a materialidade da organização e do funcionamento da escola, 

tecendo as interações sociais e as relações escolares, efetivando com os sujeitos da 

educação o movimento que dá vida e concretude às finalidades educativas. Portanto, 

é no tempo e com o tempo que a escola cumpre sua função social e traz consigo a 

possibilidade de contribuir para uma formação humanizadora ou negá-la.   

Assim, o tempo escolar está para além da sala de aula. Constitui-se tempo 

histórico, institucional, político e pedagógico que integra os conteúdos programáticos 

e envolve a experiência dos sujeitos da prática pedagógica. É nesse sentido que 

decorre a sua importância como conteúdo da formação de educadores. 

A relação dialógica é a expressão da relação teoria-prática e traduz a 

concretude de uma concepção formadora. Essa relação se caracteriza pela 
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horizontalidade e constitui-se como um novo olhar sobre a relação entre educador e 

educando como seres de direitos, históricos e sociais, reconhecendo a diversidade 

como condição do humano. 

 

Permite o respeito à cultura do aluno, à valorização do conhecimento 
que o educando traz, enfim, um trabalho a partir da visão do mundo 
do educando é sem dúvida um dos eixos fundamentais sobre os quais 
deve se apoiar a prática pedagógica de professores e professoras 
(FREIRE, 2001a, p. 82). 

 

Os conteúdos importantes para a formação de educadores constituem a 

prática docente e fazem parte da discussão do caráter político da educação. Os 

conteúdos, as formas de mediação e as justificativas de qualquer prática docente, na 

perspectiva freireana, ultrapassam uma prática de acomodação para se desenvolver 

uma prática da inquietação. Uma prática que busca “inquietar os educandos, 

desafiando-os para que percebam que o mundo dado é um mundo dando-se e que, 

por isso mesmo, pode ser mudado, transformado, reinventado” (Ibidem, p. 30). 

Portanto, é possível afirmar que essa prática docente crítica se encontra na obra de 

Freire como proposição e vivência de formação.  

 

 

2.2. Trama conceitual freireana focalizada na formação permanente de 

educadores   

 

A Cátedra Paulo Freire trabalha, desde o ano de 2001, com tramas  

conceituais freireanas28, uma construção teórico-metodológica que têm dupla 

finalidade:  

 

A primeira delas é ajudar o pesquisador a visualizar como os conceitos 
freirianos podem ser articulados para atender aos propósitos de sua 
pesquisa: compreender um fenômeno ou uma situação, propor ou 
avaliar políticas e práticas educativas. A segunda tem a função 
didática, ou seja, pode ser utilizada em situações de ensino-
aprendizagem para a compreensão e aprofundamento da obra 
freireana (SAUL, A. M; SAUL, A. 2013, p. 108). 

                                                           
28 Para A. M. Saul e A. Saul (2013) a construção da trama conceitual freireana é uma forma de trabalhar 
os conceitos apresentados na obra de Paulo Freire de modo relacional e “não olhar as palavras 
isoladamente, mas na moldura das tramas às quais se encontram imbricadas. Isso permite uma 
compreensão totalizante e dinâmica dos conceitos, explorando suas relações de interdependência e 
diferentes ângulos de explicação e análise [...] (SAUL, A. M.; SAUL, A., 2013, p.107). 
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A trama conceitual elaborada, no decorrer das aulas da Cátedra Paulo Freire, 

constitui uma forma de trabalhar a relação dos conceitos apresentados na obra de 

Freire.  

 

As tramas conceituais consistem em uma explicitação esquemática 
das articulações possíveis entre um conceito central (escolhido pelo 
pesquisador ou grupo-classe) como ponto de partida para a reflexão, 
relacionando outros conceitos a esse central. Todos esses conceitos 
são selecionados com base nos interesses e necessidades do autor 
da trama, devendo ser rigorosamente compreendidos no contexto da 
proposição da obra de Paulo Freire (SAUL, A.M.; SAUL, A., 2012, p. 
106). 

 

O desafio, ao trabalhar com a trama freireana, requer muita atenção e não 

focar os conceitos de forma isolada, além do respeito à lógica interna da sua obra, 

que busca inspirar ações de transformação. Nessa perspectiva, as propostas de 

transformação apresentam-se como experiências exitosas, promovendo a reinvenção 

do legado freireano e constatando a atualidade do pensamento de Freire nas 

diferentes áreas do conhecimento pela diversidade de trabalhos teórico-práticos que 

se desenvolvem, tomando sua prática como referência. 

 

A elaboração de tramas conceituais freirianas para o desenvolvimento 
de pesquisas, ou em contextos de ensino-aprendizagem, requer do 
pesquisador/educador a construção de representações que incluem 
conceitos que se unem, uns aos outros, a partir de um conceito central 
(SAUL, A. M.; SAUL, A.,2012, p. 108). 

 

Prosseguindo, os autores ressaltam que a trama conceitual freireana: 

 

Assume o compromisso com a radicalidade do pensamento de Paulo 
Freire e desafia o seu autor a explicitar quais são os conceitos 
fundamentais que demonstram a natureza, as condições de 
viabilização, os limites e a intencionalidade do conceito central a ser 
compreendido (SAUL, A. M.; SAUL, A., 2012, p. 102). 

 

No percurso da sua existência, os homens se deparam com os 

acontecimentos da vida, que compõem tramas historicamente situadas e sujeitas a 

diversos condicionamentos. A esse respeito, Freire (2011a, p.17-18) ressalta que “[...] 

chego com o corpo molhado de história, de marcas culturais [...] de tantas tramas 

juntei a marca de novos fatos, novos saberes, constituindo-se, então, em novas 

tramas”. Portanto, é preciso “puxar os fios” dessas tramas para compreendê-las e agir 
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em uma direção contrária no sentido de caminhar rumo à libertação e a superação 

das injustiças sociais. 

A construção da trama conceitual freireana norteará a produção e análise dos 

dados desta pesquisa. A trama foi construída a partir do interesse da pesquisadora, 

do seu objeto de estudo, cuja finalidade é compreender e analisar a formação 

permanente de educadores na perspectiva freireana. Considerando a variedade 

conceitual da obra de Freire, foi necessário fazer opções em relação aos conceitos 

selecionados para construir a trama.   

A trama compreende um conceito central, que, neste estudo, é a formação 

permanente. Os conceitos são representados por setas e palavras que buscam uma 

relação. O tema central está relacionado aos conceitos de consciência do 

inacabamento do homem, da busca do “Ser Mais”, que necessita da escuta, exige o 

diálogo, requer a participação, envolve o movimento ação-reflexão-ação e busca a 

transformação. 

A seguir, a representação da trama conceitual freireana. 

 

 

 

Figura 1: Trama conceitual freireana. 
Fonte: A pesquisadora. 
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2.2.1. Formação permanente pressupõe consciência do inacabamento, da 

busca do “Ser Mais” 

  

A formação permanente tem por fundamento o entendimento e o 

reconhecimento da consciência do inacabamento e da incompletude dos homens que 

os impulsionam na direção da busca do “Ser Mais”.  

Nessa perspectiva, Freire (2012) compreende que: 

 

A educabilidade humana se alicerça na finitude, que implica nos 
tornamos conscientes. Para que a finitude, que implica processo, 
reclame educação, é preciso que o ser nela envolvido se torne dela 
consciente. É a consciência do inacabamento que torna o ser 
educável. O inacabamento sem a consciência dele engendra o 
adestramento e o cultivo (FREIRE, 2012, p. 123-124, grifos do autor). 

 

A consciência do princípio da finitude do ser humano e da sua inconclusão 

potencializa a educação. É um processo que tem início na busca pelo “Ser Mais”, na 

nossa capacidade de perceber o mundo, de compreendê-lo, por meio da curiosidade, 

pela procura da razão de ser dos fatos, numa atitude crítica e reflexiva. Freire destaca 

que “este é um saber fundante da nossa prática educativa, da formação docente, o da 

nossa inconclusão assumida” (FREIRE, 2016, p. 57).  

Desse modo, o processo de formação é multifacetado, plural, complexo, 

constante, que tem início e nunca tem fim. Nesse sentido, Freire afirma ser importante 

que “[...] desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro 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” (FREIRE, 2016, p. 25). 

Freire, mais uma vez, convida à reflexão quando se refere à formação 

permanente. A sua posição é enfática: 

 

Seria realmente impensável que um ser assim, “programado para 
aprender”, inacabado, mas consciente de seu inacabamento, por isso 
mesmo em permanente busca, indagador, curioso em torno de si e de 
si no e com o mundo e com os outros; porque histórico, preocupado 
sempre com o amanhã, não se achasse, como condição necessária 
para estar sendo, inserido, ingênua ou criticamente, num incessante 
processo de formação. De formação, de educação que precisamente 
devido à invenção social da linguagem conceitual vai muito mais além 
do que o treinamento que se realiza entre os outros animais (FREIRE, 
2015a, p. 25). 
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O processo de formação de professores é constante, não finaliza com a 

conclusão do curso de graduação ou em qualquer outro determinado período de 

tempo.  A formação permanente envolve várias ações, principalmente a reflexão 

crítica e consciente sobre a prática que permite fazer uma leitura do contexto no qual 

está inserida. Uma formação que tem como princípio o diálogo, que permite realizar 

momentos de trocas, compartilhamentos de ideias, conhecimentos, crenças, sonhos, 

projetos, na direção de uma práxis transformadora da realidade. 

 

 

2.2.2. Formação permanente necessita escuta 

 

A escuta é um dos saberes fundamentais e necessários à prática educativa 

proposta por Freire na Pedagogia da Autonomia (2016). A escuta consiste na 

disponibilidade do sujeito para a abertura à fala do outro. O sujeito necessita possuir 

as qualidades ou virtudes necessárias para que ocorra a verdadeira escuta, tais como 

amorosidade, respeito aos outros, tolerância e humildade. 

Nessa ótica, a escuta é um componente importante na formação dos 

educadores. É essencial saber escutar as necessidades, os problemas e as 

dificuldades enfrentados pelos educadores na prática pedagógica, pois saber escutar 

contribui também para saber falar com alunos, professores, funcionários, com a 

família e a equipe gestora da escola. Assim se constrói e se pratica uma escuta 

paciente e crítica do outro.  

O educador que escuta, aprende e transforma o seu discurso dirigido ao 

aluno, ao falar com ele. Freire afirma que escutar vai mais além da possibilidade 

auditiva de cada um. Para ele significa “a disponibilidade permanente por parte do 

sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do 

outro” (FREIRE, 2016, p. 117).  

Freire (2001a, 43) alerta que “é preciso que falem a nós, de como veem a 

escola, de como gostariam que ela fosse; que nos digam algo sobre o que se ensina 

ou não se ensina na escola, de como se ensina. Ninguém democratiza a escola 

sozinho, a partir do gabinete do secretário”. Dessa forma, um dos desafios da 

formação de educadores é a inclusão nas suas agendas da prática da escuta dos 

anseios, interesses e inquietações, valorizando as diferentes linguagens e gestos. 
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A escuta favorece uma atitude de respeito mútuo de professores e alunos. É 

o exercício da prática dialógica. Ao escutar o aluno em suas dúvidas, dificuldades e 

inquietações o educador aprende a falar com ele. Freire nos ensina que “é ouvindo o 

educando, tarefa inaceitável pela educadora autoritária, que a professora democrática 

se prepara cada vez mais para ser ouvida pelo educando” (2008a, p. 88). Essa relação 

de respeitar e escutar o outro se refere ao direito à voz que educadores e educandos 

têm.  

Em um ambiente democrático, a voz dos professores e alunos requer limites 

éticos para não resvalar para o absurdo, por exemplo, o uso da voz para mentir, 

enganar, manipular e falsear a verdade. A escola democrática precisa ser acolhedora 

em ouvir os outros, ser tolerante e acatar as decisões tomadas pela maioria, no 

entanto, não deve faltar o direito de quem diverge de expressar suas posições 

contrárias. 

Em sintonia com o pensamento de Freire, A. M. Saul (2010, p.160) entende 

que “saber escutar é condição para o desenvolvimento de uma prática educativa 

democrática”. A escuta possibilita a capacidade de ouvir pessoas diferentes. A 

compreensão e o respeito do educador em relação aos conhecimentos do educando 

é um ato de escuta, a partir da leitura de mundo que ele tem. Essa prática de saber 

escutar exige do educador a aquisição de novos saberes, como a humildade, a 

tolerância, a solidariedade e o respeito ao outro.  

Nessa direção, Imbernón (2009) destaca a escuta como um dos princípios 

importantes na formação de professores. Para ele, deve-se criar um clima de escuta 

ativa e de comunicação, além de aprender de forma colaborativa, dialógica e 

participativa, isto é, analisar, avaliar e modificar-se em grupo. 

 

 

2.2.3. Formação permanente exige diálogo 

 

O diálogo é um dos temas centrais do pensamento de Freire e constitui-se 

condição imprescindível no processo formativo. Na concepção de Freire (2013a), “o 

diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, 

não se esgotando, portanto, na relação eu-tu” (p.109).  

O diálogo não é uma simples conversa ou uma forma de entretenimento ou 

para fazer amizades. Ao contrário, o diálogo pertence à natureza do ser humano, é 
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uma condição existencial. Como ensina Freire, “não é no silêncio que os homens se 

fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão” (FREIRE, 2013a, p. 44). Dizer 

a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos os homens. 

Para que ocorra efetivamente a relação dialógica, é necessário que ela esteja 

fundamentada no amor ao mundo e aos homens, na fé no poder do homem de criar e 

recriar e na relação horizontal baseada na confiança e na esperança.  

Freire, em Educação como prática da liberdade (2014a) reafirma os 

fundamentos do diálogo. 

 

Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da confiança. Por 
isso, só o diálogo comunica. E quando os dois polos do diálogo se 
ligam, com o amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem 
críticos na busca de algo. Instala-se, então uma relação de simpatia 
entre ambos. Só aí há a comunicação (FREIRE, 2014a, p. 141).  

 

A relação dialógica proposta por Freire é baseada no amor, que é um ato de 

coragem, compromisso, responsabilidade e comprometimento com a causa da 

libertação. O diálogo exige também a confiança em si e nos outros para a pronúncia 

do mundo. A falta de confiança inviabiliza o diálogo.  

A esperança é uma condição básica para que se concretize a comunicação 

entre os sujeitos. A esperança move o ser humano, é uma necessidade ontológica e 

um imperativo histórico. Os sujeitos dialógicos precisam ter esperança, senão o seu 

encontro é árido e vazio, como destaca Freire (2013a): 

 

Não é, porém, a esperança um cruzar de braços e esperar. Movo-me 
na esperança enquanto luto e, se luto com esperança, espero. Se o 
diálogo é o encontro dos homens para Ser Mais, não pode fazer-se na 
desesperança. Se os sujeitos do diálogo nada esperam do seu 
quefazer já, não pode haver diálogo. O seu encontro é vazio e estéril. 
É burocrático e fastidioso (FREIRE, 2013a, p. 114). 

 

Freire ressalta que não há diálogo se não existir uma intensa fé nos homens. 

Para ele, a dialogicidade pressupõe: 

 

Fé na vocação de ser mais, que não é privilégio de alguns eleitos, mas 
direito dos homens. [...] O homem dialógico, que é crítico, sabe que, 
se o poder de fazer, de criar, de transformar, é um poder dos homens, 
sabe também que podem eles, em situação concreta, alienados, ter 
este poder prejudicado. (FREIRE, 2013a, p. 112). 
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A dialogicidade implica o pensar crítico e, por essa razão, a fé é uma condição 

para a concretização do diálogo, pois sem a fé nos homens, no seu poder de fazer, 

refazer e transformar a realidade por meio da luta pela sua libertação, emancipação, 

o diálogo torna-se uma farsa, uma manipulação. 

  

O diálogo deve ser entendido como algo que faz parte da própria 
natureza histórica dos seres humanos [...]. O diálogo é o momento em 
que os humanos se encontram para refletir sobre sua realidade tal 
como a fazem e re-fazem. [...]. O diálogo não existe num vácuo 
político. Para alcançar os objetivos da transformação, o diálogo implica 
responsabilidade, direcionamento, determinação, disciplina, objetivos 
(FREIRE; SHOR, 2008b, p. 122-127). 

    

O diálogo, na concepção de Freire e Shor (2008b) constitui o centro da prática 

educativa que se pretende democrática, crítica, problematizadora e transformadora, 

uma vez que na relação dialógica os sujeitos confrontam argumentos, questionam, 

discutem, partilham saberes, experiências e vivências. O diálogo contribui para a 

formação de sujeitos livres, criativos, curiosos, indagadores e autônomos nos diversos 

contextos educacionais. O diálogo é o processo permanente do fazer docente. 

Freire (2011a) assinala também que não há como existir o diálogo se o 

professor tiver uma postura de todo poderoso. A autossuficiência é incompatível com 

o diálogo. Uma das características do diálogo é a humildade. A relação dialógica não 

anula a possibilidade de ensinar, ao contrário, constitui este ato, que se completa ao 

ato de aprender.  

Para a efetivação da relação dialógica é preciso ter clareza que o diálogo não 

é um “bate-papo” desinteressado, não é uma mera conversa ou uma imposição em 

que o professor se considere o detentor da palavra, sem dar a oportunidade para que 

o aluno se pronuncie, possa “dizer a sua palavra”, não é apenas uma fala sem objetivo 

entre professores e alunos. Nesse sentido, o diálogo pedagógico implica o conteúdo, 

na relação de aprendizagem entre educador e os educandos. 

O diálogo é fundamental no processo ensino-aprendizagem. Trata-se de uma 

relação que precisa ser alicerçada na confiança, seriedade e responsabilidade e que 

respeite os saberes de experiência dos educandos. Embora o professor seja diferente 

do aluno (pela sua formação, sua experiência e o seu papel no processo ensino-

aprendizagem) precisa levar em consideração o papel do aluno nesse processo.  
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Com o intuito de desencadear um verdadeiro diálogo na perspectiva de uma 

educação humanizadora e crítica, se faz necessária uma relação democrática, 

horizontal, respeitosa e de confiança no outro. Freire acrescenta que “não há diálogo 

verdadeiro, se não houver nos sujeitos um pensar verdadeiro. Pensar crítico [...]”. 

(FREIRE, 2013a, p. 114). Esse é um pensar que percebe a realidade como processo, 

em constante vir a ser e não como algo estático. Por essa razão, opõe-se ao pensar 

ingênuo, que se caracteriza pela interpretação simplificadora dos problemas e tem 

dificuldades para estabelecer o diálogo e argumentação racional. 

O diálogo em Freire é um pensar permeado pela criticidade e pela crença de 

fazer e refazer a realidade num movimento ininterrupto, em processo permanente de 

transformação. 

Na acepção de Freire (2012, p. 122), “a dialogicidade é uma exigência da 

natureza humana, de um lado; de outro, um reclamo da opção democrática do 

educador. No fundo, não há comunicação sem dialogicidade e a comunicação se acha 

no centro mesmo do fenômeno vital”. 

O autor enfatiza que o diálogo não é uma técnica para obter resultados, 

tampouco uma tática para fazer amizade com os alunos, pelo contrário, como parte 

da natureza humana, o diálogo se torna um fundamento do processo de libertação 

dos homens. Por meio do diálogo, os seres humanos se transformam cada vez mais, 

atuam criticamente e podem transformar a realidade.  

O diálogo não existe no vazio. Ele ocorre em determinado contexto e, para 

alcançar as finalidades da transformação, o diálogo envolve responsabilidade, 

respeito, disciplina, direcionamento e objetivos.  

 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem 
tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras 
verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir, 
humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo (FREIRE, 2013a, 
p. 108). 

 

A formação de professores precisa propiciar condições para que o educador 

possa falar e ser escutado também, pois o diálogo para ser verdadeiro não pode ser 

entendido apenas como uma troca de palavras, um bate papo ou um comunicado, 

mas, sobretudo, deve ser um compartilhamento de conhecimentos, ideias, crenças e 

sonhos entre os educadores. 
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Na sua dissertação de mestrado Educação dialógica freireana na trajetória de 

formação de estudantes do curso de Pedagogia da UFC: possibilidades e desafios, 

Silva (2013) entende que: 

 

Diante das contribuições trazidas por Paulo Freire e da necessidade 
de superação dos paradigmas educativos desumanizantes que ainda 
prevalecem, considera-se indispensável que a Educação Dialógica 
Freireana esteja presente durante a formação dos educadores(as) 
(SILVA, 2013, p.32). 

 

Vive-se numa sociedade que pouco se faz o uso da educação dialógica, um 

diálogo em que todos possam ouvir e serem ouvidos, mas uma sociedade que 

entende o diálogo como mera conversa, bate-papo ou comunicado, em que poucos 

possuem a palavra e, na maioria das vezes, se acham no direito de decidir por todos. 

 

 

2.2.4. Formação permanente requer participação 

 

A participação, como uma necessidade fundamental do ser humano, 

possibilita o desenvolvimento do pensar crítico e reflexivo, a capacidade de criar e 

recriar. A participação é uma habilidade que se aprende e se aperfeiçoa.  

Conforme Díaz Bordenave (1986), a participação tem diversos níveis. O nível 

informativo, menor grau de participação, consiste em receber comunicados sobre 

tomadas de decisões por parte dos dirigentes. No segundo nível, consulta-se os 

participantes solicitando críticas, opiniões, mas não há uma garantia que as suas 

sugestões, anseios sejam considerados no processo de tomada de decisões. No 

último nível, o mais elevado da participação, as propostas dos sujeitos são 

respeitadas, acatadas e valorizadas no processo decisório.  

Segundo Freire, a participação está relacionada ao compartilhar decisões, 

dividir o poder e ter a plena convicção política de seus atos. Significa que todos 

possam ter voz nos diferentes segmentos do poder. Para o autor, 

 

Para nós, a participação não pode ser a uma pura colaboração que 
setores populacionais devessem e pudessem dar à administração 
pública. Participação ou colaboração, por exemplo, através dos 
chamados mutirões por meio dos quais se reparam escolas, creches, 
ou se limpam ruas e praças. A participação para nós, sem negar este 
tipo de colaboração, vai mais além, implica por parte das classes 
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populares, “um estar sempre na História e não simplesmente nela 
estar representadas”. Implica a participação política das classes 
populares através de suas representações ao nível das opções, das 
decisões e não só do fazer o já programado [...]. Participação popular 
para nós não é um slogan mas a expressão e, ao mesmo tempo, o 
caminho de realização democrática da cidade (FREIRE, 2001a, p. 75). 

 

A participação, nas ações de formação de professores, significa conhecer e 

valorizar necessidades e dificuldades dos educadores no seu fazer pedagógico em 

sala de aula, além disso significa também estimular o exercício constante do diálogo 

e da escuta sensível, de se colocar no lugar do outro, de respeitar as suas demandas 

e de buscar soluções para essas questões. 

Vale salientar que, a participação é uma vivência coletiva, que se aprende 

decidindo coletivamente, de modo que as decisões possam realmente expressar as 

necessidades sentidas pelos professores. 

Freire explicita a sua compreensão de participação: 

 

Participar é bem mais do que, certos fins de semana, “oferecer” aos 
pais a oportunidade de reparando deteriorações, estragos das 
escolas, fazer as obrigações do próprio Estado [...] Participar é discutir, 
é ter voz, ganhando-a na política educacional das escolas, na 
organização de seus orçamentos (FREIRE, 2001a, p. 127). 

  

É fundamental ter voz para o avanço da democratização na sociedade. Por 

essa razão, a participação não pode reduzir-se à prestação de serviços esporádicos 

para minimizar a responsabilidade do Estado de cumprir as suas funções. A 

autonomia da escola não implica o Estado se omitir do seu dever de oferecer 

educação de qualidade e em volume suficiente para atender a demanda social. As 

classes populares precisam lutar para que o Estado cumpra com o seu dever. 

A participação é um direito de todos e a escola é um importante espaço de 

formação para a participação e o exercício da cidadania. Participar contribui para o 

fortalecimento da consciência crítica, mas construir uma cultura da participação não é 

algo fácil. Segundo A. M. Saul e Silva (2014) o que ocorre na organização do fazer 

educativo convencional é a predominância da troca de interesses individuais, 

administrativos e funcionais das pessoas e minimizam o foco político-pedagógico dos 

momentos de construção coletiva da comunidade escolar, em que são negadas aos 

sujeitos uma participação efetiva. 
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A participação popular é uma ferramenta capaz de romper com a tradição de 

que só a elite é competente e sabe as necessidades e interesses da sociedade como 

um todo. Freire (2001a) era contra a convocação do povo na escola apenas para 

receber instruções, ameaças, repreensões e punições. Para ele, as classes populares 

precisam participar coletivamente na construção de um saber que leve em conta as 

suas necessidades e interesses. A escola é compreendida como um centro irradiador 

da cultura popular como também um espaço de organização política das classes 

populares. 

À proporção que aumenta a participação, constrói-se a democracia, o que 

implica práticas dialógicas, antiautoritárias e maior poder de decisão. Assim, a ação 

dos professores, coordenadores, diretores e funcionários no contexto escolar precisa 

ressaltar “uma educação para a decisão, para a responsabilidade social e política” 

(FREIRE, 2014a, p. 19). 

 

 

2.2.5. Formação permanente se faz com ação-reflexão-ação 

  

Ação-reflexão-ação é uma categoria fundamental no pensamento de Freire. 

Tal expressão significa o binômio da unidade dialética da práxis, ou seja, fora da práxis 

o conhecimento resulta idealista e o fazer torna-se algo meramente mecânico, sem 

reflexão.  Nas suas análises, Freire enfatiza a importância da práxis nas relações que 

o homem trava com o mundo, em virtude de existir como um “ser em situação”, atuante 

na realidade, criando e transformando constantemente o mundo.  “O homem é um ser 

da práxis, da ação e da reflexão” (FREIRE, 2013b, p. 30). Isto significa que o homem 

é um ser capaz de objetivar, apreender e penetrar a realidade, desdobrando-se na 

ação transformadora do mundo.  

 

Sendo reflexão e ação verdadeiramente transformadora da realidade, 
é fonte de conhecimento reflexivo e criação. Com efeito, enquanto a 
atividade animal, realizada sem práxis, não implica criação, a 
transformação realizada pelos homens a implica (FREIRE, 2013a, p. 
127-128). 

 

O ser humano, como ser de práxis, cria um mundo histórico-cultural para 

enfrentar os desafios no transcurso da sua existência, procura soluções críticas e 
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criativas, atuando e transformando a realidade, buscando continuamente por meio do 

trabalho e da ação propiciar condições de melhoria de vida na sociedade.  

Freire (2008a) salienta que a formação dos educadores implica a reflexão 

sobre a prática fundada na dialeticidade entre prática e teoria. 

