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Resumo: A pesquisa tem como objeto de estudo os projetos escolares na formação 
de grupos colaborativos de professores. O objetivo é analisar com quais 
pressupostos e por quais meios os projetos escolares ganham a positividade 
atribuída a eles na literatura. Afirma-se que os mesmos contribuem para formação 
na medida em que potencializam a formação de grupos colaborativos na escola, 
possibilitam o desenvolvimento da autonomia dos docentes na elaboração de 
projetos significativos com seus pares e envolve os educandos num espírito de 
equipe, como sujeitos ativos, reflexivos e participativos. Considerando o contexto 
escolar no qual os professores encontram-se, em seus diversos ciclos de vida 
profissional, partimos da hipótese de que os projetos escolares possibilitam a 
formação de grupos colaborativos que potencializam seu trabalho, as mudanças de 
sua prática, de modo a ressignificar a docência desses professores, contribuindo 
para sua formação. Esta pesquisa se justifica, pois o envolvimento dos professores 
na construção de novos projetos apresenta-se como uma atividade prazerosa e 
produtiva, aumentando o exercício de sua autonomia e de sua motivação. Pode, 
então, ressignificar sua docência e oportunizar sua formação de professor crítico, 
inovador e reflexivo frente à sua realidade em ações conjuntas e colaborativas. 
Utilizar-se-á de metodologia de cunho qualitativo, cujo instrumento de coleta de 
dados serão: análise documental, levantamento bibliográfico e grupo focal. Como 
referenciais teóricos para abordar a formação e o desenvolvimento profissional de 
professores, são utilizados autores como Antonio Nóvoa (1999), Leonor Maria Tanuri 
(2000), Olgaíses Cabral Maués (2011), Rosa Maria Torres (2009), Chistopher Day 
(2001), Henry A. Giroux (1999); para uma análise do que se refere aos projetos 
didáticos escolares: Maria Carmen S. Barbosa e Maria da Graça S. Horn (2008); e, 
Jorge Ávila de Lima (2002), Michael Fullan e Andy Hargreaves (2001), Rui Canário 
(2003) e Alda Junqueira Marin, Luciana Maria Giovanni e Maria Regina Guarnieri 
(2009) para referendar os grupos colaborativos nas escolas. Os estudos até então 
desenvolvidos na pesquisa de mestrado em andamento que trata do tema em tela 
permitem afirmar que os projetos escolares auxiliam grandemente na formação 
continuada de professores na medida em que desenvolvem ações que envolvem 
professores, alunos e comunidade escolar partindo de questões que lhes são 
prementes, para as quais podem desenvolver estratégias em que utilizam-se de 
recursos já existentes e de outros que são desenvolvidos ao longo do processo, 
indicando, desta forma, a efetivação de uma formação colaborativa.  
 
 
 
 
 

Palavras chave: Projetos escolares, Formação Continuada de Professores, Grupos 
Colaborativas nas Escolas 
  



 
 

 
 

 

School projects as a space for collaborative formation: experience of a public school 
in the East zone of the city of São Paulo.  
  
 
 
 
Abstract: This research was designed to study school projects in the formation of 
collaborative groups of teachers. The main objective is to analyze with which 
assumptions, and in which ways the school projects gain the positivity attributed to 
them in the literature. It is stated that they contribute to formation when potentialize 
the creation of collaborative groups in the school, allow the development of the 
autonomy of the teachers in the elaboration of significant projects with their 
colleagues and involves the students in a team spirit, as active subjects, reflective 
and participatory. Considering the school context where teachers are, in their 
different professional life cycles, we assume that school projects allow the creation of 
collaborative groups that potentialize their job, changes in their practice, in order to 
re-signify the teaching of these teachers, contributing to their formation. This 
research is justified because the teachers involvement in the construction of new 
projects presents itself as a pleasant and productive activity, increasing the exercise 
of its autonomy and its motivation. This can re-signify their teaching and offer their 
critical formation, innovative and reflexive based on their reality in joint and 
collaborative actions. Utilizing qualitative methodology, whose instrument of data 
collection will be: documentary analysis, bibliographical survey and focal group. As 
theoretical references to address teacher formation and professional development, 
the follow authors are mentioned: Antonio Nóvoa (1999), Leonor Maria Tanuri 
(2000), Olgaíses Cabral Maués (2011), Rosa Maria Torres (2009) and Chistopher 
Day (2001) , and Henry A. Giroux (1999). For an analysis of school education 
projects, the following authors:  Maria Carmen S. Barbosa and Maria da Graça S. 
Horn (2008); Jorge Avila de Lima (2002), Michael Fullan and Andy Hargreaves 
(2001), Rui Canário (2003), Alda Junqueira Marin, Luciana Maria Giovanni and Maria 
Regina Guarnieri (2009) to refer the collaborative groups in schools. As of today the 
studies developed in master's degree research that deals with the theme allow us to 
affirm that school projects greatly assist the continued formation of teachers as they 
develop actions that involve teachers, students and the school community starting 
from issues that they can develop strategies using existing resources and others that 
will be developed throughout the process, indicating, in this way, the accomplishment 
of a collaborative formation. 
  