  

[...] formação permanente autêntica – a que se funda na experiência 
de viver a tensão dialética entre teoria e prática. Pensar a prática 
enquanto a melhor maneira de aperfeiçoar a prática. Pensar a prática 
através de que se vai reconhecendo a teoria nela embutida. A 
avaliação da prática como caminho de formação teórica e não como 
instrumento de mera recriminação da professora (FREIRE, 2008a, p. 
14). 

 

O movimento dialético entre teoria e prática, prática e teoria, um ir e vir, por 

meio da reflexão crítica, possibilita uma avaliação das ações dos professores na 

perspectiva de melhorar a sua formação e não como instrumento de punição. 

 

[...] o saber que a prática docente espontânea ou quase espontânea, 
“desarmada”, indiscutivelmente produz é um saber ingênuo, um saber 
de experiência feito, a que falta a rigorosidade metódica que 
caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito. [...] O que se 
precisa é possibilitar que, voltando-se sobre si mesma, através da 
reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se como 
tal, se vá tornando crítica. (FREIRE, 2016, p. 39-40). 

 

A reflexão sobre a prática docente precisa ser rigorosa, por meio da 

curiosidade epistemológica, metódica, isto é, o olhar curioso, indagativo 

problematizador e crítico com o propósito de desvelar, conhecer e modificar a 

mencionada prática.  

A proposta freireana de formação permanente advoga uma formação pautada 

no processo de ação-reflexão-ação, em que o sujeito seja capaz de desenvolver uma 

postura crítica frente à realidade do seu tempo, considerando que ele é um ser 

histórico-social em constante construção do conhecimento.  

Para Freire, a compreensão da relação entre teoria e prática é de natureza 

teórica e por essa razão requer uma formação teórica para praticá-la. Portanto, “a 

prática de pensar a prática desprovida de sério e bem-fundado instrumental teórico se 

converteria num jogo estéril e enfadonho” (FREIRE, 2001a, p. 108). 

A teoria, quando desprovida de reflexão sobre a prática, tende a se converter 

em verbalismo ou intelectualismo. A teoria sem a prática não consegue refazer-se, 
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questionando-se a sua própria validade. Por outro lado, a prática sem a teoria “arrisca 

a perder-se em torno de si mesma” (FREIRE, 2001a, p. 29). Portanto, teoria e prática 

são indicotomizáveis. Nesse sentido, Freire evidencia que: 

 

No fundo, teoria e prática, em suas relações, se precisam e se 
completam. Nesse sentido, há sempre, embutida na prática, uma certa 
teoria escondida, como há, num projeto teórico nascendo não de uma 
prática concreta, a prática futura que avaliará a hipótese teórica 
(FREIRE, 2001a, p. 106). 

 

Teoria e prática se complementam, se relacionam, não há como separá-las. 

Por mais que predomine, no contexto educacional, a ideia da sobreposição de uma 

sobre a outra, ou a ideia da dicotomia entre teoria e prática ou, ainda, da valorização 

da teoria em detrimento da prática, elas estão imbricadas num processo dialético.  

 

[...] A própria tarefa de desvelar a prática, de examinar com 
rigorosidade ou não com que atuamos, de avaliar a exatidão de 
nossos achados, é uma tarefa teórica ou prática teórica. [...]. Pensar a 
prática enquanto tarefa teórica ou prático-teórica. Por isso, quanto 
mais penso criticamente, rigorosamente, a prática de que participo ou 
a prática de outro, tanto mais tenho a possibilidade, primeiro, de 
compreender a razão de ser da própria prática, segundo, por isso 
mesmo, me vou tornando capaz de ter prática melhor (FREIRE, 
2001a, p. 106-107). 

 

O pensar crítico acerca da prática docente é fundamental e necessário, 

porque possibilita rever, examinar com cuidado e rigor, tanto de forma individual ou 

coletiva, as ações cotidianas dos professores na direção de uma prática mais reflexiva 

e criativa Poderes Instáveis em Educação (1999), Gimeno Sacristán analisa a relação 

teoria e prática. O autor aponta que o sentido de uma relação desejada entre o 

pensamento e a atividade é uma resposta para entender o que move a ação educativa. 

 

De alguma forma, o conteúdo da confrontação teoria-prática é 
delimitado a partir das percepções das relações entre “os teóricos” e 
“os práticos”, dentro dos contextos respectivos nos quais uns e outros 
trabalham. O que resulta ser um problema complexo entre a ação e a 
compreensão tende a reduzir-se às relações dos dois, como se fizesse 
a cada um deles possuidor de todo o conteúdo que cabe em cada um 
dos termos da polaridade teoria-prática: a prática é o que fazem os 
professores, a teoria é o que fazem os filósofos, os pensadores e os 
pesquisadores da educação. Essa posição é claramente errônea: nem 
os primeiros são donos ou criadores de toda pratica, nem os segundos 
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o são de todo o conhecimento que orienta a educação (GIMENO 
SACRISTÁN, 1999, p. 21). 

 

Gimeno Sacristán questiona na relação teoria e prática o mito da teoria como  

harmonizadora para a melhoria do mundo da prática, destacando os desencontros e 

incompreensões, tendo em vista que os  estudiosos se colocam como senhores 

absolutos de domínio das suas áreas, quer seja do conhecimento, quer seja da 

prática. 

O autor delimita o território em que marcam as disputas entre teoria e prática, 

dentro do contexto da divisão entre as profissões, instituições e nas esferas do 

pensamento, da decisão e da ação na educação. 

A relação teoria e prática, configura-se como um problema epistemológico. 

Vale ressaltar que nas ações de formação de professores, a problemática da relação 

entre a teoria e prática, na maioria das vezes, ocorre como algo externo aos 

professores, uma vez que as propostas para formações já vêm prontas e não partem 

das reais necessidades e dificuldades sentidas pelos sujeitos. Dessa forma, os 

docentes ficam à margem das discussões e reflexões sobre a relação teoria-prática, 

acentuando cada vez mais essa separação. 

Para um melhor entendimento, sobre a unidade teoria e prática busca-se o 

apoio do termo práxis para lidar com essa complexidade. Vázquez (2007, p. 241) 

define práxis como “[...] atividade teórico-prática, ou seja, tem um lado ideal teórico, e 

um lado material, propriamente prático, com a particularidade de que só 

artificialmente, por um processo de abstração, podemos separar, isolar um do outro”. 

Isso significa dizer que a atividade do homem para ser práxis não está reduzida 

somente a interpretar a realidade, mas sobretudo a transformá-la.  

Em sua tese de doutorado Círculo de ação-reflexão-ação: uma possibilidade 

praxiológica para a prática pedagógica da formação de professores, Nascimento 

(2011, p.158) destaca que: 

 

A formação de professores pautada na ação-reflexão-ação modifica a 
concepção subjetivista e individualizada que pressupõe uma 
necessária predominância da teoria sobre a ação. Nesta perspectiva, 
a intersubjetividade e a construção coletiva do conhecimento sobre a 
prática pedagógica se fazem no diálogo sobre a realidade da escola 
como situação gnosiológica a ser vivenciada pelos sujeitos em 
interação (NASCIMENTO, 2011, p. 158). 
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Como já se observou, teoria e prática são facetas indissociáveis. Elas se 

relacionam e se complementam, sendo uma imprescindível à outra. Não se trata de 

priorizar ou valorizar apenas a prática ou a teoria no contexto de formação, 

defendendo que a teoria é essencial na formação e a prática, colocada em segundo 

plano. As duas constituem uma unidade indissolúvel. 

Nesse sentido, a superação da dicotomia teoria e prática pode ser um dos 

objetivos a ser alcançado na formação de professores, a fim de construir teoria e 

prática com compromisso, pautadas pela reflexão crítica constante, concebidas de 

forma interligadas e jamais fragmentadas. 

 

 

2.2.6. Formação permanente busca a transformação  

 

A transformação é uma categoria que assume, em Freire, um caráter de 

comprometimento e engajamento na luta em favor da causa dos oprimidos. Para o 

autor, “a transformação é entendida como um ato de criação dos homens” (FREIRE, 

1994, p. 18) e acrescenta que “o destino do homem deve ser criar e transformar o 

mundo, sendo o sujeito da sua ação” (p. 38). A transformação da realidade e da prática 

pedagógica é uma condição e um dos objetivos a serem desenvolvidos nas ações de 

formação permanente de professores, a fim de construir uma sociedade mais justa, 

democrática e igualitária, que proporcione aos sujeitos da educação a construir um 

pensamento crítico, reflexivo com vistas a uma responsabilidade política e social. 

A transformação da prática pedagógica se dá no “chão da escola”, lugar e solo 

fértil para que ocorram efetivamente as mudanças necessárias. A formação no âmbito 

da escola precisa criar condições e oportunidades para desencadear a reflexão dos 

educadores sobre as suas concepções e práticas educativas, para que possam 

ressignificar a sua ação pedagógica. O professor precisa ter um espírito de 

descoberta, uma postura crítica para repensar a sua prática e perceber os aspectos 

que precisam de análise e aprofundamento.  

O momento essencial da formação de professores é o da reflexão crítica sobre 

a prática por meio da análise das teorias subjacentes ao fazer pedagógico, na 

perspectiva de melhorá-la e propiciar a aprendizagem significativa dos alunos. 
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Toda prática pedagógica carrega uma intencionalidade, uma 
concepção de homem, de sociedade, de fins, e estes, precisam estar 
claros para os que exercem a prática educativo-pedagógica, e também 
aos que são a ela submetidos, dentro de uma postura ética, essencial 
ao ato educativo (FRANCO, 2003, p. 7). 

 

A prática pedagógica é permeada de intencionalidades, fins e objetivos. É 

uma prática social complexa, plural, institucional, datada, situada e contextualizada. 

Acontece em diferentes espaços e tempos da escola, no cotidiano de professores, 

gestores e alunos nela envolvidos, especificamente, na sala de aula por meio das 

interações professor-aluno-conhecimento. 

Os estudos e pesquisas desenvolvidos por Feldmann (2009) sobre a 

formação de professores têm demonstrado a dicotomia entre teoria e prática, bem 

como uma prática pedagógica mecânica, marcada pela repetição de modelos, em que 

o educador não é levado a pensar, a questionar, mas a aceitar passivamente o que 

lhe é imposto. Uma prática em que não há espaço para a reflexão crítica, a 

curiosidade, o incentivo à pergunta e ao diálogo entre os professores.  

 

Nos estudos que realizamos sobre a formação de professores e a sua 
articulação com a escola brasileira, é apontada com maior frequência 
a desvinculação entre a teoria e a prática, obstáculo na concretização 
de uma pratica pedagógica, vista não como repetidora de modelos e 
padrões cristalizados, mas como uma prática que traga em si a 
possibilidade de uma ação dialógica e emancipadora do mundo e das 
pessoas (FELDMANN, 2009, p 75).  

 

Nas suas reflexões, Feldmann (2008, p.177) ressalta que “a pedagogia 

freireana - racionalidade comunicativa - pressupõe uma prática transformadora 

construída pelo homem que dialoga, indaga, refaz e recria a própria teoria. Nessa 

perspectiva, o ato de educar é sempre um ato de criação”. 

No pensamento de Freire, se propõe uma prática pedagógica, alicerçada no 

pressuposto do educar permanente, impregnada de caráter transformador, criativo, 

dialógico, que desvela a natureza inconclusa, limitada, incompleta, condicionada e 

histórica dos homens. 

No que se refere à questão da transformação na formação permanente de 

educadores, A. Saul (2015, p. 74) em sua tese de doutorado intitulada Para mudar a 

prática da formação continuada de educadores: uma pesquisa inspirada no referencial 

teórico-metodológico de Paulo Freire, menciona Freire dizendo que “a explicitação dos 
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sonhos dos educadores é uma exigência em sua formação permanente, pois é motor 

e combustível da transformação”, e acrescenta: 

 

Comprometer-se com a transformação da realidade, em uma direção 
que aponte para um mundo socialmente mais justo, livre e igualitário, 
no âmbito de um projeto democrático mais amplo, é uma das tarefas 
dos educadores, em sua formação permanente (SAUL, A.,2015, p. 
75). 

 

A formação de educadores não pode prescindir dos sonhos, da esperança de 

uma educação e de uma sociedade mais democráticas, solidárias, por meio do diálogo 

e da discussão coletiva como força propulsora para efetivar a mudança. Tal formação 

precisa contribuir para a concretização dos sonhos dos professores. Para tanto, é 

necessário que os educadores tenham a convicção de que as situações-limite podem 

ser modificadas, a partir do desvelamento crítico das situações de opressão e 

dominação, e, dessa forma, conscientizarem-se de que a mudança é difícil, mas 

possível.  

A transformação é um processo contínuo e permanente que se constrói 

coletivamente na perspectiva da humanização e libertação. Assim, é preciso que 

todos os envolvidos com a educação e a formação de professores assumam uma 

postura de participação e atuação diante da realidade. 

A consciência dos educadores acerca das suas necessidades e dificuldades 

implica uma reflexão crítica sobre “o que” e “como” a teoria contribui para a prática 

pedagógica. A partir dessa constatação, buscar cada vez mais fundamentos teóricos, 

repensar sua prática e ultrapassar os limites, superando uma visão técnica e 

burocrática do seu trabalho, a partir da problematização, que exige demandas de 

ações e intervenções: uma prática pedagógica reflexiva, em que a ação do professor 

poderá assumir um caráter transformador. 

 

 

2.3. A formação permanente e o Projeto Político-Pedagógico 

                   

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) é uma ação intencional, que busca a 

realização de uma concepção de educação. Tal projeto precisa ser construído por 

todos os envolvidos com o processo educativo da escola. É fruto dos interesses reais 
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e coletivos da comunidade escolar e necessita ter o compromisso com a formação do 

cidadão participativo, crítico e responsável para uma determinada sociedade. 

Veiga (2013, p.13), em seus estudos sobre o projeto político-pedagógico, 

entende que “se deve considerar o projeto político-pedagógico como um processo 

permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola, na busca de 

alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade”. Nessa perspectiva, o 

Projeto Político-Pedagógico precisa refletir os interesses e as necessidades da 

comunidade escolar, explicitando que cidadão se formar e que sociedade se deseja 

construir. 

O Projeto Político-Pedagógico é uma proposta que pode viabilizar a escola 

autônoma e democrática para todos. A sua construção precisa ser resultado da 

tomada de decisões coletivas, com a participação de todos os segmentos escolares e 

comunitários. A esse respeito o Parecer CNE/CEB Nº 7/2010 destaca: 

 

O projeto político pedagógico, nomeado na LDB como proposta ou 
projeto pedagógico, representa mais do que um documento. É um dos 
meios de viabilizar a escola democrática e autônoma para todos com 
qualidade social. Autonomia pressupõe liberdade e capacidade de 
decidir a partir de regras relacionais. O exercício da autonomia 
administrativa e pedagógica da escola pode ser traduzido como a 
capacidade de governar a si mesmo, por meio de normas próprias 
(BRASIL, PARECER CNE/CEB Nº 7/2010, p. 43). 

 

A conquista da autonomia da escola se alcança com base na construção da 

identidade da própria escola expressa no seu projeto pedagógico, enquanto 

manifestação do seu ideal de educação. 

O Projeto Político-Pedagógico também é um instrumento de previsão e 

suporte para a avaliação das ações educativas programadas pela instituição como um 

todo, porque suscita e registra decisões colegiadas que envolvem a comunidade 

escolar como um todo. 

A formação permanente, como componente essencial para se conseguir uma 

ação educativa crítico-libertadora, precisa ser integrada ao cotidiano da instituição 

escolar, bem como ao seu Projeto Político-Pedagógico (PPP). 

Para A. M. Saul e A. Saul (2013), a dimensão política do Projeto Político-

Pedagógico se traduz na concepção de educação que orienta todas as tomadas de 

decisão. 
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Todo o projeto pedagógico traz, de modo explícito, ou implícito, uma 
concepção de educação e é justamente essa compreensão que 
caracteriza a dimensão política do projeto. Vale dizer, portanto, que a 
escolha de uma matriz de pensamento educacional é o que diferencia, 
na radicalidade, um projeto político pedagógico de outro (SAUL; A. M.; 
SAUL, A.; 2013, p. 103). 

 

No Projeto Político-Pedagógico, como um instrumento educativo, está 

implícita a concepção de educação. O referencial teórico que fundamenta tal projeto 

visa a solucionar os problemas da educação, do ensino e da escola, a definir que tipo 

de aluno se quer formar e que tipo de sociedade se deseja alcançar. Todos os 

membros da comunidade escolar precisam se empenhar em buscar meios viáveis 

para a concretização de sua intencionalidade por meio da reflexão e discussão 

coletivas e permanentes. As decisões a serem tomadas devem ser democráticas, que 

superem conflitos, eliminando relações competitivas e autoritárias. 

Na construção do Projeto Político-Pedagógico, faz-se necessária a autonomia 

da escola, a fim de propiciar situações que permitam aprender a pensar e a realizar o 

fazer pedagógico de modo coerente. A escola precisa lutar para conseguir sua 

autonomia e qualidade. Para alcançar esses princípios, é fundamental a gestão 

democrática com a participação ampla, coletiva e solidária dos representantes dos 

diferentes segmentos da escola nas decisões e ações administrativas e pedagógicas 

desenvolvidas nessa instituição. 

Segundo Freire, “todo projeto pedagógico é político e se acha molhado de 

ideologia. A questão, a saber, é a favor de quê e de quem, contra quê e contra quem 

se faz a política de que a educação jamais prescinde” (FREIRE, 2001a, p. 44-45). 

Dessa forma, um Projeto Político-Pedagógico precisa assumir um currículo 

comprometido com a educação crítica, voltada para o desenvolvimento da autonomia 

dos educandos, que respeite os seus saberes e contribua para a construção de 

conhecimentos significativos e com a formação de sujeitos reflexivos, criativos, 

capazes de problematizar a realidade na qual estão inseridos na perspectiva de 

mudanças.  

 

 A concretização de uma escola democrática, horizonte do PPP, passa 
por necessárias transformações na formação dos professores, na 
perspectiva da educação problematizadora, exigindo um caminhar 
simultâneo na direção de um currículo humanizador e crítico (SAUL; 
A. M.; SAUL; A.,2013, p. 119). 
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A formação de educadores precisa ser parte integrante do PPP. A formação 

permanente é um direito de todos os professores que trabalham na escola e à 

formação compete proceder a um levantamento das necessidades formativas dos 

seus profissionais. A escola não deve limitar-se aos conteúdos curriculares, mas, 

sobretudo, abrir a discussão, à comunidade escolar, sobre si mesma como um todo, 

para se refletir sobre a prática dos professores.   

A formação permanente de professores a partir do pressuposto freireano, 

portanto, terá como princípio norteador a reflexão dos sujeitos sobre sua prática 

docente, de modo a permitir-lhes que examinem as teorias implícitas, suas ações, 

suas atitudes, seus valores nesses quefazeres e realizem uma autocrítica que oriente 

o seu trabalho. 

Essa atitude reflexiva exige uma proposta crítica da intervenção educativa, 

pois parte da premissa de que o educador é construtor de conhecimento. 

A melhoria da prática docente é condição imprescindível para se conseguir 

uma educação de qualidade, no sentido freireano de um ensino democrático e crítico. 

 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é 
propiciar as condições em que os educandos em suas relações uns 
com os outros e todos com o professor ou a professora ensaiam a 
experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e 
histórico como ser pensante, comunicante, transformador, criador, 
realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque é capaz de amar 
(FREIRE, 2016, p.42). 

 

A reflexão crítica é o movimento realizado entre o fazer e o pensar, entre o 

pensar e o fazer. Essa reflexão precisa ser permanente e constituir-se como 

orientação prioritária para a formação de professores que buscam a transformação 

por meio da prática educativa. 

Os pressupostos freireanos constituem-se como uma matriz de pensamento 

importante e necessária nas práticas formativas e como fonte inesgotável de 

possibilidades para os programas e políticas de formação de educadores na 

atualidade. 
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[...] Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar, constatando intervenho, 
intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que 
ainda não conheço e comunicar e anunciar a novidade. 

 
Paulo Freire 



 
 

100 

CAPÍTULO III – CAMINHOS TRILHADOS: METODOLOGIA DA 

PESQUISA 

 

  

Serão tratados neste capítulo as escolhas, os procedimentos e os 

instrumentos metodológicos adotados para o desenvolvimento desta pesquisa: a 

abordagem qualitativa de pesquisa e a opção metodológica; os instrumentos de coleta 

de dados; os participantes da pesquisa; o contexto da pesquisa, o bairro Jaraguá; a 

escolha da escola e a sua caracterização; o perfil dos alunos da escola e os encontros 

de formação de educadores na escola. 

 

 

3.1. Abordagem metodológica 

 
As origens da abordagem qualitativa de pesquisa remontam aos séculos XVIII 

e XIX, quando os cientistas sociais e historiadores começaram a indagar se o método 

de investigação das ciências físicas e naturais, que se fundamentava no positivismo, 

poderia continuar embasando o estudo dos fenômenos humanos e sociais. Nessa 

perspectiva, configura-se uma nova abordagem de pesquisa denominada qualitativa 

que “defende uma visão holística dos fenômenos, isto é, que leve em conta todos os 

componentes de uma situação em suas interações e influências recíprocas” (GATTI; 

ANDRÉ, 2013, p. 30). Essa modalidade de investigação advoga a não neutralidade e 

a compreensão de significados atribuídos pelos sujeitos às suas ações em seu 

contexto. 

De acordo com Chizzotti (2011, p. 28), “o termo qualitativo implica uma partilha 

densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair 

desse convívio os significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma 

atenção sensível”. A abordagem qualitativa possibilita a interpretação dos significados 

que as pessoas atribuem aos fatos e aos fenômenos. 

Neste estudo, optou-se pela pesquisa qualitativa do objeto investigado por 

compreender-se que: 
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A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva 
entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a 
um rol de dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o 
sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento e 
interpreta os fenômenos atribuindo-lhes um significado. O objeto não 
é dado inerte e neutro; está possuído de significados e relações que 
sujeitos concretos criam em suas ações (CHIZZOTTI, 2005, p. 79). 

 

Desse modo, o sujeito, ao adentrar na realidade como pesquisador, no 

processo de busca, por meio de observações, análises e reflexões, tem diante de si 

não verdades absolutas e objetivas. Por estar situado em um contexto social, histórico 

e cultural de redes estruturadas às quais se atribuem significados, essas vão 

determinar a intencionalidade de seus atos, as concepções que orientam a sua ação, 

as práticas que elege para a investigação, os procedimentos e técnicas a serem 

utilizados. 

Apesar do frequente emprego da investigação qualitativa, ainda existem 

pesquisadores que argumentam contra essa modalidade de pesquisa no que se refere 

ao rigor científico. Todavia, Chizzotti (2011) ressalta o crescente interesse pela 

pesquisa qualitativa: 

 

Cresce, porém, a consciência e o compromisso de que a pesquisa é 
uma prática válida e necessária na construção solidária da vida social, 
e os pesquisadores que optaram pela pesquisa qualitativa, ao se 
decidirem pela descoberta de novas vias investigativas, não 
pretenderam nem pretendem furtar-se ao rigor e à objetividade, mas 
reconhecem que a experiência humana não pode ser confinada aos 
métodos nomotéticos de analisá-la e descrevê-la (CHIZZOTTI, 2011, 
p.58). 

 

Para desenvolver esta pesquisa sob um enfoque qualitativo, foi utilizada 

inicialmente a pesquisa, a partir de materiais publicados em livros, artigos, 

dissertações e teses, posteriormente, realizou-se a pesquisa de campo.              

Denzin e Lincoln (2006), ao referir-se à pesquisa qualitativa, apresentam uma 

definição genérica como “uma atividade situada que localiza o observador no mundo”. 

Os autores ainda definem a abrangência da pesquisa qualitativa, de forma ampla, 

envolvendo aspectos subjetivos e empíricos.  
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A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e a coleta de uma 
variedade de materiais empíricos – estudo de caso; experiência 
pessoal; introspecção; história de vida; entrevista, artefatos; textos e 
produções culturais; textos observacionais, históricos, interativos e 
visuais – que descrevem momentos e significados rotineiros e 
problemáticos na vida dos indivíduos (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 
17). 

 

A pesquisa qualitativa contempla uma diversidade de dados empíricos, como 

notas de campo, entrevistas, observações, com a finalidade de compreender ou 

interpretar os fenômenos em seus cenários naturais e os significados que as pessoas 

a eles atribuem.  

Os estudos que focalizam as situações específicas do cotidiano escolar são 

importantes para compreender como a escola desempenha seu papel socializador na 

veiculação das crenças e valores que surgem nas ações, interações, rotinas e nas 

relações sociais que caracterizam o cotidiano escolar. 

A escola, muitas vezes, vê refletidas, no seu dia a dia, as contradições sociais, 

os conflitos, a dinâmica de trocas, as relações entre os sujeitos, a criação e recriação 

do mundo. Conhecer o cotidiano escolar de forma crítica e reflexiva é uma forma de 

compreender os pressupostos subjacentes à prática pedagógica. É o momento 

privilegiado que envolve professores e alunos, diretor e professores, coordenador 

pedagógico e professores, entre outros. 

 

Conhecer a realidade concreta desses encontros desvenda, de 
alguma forma, a função de socialização não manifestada da escola, 
ao mesmo tempo em que indica as alternativas para que esta função 
seja concretizada da maneira mais dialética possível (ANDRÉ, 2010, 
p.44). 

 

A opção pela escola como foco de investigação implica considerá-la como 

parte integrante da totalidade social, significa estudar a escola na sua singularidade, 

sem, no entanto, desvinculá-la das suas determinações sociais mais amplas. Estudá-

la por meio de uma postura teórica consistente, com uma visão de escola bastante 

definida e de um esforço analítico árduo. 

Para a construção das categorias de análise, faz-se necessária uma leitura 

rigorosa e atenta da realidade. Categorias podem provir das categorias teóricas que 

constituem o referencial de apoio e outras podem emergir do conteúdo das 

observações que surgem durante a pesquisa de campo. 
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3.2. Instrumentos de coleta dos dados: observação participante, entrevista 

semiestruturada e análise de documentos 

 

A observação participante é uma das técnicas mais importantes e ocupa um 

lugar privilegiado nas pesquisas qualitativas em educação, constituindo-se na 

inserção do pesquisador no grupo que observa. Empregada como o principal método 

de investigação associada a outras técnicas de coleta de dados, propicia um contato 

pessoal e direto do pesquisador com o fenômeno observado. Os estudos 

observacionais podem ser realizados em diferentes lugares e situações, como 

universidades, escolas e, mais especificamente, na formação de professores. 

Nessa perspectiva, o pesquisador inserido no contexto das reuniões de 

formação de professores e no ambiente de sala de aula pode captar de forma clara 

os conhecimentos que os professores trazem e constroem, bem como as 

necessidades e os problemas vivenciados por eles no cotidiano da escola.  

De acordo com Lüdke e André: “[...] na medida em que o observador 

acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, pode tentar apreender a sua 

visão de mundo, isto é, o significado que eles atribuem à realidade que os cerca e às 

suas próprias ações” (2013, p. 31).  

A observação participante, de acordo com Vianna (2003, p. 55), “possibilita ao 

pesquisador obter as percepções das pessoas e expressões por intermédio de 

sentimentos, pensamentos e crenças”. Há também as construções não verbais, como 

expressões faciais, gestos, tom de voz e linguagem corporal em que o pesquisador 

deve ficar atento para as ações e reações dos sujeitos.  

Nessa pesquisa, optou-se pela observação participante por compreender que 

o pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando-

a e sendo afetado por ela.  

Durante a investigação, marcou-se presença em diferentes lugares, 

momentos e situações que configuravam o processo de formação de professores no 

campo estudado. As observações foram realizadas em todos os locais frequentados 

pelos educadores e educandos, como horário de entrada e saída; pátio; quadra 

poliesportiva; sala de leitura (biblioteca); brinquedoteca; parque; sala dos professores; 

no intervalo do recreio e na sala de música.  
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Desse modo, ocorreu o acompanhamento e observação das seguintes ações 

formativas: Jornada Especial Integral de Formação29 (JEIF), Programa Especial de 

Ação30 (PEA), reunião pedagógica e reunião de pais e mestres.  

Como exposto anteriormente, a formação de professores é um processo 

amplo, complexo que se concretiza em diferentes momentos, lugares e situações. No 

caso da escola pesquisada, a coordenadora pedagógica seleciona textos, filmes, 

organiza com os professores os encontros de formação para refletirem e discutirem 

sobre os problemas e necessidades vivenciados por eles/as. Todo esse processo foi 

observado no período de agosto a novembro de 2015. 

As observações na escola, da formação de professores, das reuniões e da 

prática pedagógica foram registradas no Diário de Campo31. Tudo o que se mostrou 

perceptível ao olhar da pesquisadora foi registrado, como: descrição de lugares, 

pessoas, situações, conversas, eventos, falas dos sujeitos, as suas ações e tempo de 

duração das atividades. 

                                                           
29 JEIF: Para maiores informações sobre a Jornada Integral Especial de Formação consultar a Portaria 
nº 6.898, de 26 de outubro de 2015.- Organização das Unidades de Educação Infantil, de Ensino 
Fundamental, de Ensino Fundamental e Médio e dos Centros Educacionais Unificados da Rede 
Municipal de Ensino para o ano de 2016. 
Jornadas de Trabalho dos Profissionais da Educação. 
Art. 6º - As Jornadas de Trabalho/Opção dos Profissionais de Educação serão cumpridas no âmbito 
das Unidades Educacionais, de acordo com a pertinente legislação em vigor. 
Disponível em: <http://www.sinesp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13675: 
portaria-no-6898-de-26-de-outubro-de-2015-organizacao-das-unidades-de-educacao-infantil-de-
ensino-fundamental-de-ensino-fundamentale-medio-e-dos-centros-educacionais-unificados-da-rede-
municipal-de-ensino-para-o-ano-de-2016&catid=48:saiu-no-doc&Itemid=22>. Acesso em 15 de fev. 
2016. 
30 O PEA atual da EMEF X: Linguagens, Tecnologia e Convivência numa Cidade Educadora. O 
documento é digitado sem paginação, mas com um volume aproximado de 80 páginas. Foi cedido para 
consulta pela Coordenadora Pedagógica da EMEF X. 
Maiores informações sobre o PEA. Portaria 1566/08-SME - Dispõe sobre Projetos Especiais de Ação - 
PEAs e dá outras providências. 
Artigo 1º - Os projetos especiais de ação - PEAs são instrumentos de trabalho elaborados pelas 
unidades educacionais, que expressam as prioridades estabelecidas no projeto pedagógico, voltadas 
essencialmente às necessidades dos educandos, definindo as ações a serem desencadeadas, as 
responsabilidades na sua execução e avaliação, visando ao aprimoramento das práticas educativas e 
consequente melhoria da qualidade de ensino. 
O Artigo 2º, § 1º dispõe que os Projetos Especiais de Ação- PEAs destinados à formação dos 
profissionais de Educação deverão ser desenvolvidos em horário coletivo. 
O Artigo 3º - Os profissionais de educação participarão dos projetos especiais de ação na seguinte 
conformidade: 
II - Professores: 
1. sujeitos à Jornada Especial Integral de Formação (JEIF): nas horas-adicionais, nos termos do artigo 
17, inciso I, da Lei nº 14.660/07. 
31 O Diário de Campo é um caderno ou um arquivo eletrônico no qual o pesquisador registra todas as 
informações/anotações (MINAYO, 2009). Portanto, as notas de campo consistem no relato escrito 
daquilo que o pesquisador ouve, vê, sente e pensa durante o trabalho de campo. 
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Em conjunto com a observação e a análise de documentos, a entrevista é um 

instrumento fundamental na coleta de dados na abordagem qualitativa. Como 

destacam Bogdan e Biklen: [...] “a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos 

na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente 

uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 134). 

Para Lüdke e André (2013), a entrevista possui um caráter de interação, uma 

vez que estabelece uma relação hierárquica entre o pesquisador e o pesquisado. Na 

entrevista semiestruturada não há a imposição de uma ordem rígida de questões e o 

entrevistado discorre sobre o tema proposto com base nas informações que detém.  

As autoras destacam que a grande vantagem desse instrumento em relação 

a outros é que ele propicia captar de forma imediata e corrente a informação desejada, 

pela capacidade de atingir qualquer tipo de sujeito e sobre os mais diversos tópicos 

de discussão. 

A entrevista permite “correções, esclarecimentos e adaptações que a tornam 

sobremaneira eficaz na obtenção das informações desejadas” (LÜDKE; ANDRÉ, 

2013, p. 40).  

Ainda de acordo com as autoras, “a entrevista ganha vida ao se iniciar o 

diálogo entre o entrevistador e o entrevistado” (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 40). 

Optou-se pela técnica da entrevista semiestruturada por dar uma flexibilidade 

maior entre o entrevistador e o entrevistado. Assim, foram realizadas sete entrevistas 

com quatro professoras, o diretor e as duas coordenadoras pedagógicas da escola. 

Nas entrevistas semiestruturadas, o pesquisador segue um roteiro de 

questões previamente definidas, mas são realizadas em um ambiente de uma 

conversa informal. De acordo com o contexto, emoções e reações surgidas durante o 

processo, possibilitam o redirecionamento ou reformulações das perguntas. 

Antes de iniciar as entrevistas semiestruturadas, foi entregue um roteiro 

digitado com as perguntas a cada um dos partícipes, para que lessem e, em seguida, 

fosse realizada a entrevista. As entrevistas individuais ocorreram na sala de reuniões 

da escola, foram gravadas e, posteriormente, transcritas. Os resultados obtidos a 

partir das entrevistas serão analisados e discutidos no Capítulo IV. 

A análise de documentos é uma técnica que pode complementar informações 

obtidas por outros instrumentos de coleta de dados, como a observação e a entrevista, 

além de poder contribuir para desvelar aspectos novos de um tema ou problema. 
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Os documentos foram considerados importante fonte de informação uma vez 

que: 

 

Constituem [...] uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas 
evidências que fundamentem afirmações e declarações do 
pesquisador. Representam ainda uma fonte “natural” de informações. 
Não apenas como uma fonte de informação contextualizada, mas 
surgem num determinado contexto e fornecem informações sobre 
esse mesmo contexto (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 45). 

 

A técnica de análise de documentos é valiosa pelo fato de que os documentos 

constituem uma fonte rica e estável de informações, podendo ser consultados 

diversas vezes. Os diferentes tipos de documentos escritos podem incluir leis e 

regulamentos, normas, cartas, memorandos, diários pessoais, autobiografias, jornais, 

discursos, estatísticas e arquivos escolares.  

A escolha dos documentos para esta pesquisa não foi aleatória, obedeceu a 

critérios estabelecidos pela pesquisadora para buscar nos documentos informações 

relevantes que contribuíssem para a compreensão do problema e dos objetivos desse 

estudo.  

Assim, os documentos analisados foram:  

 

 o Projeto Político-Pedagógico da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental,  com a finalidade de observar a concepção de formação expressa na 

proposta pedagógica da escola, os princípios norteadores da formação de 

professores, os conteúdos eleitos para formação de professores.  

  a concepção de formação contemplada no Programa Especial de Ação 

- PEA, buscando perceber se o diálogo é um princípio norteador da formação de 

professores e se está presente o movimento de ação-reflexão-ação. 

 

 

3.3. Os participantes da pesquisa 

 
Optou-se por realizar a pesquisa com sete participantes: o diretor, duas 

coordenadoras pedagógicas e quatro professoras dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental de uma escola pública situada no bairro Jaraguá-SP. 
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3.4. O contexto da pesquisa: o bairro Jaraguá 

 

É importante situar o contexto da pesquisa. Para tanto, faz-se necessário 

apresentar dados mais gerais do bairro referentes à localização geográfica, os 

aspectos históricos, condições de moradia, o saneamento básico, o transporte coletivo 

e a segurança. 

Freire (2016) nos adverte acerca da importância de a formação do professor 

considerar a relevância de construir um saber necessário sobre o contexto no qual os 

educadores e as educadoras atuam. É importante ressaltar que as condições 

materiais em que vivem os profissionais da educação condicionam a sua 

compreensão de mundo, a sua capacidade de aprender e responder aos inúmeros 

desafios que a realidade impõe. 

 

A formação dos professores e das professoras devia insistir na 
constituição deste saber necessário e que me faz certo desta coisa 
óbvia, que é a importância inegável que tem sobre nós o contorno 
ecológico, social e econômico, em que vivemos. E ao saber teórico 
desta influência teríamos que juntar o saber teórico-prático da 
realidade concreta em que os professores trabalham (FREIRE, 2016, 
p. 134). 

  

De acordo com Brandão (2014, p.24), contexto “é o mundo onde a vida vive a 

sua história [...]. É onde as pessoas estão juntas, vivem juntas e aprendem a viver 

juntas [...]. E dentro de um ‘contexto’ está também o que os seres humanos, que vivem 

no mundo, fazem nele e com ele”. 

Freire tem a compreensão que deve existir uma necessária organicidade entre 

educação e contexto histórico, isto é, a educação deve fazer uma leitura crítica do 

mundo vivido. Nessa direção, Gadotti destaca essa preocupação de Freire. 

 

Toda a obra de Paulo Freire é perpassada pela preocupação com a 
contextualização. Conhecimento é uma informação contextualizada. 
Não há saber sem referência a um contexto. Por isso a sua insistência 
na formação crítica do professor (GADOTTI, 2007, p. 46.). 

 

O contexto é fundamental na perspectiva freireana, considerando o homem 

como ser situado, circunscrito no espaço/tempo. Vive num contexto social e cultural 

e, por meio da conscientização, pode tornar-se sujeito e intervir na sociedade de forma 

crítica na perspectiva de transformação da realidade. 
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 Para ser válida, a educação deve considerar a vocação ontológica do 
homem – vocação de ser sujeito – e as condições em que ele vive: em 
tal lugar exato, em tal momento, em tal contexto. Mais exatamente, 
para ser instrumento válido, a educação deve ajudar o homem, a partir 
de tudo o que constitui sua vida a chegar a ser sujeito (FREIRE, 2001b, 
p. 39). 

 

A reflexão crítica sobre o homem é fundamental para elaboração de uma 

proposta de formação de professores, que entende o ser humano como sujeito da sua 

formação.  

O distrito paulistano de Jaraguá32 possui uma área de 27,6 km², população de 

(15º) 201.824 habitantes (2012), densidade 70,95 hab./ha. Tem uma renda média de 

R$ 877,50, o IDH 0,791 - médio (77°). Pertence à Subprefeitura de Pirituba, região 

administrativa Noroeste, área geográfica 1 (Noroeste). 

 

 

 

Figura 2: Bairro Jaraguá. 
Fonte: Portal Pirituba web. 

          

 

A região que abrange os distritos de Pirituba, Jaraguá e São Domingos tem 

uma população de aproximadamente 390 mil habitantes, em uma área de 54,7 km². 

Está localizado na zona oeste da cidade.  

                                                           
32 Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados 
demograficos/index.php?p=12758. Acesso em: 20 nov. 2015. 
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Sua origem, no século XIX, deve-se à existência de grandes fazendas de café. 

Com grande influência política dos fazendeiros e a grande importância do café, 

construíram a estação ferroviária para receber os carregamentos que se destinavam 

ao porto de Santos. O “Dia do Distrito de Jaraguá” é comemorado no dia 01 de 

outubro, data da inauguração da estação. 

Os bairros surgiram do desmembramento da Fazenda Jaraguá, que, ao longo 

dos anos, teve diversos proprietários. Em 1939, a fazenda, onde se encontra o morro 

do Jaraguá, é adquirida pelo governo do Estado. Cria-se em 1961 o Parque Estadual 

do Jaraguá, ponto turístico da cidade. 

O bairro Jaraguá faz limites com os municípios de Osasco a Oeste, e Caieiras 

ao Norte. Também com os bairros de Perus, Anhanguera, Brasilândia, São Domingos 

e Pirituba. 

Em 19/03/2010, o viaduto do Jaraguá foi inaugurado. O viaduto facilita a 

travessia de carros, ônibus, caminhões e outros meios de transportes que antes 

necessitavam parar na cancela da estação Jaraguá e aguardar a passagem dos trens 

de passageiros ou de carga, causando trânsito e muitos acidentes com pedestres. 

No distrito do Jaraguá estão localizados pontos turísticos, áreas de lazer, 

centros de logística, além de rodovias e avenidas de grande importância para a cidade 

de São Paulo. Um dos pontos mais representativos é o Pico do Jaraguá. 

O Pico do Jaraguá é uma montanha aberta à visitação turística com mirantes 

de onde é possível avistar grande parte da cidade de São Paulo, bem como 

municípios limítrofes das regiões norte e oeste da região Metropolitana de São Paulo. 

É um local bastante procurado por moradores e turistas, inclusive para a prática de 

atividades físicas como caminhada, corrida e ciclismo, além de oferecer trilhas que 

levam o visitante das partes mais baixas até as mais altas da montanha. 

O Parque Estadual do Jaraguá é formado por área remanescente da Mata 

Atlântica, integra desde 1994 o chamado cinturão verde da cidade de São Paulo, do 

qual também faz parte a Serra da Cantareira que ladeia toda a Zona Norte de São 

Paulo que foi reconhecido como Reserva da Biosfera pela UNESCO – Organização 

das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. No Parque Estadual do 

Jaraguá, estão localizadas construções históricas como uma casa de taipa de 

pilão que foi residência de Afonso Sardinha, um dos mais famosos bandeirantes 

brasileiros. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Estadual_do_Jaragu%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Estadual_do_Jaragu%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taipa_de_pil%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taipa_de_pil%C3%A3o
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O Distrito é cortado pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes, pela Linha 7 

- Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, e por avenidas como 

Raimundo Pereira de Magalhães, antiga ligação entre as cidades de São 

Paulo e Campinas. No Distrito do Jaraguá estão situadas importantes empresas 

nacionais e multinacionais como, por exemplo, a Central de distribuição do Grupo Pão 

de Açúcar e a siderúrgica alemã Voith. 

O bairro Jaraguá, como a maioria dos bairros de periferia das grandes capitais 

apresenta problemas em relação à infraestrutura. Há mais ou menos vinte anos era 

pouco povoado, mas com a construção dos prédios da CDHU (Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano) as pessoas que estavam na área de risco 

foram morar nesse conjunto habitacional e atualmente tem muita gente e pouco 

espaço para construir novos prédios.  O bairro cresceu bastante, um crescimento 

irregular por ocupação de terras, com várias favelas na região, mas, com o tempo, 

elas vão se desenvolvendo, mesmo diante do saneamento básico precário. Tem 

também os condomínios fechados, que são como uma pequena cidade. Então, cresce 

o número de moradias, seja em condomínio vertical ou horizontal. Algumas famílias 

têm carros, mas ruas não estão adequadas para a quantidade de veículos trafegando. 

No horário de pico que coincide com a saída dos alunos das escolas, o bairro se 

transforma e se torna um caos nos horários das 7:00, 12:00, 13:00, 18:00, 19:00 e até 

às 20:00 horas. 

Quanto ao saneamento básico, os prédios da CDHU foram construídos para 

atender à demanda dos moradores do bairro e, talvez não houve uma preocupação 

inicial em analisar se o sistema de água, elétrico dava conta da quantidade de 

usuários. Por causa do acúmulo, o esgoto estoura e causa vazamento na rua em 

frente à escola. Além disso, em frente à escola, tem um esgoto a céu aberto e nos 

fundos passa um córrego que não é canalizado e também é a céu aberto. A água é 

suja e exala um cheiro desagradável. No local tem muita vegetação, acumulando lixo 

e insetos.  

As calçadas são estreitas, com bueiros abertos e buracos que impedem a 

mobilidade, principalmente das crianças que precisam atravessar a rua para ir à 

escola. Algumas ruas do bairro são sujas e as pessoas jogam o lixo em qualquer lugar 

e a qualquer hora do dia, os bueiros ficam cheios de garrafas pet.  Uma pracinha 

próxima da escola pesquisada está muito suja e não tem área de lazer para as 

crianças brincarem. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Anhanguera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeirantes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Paulista_de_Trens_Metropolitanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/GPA
https://pt.wikipedia.org/wiki/GPA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Voith
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A esse respeito, encontra-se uma referência de Freire:  

 

Não podemos deixar de levar em consideração as condições materiais 
desfavoráveis que muitos alunos de escolas da periferia da cidade 
experimentam. A precariedade de suas habitações, a deficiência de 
sua alimentação, a falta em seu cotidiano de atividades de leitura da 
palavra, de estudo escolar, a convivência com a violência, com a morte 
de que se tornam quase sempre íntimos. Tudo isso é, de modo geral, 
pouco levado em consideração não apenas na escola básica, de 
primeiro grau, mas também nas escolas de formação para o 
magistério (FREIRE, 2008a, p. 105). 

 

É importante considerar o contexto concreto na formação, uma vez que esses 

problemas não são isolados da escola, como também não devem estar isolados do 

contexto da formação de professores seja ela inicial, continuada ou permanente 

conforme propõe Freire. 

No entorno da Unidade Escolar, localiza-se a Estrada do Corredor, bastante 

movimentada. O fluxo diário de veículos é intenso com o tráfego de caminhões 

pesados (atendendo às indústrias do entorno), além dos ônibus, carros particulares, 

motocicletas, tornando-se muito perigoso tanto para os adultos quantos para as 

crianças andarem a pé e atravessarem a rua, inclusive pela falta do sinal eletrônico. 

Por esse motivo, a prefeitura disponibiliza transporte para os alunos, mesmo aqueles 

que moram perto da escola. A van tem que atravessar a via pública para buscá-los e 

levá-los do outro lado, mesmo que residam a menos de 500 metros da escola. 

Quanto ao transporte coletivo, o bairro conta com o serviço de muitas linhas 

de ônibus, com conexão para os bairros de Pirituba, Santana e Lapa. Os ônibus e 

trens sempre estão lotados. A linha férrea apresenta-se deteriorada e, frequentemente 

há problemas na operação do sistema. No final de semana a frota de ônibus é 

reduzida e quem precisa ir até o centro de São Paulo tem que reservar entre uma e 

duas horas para o deslocamento e isso gera um desgaste. 

No que tocante à segurança, um grande desafio está colocado, pois 

constantemente há problemas de roubos e assaltos nos arredores. Ainda que se tenha 

providenciado uma ronda policial, as pessoas têm medo de sair à noite. Assim, 

qualquer reunião, ou compromisso na escola nesse período torna-se inviável até 

mesmo para quem usa o ônibus que circula na avenida principal, pois há pessoas, 

circulando armadas, usando motos, em situação ameaçadora à segurança.  
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Sabe-se que os problemas da cidade atingem, de modo diferente, ricos e 

pobres, mas o que não é aceitável é o poder público não atender às reais 

necessidades da população espoliada, como é o caso aqui brevemente descrito. A 

esse respeito Freire (2008a), faz uma crítica, quando se refere a uma administração 

progressista e democrática, que precisa priorizar as necessidades da população mais 

carente e construir escolas, creches, melhorar o atendimento hospitalar e cuidar da 

expressão cultural do povo. 

 

Uma administração séria, democrática, progressista, não pode ter 
dúvida entre pavimentar quilômetros de ruas, nas áreas renegadas, 
cuidar de córregos, construir escolas com que se diminuem os déficits 
quantitativos de nossa educação e esses déficits não se registram nas 
áreas felizes do país, tornar a assistência médico-hospitalar suficiente 
quantitativa e crescentemente melhor, multiplicar o número de 
creches, cuidar da expressão cultural do povo ou embelezar o já 
bonito, permitindo ainda que os ricos não paguem impostos (FREIRE, 
2008a, p. 22-23, grifos do autor). 

 

É preciso que os gestores municipais estejam atentos aos problemas 

enfrentados pela população menos favorecida. Para tanto, são necessárias, entre 

outras ações, a construção e recuperação de escolas, melhorar o atendimento nos 

hospitais, melhorar a coleta do lixo, construir áreas de lazer para as crianças, de modo  

a se permitir uma vida mais digna para os moradores dos bairros da periferia da cidade 

de São Paulo. 

A seguir, as figuras que apresentam o entorno da escola. 

 

 

Figura 3: Entorno da escola, com destaque para conjunto habitacional da CDHU. 
Fonte: A pesquisadora. 
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Figura 4: Prédios da CDHU em frente à escola. 
Fonte: A pesquisadora. 

 

 

 

Figura 5: Vista dos fundos da escola. 
Fonte: A pesquisadora. 
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3.5. A escolha da Escola 

 

Como a pesquisadora tinha o interesse em realizar o estudo em uma escola 

pública dos anos iniciais do Ensino Fundamental de um bairro da cidade de São Paulo, 

que desenvolvesse as ações de formação de professores no âmbito da escola e na 

perspectiva freireana, buscou-se informações, na Diretoria Regional de Educação – 

DRE de Pirituba, acerca das escolas que se inspiram nos pressupostos freireanos. 

Com esse propósito, visitou-se a DRE de Pirituba no mês de maio de 2015 e manteve-

se um contato com duas coordenadoras, que, na ocasião, comentaram ter trabalhado 

com Freire, quando foi Secretário Municipal de Educação de São Paulo (1989-1991). 

As coordenadoras sugeriram três escolas no bairro Jaraguá. Posteriormente, as 

escolas foram visitadas e logo após, a orientadora da pesquisa sinalizou para dar 

início à pesquisa de campo na Escola, por ser a escola que mais se aproximava dos 

princípios da Pedagogia Freireana entre as que aceitaram participar da realização 

deste estudo. 

O interesse em pesquisar a formação de professores da Escola se justifica 

pelo fato de a instituição declarar desenvolver a formação de professores no contexto 

da escola, conceber o aluno como sujeito do conhecimento, participativo e 

desenvolver uma prática pedagógica, tendo como pressuposto que o homem é um 

sujeito-agente na sociedade.  

O primeiro contato da pesquisadora com a Unidade Escolar ocorreu no dia 03 

junho de 2015, ocasião em que mesma conversou com o diretor, expondo, em linhas 

gerais, o projeto de pesquisa. O gestor foi bastante solícito e a convidou para conhecer 

a escola. Nesse dia, aconteceu a caminhada pela gentileza, atividade em 

comemoração ao Dia Nacional da Gentileza33. 

Assim, no início de agosto de 2015, deu-se início ao trabalho de coleta de 

dados para a pesquisa.  

                                                           
33 Em referência ao dia da morte de José Datrino em 29/05/1996, mais conhecido como Profeta 
Gentileza.  Foi uma personalidade urbana carioca, espécie de pregador, que se tornou conhecido por 
fazer inscrições sob um viaduto situado na Avenida Brasil, na zona portuária do Rio de Janeiro, onde 
andava com uma túnica branca e longa barba. A sua frase mais conhecida é “Gentileza gera gentileza”. 
O Projeto Gentileza surgiu nas aulas de Artes em 2012, de uma necessidade de se falar sobre as 
relações humanas dentro e fora da escola.  
Desde 2014 o projeto saiu do âmbito escolar para as ruas do entorno com a “Caminhada pela 
Gentileza”, realizada em 29 de maio, data de aniversário da morte do Profeta. 
No último ano, um novo tema foi escolhido para a caminhada e toda a ação foi inspirada no trabalho 
“Mais amor, por favor”, do artista visual Ygor Marotta. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Prega%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Brasil_(Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_do_Rio_de_Janeiro
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Na primeira reunião pedagógica de que a pesquisadora participou, o diretor 

pediu que a mesma apresentasse o seu projeto de pesquisa. Fez-se uma breve 

apresentação da proposta de investigação e, logo após a reunião, a coordenadora  

disponibilizou o Projeto Político e Pedagógico e o Programa Especial de Ação – PEA, 

documentos importantes para a sua análise. 

Como primeiras aproximações deste trabalho, inicia-se o estudo da história 

do bairro já apresentada no item anterior -e da caracterização da escola, descrita a 

seguir. 

 

 

3.6. A Escola e sua caracterização 

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEF34 localiza-se no Parque 

Panamericano, no bairro Jaraguá, que se tornou um distrito em 1948, situado na zona 

noroeste do município de São Paulo, em áreas desmembradas de Perus, Pirituba e 

do antigo subdistrito de "Nossa Senhora do Ó", conhecido como Freguesia do Ó.  

É um bairro periférico e está sob a jurisdição da Diretoria Regional de 

Educação de Pirituba, da Secretaria Municipal de Educação, conforme Decreto nº 

38457 de 15/10/99. 

A Unidade Escolar35 foi criada para atender os moradores da favela do 

CEASA, alunos da EMEF Dilermando Dias. Com a construção do CDHU Vila Verde, 

os alunos foram transferidos para as casas e prédios do conjunto e esta escola passou 

a receber suas inscrições. Foi a partir daí que teve condições de atender a todos do 

referido conjunto, prioritariamente, como também diversos bairros como Jardim 

Rincão, Cachoeirinha, Vila Zatt, Jardim São José, Lapa, Perus, dentre outros. 

A escola é fruto de uma vitória do movimento popular que, na luta por  

moradia, conquistou também outro direito fundamental – uma Educação Pública de 

Qualidade – graças à inauguração, no ano 2000, da mesma EMEF  como escola de 

latinha36, só passando para o prédio definitivo, dentro da área do Parque Municipal 

Pinheirinho d’Água, em 2006.  

                                                           
34 Para preservar a identidade da escola, a pesquisadora decidiu não revelar o seu nome. 
35 Dados obtidos do Projeto-Político Pedagógico da Escola. 
36“Escolas de lata ou “escolas de latinha”  é a denominação popular dada às escolas públicas instaladas 
em containers metálicos ou construídas em aço galvanizado, com cobertura de telhas de amianto, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Perus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pirituba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia_do_%C3%93
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escolas_p%C3%BAblicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cont%C3%AAiner
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Galvanoplastia#zincagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amianto
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A seguir, a figura da fachada da Escola. 