  
Key words: School projects, Continuing Teacher Formation, Collaborative Groups in 
Schools 

 

  



 
 

 
 

Proyectos escolares como espacio de formación colaborativa: experiencia de una 
escuela pública de la zona este de São Paulo. Informe de investigación.  

 

 

Resúmen: La presente investigación tiene como objeto de estudio los proyectos 
escolares en la formación de grupos colaborativos de profesores. El objetivo es 
analizar con qué presupuestos y por qué medios los proyectos escolares ganan la 
positividad que se les atribuye en la literatura. Se afirma que estos contribuyen para 
la formación a medida que potencializan la formación de grupos colaborativos en la 
escuela, posibilitan el desarrollo de la autonomía de los docentes en la elaboración  
de proyectos significativos con sus compañeros de trabajo e involucra a los 
estudiantes en un espíritu de equipo como sujetos activos, reflexivos y participativos. 
Llevando en cuenta el contexto escolar en el cual los profesores se hallan, en sus 
diversos ciclos de vida profesional, partimos de la hipótesis de que los proyectos 
escolares posibilitan la formación de grupos colaborativos que potencializan su 
trabajo, los cambios de su práctica, de modo a darle un nuevo sentido a la docência 
de esos profesores, lo que contribuye para su formación. Esta investigación se 
justifica, pues el envolvimiento de los profesores en la construcción de nuevos 
proyectos se presenta como una actividad placentera y productiva, lo que aumenta 
el ejercicio de su autonomía y de su motivación. Puede, entonces, darle un nuevo 
significado a su docencia y hacer oportuna su formación de profesor crítico, 
innovador y reflexivo frente a su realidad en acciones conjuntas y colaborativas. Se 
utilizará una metodología cualitativa, cuyos instrumentos de colecta de datos serán: 
análisis documental, levantamiento bibliográfico y grupo focal. Como referenciales 
teóricos para abordar la formación y el desarrollo profesional de profesores, se 
utilizan autores como Antonio Nóvoa (1999), Leonor Maria Tanuri (2000), Olgaíses 
Cabral Maués (2011), Rosa Maria Torres (2009), Chistopher Day (2001), Henry A. 
Giroux (1999); para un análisis de lo tocante a los proyectos didácticos escolares: 
Maria Carmen S. Barbosa y Maria da Graça S. Horn (2008); por fin, Jorge Ávila de 
Lima (2002), Michael Fullan y Andy Hargreaves (2001), Rui Canário (2003) y Alda 
Junqueira Marin, Luciana Maria Giovanni y Maria Regina Guarnieri (2009) para 
hacer referencia a los grupos colaborativos en las escuelas. Los estudios hasta 
ahora desarrollados en la investigación de máster que se está efectuando y que 
tratade dicho tema permiten afirmar que los proyectos escolares auxilian 
grandemente em la formación continua de profesores a medida que desarrollan 
acciones que involucran profesores, alumnos y comunidad escolar, al partir de 
cuestiones que les son urgentes, para las cuales pueden desarrollar estrategias em 
las que se utilizan recursos ya existentes y otros que se desarrollan a lo largo del 
proceso, indicando, de este modo, la efectividad de una formación colaborativa. 
 
Palabras claves: Proyectos escolares; Formación Continua de Profesores; Grupos 
Colaborativos en las Escuelas. 
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APRESENTAÇÃO 
 

O aprender se concentra em dois pilares: a própria pessoa, 
como agente, e a escola, como lugar de crescimento 
profissional permanente (NÓVOA, 1992, p.7) 

 

 

 A epígrafe de António Nóvoa me ajuda a bosquejar meu objeto de pesquisa, 

visto que o professor, enquanto mediador do conhecimento se faz agente principal 

do processo de aprendizagem e deve se reconhecer como tal em busca da 

construção de sua própria identidade e daquelas que deseja formar. 