 

 

 

Figura 6: Prédio em que funciona a escola. 
Fonte: A pesquisadora. 

 

 

A Escola atende alunos do nível Ensino Fundamental  e, atualmente, estão 

matriculados nos turnos manhã e tarde novecentos e cinquenta e oito alunos (958). O 

horário de funcionamento Unidade Escolar, pela manhã, é das 07:00 h às 12:00 h e, 

no turno da tarde, das 13:30 às 18:20 h.  

A equipe gestora é constituída pelo diretor37, um assistente de diretor e duas 

coordenadoras pedagógicas. A equipe docente compõe-se de vinte e dois professores 

do Ensino Fundamental. Conta com seis auxiliares técnicos de educação, três agentes 

escolares e um agente de apoio nível I. 

Quanto à estrutura física, o prédio atual da escola foi construído de alvenaria, 

pintado com cores vivas (azul, verde e rosa). Na sua fachada, há um painel eletrônico 

com avisos. A escola tem um pavimento térreo e dois andares superiores. O espaço 

                                                           
instaladas inicialmente nas rede municipal de ensino de São Paulo na gestão do prefeito Celso Pitta 
(1997-2000) e, depois, também na rede estadual.  
36 No dia 14 de fevereiro de 2005, o Prof. X assumiu as funções de Diretor de Escola designado, cargo 
que assumiu em caráter efetivo, no dia 05 de setembro do mesmo ano. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prefeitura_do_Munic%C3%ADpio_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Celso_Pitta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
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físico térreo é amplo e, logo na entrada, há um corredor com a recepção, dois 

banheiros (masculino e feminino), a diretoria e a secretaria. Ainda no térreo, 

encontramos a cozinha e o refeitório com várias mesas e cadeiras; logo ao lado, a 

brinquetoteca e as escadas. Nesse espaço, há dois murais. O primeiro é denominado 

Mural Imprensa com a seguinte frase: “A alegria não chega apenas no encontro do 

achado, mas faz parte do processo de busca” (Paulo Freire) e “O ensinar e aprender 

não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria” (Paulo Freire). No 

segundo, denominado Jornal Mural, com a frase: “Ética, criticidade, autonomia, 

humanização são princípios norteadores do trabalho individual e coletivo desta Escola 

Municipal”. 

As citações de Freire afixadas no mural da escola podem ser indícios de uma 

opção pela educação crítico-libertadora. A frase do segundo mural é parte integrante 

do PPP da referida escola, que também  inclui, no texto, princípios freireanos. 

A Escola conta com dezesseis salas de aulas, um elevador, um laboratório 

multidisciplinar, uma quadra de esportes coberta, um Grêmio Estudantil intitulado 

“Autonomia Estudantil”, uma sala de leitura, dois sanitários para deficientes, uma 

brinquedoteca38, três sanitários masculinos e femininos, uma sala multiuso (tenda), 

uma biblioteca, uma cozinha, uma copa, um refeitório, uma Sala dos Professores e 

uma Sala de Coordenação Pedagógica. Possui também uma área gramada, um 

Laboratório de Informática, Sala de Recuperação Paralela, Ateliê de Arte, Laboratório 

de Ciências, estacionamento e dependências para funcionários terceirizados.                  

A Escola é equipada com acessos e dependências para deficientes físicos. 

Possui uma Sala de Acompanhamento e Apoio à Inclusão - SAAI39 que atende  quinze 

crianças, no turno da manhã, e treze, no turno da tarde, todas trazendo disgnósticos, 

como deficiência intelectual, paralisia cerebral, Síndrome de Williams e outros tipos 

de transtornos. Os alunos vêm duas vezes por semana, durante uma hora e meia, no 

contraturno. 

                                                           
38 A brinquedoteca da escola possui diversos brinquedos doados por uma companhia fabricante dos 
objetos, mesinhas com cadeiras, estantes, tapetes e pufes. 
39 A professora que atende no turno da manhã possui Graduação em Pedagogia e Psicologia e 
Especialização em Deficiência Intelectual. 



 
 

118 

A Escola encontra-se em bom estado de limpeza e conservação, com as salas 

de aulas amplas e arejadas com ventiladores, TVs, DVDs, rádios e relógios de parede 

além de outros equipamentos de apoio educacional40. 

Quanto aos equipamentos de saúde no entorno, a Escola conta com a 

Unidade Básica de Saúde (UBS) Panamericano  e com o Atendimento Médico 

Ambulatorial (AMA) City Jaraguá, que atende semanalmente à escola quanto às 

orientações sobre higiene bucal e saúde. 

Com relação aos equipamentos de Esporte, Lazer e Cultura, a região é 

carente, mas a Escola está inserida no Parque Pinheirinho d’Água41 com o qual 

mantém parcerias para caminhadas, recreação, trilhas, uso do Centro de Educação 

Ambiental (CEA) e equipamentos de ginástica. 

Nas paredes da Escola, próximas à sala dos professores, há dois cartazes 

com as frases: “Não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes” (Paulo 

Freire) e “A escola espera que suas ações sejam pautadas em princípios  como Ética 

e Sustentabilidade na busca  de uma melhor qualidade de vida  e da felicidade com 

respeito ao saber humano e ao meio ambiente”. 

A Sala de Leitura é um espaço de aprendizagen que funciona das 7:00h às 

12:00h e das 13:30h às 18:20h. No turno da manhã, recebe alunos de 1º, 3º, 8º e 9º 

anos. Duas professoras trabalham nessa sala, uma, no turno matutino e a outra, no 

turno vespertino. 

No Ensino Fundamental, trabalha-se de acordo com os conteúdos que as 

professoras estão desenvolvendo, mas a docente da Sala de Leitura tem autonomia 

em relação aos conteúdos traballhados nas salas de aula. De acordo com o 

cronograma da DRE-Diretoria Regional de Educação, na Escola acontece o 

”Leituraço”42. 

                                                           
40 A Escola possui 11 computadores administrativos, 26 computadores para alunos, 1 TV, 1 copiadora, 
3 equipamentos de som, retroprojetor, 5 impressoras, 1 equipamento de multimídia, videocassete, 
câmera fotográfica/filmadora, segundo dados do Censo 2014 e atualizados com informações fornecidas 
por um funcionário da secretaria da escola. 
41 Parque Pinheirinho d’Água. Solicitado em 2001 pela comunidade com a finalidade de preservar e 
assegurar a área devido à sua dimensão e características paisagísticas, o parque foi implantado com 
recuperação de taludes e córrego e enriquecimento arbóreo com espécies nativas. Possui também um 
mirante com vista para o Pico do Jaraguá. Sua vegetação é composta por eucaliptal, remanescente de 
Mata Atlântica em estágio inicial de sucessão, campo antrópico, brejo, gramados e arborização 
esparsa. Destacam-se araçá-cinzento, batata-de-perdiz, bracatinga-miúda, cabeludeira, calabura, 
canelinha-cheirosa, gravatá, leucena, sensitiva, taboa e tipuana. Foram registradas 63 espécies.  
42 O Leituraço é um projeto realizado pela Secretaria Municipal de Educação – SME em que toda a 
escola, ao mesmo tempo, está fazendo a leitura do mesmo gênero. Por exemplo, as lendas indígenas. 
Os alunos podem ler em qualquer espaço da escola. 
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O acervo bibliográfico da Escola atualmente catalogado é de 10.800 livros, 

mas há cerca de 1.500 livros novos que ainda não foram tombados e há títulos sobre 

formação de professores de cada área específica. 

A Escola conta com uma Sala de Música com os instrumentos: violão e 

teclado, piano, flautas e outros. A professora responsável desenvolve um projeto de 

Iniciação Musical, apresentando teoria e prática, reproduzindo os sons graves e 

agudos, o timbre, som largo, som curto. Também realiza oficinas de exercícios de 

respiração, e relaxamento e postura.  

 

 

3.7. Perfil socioeconômico dos alunos e a participação da comunidade  

 

O perfil socioeconômico das crianças e dos jovens, no início, era de alunos 

migrantes, que anteriormente moravam em comunidades carentes organizadas em 

favelas. A Escola, desde o princípio, teve como pressuposto o respeito a esse 

processo histórico referente às suas origens.  

Inicialmente, a Escola enfrentou uma situação de estranhamento natural entre 

alunos provenientes dos mais diferentes lugares. Contudo, os professores 

desenvolveram normas de convivência, que promoveram a harmonia na instituição, 

respeitando-se o momento atual dessa comunidade e os problemas que vivem os 

habitantes das CDHUs. 

A história da escola traz em sua constituição a participação comunitária. A 

comunidade acompanha as ações da escola. As lideranças comunitárias participam 

do Conselho de Escola, discutindo problemas comuns do entorno, desde 2001. A 

comunidade tem participado das lutas para melhorar o bairro na questão de moradia, 

segurança pública, saúde e educação. A relação da Escola com a comunidade é 

intensificada no processo de elaboração do PPP, melhorando a qualidade da 

participação dos pais na vida dos alunos e da Unidade Escolar.  

Dentre as metas da Escola destaca-se: 

 

Estabelecer parcerias com a família e/ou responsáveis pelos alunos, 
através de encontros individuais e Reuniões de Pais e Mestres, nos 
quais esses familiares participem efetivamente do processo educativo 
dos nossos educandos para que os objetivos e metas desta U. E, 
possam ser atingidos (PPP, 2014, p. 12). 
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A parceria da Escola com a família é importante e necessária, porque alguns 

aspectos do processo educativo interferem na dinâmica familiar e vice-versa. Nesse 

sentido, o fundamental é que família e escola tracem coincidentes metas, propiciando 

ao aluno uma segurança na aprendizagem, a fim de formar cidadãos críticos, criativos 

e autônomos, capazes de enfrentar a complexidade de situações que surgem na 

sociedade. 

Nas reuniões realizadas com os pais, geralmente, há presença de cerca de 

duzentos e cinquenta a trezentos participantes, por período. Nessas reuniões é 

comum a exibição de vídeos de cinco a dez minutos para provocar uma reflexão e, 

logo em seguida, acontece a reunião de professores com os pais nas salas de aulas 

da Unidade Escolar (UE). 

A Escola tem enfrentado problemas em relação à indisciplina, principalmente 

no que se refere ao uso do aparelho celular em sala de aula, ato que é reprimido. 

Outro problema é conseguir que todos os professores se envolvam com as propostas 

e acompanhem o PPP da Escola, além de buscar a sua consolidação. 

   

 

3.8. Encontros de formação de professores 

 

A Escola é o principal lócus de formação dos professores, mas existem outros 

espaços de formação, como cursos, palestras, seminários organizados principalmente 

pelas DREs - Diretorias Regionais de Educação, em que os professores são 

convocados para participar. 

Os encontros de formação de professores na Escola (horários coletivos) 

ocorrem, de segunda a quinta-feira, no total de onze (11) horas semanais.  

O Programa Especial de Ação – PEA se desenvolve em quatro (4) horas 

semanais, sendo duas (2) horas na segunda-feira e duas (2) horas na terça-feira.   

Os encontros de formação de professores JEIF ocorrem na Escola, nas 

quartas e quintas-feiras, sendo duas (2) horas por dia, perfazendo um total de quatro 

(4) horas semanais. São oito (8) horas de reuniões e três (3) horas destinadas ao 

professor para estudo, pesquisa e elaboração de material didático. 

A Escola organiza seus períodos de Planejamento, Reuniões Pedagógicas, 

Horários Coletivos (momentos de formação de professores), de comum acordo com 

os profissionais da unidade, segundo o Calendário Escolar e as orientações dos 
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órgãos centrais. Exceto os horários de JEIF/PEA, os diversos segmentos da escola 

sempre participam dos encontros, uma vez que o trabalho com os alunos, o 

atendimento às suas necessidades, o conhecimento dos problemas e a busca de 

soluções comuns são tarefas de todos. 

A Coordenação Pedagógica acompanha o desenvolvimento das ações, 

dialogando com os professores, acompanhando os Planos de Ensino, os registros no 

Sistema de Gestão Pedagógica – SGP e os documentos de Orientações Curriculares 

e de Direitos de Aprendizagem. 

A Escola desenvolve ações relativas à formação de professores nos dias e 

horários estabelecidos de acordo com o Calendário Escolar. 

As figuras abaixo, apresentam a sala de aula, o espaço térreo, o projeto 

“Conversas ao pé do fogão” e a sala de reunião da Escola. 

             

 
 

 

Figura 7: Sala de aula da escola. 
Fonte: A pesquisadora. 

 
 
 
 
 
 



 
 

122 

 

 

Figura 8: Espaço térreo da escola. 
Fonte: A pesquisadora. 

 

 

 

Figura 9: Projeto “Conversas ao pé do fogão”. 
Fonte: A pesquisadora. 
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Figura 10: Sala de Reunião da JEIF/PEA. 
Fonte: A pesquisadora. 
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Estudar é desocultar, é ganhar a compreensão mais exata do 
objeto, é perceber suas relações com outros objetos. Implica que 
o estudioso, sujeito do estudo se arrisque, se aventure, sem o 
que não se cria nem recria. [...]  Ao estudo crítico corresponde 
um ensino igualmente crítico que demanda necessariamente 
uma forma crítica de compreender e de realizar a leitura da 
palavra e a leitura do mundo, leitura do texto e leitura do 
contexto. 
 

Paulo Freire 
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CAPÍTULO IV - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Neste capítulo, são apresentados os dados resultantes desta pesquisa, 

envolvendo a análise de documentos do Projeto Político-Pedagógico da escola 

investigada e o Programa Especial de Ação – PEA, as entrevistas realizadas com o 

diretor, coordenadoras e professoras, além dos registros das observações das 

reuniões de formação de professores, da reunião pedagógica, da reunião de pais e 

mestres e da prática pedagógica.  Foram construídos eixos temáticos com a finalidade 

de analisar esses dados da pesquisa. 

A fase que requer maior concentração do pesquisador é a apresentação e 

discussão dos resultados, que se constitui num processo de desocultação do objeto, 

em que a análise dos dados qualitativos é bastante complexa, exigindo uma leitura 

exaustiva, rigorosa e reflexiva das anotações feitas. Por meio das leituras sucessivas, 

podem surgir as dimensões mais evidentes, os elementos mais significativos, as 

expressões e tendências mais relevantes, tornando-se necessário um maior 

aprofundamento para desvelar mensagens explícitas, contradições e omissões. 

Para descrever, explicar e compreender o fenômeno pesquisado na sua 

amplitude, os dados foram coletados em momentos variados e com diversas fontes 

de informações, recorrendo-se à triangulação dos instrumentos de obtenção dos 

dados: documentos, observações e entrevistas. 

Conforme Denzin (1978), a triangulação de dados consiste em coletar dados 

em diferentes períodos e de diversas fontes para obter uma descrição detalhada dos 

fenômenos. 

Denzin e Lincoln (2006) destacam as vantagens da triangulação: 

 

A triangulação é a exposição simultânea de realidades múltiplas, 
refratadas. Cada uma das metáforas age no sentido de criar a 
simultaneidade, e não o sequencial ou o linear. Os leitores e as 
audiências são então convidados a explorarem visões concorrentes 
do contexto, a se imergirem e a se fundirem em novas realidades a 
serem compreendidas (DENZIN; LINCOLN, 2006, p.20). 

 

Para os autores, a utilização da triangulação reflete uma tentativa, uma forma 

de validade ou alternativa de assegurar uma compreensão em profundidade do 

fenômeno em questão. 
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O objetivo da triangulação é contribuir para o exame do fenômeno sob o olhar 

de múltiplos aspectos, como também enriquecer a nossa compreensão, permitindo 

emergir novas ou mais profundas dimensões. Contribui também para estimular a 

criação de métodos inventivos, novas formas de capturar um problema para equilibrar 

com os métodos convencionais de coleta de dados.   

Neste estudo, adotou-se a triangulação de dados com o propósito de focar o 

mesmo fenômeno, a partir de mais de uma fonte de dados, tais como: a análise de 

documentos (PPP e PEA), observação dos encontros de formação, das reuniões 

pedagógicas, das reuniões de pais e mestres e da prática pedagógica e entrevista 

com as professoras, coordenadoras e diretor. As informações advindas de diferentes 

ângulos podem ser usadas para responder o problema de pesquisa. 

 

 

4.1. Organização e análise dos dados  

 

Os dados foram organizados em eixos a partir das categorias elencadas na 

trama conceitual freireana, constituída a partir de estudos da obra do Autor e no 

decorrer das sessões coletivas de diálogo realizadas na Cátedra Paulo Freire: 

consciência do inacabamento/busca do “Ser Mais”, escuta, diálogo, participação, 

ação-reflexão-ação e transformação, apresentadas no capítulo II desta tese.  

Os eixos temáticos foram assim definidos: 

 

 a formação como um processo inacabado e transformador; 

       a escuta e o diálogo na elaboração do PPP e nas formações de     

professores: um processo crítico-transformador; 

       a participação da comunidade nas ações de formação;  

       o movimento de ação-reflexão-ação na (trans)formação e nas práticas 

dos professores. 

 

 

 4.1.1 A formação como um processo inacabado e transformador 

 

Para compreender a formação como um processo inacabado e transformador, 

é preciso destacar a concepção freireana de educação. Nesse sentido, Freire (2015) 
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ressalta a condição histórico-social do homem, que o torna um ser inconcluso, 

inacabado, consciente desse inacabamento e em constante movimento de busca, por 

uma vida “densamente humana” (MENDONÇA, 2008). É na incompletude e no 

inacabamento que residem a raiz da educação e da formação. Por isso, a formação é 

um processo que nunca se esgota, porque há sempre o que ensinar e aprender. 

A inconclusão e o inacabamento do ser humano se constituem como o 

princípio fundante da formação permanente de educadores na perspectiva freireana. 

A educação é um processo que se faz, se refaz e move o ser humano na direção da 

sua humanização, que se expressa na busca do “Ser Mais”.  

Freire concebe o “Ser mais” como desafio da libertação dos oprimidos, como 

busca da humanização, em que “a natureza é programada para ser mais, porém não 

determinada por estruturas ou princípios inatos” (ZITKOSKI, 2010, p. 369). 

No livro Prática pedagógica docente-discente: traços da pedagogia de Paulo 

Freire na sala de aula, Braga (2015, p. 47), ressalta os sentidos da humanização em 

Paulo Freire. Para a autora, “a condição de ser inconcluso é que possibilita o ser 

humano superar o estado de dominação, no sentido da condição de humanização, 

quando se torna sujeito da decisão”. 

Nesse sentido, torna-se necessário investir na criação de espaços de ação-

reflexão-ação, que propiciem que o ser humano se liberte. A escola pode vir a se 

constituir como espaço e tempo de problematização da realidade e a busca coletiva 

de superação das situações-limite nela encontradas. 

Uma formação crítica engloba o compromisso de contribuir para que o 

professor se liberte da opressão e da dominação da ideologia subjacente a discursos 

de formação de matriz hegemônica pautada em princípios liberais, meritocráticos que 

permeiam o contexto escolar. No caso do professor, poderá reproduzir esses 

discursos na sala de aula, através da seleção dos conteúdos, da metodologia e 

avaliação adotadas, revelando uma determinada visão de mundo, de aluno, de ensino 

e de aprendizagem. 

A formação permanente, na perspectiva freireana, se constitui como princípio 

e prática da formação capaz de desvelar as ideologias, porque é problematizadora, 

dialógica, reflexiva, crítica e busca, continuamente, uma ação transformadora da 

realidade.  Esse entendimento leva a questionar a afirmação de que o professor está 

formado, apenas, com a conclusão de um curso superior, indicando que ele se 

encontra em constante processo de formação com possibilidade de construir 
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conhecimentos, refletir sobre a prática, trocar experiências com os pares. Sendo o 

professor um ser inconcluso, não sabe tudo, mas também não ignora tudo e por essa 

razão pode aprender-ensinar com outros. A esse respeito, Freire (2016, p. 25) afirma 

que “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. 

O pressuposto da consciência do inacabamento do ser humano foi constatado 

nos relatos das coordenadoras e da professora entrevistadas.  

 

A gente está em formação até o dia da nossa morte, tanto como ser 
humano como profissional. Então, os relacionamentos, as trocas que 
nós temos são extremamente ricas e isso faz a gente perceber que 
tanto do ponto de vista teórico, do ponto de vista tecnológico e do 
ponto de vista das relações humanas mesmas, o ser humano nunca 
vai poder dizer: “estou pronto”, ele está sempre em processo, pois a 
formação é inacabada (COORDENADORA 1). 
Eu acho que a formação é até quando está aposentado, está se 
formando. Nós não podemos dizer que o professor está formado, A 
formação de professores é inacabada. Não posso dizer que eu estou 
pronta, que o outro professor está pronto. Nós estamos sempre 
aprendendo alguma coisa, dentro ou fora da escola. A gente nunca 
está formada. A formação não termina, eu acredito nisso, porque na 
hora que a gente terminar e falar: eu me formei, acabou, pode sair da 
área da Educação, procurar outro emprego (COORDENADORA 2). 
Então, eu acredito na formação do professor, na formação permanente 
do ser humano, o tempo todo, pois a formação é um processo 
inacabado e o professor nunca para de estudar, de buscar de aprender 
(PROFESSORA 1). 

 

Os sujeitos demonstraram, nas suas falas, a importância da formação, tanto 

humana quanto profissional. Destacaram também que o professor nunca está pronto, 

pois está sempre num movimento de formação constante, aprendendo-ensinando, 

fazendo e refazendo-se continuamente, em razão da necessidade de buscar o 

conhecimento. Para os partícipes, as trocas de experiências, de vivências, as 

reflexões e discussões são consideradas como fundamentais na formação de 

professores. Portanto, os sujeitos reconheceram que a formação é um processo 

ininterrupto, em razão da necessidade constante do ser humano aprender mais, 

buscar o conhecimento, dada a sua condição de incompletude. 

No tocante à incompletude do ser humano, Freire e Horton (2011) se 

posicionam.   

 

Acho que uma das melhores maneiras para a gente trabalhar como 
seres humanos é não só saber que somos seres incompletos, mas 
também assumir essa incompletude. Existe pouca diferença entre 
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saber intelectualmente que estamos incompletos e assumir a natureza 
de ser incompleto. Temos que nos inserir em um processo 
permanente de busca. O que significa que manter a curiosidade é 
absolutamente indispensável para que continuemos a ser ou a vir a 
ser (FREIRE; HORTON, 2011b, p. 43). 

 

Ao assumir o princípio do inacabamento humano, a busca por ações 

formativas dos professores, pautadas na perspectiva freireana, poderá contribuir para 

uma educação problematizadora, dialógica e crítica que ganha vida em ações e 

relações humanizadoras e auxilia os professores na gestão da sua própria formação. 

Uma formação que proporcione aos professores se sentirem sujeitos da sua própria 

formação e da constituição de seus conhecimentos e não apenas como pessoas que 

transmitem e reproduzem o que outros pensaram e construíram. A esse respeito, 

Freire afirma: 

 

Se, na experiência da minha formação, que deve ser permanente, 
começo por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me 
considero o objeto, que ele é o sujeito que me forma e eu, o objeto por 
ele formado, me considero como um paciente que recebe os 
conhecimentos – conteúdos – acumulados pelo sujeito que sabe e que 
são a mim transferidos. Nesta forma de compreender e de viver o 
processo formador, eu, objeto agora, terei a possibilidade, amanhã, de 
me tornar o falso sujeito da “formação” do futuro objeto de meu ato 
formador (FREIRE, 2016, p. 24-25, grifos do autor). 

 

Na perspectiva freireana, a formação de professores não busca apenas a 

qualificação, por meio da certificação do professor para o exercício da docência. Não 

visa a meras atualizações científica, pedagógica e didática, mas, sobretudo, uma 

formação de caráter permanente, que considera o professor como sujeito do 

processo, propiciando condições favoráveis para refletir criticamente sobre suas 

práticas, incertezas e curiosidades, com possibilidades de fazer uma leitura do 

contexto no qual está inserido na busca da superação das condições opressoras. 

A visão freireana adverte para a condição de sujeito no processo de  

formação, de não ver o professor como alguém que recebe e se adapta a essas 

formações,  mas considera o professor como um profissional autônomo, crítico e 

criativo. 

Em relação à concepção de formação de professores, as vozes dos sujeitos 

revelaram as seguintes compreensões: 
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Ela tem que ser uma formação permanente, baseada sempre na 
reflexão a respeito da própria prática, porque uma formação que se 
baseia apenas em teoria, em discussões que estão na academia e 
distantes, muitas vezes, da nossa prática cotidiana, elas contribuem 
sim na parte reflexiva, mas o resultado na prática educativa cotidiana, 
ela fica um pouco distanciada. Então, por isso que a gente tenta, 
sempre, pautar a formação na demanda que a gente tem diariamente 
dentro da escola. Então, aquelas situações que a gente está 
percebendo uma carência maior de formação, os problemas 
cotidianos que vão se apresentando, são o que norteiam o eixo 
formador daquele ano (COORDENADORA 1). 

Para mim, a formação de professores são as trocas que temos durante 
os nossos quatros encontros semanais de JEIF, onde consolidamos a 
nossa formação, enquanto grupo da escola, baseado nas discussões 
e reflexões sobre as necessidades dos professores, sobre a prática 
(COORDENADORA 2). 
 
Eu tive uma professora, lá na Bahia, que estudou em Salvador com a 
concepção de formação de professores em Paulo Freire. Então, ela 
ensinou muitas coisas para a gente, que eu nunca vou esquecer que 
é a dialogicidade. A questão de ouvir o aluno, essa foi a minha 
concepção, por causa dessa professora e foi assim que eu trabalhei 
desde o início no magistério, acreditando nas crianças, ouvindo as 
crianças, a minha primeira concepção de formação de professores foi 
através do diálogo e do ouvir, do escutar os alunos (PROFESSORA 
1). 

 

O depoimento da Coordenadora 1 demonstra que a formação precisa ser 

permanente, desenvolvida a partir da reflexão cotidiana, dos problemas advindos da 

prática, das necessidades dos professores. A Coordenadora 2 entende que a 

formação de professores se constitui pelas trocas feitas nos encontros da JEIF, tendo 

como base as suas inquietações, a sua prática.  A Professora 1 cita Freire como 

influência na sua formação inicial, apontando o diálogo e a escuta como princípios 

importantes da formação.  

As vozes dos sujeitos anunciaram a necessidades de as ações formativas 

pautarem-se na prática dos professores, nos problemas e nas dificuldades com que 

eles se deparam na sala de aula que, na maioria das vezes, a formação inicial não 

consegue dar conta dessa complexidade. Por essa razão, é de fundamental 

importância a formação permanente de educadores na perspectiva freireana.  

Em sintonia com Freire, A. M. Saul (2015, p. 51) ressalta que a “educação 

permanente não se destina somente aos educandos em situação de escolarização, 

mas a todo ser humano em qualquer etapa de sua existência”. A educação 
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permanente envolve todo ser humano e tem uma dimensão temporal de continuidade 

do processo de formação das pessoas ao longo da vida. 

Nas suas reflexões sobre a formação do educador, Freire (2001a, p. 58) 

assinala: 

 

Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro 
horas da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser 
educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como educador, 
permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática. 

 

A afirmação indica que a formação não é um conjunto de fragmentos que se 

sucedem entre uma palestra, um curso ou seminário, pois ela tem um caráter 

permanente. O caráter permanente refere-se a uma formação que não se esgota na 

formação inicial nem na formação continuada, mas que, se articuladas, superam a 

visão de formação completa, ao término de um curso ou de uma formação continuada 

na modalidade de treinamento, aperfeiçoamento ou capacitação.  

A perspectiva freireana de formação entende que o professor nunca está 

pronto, acabado, mas em contínuo processo de desenvolvimento afetivo, moral, 

intelectual. A formação pode potencializar uma gama de possibilidades, no 

desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, a partir da reflexão sobre as 

suas práticas, consolidando a vivência de práticas refletidas. 

 

 

4.1.2 A escuta e o diálogo na elaboração do PPP e nas formações de     

professores: um processo crítico-transformador  

  

A escuta é um exercício importante e necessário à prática educativa crítico-

libertadora, além de uma condição para a existência do diálogo. À proporção que se 

aprende a escutar com paciência, atenção, humildade, de forma respeitosa, os alunos, 

pode-se falar com eles e para eles, não de forma impositiva ou como possuidores de 

uma verdade a ser transmitida aos demais (FREIRE, 2016). A escuta em associação 

com a fala, permite as pessoas tecerem considerações acerca de suas vidas, dos 

seus interesses, das suas experiências, das suas necessidades e dos seus saberes, 

na medida em que são incentivadas a se pronunciarem num mundo e sobre o mundo 

em que vivem. 
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O diálogo se constitui em uma condição imprescindível à formação de 

professores. A relação dialógica só é possível a partir do estabelecimento de relações 

autênticas que vivenciem a dinamicidade entre fala e escuta. Por essa razão, o diálogo 

exige o amor, a fé nos homens, a humildade, a esperança e a confiança na busca pela 

libertação das pessoas e da transformação da realidade, requisitos que contribuem 

para uma relação horizontal (FREIRE, 2013a). 

A escuta e o diálogo foram evidenciados nos registros dos documentos da 

escola (PPP e PEA) e nas ações formativas. No que concerne ao Projeto Político-

Pedagógico, instrumento que define a identidade da escola e reflete a sua proposta 

educacional, quando é construído coletivamente, com a participação de todos que 

compõem a comunidade escolar, expressa uma intencionalidade coletiva, num 

processo permanente de reflexão, análise e discussão dos problemas da escola, a fim 

de buscar alternativas viáveis na concretização de pressupostos e ações delineados. 

O Projeto Político-Pedagógico da Escola pesquisada foi construído, 

coletivamente, no ano de 2014, com base na escuta e no diálogo sobre os problemas 

e as necessidades da Escola, com a participação da equipe gestora, professores, 

funcionários e da família dos alunos. A proposta é redimensionada e revisitada 

sistematicamente, analisada e discutida nos encontros de JEIF, Conselho, Colegiado 

e Reuniões Pedagógicas, à proporção que se constata a necessidade de melhorá-la 

e na busca de resolver problemas e desafios apresentados no contexto escolar. O 

depoimento da Coordenadora 1 reitera essa afirmação. 

 

O Projeto Político-Pedagógico da escola foi elaborado no ano de 2014, 
através da escuta e do diálogo intensos com o envolvimento da 
comunidade escolar (diretor, coordenadoras, professores, 
funcionários e a família). Durante esse processo de elaboração, nós 
fizemos várias reuniões com os professores, funcionários e a famílias 
para construir os princípios, o papel da escola, seus objetivos e as 
ações da escola, a formação de professores identificando as 
carências, as necessidades, as dificuldades e os interesses da escola 
e da comunidade (COORDENADORA 1). 

 

Participação conjunta, princípios, ações e a programação com base na 

realidade situada e datada da comunidade educativa propiciam a inserção coletiva na 

busca pela superação das dificuldades e o alavancar do sentimento de pertença à 

escola. 
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Para Veiga, no processo de construção do projeto-político pedagógico é 

fundamental a autonomia da escola e sua capacidade de delinear a sua própria 

identidade. Para a autora, “isto significa resgatar a escola como espaço público, lugar 

de debate, do diálogo, fundado na reflexão coletiva” (VEIGA, 2013, p. 14). 

No texto Mudar é difícil, mas é possível e urgente: um novo sentido para o 

Projeto Político-Pedagógico da escola, os autores A. M. Saul e A. Saul, em sintonia 

com o referencial freireano, entendem que o PPP, entre outras condições, requer a 

leitura da realidade.  

 

A leitura da realidade permite penetrar, desvendar, chegar à 
intimidade de um objeto de estudo ou de pesquisa, no caso, a escola. 
A aproximação da realidade concreta possibilita a apreensão de seu 
contexto, compreendido na sua relação parte-todo, seus 
condicionamentos, limites e avanços. Ler a realidade da escola implica 
conhecer a comunidade escolar, suas práticas e necessidades. É 
importante saber qual é a percepção da comunidade sobre a   
educação, a escola, o currículo, o que acontece na sala de aula, e 
como se dá a formação dos educadores. A leitura da realidade não 
significa um evento, mas um ato de conhecimento crítico e criativo 
sobre a razão de ser das situações, com vistas a transformá-las 
(SAUL, A. M; SAUL; A., 2013, p. 111). 

 

Na construção do Projeto Político-Pedagógico, é imprescindível empreender 

a leitura da realidade para conhecer os problemas, as dificuldades e as necessidades 

da comunidade escolar e, a partir da apreensão da realidade, poder tomar decisões 

coletivas, no sentido de transformar as condições, ações e relações do processo do 

ensino-aprendizagem, relativas aos interesses e necessidades dos sujeitos inseridos 

nesse contexto.  

Freire, no livro Pedagogia da Indignação: cartas pedagógicas e outros escritos 

(2015b, p. 47), destaca que a leitura do mundo.  

 

É um quefazer pedagógico-político indicotomizável do quefazer 
político-pedagógico, isto é, da ação política que envolve a organização 
dos grupos e das classes populares para intervir na reinvenção da 
sociedade. 

 

O autor convida ao necessário exercício de uma escuta atenta e um diálogo 

amplo e aprofundado, para conhecer o que a comunidade entende sobre a visão de 

educação, de sociedade, de escola do currículo e do processo ensino-aprendizagem, 

na busca da transformação da escola e da sociedade.  
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Em sua tese de doutorado Contribuição de Paulo Freire para as políticas e 

práticas curriculares nos sistemas de ensino, Guedes (2012), ao comentar sobre a 

prática da escuta e do diálogo, ressalta que: 

 

As pessoas em situação de fala e de escuta assumem posição de 
reciprocidade: quem fala quer ser ouvido, compreendido, respeitado 
como verdadeiro e sincero; quem escuta também quer ter sua 
oportunidade de falar com as mesmas condições e iguais direitos. 
Essas situações ampliam as competências comunicativas necessárias 
para a convivência democrática na sociedade contemporânea, pois o 
diálogo implica a ausência do autoritarismo e significa uma tensão 
permanente entre a autoridade e a liberdade (GUEDES, 2012, p. 52). 

 

A escuta e o diálogo possibilitam a formação de sujeitos conscientes e 

respeitosos, que aceitam as ideias do outro, as suas diferenças. Essa prática permite 

ao ser humano solidarizar-se, não se colocando na posição de quem sabe tudo, de 

superioridade, mas na condição de quem está aprendendo cotidianamente. 

A escuta e o diálogo são princípios ressaltados no PPP da escola. Os autores 

reiteram o necessário exercício do diálogo, que consegue estabelecer a ligação, o 

diálogo como um instrumento de comunicação, que vincula a leitura das palavras com 

a leitura da realidade. 

No Projeto Político-Pedagógico da Escola, as categorias escuta e diálogo são 

referidas da seguinte forma: 

 

Temos a escuta e o olhar atentos às necessidades detectadas no 
cotidiano e, em especial, nas assembleias de alunos, nas quais 
exercitam o diálogo e a cidadania, num coletivo mais amplo que a sala 
de aula, na eleição dos Representantes de Classe e na eleição do 
Grêmio Estudantil (PPP, 2014, p. 15) (grifos nossos). 
 
Que os alunos possam produzir conhecimentos que contribuam para 
a transformação da sociedade, a superação das dificuldades e a 
humanização das relações entre os homens, utilizando o diálogo como 
forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas (PPP, 2014, 
p.13) (grifos nossos). 

 

A escuta e o diálogo são princípios ressaltados no PPP da Escola investigada 

como condições importantes e necessárias à finalidade de identificar e buscar 

respostas coletivas às necessidades e aos problemas vivenciados no cotidiano 

escolar. 
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O PPP reconhece os alunos como seres capazes de produzir conhecimentos 

necessários à transformação da sociedade, destacando a importância da 

humanização como princípio essencial nas relações entre as pessoas. Aponta o 

diálogo como requisito básico para estabelecer uma comunicação e ainda, como 

princípio e prática utilizados na tentativa de superação dos conflitos existentes na 

escola e fora dela, na tomada de decisões em grupo. Como base de sustentação do 

diálogo, o PPP assume uma visão de conhecimento como sendo construído e não 

meramente transmitido e a serviço da transformação social, revelando uma 

perspectiva progressista e relacional. 

O diálogo, na perspectiva freireana, é o pressuposto que contribui para a 

formação de sujeitos livres, críticos e autônomos. No diálogo, não é necessário o 

consenso, pode haver momentos de consensos e momentos de dissensos, mas de 

forma respeitosa e responsável. O diálogo é comunicação, é partilha de saberes, 

projetos, vivências e experiências dos seres humanos (FREIRE, 2008b). 

Quanto aos objetivos da formação de professores, o PPP da Escola 

investigada destaca os seguintes: 

 

- explicitar o compromisso político do grupo; 
- socializar os encontros coletivos da Unidade, nas Reuniões 
Pedagógicas e em todas as oportunidades em que haja a troca de 
experiências e informações entre os docentes e quadro de apoio; 
- buscar o intercâmbio entre as UEs, conhecer o que acontece na 
região para que o trabalho aconteça com a parceria das comunidades 
escolares (PPP, 2014, p. 19). 

 

O compromisso político do grupo a que se refere o trecho supracitado se 

expressa na maneira de agir, na preocupação com o coletivo, com a participação e 

com a autonomia para tomar decisões pautadas na ética do bem-comum. Esses 

elementos substanciam a compreensão de Freire sobre a educação como ato político:  

 

Não posso pensar-me progressista se entendo o espaço da escola 
como algo neutro, como pouco ou quase nada a ver com a luta de 
classes em que os alunos são vistos apenas como aprendizes de 
certos objetos do conhecimento aos quais empresto um poder mágico. 
Não posso reconhecer os limites da prática educativa em que me 
envolvo se não está claro a favor de quem pratico (FREIRE, 2015, p. 
55). 
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Quando o professor tem condições de refletir sobre a sua prática concreta e 

sobre a sua formação, reconhece que a educação tem uma dimensão política e recusa 

a suposta neutralidade na ação do educador. Uma educação crítico-libertadora se 

constrói com professores que saiam da condição de sujeitos passivos para a condição 

de participantes ativos do processo de formação. 

Conhecer a realidade na qual a escola está inserida é fundamental para 

desenvolver ações formativas que contribuam para desencadear a reflexão e 

discussão acerca dos problemas do entorno da escola. A esse respeito, Freire (2001b) 

entende que educação humanizadora precisa apoiar-se em uma reflexão sobre o 

homem concreto e o contexto em que ele está inserido e considerar a vocação 

ontológica do homem em ser sujeito. 

Quanto mais o ser humano tiver a capacidade de refletir sobre a sua situação 

e o contexto concreto, maior sua condição de intervir na realidade para mudá-la. 

Conhecer a região, o bairro e o contexto no qual a escola está inserida é fundamental 

para poder tomar decisões seguras e contribuir com respostas aos desafios que a 

realidade apresenta. 

No tocante à formação, o PPP da Escola expressa o espaço da formação 

continuada, em serviço. 

 

Os encontros das Coordenadoras Pedagógicas com os demais 
educadores da unidade, são, portanto, um espaço privilegiado de 
reflexão e de busca de alternativas ou soluções para os problemas 
comuns à unidade, dentro do contexto da região ou setor. A Formação 
em Serviço se iniciará nos encontros de Coordenadores Pedagógicos 
e continuará nesta Unidade Escolar (PPP, 2014, p. 19). 

 

A proposta pedagógica da Escola ressalta que as ações formativas se 

constituem em um espaço propício para a reflexão, a análise e a discussão sobre os 

problemas e necessidades da unidade escolar, a fim de encontrar soluções para as 

questões apresentadas nesse contexto.   

No tocante à concepção de educação, a proposta pedagógica da Escola 

rejeita a educação bancária e conteudista, fundamentada na narração de conteúdos, 

que visa apenas a depositar e transferir conhecimentos para o educando e que, na 

maioria das vezes, é fragmentada e descontextualizada da sua realidade social e 

histórica. O excerto revela a afirmação. 
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- a escola deve intensificar a abertura para o novo, longe da educação 
bancária e da apreensão conteudista, mas visar à formação de 
homens e mulheres no processo de se tornar cidadãos capacitados, 
politizados e sensíveis (PPP, 2014, p. 19). 

 

Constatou-se que a formação é realizada no âmbito da Escola, sendo 

organizada pela Coordenadora Pedagógica, nos horários coletivos, que ocorrem às 

segundas e terças-feiras, tendo como temática o Projeto Especial de Ação - PEA e, 

às quartas e quintas-feiras, a Jornada Especial Integral de Formação – JEIF, com 

início às 12:30h e término às 13:30h.  

Nesses encontros, a Coordenadora, com base no levantamento das 

necessidades dos professores, expôs os problemas e dificuldades e, em seguida, 

houve discussão e reflexão com a finalidade de buscar soluções. 

O diálogo como instrumento de comunicação foi encontrado nas reuniões de 

JEIF e PEA.  

 

A Coordenadora 1 fala da importância de apresentar para os alunos 
outros padrões de beleza em relação aos contos de fadas. Por 
exemplo, o cabelo afro é lindo, por que temos que valorizar apenas 
cabelos lisos e louros? É preciso desmistificar isso. 
A Professora 1 diz: 
_ Eu e as Professoras 3 e 4 estamos trabalhando nas nossas aulas os 
Contos de Fadas respectivamente, princesas indígenas, africanas e 
dos contos de fadas clássicos. Eu trabalhei na minha aula a história 
Bom dia todas as cores, da autora Ruth Rocha, para mostrar o respeito 
e a aceitação de si mesmo e do outro. 
A coordenadora comenta: 
_ É muito interessante o que vocês estão trabalhando, pois nós temos 
que desmistificar o estereótipo de beleza imposto pela nossa história 
e ressaltado pela mídia ao longo dos anos. Por que as princesas dos 
Contos de Fadas são sempre louras, magras e de olhos azuis? Por 
isso, temos que olhar para o nosso currículo no último bimestre e fazer 
uma pesquisa sobre essa questão. Nós temos que pesquisar o 
assunto, não está pronto, temos que construir. Nas nossas aulas 
podemos mostrar aos nossos alunos que as princesas negras são 
lindas. Cada povo tem a sua beleza, a sua cultura, os seus costumes, 
os seus valores, as suas tradições e esse padrão que foi imposto de 
beleza deve ser questionado e criticado. 
Ressalto mais uma vez que nós temos que repensar o nosso currículo 
para o próximo ano. 
Professora 1 diz: _ Eu penso que o caminho é o da reflexão e 
criticidade acerca dessas questões.  
A Coordenadora finaliza a reunião (DIÁRIO DE CAMPO DO DIA 
10/11/2015). 
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Freire (2008b, p. 127) é enfático em relação ao diálogo: 

 

Uma situação dialógica implica a ausência do autoritarismo. O diálogo 
significa uma tensão permanente entre a autoridade e a liberdade [...]. 
O diálogo não tem como meta ou exigência que todas as pessoas da 
classe devam dizer alguma coisa, ainda que não tenham nada a dizer!  

 

Dessa forma, o diálogo verdadeiro não é uma imposição em que uma pessoa 

se considera a detentora da palavra, da fala e os outros não têm a liberdade de dizer 

sua palavra, só ouvindo sem se pronunciar. O diálogo verdadeiro consiste na relação 

coletiva, no encontro onde todos possam se comunicar. Assim, o exercício da 

comunicação dialógica contribui para desenvolver as relações democráticas na escola 

e na sociedade. 

O diálogo foi estabelecido nas ações de formação, uma vez que ocorreu por 

meio da confiança, da humildade e do respeito ao outro, às suas ideias, os seus 

valores e os seus saberes. Freira alerta (2013b, p. 51) que “ser dialógico é não invadir, 

é não manipular, é não ‘sloganizar’. Ser dialógico é empenhar-se na transformação 

constante da realidade”. 

Embora a escuta e o diálogo se mostrassem presentes na formação de 

professores, constatou-se a questão do tempo, referida como insuficiente para um 

melhor desenvolvimento das ações formativas. O relato da Coordenadora 1 corrobora 

a afirmação: 

 

O tempo é insuficiente, o ideal, o nosso sonho é que o professor 
tivesse um período integral na escola em que ele ficasse parte com o 
aluno, parte corrigindo, parte planejando e parte estudando tanto 
sozinho quanto com os pares. A JEIF é uma conquista nesse sentido. 
A gente tem esse horário garantido. O professor é pago para ficar na 
escola nesse momento, fazendo esse estudo, mas ainda é incipiente, 
principalmente com as demandas que nós temos.  
[...] a questão do tempo eu acho que é um grande desafio para a 
escola, em todos os sentidos, tanto na parte da nossa formação, 
quanto na parte de nós atendermos a proposta curricular anual. Então, 
o tempo é um dificultador. Um outro dificultador é a gama múltipla de 
temas que a gente sente necessidade de abordar e que aí a gente 
termina elencando alguns deles para privilegiar naquele ano e propõe 
a discussão dos próximos no ano seguinte e então nesse ano seguinte 
surgem outros temas [...]. Então, eu acho que o principal desafio da 
escola é a questão dos tempos, de gerir os tempos, tanto do ensino 
aprendizagem, quanto da formação do professor (COORDENADORA  

1). 
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O tempo é um fator fundamental na prática educativa, na concretude da 

Escola, datada e situada; o tempo escolar para além da sala de aula. A Escola pode 

fazer o bom uso do tempo, estabelecendo um período maior para a formação de 

professores, a aquisição de conhecimentos e o exercício de uma prática educativa 

crítica, fortalecendo-se como instância de formação permanente.  

Vale destacar que, o tempo das ações formativas é escasso para o exercício 

da escuta atenta e a prática do diálogo mais amplo e aprofundado dos temas tratados. 

Contudo, alguns professores utilizaram esses espaços e colocaram os seus 

posicionamentos, falaram das experiências em sala de aula, dos projetos que 

desenvolveram e das suas necessidades. Foi um momento de reflexão das práticas e 

busca de soluções para os problemas, entretanto, a questão do tempo deveria ser 

repensada, no sentido de ampliar para que todos os professores pudessem realmente 

falar/escutar. Na reunião em que se discutiu sobre os projetos que os professores 

desenvolveram em sala de aula, a Professora 1 fez o seguinte relato:   

 

Professora 1: Eu quero contar uma experiência. Eu percebi que o 
lúdico é muito importante, com a ludicidade estamos com o Projeto 
Mascote, que é uma tartaruga de pelúcia que os alunos levam para a 
casa e com a ajuda da família escrevem um texto sobre o personagem. 
Desenvolvemos a habilidade de ouvir e respeitar o outro. Então, ela 
mostra os textos produzidos pelos alunos no caderno coletivo (DIÁRIO 
DE CAMPO DO DIA 15/09/2015). 

 

O lúdico é um recurso importante para socialização, observação de 

comportamentos e valores. Por meio de trabalhos lúdicos os alunos aprendem a 

escutar, compartilhar, participar, interagir, respeitar o outro, contribuindo para uma 

aprendizagem significativa.  

Na entrevista realizada, a escuta e o diálogo foram destacados pelas 

professoras como práticas exercidas na Escola: 

 

Como professora dessa escola, eu percebo a preocupação do diretor 
e da coordenadora com os professores, ouvindo a gente, dialogando, 
sobre as nossas dificuldades, não só nas reuniões pedagógicas, mas 
todos os dias. Então, nós somos ouvidos e valorizados com as nossas 
ações, as nossas necessidades (PROFESSORA 1).   

O nosso grupo de formação é muito comprometido e a gente se 
fortalece por meio da escuta e do diálogo, das trocas, das leituras, dos 
teóricos que estudamos (PROFESSORA 4). 
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Os relatos dos sujeitos revelaram que a escola pesquisada tem a prática da 

escuta e do diálogo em relação às necessidades e dificuldades dos professores, 

prática essa que se exerce nos diversos espaços da instituição   contribuindo para o 

fortalecimento da formação por meio das trocas de experiências, vivências e 

compartilhamento de saberes.  

Constatou-se nas observações dos encontros de JEIF/PEA que nem todos os 

professores estão presentes. A razão da ausência de professores nas ações 

formativas se deve ao fato de que alguns professores acumulam cargos na rede 

municipal e estadual ou rede municipal e escolas particulares. A participação efetiva 

do conjunto de professores na formação, no âmbito da escola ou das formações que 

acontecem fora dela, representa um desafio que a unidade escolar precisa enfrentar, 

porque compromete tanto as ações formativas, quanto a discussão do currículo 

escolar e a interdisciplinaridade. O depoimento da Coordenadora 1, a esse respeito, 

é revelador: 

 

O professor não é obrigado a participar da formação. Então, por conta 
das demandas pessoais, às vezes familiares, às vezes profissionais, 
porque muitos deles acumulam cargos na própria prefeitura, ou 
prefeitura e estado, ou prefeitura e escolas particulares, eles não 
conseguem tempo para participar das formações, nem das internas, 
nem das externas. E esse é nosso grande desafio, porque aí [...] por 
conta disso, a comunicação fica meio truncada e, principalmente, a 
situação de um currículo discutido, uma interdisciplinaridade também 
se compromete (COORDENADORA 1). 

 

A ausência nos encontros de formação limita a participação do professor em 

processos que dão vida ao PPP da escola, por não tomar parte das discussões e 

encaminhamentos propostos pelo grupo. A importância da efetiva participação do 

docente em processo de formação é assim percebida por Freire (2014b), que é 

enfático ao destacar o papel do Estado na melhor preparação de seus quadros de 

profissionais. 

 

O Estado pode ajudar, como tentamos na prefeitura de São Paulo, 
pagando horas para que os professores estudem. Se a educação é 
realmente uma prioridade, então é preciso conseguir o dinheiro para 
que os professores, em sua casa ou na escola, tenham horas para 
estudar dentro da jornada de trabalho. Os cursos de formação 
permanente devem ser pagos. A compreensão que o poder público 
tem do trabalho do magistério deve incluir as horas nas quais o 
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professorado está se preparando para ser melhor professor (FREIRE, 
2014b, p. 275). 

 

Na medida em que a formação de professores se constitua uma prioridade na 

educação, os professores terão condições para se dedicar ao estudo, à pesquisa, à 

discussão e à reflexão.  

A formação na Escola se dá por meio do diálogo e da reflexão das 

necessidades, das inquietações e curiosidades dos professores decorrentes da 

prática pedagógica. A formação busca atender às demandas apresentadas pelos 

professores, por meio de socialização de experiências, de saberes e do estudo 

aprofundado de temas a serem desenvolvidos na sala de aula.  

As professoras da Escola se revelaram interessadas em ampliar e aprofundar 

a sua formação. Durante a realização das entrevistas, elas manifestaram interesse 

em cursar pós-graduação em nível de mestrado, mas revelaram não possuir 

condições financeiras para custeá-la.   

A formação de professores não depende única e exclusivamente do professor, 

pois é necessário que os sistemas de ensino criem as condições favoráveis para a 

sua concretização, rompendo‐se, assim, com a imputação, ao professor, de toda a 

responsabilidade pela sua própria formação, que precisa ser uma preocupação 

coletiva, articulada com a política do Estado. 

No que concerne à formação, o PEA evidencia, em seus objetivos, a 

concepção de formação permanente. Esse objetivo é expresso nos seguintes termos: 

“através da Formação Permanente, refletir individual e coletivamente sobre as formas 

de comunicação e acompanhamento do desempenho escolar dos nossos educandos” 

(PEA, 2015, s/p.). 

Diversos temas foram tratados nos encontros da JEIF/PEA, durante o 

desenvolvimento da pesquisa das quais a pesquisadora participou, dentre os quais se 

destacaram o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC, a 

diversidade (gênero, raça), o racismo e as culturas indígenas43 e africanas. Esses 

temas foram indicados, com base no levantamento das necessidades dos 

professores, realizado nos encontros do PEA em que estiveram presentes.  

                                                           
43 As culturas indígenas e africanas foram discutidas nos encontros de formação em cumprimento à Lei 
nº 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileiras e 
africanas nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio. 
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A Coordenadora 1 afirmou que faz o levantamento das necessidade dos 

professores nos encontros do PEA. 

 

O tema do PEA é decidido junto com todos na escola. Esse tema é 
escolhido geralmente de acordo com as necessidades, à medida que 
vai ocorrendo o ano a gente vai percebendo, olha a gente precisa 
estudar mais determinado assunto e quando aquele assunto não pode 
ser inserido no próprio ano ou foi inserido de forma muito rasa e 
percebemos que precisa de um aprofundamento, aquele 
provavelmente é um tema a ser estudado ao longo do ano. Então, há 
três anos, nós estamos estudando Linguagens e Tecnologia, porque 
são dois grandes temas que percebemos que é salutar desde o 1º ao 
9º ano. A questão da tecnologia, como nós não somos dessa geração 
a gente se adequa e faz o uso dela no nosso dia a dia. Como é 
diferente a relação dessa geração que nós aprendemos, que nasceu 
na era tecnológica, tanto a relação de dependência quanto a hora de 
saber parar de usar. É um eterno drama do uso do celular em sala de 
aula e então, temos que negociar o tempo todo, agora pode e agora 
não pode e realmente passar essa visão para os alunos que é uma 
ferramenta a tecnologia e não motivo da vida (COORDENADORA 1). 

 

O tema atual do PEA da escola é “Linguagens, Tecnologia e Convivência 

numa Cidade Educadora”. O projeto foi elaborado pela Unidade Escolar com a 

participação do diretor, coordenadoras pedagógicas e os professores. A escolha do 

tema deu-se em função de atender às necessidades dos alunos, com a finalidade de 

subsidiar os professores para que auxiliem as crianças na questão da capacidade 

leitora e escritora em todas as áreas do conhecimento, como também a questão da 

tecnologia, que é uma ferramenta muito utilizada nos dias atuais.  

O fragmento da reunião, revela a afirmação: 

                                          

A Coordenadora distribui o texto: A mudança nas formas de aprender 
e ensinar na era digital. POZO, Juan Ignacio; ALDAMA, Carlos de. 
Revista Pátio, n. 19, dez., 2013.  
Ela pergunta se alguém quer fazer a leitura. 
Uma professora começa a leitura.  
A Coordenadora distribui o texto: A mudança nas formas de aprender 
e ensinar na era digital. POZO, Juan Ignacio; ALDAMA, Carlos de. 
Revista Pátio, n. 19, dez., 2013.  
Ela pergunta se alguém quer fazer a leitura. 
Uma professora começa a leitura.  
Professora A: _O texto apresenta três posições: otimista, os 
defensores apostam no entusiasmo no uso das TICs em sala de aula; 
pessimista, aqueles que acreditam que a gestão da informação digital, 
por seu imediatismo, superficialidade e falta de reflexão, supõe um 
empobrecimento das formas de pensar e conhecer e a posição cética 
que analisa não o que deve ser, mas o que aconteceu até agora, 
observam que as TICs não tiverem quase nenhum impacto.  
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A Coordenadora pergunta em qual posição as professoras se 
encontram. Nesse momento elas ficam pensativas. 
Professora A: Eu consigo usar as TICs em sala de aula. Dos 35 alunos 
30 tem celulares com várias funções. Essa ferramenta não é utilizada 
com intensidade na sala de aula, mas é importante. 
Professora B: _ Eu passei uma semana inteira preparando a minha 
aula e no dia da apresentação o equipamento não funcionou. 
No final da discussão a maioria concordou com a posição cética 
(DIÁRIO DE CAMPO DO DIA 02/09/2015). 

 

Percebeu-se, na reunião do PEA, a prática da escuta e do diálogo. A 

coordenadora demonstrou disponibilidade em ouvir as professoras em relação ao uso 

das tecnologias na sala de aula, como elas conseguem lidar com essa ferramenta no 

dia a dia.  Com a finalidade de provocar a reflexão sobre o tema, houve a leitura do 

texto A mudança nas formas de aprender e ensinar na era digital, dos autores Pozo e 

Aldama. As professoras expressaram seus posicionamentos em relação à tecnologia 

e a maioria concordou com a posição cética. O diálogo foi exercido de forma 

respeitosa à opinião do outro, com humildade e confiança. 

Constatou-se que o tema das tecnologias vem sendo trabalhado nas reuniões 

do PEA. A respeito da tecnologia, Freire manifesta a sua posição: 

 

Nunca fui ingênuo apreciador da tecnologia: não a divinizo, de um 
lado, nem a diabolizo, de outro. Por isso mesmo sempre estive em paz 
para lidar com ela. Não tenho dúvida nenhuma do enorme potencial 
de estímulos e desafios à curiosidade que a tecnologia põe a serviço 
das crianças e dos adolescentes das classes sociais chamadas 
favorecidas (FREIRE, 2016, p. 85). 

  

O uso da tecnologia nos dias atuais pelas crianças e adolescentes é  

importante, entretanto, é necessário um olhar crítico ao lidar com essa ferramenta. É 

essencial manter o diálogo constante e investir em atividades familiares como uma 

forma de ajudar as crianças e os adolescentes a não se tornarem dependentes da 

tecnologia. As crianças e adolescentes precisam ter acesso às possibilidades 

oferecidas pela tecnologia, mas de uma forma organizada e orientada para que possa 

levar-lhes a um efetivo aprendizado.  

Para tanto, a família e a escola precisam mostrar aos alunos as possibilidades 

que a internet pode oferecer como os jogos educativos, que estimulam a curiosidade, 

a pesquisa e visita a museus e o acesso às bibliotecas, bem como a oportunidade de 

descobrir um universo novo e inexplorado da web.   



 
 

144 

Na Escola pesquisada há uma sala de informática com vários computadores, 

onde as crianças têm um horário para acessar os jogos educativos com o auxílio da 

professora responsável por essa disciplina. 

Durante as observações, verificou-se que a Escola não permite o uso do 

celular na sala de aula. Esse é um problema enfrentado pelas professoras quando 

precisam agir e explicar aos alunos que seu uso indevido pode interferir 

negativamente na aprendizagem. 

No tocante ao Projeto Especial de Ação-PEA, foi possível encontrar também 

a categoria diálogo dentre os seus objetivos, o que se pode verificar no seguinte 

registro: 

 

-fazer dos encontros do PEA momentos de diálogo e formação 
docente; 
-envolver o coletivo da escola nesta proposta, através da participação 
e do   diálogo, emitindo e registando opiniões com clareza; 
-valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações 
pessoais, sendo capazes de expressar seus sentimentos, 
experiências, ideias e opiniões, bem como acolher, interpretar e 
considerar os outros (PEA, 2015, s/p, grifos nossos). 

 

Nesse espaço formativo, foram discutidos temas como as culturas indígenas 

e africanas, racismo, inclusão e a socialização de cursos que outros professores 

participaram. O diálogo na formação de professores (JEI/PEA) foi um momento 

privilegiado para desencadear a reflexão crítica das práticas dos professores. 

A formação desenvolvida na Escola apresenta evidências de que a equipe 

gestora e os professores estão buscando uma formação na perspectiva freireana, uma 

vez que exercem o diálogo e a escuta das necessidades e dos problemas que os 

professores vivenciam no cotidiano escolar. 

De acordo com a Coordenadora, os professores participam ativamente da 

elaboração do documento, do acompanhamento, da supervisão e da avaliação da 

formação continuada. 

A avaliação assume caráter formativo, processual em dois momentos, 

evidenciados na fala da Coordenadora: 
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Temos as formações continuadas tanto do coordenador pedagógico 
quanto dos professores. A avaliação tem dois momentos. O primeiro 
semestre para a gente conversar com o grupo e ver se está bom, se 
está subsidiando, se estamos no caminho certo [...]. No segundo 
momento acontece o redirecionamento. Então, eu vou replanejar 
(COORDENADORA 1). 

 

A avaliação se constitui um momento fundamental da formação de 

professores por possibilitar o questionamento, a reformulação dos objetivos, o 

repensar do planejamento para melhorar as ações formativas, na perspectiva de 

atender às reais necessidades dos professores. Esse programa de formação é 

construído coletivamente. 

Nesse sentido, a formação de professores passa a ser um compromisso 

articulado com o Projeto Político-Pedagógico, não se limitando a decidir sobre 

conteúdos curriculares, mas abrangendo, por meio da discussão na escola, uma visão 

contextualizada, a partir das suas relações com a sociedade. É importante que o 

professor compreenda as finalidades da escola, seus propósitos, sua 

intencionalidade.  

O coordenador pedagógico exerce um papel essencial na formação de 

professores no âmbito da escola. Considerado uma peça-chave nas ações formativas, 

sua presença na escola possibilita a realização de parcerias, formação, orientação e 

apoio, como apontam Gouveia e Placco (2013). 

 

É o coordenador que está na escola, ao lado do professor, e pode 
concretizar uma boa parceria de formação. É o CP44 que tem as 
condições para propor bons momentos de formação nos horários de 
trabalho coletivo previstos na escola para organizar grupos de 
estudos, planejar ações didáticas junto com os professores, fazer as 
orientações por séries, exercer de fato o papel de articulador de 
aprendizagens. Ao assumir esse papel, o CP se corresponsabiliza, 
junto com o professor, pela qualidade da aprendizagem dos alunos 
(GOUVEIA; PLACCO, 2013, p. 70). 

 

O coordenador pedagógico é o responsável pela formação, mas precisa de 

parceiros, colaboradores, uma vez que sua tarefa assume feição coletiva e 

contextualizada, não podendo ser empreendida isoladamente. 

A formação continuada de professores no lócus escolar fica sob a 

responsabilidade do Coordenador Pedagógico, que: 

                                                           
44 A sigla CP refere-se a Coordenador Pedagógico. 
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Precisa estar atualizado no que se refere às práticas pedagógicas e 
no desenvolvimento de qualidades de liderança para mostrar aos 
educadores e a si próprio a necessidade de reflexão e da capacitação 
contínua através das teorias da aprendizagem e de sua aplicação no 
cotidiano (PPP, 2014, p.18). 
 

  

A Coordenadora pedagógica participou de ações de formação promovidas 

pela Diretoria Regional de Educação como cursos, seminários e palestras, que visam 

atender às demandas da escola. Geralmente, esses cursos abordam conteúdos 

referentes às inovações pedagógicas, teorias da aprendizagem, entre outros.  

Em síntese, o diálogo e a escuta foram evidenciados nos documentos da 

escola e nas reuniões de formação.  Falar-escutar implica criar condições para que os 

professores, alunos, funcionários de apoio e a família possam dizer dos seus anseios, 

dos sonhos, dos seus desejos, das suas experiências e vivências. É uma atitude de 

respeito e de valorização do outro. 

 

 

4.1.3 A participação da comunidade nas ações de formação 

             

De acordo com Freire a comunidade escolar é constituída por gestores, 

professores, funcionários de apoio, alunos, família e comunidade do entorno. O 

empoderamento desses sujeitos da prática educativa decorre da efetiva participação. 

Para Freire (2015a) a participação significa. 

 

A participação enquanto exercício de voz, de ter voz, de ingerir, de 
decidir em certos níveis de poder, enquanto direito de cidadania se 
acha em relação direta, necessária, com a prática educativo-
progressista, se os educadores e educadoras que a realizam são 
coerentes com seu discurso (FREIRE, 2015a, p.86) 

 

Participar significa ter direito de discutir, compartilhar decisões coletivas e 

contribuir com seus desdobramentos e consequências. A defesa de que todos possam 

ter voz, nos diferentes níveis de decisões, inclui os professores, os gestores, os 

zeladores, os cozinheiros, os vigias que trabalham na escola, a família dos alunos 

que, ao refletirem criticamente sobre a realidade da escola e da sala de aula, sobre 

os problemas e desafios da comunidade escolar, exercitam a autonomia e contribuem 

para a formação de sujeitos críticos, dialógicos, responsáveis e solidários. 
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A prática da participação presenciada na escola se dá de formas variadas: na 

elaboração de documentos, nos encontros de formação, nas reuniões, no 

planejamento e realização de festas, passeios, visitas e no envolvimento das 

atividades realizadas, contribuindo com a construção de uma escola democrática. 

Na análise da proposta pedagógica da escola, verificam-se princípios de uma 

compreensão da educação na perspectiva humanizadora, democrática e ética. 

 

A EMEF é uma escola pública em busca da qualidade, fundada em 
pilares da ética sustentável, da democracia participativa, da inclusão 
social, da autonomia emancipatória e das múltiplas expressões do 
potencial humano, rumo a um mundo mais humano, justo e solidário. 
Defendemos o compromisso ético, por parte de todos os atores e 
autores do processo educativo, com esta e com as futuras gerações 
traduzindo em atitudes que possam garantir qualidade e dignidade de 
vida para todos (PPP, 2014, p. 13). 

 

A intencionalidade dessa escola, depreendida pelas evidências coletadas, 

define-se como a busca pela construção de uma escola referenciada em princípios 

éticos e democráticos, alicerçada na inclusão social e na autonomia dos sujeitos, 

tendo em vista uma sociedade mais humana, justa e solidária.  

Nessa perspectiva, uma escola democrática pode proporcionar uma 

educação de qualidade para todos, estabelecendo o diálogo e a participação efetiva 

de professores, funcionários, alunos e a família com o compromisso de formar 

cidadãos autônomos, críticos, com vistas à transformação social.         

Dentre os objetivos propostos no Projeto Político Pedagógico destaca-se a 

categoria participação. “Providenciar aulas-passeios, visitas, mutirões e outras 

atividades extraclasse para tornar a escola um local sempre prazeroso e desejável 

com a participação ativa e crítica dos alunos” (PPP, 2014, p. 6). 

No decorrer da observação, verificou-se que a escola proporcionou, a alguns 

alunos, uma visita à Bienal do Livro, em São Paulo. Alunos do 3º ano C do Ensino 

Fundamental participaram de uma atividade de leitura realizada no Parque Água 

Branca.  

Como no excerto retirado do PEA, observou-se a participação da comunidade 

na escola investigada.  “A comunidade, por sua vez, deverá ter intensificada sua 

participação na escola e parceria na vida escolar de seus filhos” (PEA, 2015, s/p). 
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O PEA ressalta a participação como um princípio importante, que ganha vida 

no compartilhamento de ideias, respeito ao outro, na garantia de igualdade nas 

decisões e na busca pelo envolvimento do coletivo nas ações delas decorrentes.  

É de fundamental importância a participação dos alunos nas atividades 

promovidas pela escola, como aulas passeios, visitas, torneios, feiras socioculturais. 

Porém, é o envolvimento efetivo em espaços de decisão, como o Grêmio Estudantil e 

o espaço de elaboração do PPP, que permitem, ao aluno, expressar livremente suas 

ideias, opiniões e o nascedouro dos projetos e inciativas até a avaliação dos mesmos. 

A participação e a colaboração entre os educadores foram identificadas 

durante a organização de comemorações como a “Festa do Dia das Crianças” e a 

“Festa da Primavera” (na confecção de cartazes e adereços), bem como o 

desenvolvimento do projeto “Conversas ao pé do fogão”, em que as professoras dos 

1º anos A, B e C trocaram ideias, sugestões e materiais entre si. 

Gandin (2001) ressalta a participação como colaboração, que é o nível mais 

frequente, em que as pessoas são chamadas para contribuir, porém a decisão já foi 

tomada pela autoridade. Para o autor, não se pode chamar verdadeiramente de 

participação a prática de colaboração. 

Freire (2001a) faz uma crítica em relação a determinadas formas de 

participação na escola, como a prestação de serviços para amenizar as 

responsabilidades que o poder público não está cumprindo, a contribuição em cotas 

a fim de comprar material escolar ou na realização de festas, promovidas pela escola. 

 Um exemplo disso foi observado quando as professoras dos 1º anos A, B e 

C, por meio do trabalho coletivo, participaram na quadra da escola, ensaiando com os 

alunos as coreografias das músicas “O Rio de Piracicaba” (de Tonico e Tinoco) e 

“Coisas da antiga” (da cantora Clara Nunes) para a apresentação na “Festa da 

Primavera”. 

Essas formas de participação mais se aproximam de feições colaborativas 

dentro do perfil delineado por Gandin (2001). 

A participação dos professores foi destacada como uma categoria importante 

nas falas dos sujeitos: 

 

A participação dos professores é importante na tomada de decisões, 
na implementação do Projeto Político Pedagógico, nas reuniões de 
formação de professores e nos projetos interdisciplinares e 
transdisciplinares da escola. A gente procura garantir tudo o que a 
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equipe precisa para desenvolver esses projetos, seja na área de 
recursos humanos ou recursos financeiros (DIRETOR). 
 

A participação do professor nas reuniões de formação é muito 
valorizada, porque é por meio dela que a gente consegue minimizar 
as carências formativas do professor e consegue discutir, refletir e 
tomar decisões sobre as demandas que aparecem e que vão muito 
além da nossa formação. Então, o momento de formação é 
extremamente importante, porque vai contextualizar uma demanda 
que a gente tem diariamente dentro da escola. E que muitas vezes a 
nossa formação nem deu conta, porque elas nem existiam na época 
(COORDENADORA 1). 
Sempre quando nós precisamos pensar em algo para a escola, pensar 
nas necessidades da escola, nas necessidades dos alunos, nas 
nossas necessidades, na melhor forma de montagem de salas, 
montagem de turmas, então a gente decide isso participando dos 
momentos coletivos.  (PROFESSORA 2). 

 

Os depoimentos do diretor, da coordenadora e da professora enfatizaram a 

valorização da participação, principalmente na elaboração e implementação do PPP 

da escola, nos projetos interdisciplinares e transdisciplinares, desenvolvidos na 

unidade escolar e nas reuniões de formação de professores. Nas falas dos 

entrevistados, fica evidente a compreensão de que o trabalho coletivo propicia a 

discussão em torno das demandas relacionadas a lacunas decorrentes na formação, 

bem como aquelas advindas do cotidiano escolar, na tomada de decisões, montagem 

de turmas. As manifestações dos professores confirmaram a valorização e a força da 

participação no processo educativo. 

Compreendendo a participação como um instrumento relevante para o 

desenvolvimento da consciência crítica, observou-se, na sala de aula, como ocorre a 

participação dos alunos. 

As salas de aulas da escola pesquisada são amplas e arejadas, com janelas 

de vidro, cortinas, TV, DVD, relógio de parede, ventilador, mural, cantinho da leitura 

(com os livros: Quibungo de Maria Clara Cavalcanti), armários e o mapa do estado de 

São Paulo. A organização da sala é em carteiras dispostas em duplas.  

Nas salas, há vários livros de histórias infantis, calendário e cartazes com o 

alfabeto, para estimular o gosto pela leitura, da escrita, promover a curiosidade e a 

valorização do lúdico. 

As atividades das aulas geralmente começavam com uma música “Dê Bom 

Dia”, que a Professora 3 cantava com os alunos. Ela orientava exercícios de 

alongamento e, depois, perguntava como havia sido o final de semana, o que as 
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crianças haviam feito no dia anterior, revelando interesse em conhecer o cotidiano 

vivido pelas crianças. 

Na aula de Língua Portuguesa, sobre a canção folclórica, a Professora 1 

distribuiu um texto com a letra da canção Cuitelinho, interpretada por Milton 

Nascimento. 

 

Cheguei na beira do porto 
Onde as ondas se espáia 
As garça dá meia volta 
E senta na beira da praia 
E o cuitelinho não gosta 
Que o botão de rosa caia, ai, ai, ai 
Aí quando eu vim de minha terra 
Despedi da parentaia 
Eu entrei no Mato Grosso 
Dei em terras paraguaia 
Lá tinha revolução 
Enfrentei fortes bataia, ai, ai, ai 
A tua saudade corta 
Como aço de navaia 
O coração fica aflito 
Bate uma, a outra faia 
Os óio se enche d’água 
Que até a vista se atrapaia, ai, ai, ai 

 

A professora fez a leitura da letra da canção e, logo depois, pediu aos alunos 

que circulassem a palavra Cuitelinho. A seguir, o diálogo que se estabeleceu em sala 

de aula: 

 

A melodia lembra Inezita Barroso, cantora, pesquisadora e folclorista 
que apresentava todo domingo na TV Cultura o “Programa Viola, 
minha viola”. Diz a Professora. 
Ela se emociona ao cantar a música que lembra quando saiu do 
Nordeste (Bahia) e deixou a família para morar em São Paulo. 
A professora pergunta: 
_ O que significa despedir da parentaia? 
Aluno 1: _ Despedir da família. 
Aluno 2: _ Despedir da mulher e dos filhos. 
Ela explica: 
_ A música folclórica é passada de pessoas para pessoas. Depois 
apresenta no globo o Brasil e os estados de São Paulo e Mato Grosso 
e, depois, o Paraguai. Em seguida, pergunta: 
_ Paraguai é um país ou estado? 
 Os alunos respondem:  
 País. 
O que ele enfrentou? 
Aluno 1: _ Muitas guerras. 
Aluno 2:_ Animais ferozes. 
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Aluno 3: _ Violência e perigos. 
Aluno 4: _ Escuridão. 
Aluno 5: _ Frio e chuvas fortes. 
Aluno 6: _ Fome. 
Ela pergunta: 
_ O que ele sentiu: 
Aluno 7: _ Saudades da família. 
Em seguida, a professora pede para que os alunos desenhem e 
pintem no caderno a música Cuitelinho. 
Dando continuidade à explicação, ela comenta:  
_ A canção Cuitelinho faz parte do nosso folclore e, portanto, como 
toda canção folclórica não tem um autor conhecido. Foi Paulo 
Vanzolini quem a recolheu da boca do povo. Ficou famosa por ser 
gravada por Milton Nascimento, Pena Branca e Xavantinho e 
imortalizada, principalmente, na voz de Nara Leão. Cuitelinho é nome 
que se dá ao beija-flor em algumas partes do Centro Sul do Brasil 
(DIÁRIO DE CAMPO DO DIA 08/09/2015). 

 

A aula foi desenvolvida com base na discussão da JEIF sobre a cultura 

popular brasileira, especificamente, a canção folclórica. Nesse caso, foi sugerida a 

canção Cuitelinho. A partir da sugestão, a professora trabalhou a referida música por 

meio da leitura e dos desenhos feitos pelos alunos durante a aula.  As crianças 

desenharam beija-flores, flores, garças, árvores, praia e os parentes (pai, mãe e filhos) 

e, depois, apresentaram os seus desenhos, explicando-os. Os alunos participaram da 

aula emitindo suas opiniões, seus saberes, através da construção de desenhos que 

permitem expressar a sua imaginação e emoções. 

Na aula de Língua Portuguesa do 1º ano B, que abordou a Canção Cuitelinho, 

a Professora 3 afirma: 

 

Conforme o lugar de onde a pessoa fala a linguagem muda de acordo 
com os lugares. 
A linguagem é a forma como as pessoas se comunicam. Ex: música, 
imagem, gestos.  
A linguagem é viva assim como a língua, ou seja, o jeito que as 
pessoas falam. Cada lugar pode falar de uma forma diferente, não 
existe jeito certo ou errado de falar. O jeito de falar no Brasil muda 
conforme os lugares, mas o jeito de escrever é sempre igual (DIÁRIO 
DE CAMPO DO DIA 06/11/2015). 

 

Durante a observação, constatou-se que não existem discriminação ou 

estereótipos em relação à linguagem usada pelos alunos. Verificou-se também o 

respeito em relação às diversas culturas, às crenças, aos valores, às tradições, aos 

costumes de cada um, à identidade e às diferenças. A afirmação vai ao encontro do 

que Freire (2001a, p. 42) defende: “uma escola pública realmente competente, que 
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respeite a forma de estar sendo de seus alunos e alunas, seus padrões culturais de 

classe, seus valores, sua sabedoria, sua linguagem”. 

Em todas as aulas, as professoras escreveram no quadro de acrílico a rotina 

pedagógica, uma forma de socialização e compartilhamento das atividades 

desenvolvidas, propiciando o acompanhamento coletivo de ações do cotidiano 

escolar. Foi garantida aos alunos a utilização dos espaços da escola: brinquedoteca, 

sala de leitura, sala de informática, a quadra, a tenda e o parque. Em alguns 

momentos, foram organizadas as salas em duplas. 

Quanto à participação da família, na Reunião de Pais e Mestres, o gestor da 

escola fez o seguinte comentário: “É importante a fala e o olhar dos pais para melhorar 

a qualidade da escola”.  Em seguida, ele reforçou a importância da participação da 

família na escola: 

 

Não há educação de qualidade sem a participação da família. É com 
satisfação que recebemos vocês mais uma vez. Quanto maior a 
integração família-escola, maior é a aprendizagem e o sucesso 
escolar do aluno. Sejam bem-vindos à escola, em nome da equipe que 
está trabalhando para servir da melhor forma possível. Talvez o ideal 
não exista, mas faremos o possível para assegurar nessa parceria o 
cumprimento da função social da escola [...]. 
Nós queremos, aos poucos, ações das políticas públicas e todos os 
meios de oferecer uma escola de primeiro mundo, um movimento pela 
qualidade da escola pública e para participar é necessária democracia, 
participação, por meio de eleições do Conselho de Escola, Grêmio 
Estudantil, representante de sala de aula para participar desde 
pequeno com autonomia, saber escolher com autonomia e 
responsabilidade (DIÁRIO DE CAMPO DO DIA 25/09/2015). 

 

O Diretor ressaltou a importância da aliança família-escola como parceiras 

para uma aprendizagem mais efetiva dos alunos. Segundo ele, por meio da 

participação da família, é possível construir uma escola que atenda os anseios e 

interesses da comunidade.  Ressaltou que a construção de uma escola democrática 

se faz com a participação da família no acompanhamento da vida escolar dos seus 

filhos, nas questões pedagógicas, administrativas e financeiras e que o exercício da 

autonomia se faz desde pequeno, quando as crianças são convidadas a escolher 

lideranças de sala, o que, no futuro, se conformará como escolha de representantes 

no cenário político. Essas escolhas exigem responsabilidade. 

O diálogo com a família é fundamental para compreender os conflitos e as 

dificuldades que os alunos enfrentam e para encontrarem juntos as soluções. O 
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diálogo promove uma maior aproximação, possibilitando, dessa forma, um começo de 

uma grande mudança no relacionamento entre a família e a escola. É importante que 

a escola proporcione momentos que possibilitem a prática da participação da 

comunidade escolar. 

De acordo com a Coordenadora, a família participa das decisões da Escola: 

 

Na primeira reunião de pais, que é uma das mais importantes o diretor 
reafirma a necessidade de participação da comunidade, 
principalmente atuando no Conselho de Escola. As reuniões 
acontecem mensalmente e os pais são convidados a participar. Essas 
reuniões ocorrem no período noturno aqui na escola por volta de 19:30 
ou 20:00 horas para que mesmo os pais que trabalham possam 
comparecer e está aqui nos ajudando a tomar decisões 
(COORDENADORA 1). 

 

O incentivo à participação, seja nas eleições do Grêmio Estudantil, Conselho 

de Escola ou representações de classe, aponta na direção do PPP da escola. A 

participação, portanto, exige respeito às condições de vida e existência dos sujeitos 

convidados a se envolver nos processos coletivos de tomada de decisões. Por 

exemplo, o horário estabelecido em consonância com a disponibilidade dos pais é 

indício de busca de garantias da sua participação. A fala do gestor, confirmou a 

afirmação da Coordenadora 1, em relação à importância de a comunidade participar 

na atuação do Conselho de Escola. 

 

_ A nossa escola e o nosso projeto pedagógico se comprometem com 
os problemas do nosso bairro. É a obrigação da escola, é a missão 
social. Esta escola é referência. 
O problema da Dengue, Zika e Chikungunya que a população está 
enfrentando, vocês vão ver cartazes, no painel eletrônico, panfletos de 
como combater o mosquito Aedes Aegypt, pois até a vacina chegar, é 
prevenção. 
_ Nós queremos construir uma escola mais justa, mais autônoma e 
mais solidária [...].      
E continua:  
_ A direção da escola só pode tomar uma medida se o Conselho de 
Escola aprovar.  As verbas só podem ser gastas, se forem aprovadas 
pelo Conselho de Escola (DIÁRIO DE CAMPO DO DIA 25/09/2015). 

 

A Unidade Escolar busca vivenciar princípios que pautam a construção de 

uma escola autônoma, solidária. Para alcançar esses objetivos, envida esforços na 

participação efetiva da comunidade escolar, reconhecendo seus integrantes como 

sujeitos que exercem o poder de reflexão e decisão em prol das necessidades 
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apresentadas no contexto real.  Uma das necessidades mais presentes, diz respeito 

à aprendizagem daqueles que estão na escola pública. 

Em sua tese de doutorado A estrutura curricular em ciclos de aprendizagem 

nos sistemas de ensino: contribuições de Paulo Freire, Aguiar (2011) destaca que a 

organização em Ciclos de Aprendizagem solicita um envolvimento maior da família 

com a escola, por meio de sua participação no processo pedagógico e nas decisões 

do Projeto Político-Pedagógico da escola. De acordo com a autora, é fundamental o 

acompanhamento da família no desenvolvimento da criança para contribuir com 

informações sobre o desenvolvimento e a aprendizagem da criança. 

Considera-se que com o estreitamento da relação família-escola os 

professores podem ter maiores informações a respeito de quem são os alunos, suas 

famílias, sua cultura, sua vida cotidiana, se os pais os ajudam nas tarefas escolares e 

isso pode auxiliar a desenvolver o seu trabalho de forma mais competente. 

Para Freire, a escola é um local propício à apreensão crítica do conhecimento, 

através da relação dialógica, da participação e da reflexão. Para o autor, a escola, é 

espaço democrático onde não se ensina apenas o conteúdo, mas também o pensar 

certo, por meio de uma educação que contribua para a emancipação permanente dos 

seres humanos. 

Constatou-se, nas aulas observadas, que são oferecidas condições para um 

aprendizado significativo. A metodologia utilizada pelas professoras é a exposição 

dialogada, e observando-se incentivo à participação e o respeito por parte da 

professora e dos alunos.  

Os conteúdos de Língua Portuguesa foram selecionados com base na 

proposta da matriz curricular dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Escola 

pesquisada. Os conteúdos trabalhados na sala de aula foram tratados a partir da visão 

de mundo dos alunos, considerando seus saberes, curiosidades e indagações, por 

meio da escuta atenta e do diálogo crítico, que permitiram a participação das crianças.  

Os conteúdos desenvolvidos pela Professora 1 na disciplina Língua 

Portuguesa do 1º ano C, durante o mês de agosto de 2015, foram: a letra da canção 

“Cuitelinho” para a compreensão no contexto de palavras e expressões; produção de 

texto coletivo O Cuitelinho e Chico Bento, por meio da imagem da capa do gibi Turma 

da Mônica; leitura e escrita do trava-língua “Pisei na pedrinha”; roda de conversa sobre 

os textos produzidos pelos alunos no caderno coletivo  (Projeto Mascote) e atividade 

de leitura e escrita da música o Rio de Piracicaba. 
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Os conteúdos trabalhados pela Professora 3 na disciplina Língua Portuguesa 

do 1º ano B, durante o mês de novembro de 2015, foram: leitura e produção de textos 

a partir da história “Menina bonita do laço de fita”, da autora Ana Maria Machado; 

leitura da letra da canção “O Canto das três raças”, da cantora Clara Nunes e leitura 

e produção de textos a partir da história “O segredo das tranças e outras histórias 

africanas”, do autor Rogério Andrade Barbosa. Essas atividades foram desenvolvidas 

com a finalidade de conscientizar os alunos sobre a questão do racismo, preconceito 

e discriminação. 

Vale salientar que a pesquisadora não observou as reuniões do Conselho de 

Escola, somente uma Reunião de Pais e Mestres e nela percebeu a presença 

expressiva de pais/mães e responsáveis. Porém, a participação da família, nessa 

reunião, aconteceu de forma tímida, porque foram poucos os que conseguiram expor 

as suas ideias, opiniões, sugestões e críticas quanto aos assuntos tratados: a 

importância da família conhecer o Projeto-Político Pedagógico da escola, a 

participação no Conselho de Escola, o combate ao mosquito da Dengue, Zika e 

Chikungunya e uniforme do aluno.  

Participar não é apenas “estar presente”, pois essa é uma forma de 

participação passiva. Participar, significa “tomar parte” no processo, emitir uma 

opinião, concordar ou discordar, significa tomar decisões. Destaca-se daí a 

importância de que a família tome consciência do valor de sua participação mais ativa 

nas decisões da escola. A família tem um papel e um poder de decisão fundamentais. 

A sua participação não pode se restringir aos eventos festivos, promovidos pela 

unidade escolar e, sim, caracterizar-se por uma forma de participar mais ativa e crítica, 

em espaços deliberativos. 

De acordo com Diaz Bordenave (1986), o diálogo é uma força para a 

participação: 

 

Ora, a maior força para a participação é o diálogo. Diálogo, aliás, não 
significa somente conversa. Significa se colocar no lugar do outro para 
compreender seu ponto de vista; respeitar a opinião alheia; aceitar a 
vitória da maioria; pôr em comum as experiências vividas, sejam boas 
ou ruins; partilhar a informação disponível; tolerar longas discussões 
para chegar a um consenso satisfatório (DÍAZ BORDENAVE, 1986, p. 
50). 
  



 
 

156 

A participação é uma prática, um exercício cotidiano e requer a escuta, 

abertura para o diálogo, o respeito às pessoas e condição essencial para compartilhar 

saberes, valores, experiências e tomar decisões coletivas. 

No decorrer das observações feitas na escola, percebeu-se que há uma 

abertura para a participação acadêmica: verificou-se a presença de três alunas 

estagiárias do curso de Pedagogia, nas turmas do 1º ano B e C; um estudante do 

curso de Geografia da USP, que estava realizando uma pesquisa na escola, porque 

ela está inserida no Parque Pinheirinho D’Água; e a visita de uma professora de 

Didática da USP com os seus alunos dos cursos de Letras, História e Química. Nessas 

ocasiões, os estudantes universitários fizeram várias perguntas ao Diretor em relação 

aos projetos desenvolvidos na Escola e aos alunos do Grêmio Estudantil sobre as 

disciplinas do currículo. 

Nas falas dos sujeitos, constatou-se que a formação desenvolvida na unidade 

escolar contribui para a construção de uma escola democrática. 

 

A JEIF é determinante na construção de uma escola democrática, 
porque representa um espaço de tomada de decisões, de 
compartilhamento das nossas experiências, das nossas angústias, 
dos nossos sonhos, das nossas vitórias [...].  Hoje mesmo tive a visita 
de uma professora para me mostrar e ela estava lacrimejando e eu 
fiquei também [a coordenadora se emociona], porque ela falou do 
avanço de um menino que tem necessidades especiais, um aluno que 
é autista. Ele chegou aqui na escola no começo do ano, no 1º ano e já 
está escrevendo, ele é alfabético e está escrevendo textos. Ele lê e 
escreve textos e ainda não completou 7 anos (COORDENADORA 1). 

 
A JEIF é fundamental no processo de construção de uma escola 
democrática, porque visa melhorar a qualidade do ensino, a promoção 
da cidadania e a erradicação de todas as formas de discriminação. Por 
meio das discussões, reflexões e da participação nós buscamos uma 
escola mais democrática (COORDENADORA 2). 
 
Existem várias ações na escola que caminham na direção de uma 
perspectiva democrática [...]. A escola vê o aluno como sujeito da 
aprendizagem, incentiva a participação e estimula a autonomia 
(PROFESSORA 1). 
 
A unidade escolar está tentando construir, há 16, anos uma escola da 
melhor qualidade possível, democrática. Nós queremos uma escola 
onde professores, alunos, funcionários e a família possam escolher 
com autonomia e responsabilidade. Reafirmo que é importante a 
participação dos alunos desde pequeno no Conselho de Escola, no 
Grêmio Estudantil e como representante de sala (DIRETOR). 
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Os professores reconhecem que a JEIF é relevante na construção de uma 

escola democrática, porque é um espaço privilegiado de tomada de decisões, de 

trocas de conhecimento, de compartilhamento de experiências, que visam a combater 

todas as formas de discriminação e preconceitos. 

O aluno é visto pelos entrevistados como sujeito da aprendizagem.  A 

perspectiva delineada por Braga (2015) ressalta que professores e estudantes são 

sujeitos do ato de conhecer, um dos princípios da prática pedagógica humanizadora. 

Os relatos apontam na direção de uma prática pedagógica que estimula os 

alunos a, desde cedo, escolherem as suas lideranças, exercício fecundo da autonomia 

ligado a responsabilidade. As Salas Ambientes45, a ausência de sinal e a escolha do 

lanche no sistema self-service também favorecem a superação de posturas 

heterônomas. Conforme revela o PPP da escola: “a busca pela autonomia discente 

se concretiza também através do uso das salas ambientes, da ausência do sinal para 

início e término das aulas, do self service nas refeições etc” (PPP, 2014, p. 15). 

O PEA também menciona a autonomia e o faz da seguinte forma: “prever 

estratégias que efetivem a autonomia dos educandos e que garantam os direitos 

fundamentais próprios da infância” (PEA, 2015, s/p). 

A Escola pode contribuir também para a formação de alunos mais autônomos, 

por meio da tomada de decisões, assumir responsabilidades e compromissos. A 

autonomia é um dos princípios basilares da prática educativa que se quer 

democrática. A autonomia é um processo que se constrói historicamente por meio de 

ações, decisões e exige responsabilidade, compromisso e liberdade dos sujeitos. 

A esse respeito, Freire (2016) entende: 

 

A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é 
vir a ser. Não ocorre em data marcada. É nesse sentido que uma 
pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências 
estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em 
experiências respeitosas da liberdade (FREIRE, 2016, p.105). 

 

                                                           
45 Sala Ambiente: é uma forma de organização que permite que os alunos mudem de sala. As salas 
ambientes possuem uma estrutura com materiais diversificados correspondentes a cada disciplina 
escolar. Cada espaço contém materiais referentes à sua disciplina. Na escola investigada, há salas 
ambientes de Língua Portuguesa, Matemática e Natureza e Sociedade. 
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A autonomia propicia a capacidade de agir e decidir de maneira consciente, 

responsável e respeitosa por meio das diversas experiências, na tomada de decisões 

e nas ações do sujeito ao longo da sua existência.  

Em relação à escola, Freire (2001a, p. 74) tinha um sonho esperançoso que 

era o de construir uma escola pública popular e democrática. Nas suas palavras “o 

sonho de mudar a cara da escola. O sonho de democratizá-la, de superar o seu 

elitismo autoritário, o que só pode ser feito democraticamente”. Esse sonho utópico 

segundo ele “tem que ver com uma sociedade menos injusta, menos malvada, mais 

democrática, menos discriminatória, menos racista e menos sexista” (Ibidem, p. 118). 

Defendia uma escola pública de qualidade socialmente referenciada, alegre onde os 

professores fossem bem remunerados e estivessem em constante processo de 

formação. 

Compreende-se que a escola como um importante espaço de formação não 

pode limitar apenas à participação dos professores nas ações formativas, mas 

potencializar uma formação que permita ampliar os encontros para os alunos, os pais 

e a comunidade. 

Imbernón (2010, p. 90) em seus estudos sobre a formação e a comunidade 

ressalta que: 

 

Os professores recebem uma influência da comunidade que rodeia a 
escola. Será necessário estabelecer um novo modo de relação e  
compartilhar processos educativos e de formação; realizar uma 
reflexão em conjunto sobre o que é necessário  mudar nas instituições 
e o que fazer para diminuir e acabar com a exclusão social 
(IMBERNÓN, 2010, p. 90). 

 

O autor destaca a importância do contexto para a formação, através da 

reflexão crítica e coletiva dos integrantes da comunidade: alunos, professores, diretor, 

coordenadora, família e a comunidade local. Na sua visão, a escola precisa interagir 

com a comunidade, a fim de potencializar o diálogo, a participação ativa e a 

colaboração em torno de um interesse comum, ser capaz de criar e recriar o 

conhecimento e compartilhar experiências. 

Desse modo, a participação é uma prática que pode ser ampla, vigorosa e 

constantemente vivenciada e a escola se constitui em um espaço privilegiado de 

formação para a participação e o exercício da cidadania. Nesse sentido, entende-se 
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a importância da escola em proporcionar momentos que possibilitem essa vivência 

que exige uma relação horizontal e a abertura para o diálogo e a escuta. 

 

 

4.1.4 O movimento de ação-reflexão-ação na (trans)formação e nas práticas 

dos professores  

Para Freire (2008a), a ação-reflexão-ação constitui a unidade dialética da 

práxis. A reflexão é o movimento realizado entre o fazer e o pensar, entre o pensar e 

o fazer. Assim, teoria e prática são dimensões indissociáveis, se complementam e se 

relacionam. A formação permanente, na perspectiva freireana, encontra-se alicerçada 

no movimento de ação-reflexão-ação, em que o professor seja capaz de analisar 

criticamente a sua prática, no intuito de melhorá-la. 

Neste eixo, apresenta-se o movimento de ação-reflexão-ação identificados no 

PEA, nas vozes dos sujeitos e nas práticas dos professores. 

O PEA da escola evidencia o movimento de ação-reflexão-ação: 

 

O processo ação-reflexão-ação desenvolvido no PEA será 
compartilhado com toda a equipe escolar nos Seminários Internos de 
Socialização Curricular. O título do PEA permanece o mesmo do ano 
anterior devido à necessidade de intensificarmos as ações relativas à 
convivência e à tecnologia (PEA, 2015, s/p). 

 

Tendo como fundamento o movimento de ação-reflexão-ação, nas reuniões 

do PEA, o currículo e o projeto da escola são socializados, nos Seminários Internos 

de Socialização Curricular, realizados duas vezes por ano na Unidade Escolar, com o 

coletivo de professores. Nesses encontros, os professores apresentam os seus 

trabalhos para que todos possam conhecer o que eles desenvolveram na sala de aula 

em relação ao ensino e à aprendizagem dos alunos. 

O movimento de ação-reflexão-ação nos encontros do PEA pode contribuir 

para o exercício do diálogo, a prática da escuta e possibilitar a troca de saberes, 

compartilhar experiências e vivências entre os professores.  

No que concerne às reuniões do PEA, a Coordenadora revelou: 

 

[...] Então, é assim o nosso PEA, desde que a gente começou, é esse 
movimento a teoria e a prática, a prática e a teoria é bem Paulo Freire. 
[...]. É essa tentativa de pedir auxílio da teoria para subsidiar a nossa 
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prática, para nos socorrer quando a gente entra naquelas 
encruzilhadas e diz: agora? Então, a teoria vem nos ajudar, mas a 
prática vem muitas vezes até confrontar essa teoria. No livro está 
escrito isso, mas eu estou vendo na prática acontecendo aquilo, para 
a gente fazer a reflexão (COORDENADORA 1). 

 

A visão da coordenadora vai em direção à  concepção crítica da relação teoria 

e prática, segundo a qual a teoria não é superior à prática, nem a prática é superior à 

teoria, mas são processos interligados que se complementam. Nessa direção, os 

depoimentos dos sujeitos revelaram a percepção da importância do movimento de 

ação-reflexão-ação, a unidade teoria e prática: 

 

Toda vez que eu parto para a formação, esse movimento de fazer e 
refazer é algo muito bom, porque reconstrói a prática. [...]. Esse 
movimento faz com que eu entenda o que é o ensinar, o que é o 
educar, o que é educação de verdade. Não é uma coisa estática, 
então, todas as vezes que eu participo de momentos de formação, eu 
tenho essa sensação de reconstruir e, para mim, me faz uma pessoa 
e uma educadora melhor. É um movimento de que eu nunca sei tudo, 
é preciso sempre saber mais, sempre mais [...]. 
[...] A unidade teoria e pratica está totalmente ligada [...]. Nós 
precisamos de estudos, nós precisamos da leitura, ter a base, não tem 
como nós termos uma prática, se não tem de onde tirar. Essa ação 
que eu fiz, de acordo com os pensadores, o que se fala a respeito 
disso, porque senão você fica atirando sem direção, você não tem uma 
linha, não tem um norte. E aí voltar para ver se realmente deu certo, 
agir novamente baseado naquilo que você pensou, naquilo que você 
estudou [...] e assim vamos agir novamente, senão a coisa fica jogada 
[...]. Então, o meu fazer já é um fazer dentro de uma concepção e essa 
é a questão. E qual é a minha concepção? Então, a teoria e a prática 
andam juntas, eu preciso saber que teoria é essa que está embasando 
a minha prática, porque às vezes eu não sei qual é. Então, não dá para 
dizer que eu não preciso de teoria, não tem como, não existe isso.  A 
formação é importante para isso, para que eu consiga descobrir qual 
é a teoria que está embasando o meu fazer, o que eu estou fazendo 
na minha sala de aula (PROFESSORA 2). 
 
A formação propicia a reflexão da prática pedagógica. As formações 
são regadas de espaços para estudar teorias e espaços de prática 
colocada dentro dessa teoria. Nós somos convidados para fazer esse 
movimento, a refletir sobre o movimento ação-reflexão-ação 
(PROFESSORA 3). 
 
É com base na prática pedagógica que se faz a reflexão. Essa é a 
nossa lógica, sempre colocando na roda de conversa, na roda da 
formação em qualquer lugar que seja o eixo central da formação, que 
é a busca constante pela formação e da implementação do Projeto 
Político-Pedagógico (DIRETOR). 
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Os professores compreendem a formação como um movimento do fazer e 

refazer constante das práticas e a possibilidade de efetivarem mudanças; reconhecem   

a necessidade de buscar e aprofundar os conhecimentos para ter práticas cada vez 

melhores; acreditam que a formação propicia a reflexão da prática pedagógica, por 

meio de discussão em roda de conversa e nos encontros de formação. 

Em relação a unidade teoria-prática, Freire (2001a) afirma: 

 

[...] A teoria é indispensável à transformação do mundo. Na verdade, 
não há prática que não tenha nela embutida uma certa teoria [...]. Sem 
teoria, na verdade, nós nos perdemos no ar [...]. Só na relação 
dialética, contraditória, prática-teoria, nós nos encontramos e, se nos 
perdemos, às vezes, nos reencontramos por fim (FREIRE, 2001a, p. 
135). 

 

Não se pode pensar em uma prática que não esteja fundamentada em uma 

teoria, que permita refletir sobre a prática, compreendê-la e, a partir dessa 

compreensão, reorientar a prática. 

Freire (2001a) enfatiza a unidade teoria-prática na formação permanente do 

educador, não de forma dicotomizada, mas percebendo-a numa relação constante, 

contraditória e processual.  

 

Quanto mais pensava a prática a que me entregava, tanto mais e 
melhor compreendia o que estava fazendo e me preparava para 
praticar melhor. Foi assim que aprendi a procurar sempre e sempre o 
auxílio da teoria com a qual pudesse ter melhor prática amanhã. Foi 
assim também que nunca dicotomizei teoria de prática, percebendo-a 
jamais isoladas uma da outra, mas em permanente relação 
contraditória, processual (FREIRE, 2001a, p. 104). 

 

A proposta de formação permanente em Freire transforma o contexto teórico 

formador em um contexto de práxis, de reflexão sobre a ação. Conforme ressalta 

Abensur (2009): 

 

A teoria e a prática são atos indissociáveis. Ao trabalharmos de 
maneira isolada, somente com a teoria ou somente com a prática, 
corremos o risco de esvaziar a nossa reflexão e de não percebermos 
a realidade em sua multiplicidade. Corremos o risco de alimentar a 
consciência ingênua. O trabalho teórico não é exclusividade dos 
acadêmicos nem tão pouco a prática é exclusividade dos técnicos. A 
academia não pode trabalhar distante da realidade concreta que a 
rodeia, assim como o técnico não pode deixar de pensar a prática da 
qual toma parte [...] (ABENSUR, 2009, p. 58). 
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A formação permanente de educadores, em Freire, não prioriza ou valoriza 

apenas a prática ou teoria no contexto de formação, defendendo que a teoria é 

primordial na formação e a prática fica relegada ao segundo plano, mas, ao invés, 

compreende como um processo que deve ser visto pela ótica da unidade, em que a 

existência de uma está subsumida na existência da outra. 

A fala da Professora 3 destaca, também, a relevância da prática e da teoria 

na formação de professores.  

 

Para mim, a prática vira o espelho da formação, pois é na prática que 
a formação ganha corpo. Para mim, se eu quiser saber qual é a 
formação de um professor, eu tenho que olhar a prática dele, porque 
não tem outra forma de avaliar. Para mim, a prática vira um espelho 
da formação é onde a formação acontece, mostra a que veio, que 
formação é essa. É só ver na prática. É aí que ela se materializa 
(PROFESSORA 3). 

                    

O relato da Professora 3 demonstra a consciência da importância da reflexão 

crítica e contínua da relação teoria e prática na formação. A prática reflexiva permite 

conhecer a formação do professor e sua concretização. Teoria e prática constituem 

um todo único, não há prevalência de uma sobre a outra, há interdependência. 

A Coordenadora 1 sustentou que a reflexão crítica é um exercício fundamental 

na formação de professores na busca de caminhos que possam apontar para os 

limites e as possibilidades da prática, a sua superação e transformação. 

 

Através da reflexão é que a gente vai olhar para nossa prática, e 
através da realidade da prática cotidiana é que a gente vai buscar tanto 
a teoria como alguns caminhos que essa teoria possa nos apontar 
para transformar a nossa prática. 
Sim, porque sem ela [a reflexão] nós não conseguiríamos caminhar, 
sem ela nós teríamos uma teoria estanque, que é muito distante do 
nosso fazer diário, ou um fazer diário pautado em achismos, em 
tentativa e erro, que também não é o que a gente procura como 
profissionais da educação e como pensadores que somos 
(COORDENADORA 1).  

 

A fala da Coordenadora 1 convida à superação de achismos, à recorrência de 

teorias sem interligação com a prática, com vistas ao desdobramento de uma prática 

pautada na reflexão. A reflexão sobre a prática requer o diálogo consigo próprio, com 

os outros e com o contexto em que o professor desenvolve o seu trabalho. Ao pensar 

sobre a prática, os professores têm a oportunidade de reorientá-la e transformá-la.  
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Como afirma Freire (2001a, p. 123), “uma das mais importantes tarefas em que a 

formação permanente dos educadores se deveria centrar seria convidá-los a pensar 

criticamente sobre o que fazem”.  

Para tanto, é preciso que o professor tome consciência da sua prática, 

examine o porquê das suas ações e, principalmente, perceba-se como sujeito da 

prática, com possibilidades de criá-la e recriá-la, constantemente, por meio da reflexão 

crítica. 

Como ressalta A. M. Saul (1998, p. 158) deve-se partir “do que efetivamente 

acontece na escola, buscando-se, através da consciência de acertos e desacertos, 

localizar os pontos críticos que requerem fundamentação, revisão de práticas e 

superação das mesmas”. 

O professor que assume uma postura crítica sobre a prática pedagógica, num 

movimento contínuo de ação-reflexão-ação pode reorganizar as suas práticas, 

identificando os aspectos que precisam ser melhorados, aprofundados ou superados. 

Esses elementos foram identificados na reunião pedagógica, que abordou o tema 

diversidade numa roda de conversa em que se percebeu questionamentos dos 

professores sobre o racismo, o preconceito e as questões de gênero.  

 

Professor A46: _ O preconceito racial, religioso, o sexismo e a 
homofobia estão presentes na sociedade atual. As pessoas criam 
estratégias para não problematizar. Os avanços dos movimentos 
sociais pautam as mudanças, as cotas. Qual é a função social da 
escola? Para que serve a escola? Para adestrar a classe 
trabalhadora? As questões de gênero, classe, raça são zonas de 
confronto e conflito. 
Professora B: _Nós temos que entender a nossa prática, enfrentando 
o preconceito no nosso dia a dia com as crianças. O ruim é do morro. 
Tudo que é ruim é do morro. A questão do preconceito é diversa (índio, 
negro). 
Professora C: _ No momento atual, existe um discurso de ódio e na 
prática também. A sociedade tem problemas de trazer essa questão. 
Há muitas informações, mas é diferente de conhecimento. O 
conhecimento é mais organizado, é sistematizado. Temos que rever e 
orientar os nossos alunos nesse cipoal de informações (DIÁRIO DE 
CAMPO DO DIA  17/08/2015). 

 

As questões de gênero, o preconceito e o racismo estão presentes no 

contexto escolar e requerem diálogo, conscientização e reflexão crítica no sentido de 

superar o pensar ingênuo sobre essas questões e buscar uma ação transformadora 

                                                           
46 Os professores nomeados com as letras A, B e C não foram sujeitos da pesquisa. 
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da realidade, por meio problematização. A esse respeito, Freire (2015a, p. 119) 

defende uma educação popular “que supera os preconceitos de raça, de classe e de 

sexo e se radicaliza na defesa da substantividade democrática”. 

Com o intuito de verificar como ocorre o movimento de ação-reflexão-ação, 

observou-se, também, a aula da Professora 3. O tema da aula foi sobre o calendário 

do mês de novembro e o racismo. 

 

A professora diz: 
_ O tititi de hoje é o que deu na televisão, nas redes sociais. Essa 
semana tem um tititi que a atriz Taís Araújo sofreu discriminação, 
alguém resolveu xingá-la por ser negra. Alguém viu isso na televisão? 
Aluna 1: _ Ela sofreu racismo. 
Um aluno pergunta: 
_ O que é isso? 
Aluna 2: _ Racismo é quando uma pessoa não gosta da outra pessoa 
por ela não ser da mesma cor. 
A professora escreve no quadro: RACISMO em letras maiúsculas 
Leiam comigo: 
_ Racismo. 
A palavra racismo tem três sílabas, trissílaba. 
Ela pergunta: 
_ O nome racismo remete a qual palavra? 
Um aluno responde: 
_ Raça. 
_ Muito bem! Antigamente se falava em diferentes raças: negra, 
indígena, amarela, branca, mas agora não se fala mais em raça 
diferente, pois a raça é a mesma, a raça humana, o que muda é a cor. 
O racismo gera discriminação, discriminação significa separação. Pois 
é acreditem vocês, a atriz Taís Araújo é linda, mas mesmo assim só 
porque não é branca sofreu xingamentos nas redes sociais. No Brasil 
racismo é crime, é caso de polícia, a pessoa vai responder processo. 
Se você sofre racismo deve denunciar, procurar a polícia como fez 
Taís Araújo. 
Lição de casa: Falar sobre racismo com o pai, a mãe e os irmãos, 
anotar no caderno e se possível acessar à internet. 
E continua: 
_ Hoje nós vamos ler uma poesia, que também é uma música: O canto 
das três raças da cantora Clara Nunes. 
A professora lê a música e depois distribui um texto com a letra da 
música, liga o aparelho de som e os alunos cantam o refrão.  
A professora comenta: 
_ Essa música fala do povo que sofre. Qual é o povo citado na música? 
 _ Fala do povo negro principalmente da época de escravidão. O 
povo sofre porque não tem comida, água, vive em guerra. 
Ela pergunta: 
_ O que é cativeiro? Vocês nunca ouviram essa palavra? Vamos 
escrever a palavra no quadro. 
CATIVEIRO (índios, africanos e trabalhadores). 
E continua: 
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_ Quando os portugueses chegaram ao Brasil, prenderam os índios 
para trabalharem, depois prenderam os negros. Os negros foram 
trazidos pelos portugueses da África para trabalhar sem ganhar 
dinheiro, pois não deu certo com os índios. O trabalho de graça é 
chamado de trabalho escravo. Agora qual é o povo que sofre? 
Aluno 1: _ O meu pai que trabalha no mercado. 
A professora diz: 
_ Os trabalhadores no Brasil sofrem muito e também são explorados. 
[...]. (DIÁRIO DE CAMPO DO DIA 04/11/2015). 

 

Durante a aula, percebeu-se o movimento de ação-reflexão-ação em que a 

professora fez vários questionamentos aos alunos em relação ao tema racismo, 

estimulando-os à prática do diálogo, à reflexão, à indagação e à conscientização. Ela 

se preocupou em conhecer as ideias e opiniões da família sobre o assunto.  

O movimento de ação-reflexão-ação é o ato de refletir sobre a prática, dialogar 

sobre ela para, novamente, investir na ação que será ponto de reflexão entre os 

sujeitos, permitindo a ultrapassagem da consciência ingênua, caracterizada pela visão 

simplista na interpretação dos problemas, para a consciência crítica, caracterizada 

pela profundidade na análise dos problemas. 

As aulas da professora 3, durante o mês de novembro de 2015, foram  

dedicadas ao estudo, leituras de contos de fadas da cultura africana, desenhos de 

princesas negras,  sensibilização com a utilização da música “O canto das três raças” 

da cantora Clara Nunes”, a contação da história “Menina bonita do laço de fita” da 

autora brasileira de livros infantis Ana Maria Machado, dentre outras atividades, tendo 

como objetivo estabelecer o diálogo e conscientizar os alunos em relação ao 

preconceito, ao racismo e à discriminação. Esses temas foram discutidos nas reuniões 

da JEIF sobre as atividades a serem desenvolvidas na sala de aula durante o mês de 

novembro, especificamente, a data 20 de novembro- Dia Nacional da Consciência 

Negra47. 

O “tititi” é um espaço de troca do fazer pedagógico, oportunizado pela direção 

da escola, em que as professoras dos 1º anos A, B e C relatam de forma breve sobre 

as suas ações e a avaliação do desenvolvimento de cada ano. Por diversas vezes, a 

pesquisadora constatou a prática do “tititi” entre as professoras.  

                                                           
47 O dia é dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida 
por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, em 1695. Zumbi 
é considerado um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil.  
A data foi estabelecida pela Lei 12.519/2011. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Negros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zumbi_dos_Palmares
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A prática pedagógica fundamentada na reflexão crítica, de forma coletiva, 

intencional, planejada, construída constantemente, contribui para a transformação das 

ações dos professores. 

Para Franco (2016), as práticas pedagógicas têm um caráter dialético, são 

intencionais, são práticas sociais compreendidas na perspectiva da totalidade, 

permeadas pelas relações de produção, relações culturais, sociais e ideológicas. 

De acordo com A. M. Saul, a formação de professores construída na rede 

pública de ensino da cidade de São Paulo, na gestão de Paulo Freire, desenvolveu-

se, principalmente, por meio de grupos de formação, com a finalidade de refletir e 

discutir as práticas dos professores, num constante movimento de ação-reflexão-

ação. 

 

A formação permanente dos educadores desenvolveu-se, sobretudo, 
por meio de ‘grupos de formação’, modalidade que agrupava coletivos 
de professores para discutir as suas práticas. O momento seguinte, 
nesse trabalho, consistia em confrontar a teoria dos professores com 
as suas práticas, acrescidas de novas teorias e práticas, sempre que 
necessário, num constante movimento de ação-reflexão-ação, na 
perspectiva de recriar teoria e prática. (SAUL, A. M. 2010, p.11). 

 

Nessa perspectiva de formação, observa-se a valorização da unidade teoria-

prática, refletida no movimento de ação-reflexão-ação, que proporciona a construção 

de novas práticas. O lócus principal da formação, no caso, era a escola.  

As ações formativas coerentes com os pressupostos freireanos podem 

contribuir para que os professores possam superar a consciência ingênua, por meio 

da reflexão crítica, contínua e dialógica. 

Dentre os objetivos da Escola, destaca-se a categoria transformação na 

proposta pedagógica: “Priorizar a formação dos cidadãos em sua totalidade, capazes 

de atuar consciente e criticamente dentro da sociedade para transformá-la, 

contribuindo para melhorá-la” (PPP, 2014, p.10). 

A Escola busca, em seus objetivos, a transformação da sociedade e sua 

contribuição se daria na formação de cidadãos críticos e conscientes do seu 

compromisso social.  A proposta pedagógica ressalta a importância de que os sujeitos 

se conscientizem de que são seres que estão no mundo, com o mundo e com os 

outros, capazes de agir e refletir, isto é, ter a capacidade de transpor os limites que 

lhes são impostos pelo próprio mundo. Para tanto, conforme preceitua Freire (2001b), 
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é preciso a imersão na realidade, no contexto no qual estão inseridos para 

compreender essa realidade, intervir e poder transformá-la. 

A esse respeito, Freire (1994, p. 19) ressalta que “o compromisso, próprio da 

existência humana, só existe no engajamento com a realidade, de cujas ‘águas’ os 

homens verdadeiramente comprometidos ficam ‘molhados’, ensopados”. 

A categoria transformação foi ressaltada nos depoimentos das professoras.  

 

Então, tem muitas ações na escola que buscam a transformação, com 
o objetivo de melhorar a aprendizagem das crianças, vendo o aluno 
como o sujeito da aprendizagem. É um conjunto de atividades que vai 
refletir no ser humano e quando ele tiver em outros espaços vai se 
lembrar da importância da escola na sua formação e com esses 
conhecimentos poder intervir na realidade na busca da transformação 
(PROFESSORA 1). 
 
A formação de professores contribui para a mudança, para a 
transformação, desde rever os conteúdos, a nossa postura como 
profissionais da educação, a reformulação de ideias, a forma de se 
dirigir ao aluno, o preparo das aulas, o planejamento e nós sempre 
estamos mudando e eu atribuo essas mudanças à nossa formação 
(PROFESSORA 4). 

 

As professoras afirmaram que a Escola tem a preocupação com a 

transformação, tendo em vista que concebe o aluno como sujeito da aprendizagem, 

capaz de interferir na realidade. Elas destacaram que as ações formativas 

desenvolvidas na Escola contribuem para mudanças na forma de o professor ter um 

olhar diferente de como selecionar os conteúdos, de como preparar as aulas, de 

repensar qual é o seu papel em relação ao aluno e refletir sobre o planejamento. Essa 

forma de repensar o seu fazer possibilita mudanças nas suas ações. 

A formação de professores, com a intencionalidade de transformar a prática 

pedagógica vivenciada naquela escola, pode contribuir com a transformação da 

sociedade na qual os sujeitos estão inseridos.  

Diante dos relatos dos sujeitos e das observações, pode-se ressaltar que o 

movimento de ação-reflexão-ação na escola pesquisada ocorreu, a partir da reflexão 

dos professores sobre a sua prática, dos problemas que surgiram na ação, por meio 

de um processo de autocrítica, que supera a consciência ingênua e promove a 

consciência crítica. 
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Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e 
historicamente, nos tornamos capazes de apreender. Por isso, 
somos os únicos em quem aprender é uma aventura criadora, 
algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir 
a lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, 
constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e 
à aventura do espírito. 
 

Paulo Freire 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A formação é uma temática que tem sido objeto de estudo e discussão em 

eventos educacionais e concentra o interesse de pesquisadores, governos, gestores 

de sistemas. Formar professores no contexto atual é uma atividade complexa e plural, 

requerendo uma reflexão crítica sobre as práticas e teorias que constituem o fazer 

docente. 

A problemática da formação de professores vem se constituindo como uma 

preocupação no meu percurso pessoal e profissional como educadora, com ênfase 

no ensino superior. As experiências vivenciadas na docência e na gestão despertaram 

em mim o interesse de investigar a formação de professores, buscando analisar os 

seus alcances e limites para a prática pedagógica comprometida com a construção 

de uma escola democrática. 

Na trajetória de investigação, delineei o cenário da formação de professores, 

na atualidade, marcada pela globalização, na dita “sociedade do conhecimento e da 

informação” e pelos avanços tecnológicos que colocam demandas para a formação 

continuada, em nível de aperfeiçoamento 

A formação permanente, na perspectiva freireana, tem uma justificativa 

ontológica calcada na inconclusão, incompletude e inacabamento humano em sua 

busca crítica e esperançosa por uma vida densamente humana. 

No decorrer do estudo, ressaltei que a formação de professores é um direito 

e dever do Estado, que precisa garantir e ampliar o acesso dos docentes à formação 

em condições de sua materialização.  É fundamental que os processos de formação 

continuada se desenvolvam como políticas públicas de Estado, que não fiquem 

atrelados ao tempo dos governos.   

Busquei evidenciar a necessidade de uma formação crítica, que reconheça os 

professores como sujeitos da sua formação. A formação permanente freireana tem 

como dimensões a escuta, o diálogo, a participação e o movimento de ação-reflexão-

ação, com a finalidade de conhecer as necessidades, inquietações e curiosidades dos 

educadores, advindas da prática pedagógica, com vistas à revisão das práticas que 

equacionem as problemáticas do cotidiano escolar. 
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Com o aporte teórico adotado da Pedagogia de Paulo Freire (2013a, 2015, 

2016) e autores que dialogam com Freire - Nóvoa (1992), Imbernón, (2010), Eliete 

Santiago e Batista Neto (2015), A. M. Saul (2014), Feldmann (2009) e A. Saul (2015), 

enveredei por uma abordagem qualitativa, buscando analisar as ações formativas de 

professores em uma escola da rede municipal no bairro Jaraguá, na cidade de São 

Paulo- SP.  

Na análise de documentos, constatei que o Projeto Político Pedagógico 

reconhece a escuta atenta e o diálogo crítico como princípios balizadores do 

movimento da Escola, para conhecer os anseios da comunidade a respeito da 

educação, da sociedade, da escola, do currículo escolar e do processo ensino-

aprendizagem, tendo como horizonte a transformação da escola. 

O PEA ressalta a participação como um princípio importante que ganha vida 

no compartilhamento de ideias, respeito ao outro, na garantia de igualdade nas 

decisões e na busca pelo envolvimento do coletivo nas ações delas decorrentes.  

No que concerne ao PEA: “Linguagens, Tecnologia e Convivência numa 

Cidade Educadora”, constatei que esse importante tema foi trabalhado pelo período 

de três anos consecutivos. Pareceu-me que outras temáticas candentes, advindas da 

observação do entorno da Escola, tais como a questão do lixo acumulado,  da falta de 

saneamento básico, da insegurança no bairro, do trânsito e da inexistência de áreas 

de lazer para as crianças estão sendo silenciadas e correm ao largo da prática 

pedagógica vivenciada na instituição. 

Nas entrevistas realizadas, foi possível perceber que os sujeitos reconhecem 

que a formação é um processo ininterrupto, dada a condição do inabamento do ser 

humano. Anunciaram a necessidade das ações formativas se pautarem nas  

inquietações dos professores, nos problemas e dificuldades com que eles se deparam 

na sala de aula, revelando o anseio por mudanças em suas práticas. Destacaram que 

as trocas de experiências, de vivências e as discussões feitas nos encontros da JEIF 

adensam a formação e são fundamentais na sua formação e consolidação do trabalho 

coletivo.  

No decorrer das observações, pude confirmar a importância da leitura da 

realidade como pauta dos encontros de formação e na sala de aula, com suporte na 

escuta e no diálogo. A metodologia dialógica que o professor vivencia é um exercício 

fecundo, que reverbera nas ações e relações vivenciadas na prática pedagógica.  
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Um dos limites da formação, pesquisada no contexto dessa Escola, refere-se 

ao número reduzido de professores que frequentam os momentos formativos. Para 

equacionar esse problema, faz-se necessário organizar o tempo pedagógico, 

incluindo horário das aulas, de modo a permitir a convergência de horários de 

planejamento e estudo dos professores, mesmo que essa convergência se configure 

em horários por série/área. A participação como envolvimento dos implicados, precisa 

envolver a todos, ao mesmo tempo. 

Em nível colaborativo, os professores foram envolvidos em organização de 

festas comemorativas promovidas pela Escola, atividades pontuais que permitem a 

aproximação da família e a possível criação de vínculos, caminho interessante para 

atrair os pais ou responsáveis. No entanto, a participação efetiva não pode se esgotar 

nesse nível. 

A participação, como pronúncia da voz dos educadores, em uma perspectiva 

crítica, foi identificada na elaboração e implementação do Projeto Político-Pedagógico, 

nas formações e em tomada de decisões que visavam à superação de inquietações 

advindas do “chão” da sala de aula. 

No âmbito da sala de aula, a participação dos alunos foi observada, em 

situações que emitiam opiniões, revelaram saberes e expressaram emoções, por meio 

de desenhos, falas, produções escritas, de forma contextualizada, condição inerente 

à construção do conhecimento. A aula alongou-se para fora dos muros da Escola, por 

ocasião da visita à Bienal do Livro em São Paulo e na atividade de leitura, no Parque 

Água Branca, que se constituíram em situações de aprendizagem significativa.   

Um limite da participação dos alunos é percebido na frágil inserção no Grêmio 

Estudantil, bem como nos movimentos de elaboração, acompanhamento e avaliação 

do PPP, que carecem de incentivo por parte dos professores que compõem o quadro 

docente da Escola. Por outro lado, o estímulo à escolha de lideranças, a ausência de 

sinal na troca de aulas e deslocamentos dos alunos para as Salas Ambientes e a 

escolha do lanche no sistema self-service se apresentam como exercício fecundo da 

autonomia, ligado ao princípio da responsabilidade com o coletivo, anunciando uma 

prática pedagógica que pode contribuir com posturas que extrapolam o espaço-tempo 

escolar. 

É lugar comum nas falas do Diretor e das coordenadoras que a participação 

da família é fundamental, principalmente no acompanhamento da vida escolar dos 

seus filhos, no Conselho de Escola e em assuntos administrativos da escola.  
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Entretanto, a observação de reunião de pais revelou que a participação da família 

acontece de forma tímida. Foram poucos os que expressaram suas ideias, 

apresentaram sugestões e críticas quanto aos assuntos tratados na reunião. Por essa 

razão, faz-se necessário incentivar uma participação mais ativa e crítica de pais e 

responsáveis, em espaços deliberativos. 

Um aceno positivo em direção ao envolvimento da família nos processos 

deliberativos pode ser encontrado na definição de horários de encontros com pais, de 

modo que que convirjam com a sua disponibilidade, indício de busca por uma escola 

democrática. A participação exige respeito às condições de vida e existência dos 

sujeitos convidados a se envolver nos processos coletivos de tomada de decisão. 

A análise de documentos, a realização de entrevistas, a observação de 

encontros de formação e da prática pedagógica, me levaram a dizer que a  

materialidade de dimensões que constituem a formação permanente, tais como a  

escuta, o diálogo,  a participação e  o movimento de ação-reflexão-ação, se 

apresentaram  com mais vigor no plano das intencionalidades – PPP, PEA e falas dos 

sujeitos- do que no plano das ações formativas, reuniões e sala de aula. 

Os resultados dessa investigação e os aprendizados advindos desse 

processo de pesquisa me permitiram apresentar/sugerir pontos de reflexão para o 

aperfeiçoamento das ações de formação de professores da escola pesquisada. 

Alguns deles já se encontram materializados e em curso, propondo-se, então, que 

sejam mantidos e aprofundados.  Outros se constituem em aspectos que poderão 

concorrer para o aperfeiçoamento da formação de educadores, em uma perspectiva 

freireana.  

Enfatizo pois, que a formação permanente na perspectiva freireana, que tem 

a realidade sua base de sustentação, vê a prática como um movimento dialético e a 

escola como lócus de possíveis mudanças. Requer, ainda, que as ações sejam 

sistemáticas, dialógicas, contextualizadas, que se considere o professor como sujeito 

da sua formação e lhe permita decidir coletivamente, por meio da análise crítica, sobre 

a sua prática.  

A formação permanente freireana propõe-se a um caminhar para além do 

entendimento e da prática de formação continuada centradas na leitura e estudo de 

textos, em geral decididos por aqueles que planejam as ações. Essa concepção é 

ainda fortemente assumida por secretarias de educação, diretorias regionais, 

Instituições de Ensino Superior e pelo próprio Ministério da Educação.  
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É fundamental elaborar uma proposta de formação permanente de 

educadores, compreendendo o ser humano como inconcluso, na perspectiva do “Ser 

Mais”, realizando a leitura da realidade fundamentada na escuta, no diálogo e na 

participação da comunidade escolar.  

Nessa perspectiva, é importante proceder ao levantamento das necessidades 

e dificuldades dos professores, mediante a escuta atenta e o diálogo profundo para 

conhecer os seus problemas. Conhecer os interesses, inquietações e curiosidades 

dos professores possibilita realizar ações formativas a curto, médio e longo prazo. 

Vale ressaltar a necessidade de concretizar tempo/espaço ampliados para 

encontros de formação de professores (JEIF/PEA), tendo em vista estabelecer o 

diálogo fecundo, a escuta sensível e a participação ativa e visando a contribuir para 

desencadear o processo de ação-reflexão-ação nos momentos formativos e na prática 

pedagógica; 

É essencial estimular a reflexão e a análise crítica para compreender as 

teorias e fragmentos de teorias embutidas nas práticas dos professores. Para tanto, 

escutar o professor para saber como ele faz e porque faz é o caminho para se 

compreender o seu fazer pedagógico e por meio da indagação e do diálogo, é possível 

confrontar as teorias subjacentes à sua ação, que permitem identificar as teorias que 

alicerçam a sua prática e, por meio da reflexão e análise crítica, buscar melhorá-las 

ou superá-las; 

Faz-se necessário firmar parcerias e convênios com as universidades para a 

realização de cursos de pós-graduação em nível de especialização, mestrado e 

doutorado para os professores da escola pesquisada, respondendo aos interesses 

manifestos pelas professoras em participar desses cursos, mas sem condições 

financeiras de custeá-los;   

A aproximação, o apoio e a colaboração entre a universidade e a escola, com 

a participação dos especialistas das diferentes áreas do conhecimento, é importante 

para desenvolver ações de formação de áreas específicas de atuação dos 

professores. 

A ampliação dos espaços para o diálogo, a reflexão e a discussão da família, 

da comunidade escolar, visando à sua participação mais efetiva, é fundamental nas 

decisões e ações da Escola, nas reuniões de pais e mestres e nas reuniões 

pedagógicas. 
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Ao lado da formação qualificada de professores, aqui delineada, é preciso 

lutar por melhores condições de trabalho, salários dignos, valorização profissional, 

espaço-tempo de formação para refletir criticamente sobre a prática com vistas à 

construção da autonomia profissional docente. Formar-se permanentemente é um 

compromisso ético-político do educador, independentemente de certificação. 

A despeito dos limites da pesquisa realizada, espero que esta tese possa 

oferecer subsídios que fundamentem a orientação de caminhos para a elaboração de 

propostas de formação de educadores na perspectiva freireana, comprometidas com 

ações coerentes com a educação crítico-libertadora matizada por princípios ético-

políticos e pedagógicos. 

Seja pela presença, seja pela ausência de materialidade dos princípios da 

formação permanente, o estudo aponta perspectivas para que a escola pública envide 

esforços nessa direção, por considerar que a pedagogia freireana apresenta 

elementos que permitem melhor dialogar com as situações desafiadoras em que 

vivem as crianças que acorrem à escola pública. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DA ESCOLA 

1 AMBIENTE ESCOLAR 

1.1 Meio Físico e recursos didáticos 

 Localização da escola (como é o espaço que a norteia, se é de fácil acesso). 

 Número de salas de aula, o estado de conservação e suas condições. 

 Espaço de lazer para os alunos (área coberta para a prática de esportes, 

biblioteca, sala de leitura, laboratórios, brinquedoteca). 

 Os recursos didáticos que a escola dispõe (computadores, televisão, DVD, 

Data show e outros). 

 Características gerais da escola. 

 Diretoria, secretaria, banheiros (quantidade). 

 

1.2 Meio econômico, social e cultural 

 O Perfil socioeconômico e cultural dos alunos. 

 Principais problemas que a escola tem enfrentado. 

 Existência de grupos culturais na escola (teatro, dança, coral, capoeira). 

 

1.3 Meio Semântico 

 Tipo de linguagem utilizada na sala de aula. 

 Há estereótipos na escola em relação à linguagem utilizada pelos alunos. 

 

 1.4  Relação escola x comunidade? 

   Como é a relação família escola. 

   Ações desenvolvidas para a interação família e escola. 
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APÊNDICE B – OBSERVAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

1 AMBIENTE DE APRENDIZAGEM 

1.1 Contexto de Aprendizagem 

 A quantidade de alunos na turma. 

  Faixa etária dos alunos. 

 Os alunos são incentivados a participar durante a aula. 

 A sala de aula oferece condições para um bom aprendizado. 

 A metodologia de ensino do professor. 

 Atividades de ensino aprendizagem. 

 Recursos didáticos. 

 A prática pedagógica é fundamentada no processo de ação-reflexão-ação. 

 

1. 2 Relação professor-aluno 

 O tipo de relação professor-aluno em sala de aula (horizontal, fundamentada 

no diálogo). 

 O professor escuta os alunos em suas dúvidas, receios, curiosidades, 

inquietações. 

 As atividades que os professores realizam são individuais ou em grupo. Quais 

atividades propostas. 

 Existe respeito entre professor e aluno. 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O DIRETOR DA ESCOLA 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Formação acadêmica: 

Tempo de serviço: 

Jornada de trabalho: 

 

1- Qual é a sua concepção de formação de professores? 

2- Qual a proposta de formação de professores da Secretaria Municipal de Educação 

de São Paulo? 

3- Como a escola organiza os encontros de formação de professores?  

4-  Existem projetos e programas para a formação de professores? 

5- Quem são os formadores?  

6- Quais são as ações de formação? 

7- Quais são os desafios da formação de professores? 

8- Quais são as dificuldades encontradas na formação de professores? 

9- Quais as contribuições da formação para a prática pedagógica de professores? 

10- A escola cria espaços coletivos para a formação e a reflexão da prática 

pedagógica de professores? Comente. 

11- A escola desenvolve ações que valorizem a participação? Quais são as ações? 

12- A formação propicia a reflexão da prática pedagógica dos professores?  

13- Há acompanhamento e avaliação das ações formativas?  Como ocorre esse 

processo?  

14- As formações oferecidas pela escola ou pela Secretaria Municipal de Educação 

atendem às reais necessidades dos professores?  Comente. 

15- Na sua opinião, a formação de professores desenvolvida na Escola contribui para 

a construção de uma escola democrática? Comente. 
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APÊNDICE D - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A COORDENADORA 

PEDAGÓGICA DA ESCOLA 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Formação acadêmica: 

Tempo de serviço: 

Jornada de trabalho: 

 

1- Qual é a sua concepção de formação de professores? 

2- Quais são os objetivos da Secretaria Municipal de Educação em relação à formação 

de professores?  

3- Como você organiza os encontros de formação de professores?  

4- Existem projetos e programas para a formação de professores? 

5- Quem são os formadores? 

6- Quais são os desafios da formação de professores/as? 

7- Quais são as dificuldades encontradas na formação de professores? 

8- A escola cria espaços coletivos para a formação e a reflexão da prática pedagógica 

de professores?  Quais são as ações de formação? 

9- A escola desenvolve ações que valorizem a participação?  Quais são as ações? 

10- Quais as contribuições da formação para a prática pedagógica de professores? 

11-A formação propicia a reflexão da prática pedagógica dos professores? Como 

ocorre esse processo? 

12- A formação tem como eixo o movimento ação-reflexão-ação? Como se revela a 

prática na formação? 

13- Quando podemos considerar que o professor está formado? 

14- Há acompanhamento e avaliação das ações formativas? Como acontece esse 

processo? 

15- As formações oferecidas pela escola ou pela Secretaria Municipal de Educação 

atendem às reais necessidades dos professores?  Comente. 

16- Na sua opinião, a formação de professores desenvolvida na Escola contribui para 

a construção de uma escola democrática? Comente. 
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APÊNDICE E - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A PROFESSORA  

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Formação acadêmica: 

Tempo de serviço: 

Jornada de trabalho: 

Ano do Ensino Fundamental que leciona: 

1- Qual a sua trajetória pessoal e profissional? 

2- Qual é a sua concepção de formação de professores? 

3- Qual a importância da formação para o professor? 

4- A escola cria espaços coletivos para a formação e a reflexão da prática pedagógica 

de professores?  Quais são as ações de formação? 

5- A formação é fundamentada na escuta e no diálogo? 

6- A formação leva em conta as reais necessidades vivenciadas pelos professores na 

prática pedagógica? 

7- A escola desenvolve ações que valorizem a participação? Quais são as ações? 

8- A formação propicia a reflexão da prática pedagógica dos professores?  

9- Quais as contribuições da formação para a prática pedagógica de professores? 

10- A formação tem como eixo o movimento ação-reflexão-ação? Como se revela a 

prática na formação? 

11- Há acompanhamento e avaliação das ações formativas?  Como ocorre esse 

processo? 

12- As formações oferecidas pela escola ou pela Secretaria Municipal de Educação 

atendem às reais necessidades dos professores?  Comente. 

13- Na sua opinião, a formação de professores desenvolvida na Escola contribui para 

a construção de uma escola democrática? Comente. 
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APÊNDICE F – ROTEIRO DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS  

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 

1- Qual a concepção de formação expressa no Projeto Político-Pedagógico da escola? 

2- Quais os princípios de educação que norteiam o Projeto Político-Pedagógico da 

escola? 

3- Quais os objetivos da proposta pedagógica da escola? 

4- O PPP tem como fundamentos a escuta e o diálogo? 

5- A participação é valorizada na proposta pedagógica da escola?  

6- Quais os objetivos e os conteúdos da formação de professores contemplados no 

PPP da escola? 
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APÊNDICE G – ROTEIRO DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS  

PROJETO ESPECIAL DE AÇÃO – PEA   

 

1- Qual a concepção de formação expressa no Programa Especial de Ação - PEA da 

escola? 

2- O PEA propõe o processo de ação-reflexão-ação? 

3- Quais os objetivos do PEA? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