 Encontrar em minhas recordações o que me marcou ou que talvez tenha me 

conduzido a esta profissão de professora não foi tarefa difícil, visto que, desde muito 

cedo sempre brinquei de “escolinha”, onde minha atuação era sempre a professora. 

Gostava de ter um caderno com o nome dos meus coleguinhas de sala e iniciava 

minhas brincadeiras com a chamada da turma, escrevia na lousa, chamava a 

atenção das bonecas. Além disso, passava grande parte das minhas férias na casa 

de uma tia professora, a qual teve grande influência nesta escolha.  

 O término das minhas férias, quase sempre coincidia com o período de 

planejamento na escola na qual minha tia trabalhava. Nestes dias, a acompanhava 

e, enquanto ela estava em reunião, eu ficava em uma sala de aula fazendo de conta 

que era a professora da turma. Gostava de vestir o avental, de carregar aquela pilha 

de cadernos, gostava como ainda gosto, do cheiro das folhas, dos livros, do material 

escolar. Mesmo crescendo e já sendo moça, queria ajudá-la com a correção das 

provas, cadernos, gostava de ler o que os alunos escreviam e de participar das 

aulas dela, quando era possível. 

 Fui alfabetizada muito cedo. Sempre gostei muito de escrever e ler. Atribuo 

esse gosto ao meu pai que sempre foi um exímio leitor de gêneros textuais diversos 

e eu, era apaixonada pela coleção de revistas (Super Interessante), da qual era 

assinante.  

 Iniciei minha vida escolar no ano de 1985, na escola de Educação Infantil “João 

de Barro”, aos 4 anos. Dois anos depois nos mudamos para a cidade de Osasco e, 

nesta mudança, minha mãe conseguiu me matricular no primeiro ano de uma escola 

estadual, aos seis anos de idade, pois eu já lia e escrevia. Vale destacar que nesta 
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época as crianças só entravam no primeiro ano com 7 anos completos. Mais tarde 

nos mudamos para a Granja Viana, na cidade de Cotia, onde estudei na escola 

estadual Vinicius de Moraes até o 3º ano do ensino médio.  

 Neste percurso, tive professores que me marcaram positivamente, em especial 

uma professora de língua portuguesa que ensinava muito bem análise sintática das 

orações e, não sei se pelo jeito que ensinava, consequentemente pela facilidade 

com que aprendia, me apaixonei ainda mais pela disciplina de Língua Portuguesa. 

Tinha muita facilidade em escrever, tirava boas notas nas redações, nas avaliações 

e, no ensino médio, outra professora de Língua Portuguesa e Literatura dava aula de 

um jeito muito diferente (para a época), todos ficavam em circulo debatendo 

assuntos dos mais diversos (dentro do conteúdo escolar). Ela nos orientava e nos 

fazia refletir quanto às escolhas para a faculdade.  

 Tive um professor de Sociologia que também colaborou para a melhoria da 

minha escrita, pois coordenou uma peça de teatro e eu participei da escrita do 

roteiro. Assim, penso que estas relações, essa busca mais refinada que aconteceu 

no Ensino Médio, onde os professores nos ajudavam a direcionar minhas escolhas, 

foram firmando ainda mais essa minha paixão pela leitura e escrita, articulada com o 

desejo de ensinar que se manifestava desde as brincadeiras de criança.  

 Foi lendo uma matéria sobre o curso de Letras, numa revista sobre as 

possibilidades de carreira/emprego que este curso poderia oferecer, que decidi 

cursá-lo quando entrei no Ensino Superior. Fiquei entusiasmada pelo fato de o curso 

me possibilitar ser professora da Língua Portuguesa ou Inglesa e ainda, trabalhar 

como redatora, escritora, revisora de textos ou documentos e isso já me abriria um 

leque maior caso optasse pelo exercício profissional em empresas. 

  No ano de 2000, aos 17 anos, iniciei o curso de Letras com habilitação em 

Língua Portuguesa e Língua Inglesa na Universidade Cidade de São Paulo 

(UNICID). Logo, ingressei como estagiária no Departamento Comercial dos Estados 

Unidos, Consulado Americano. Inicialmente o trabalho se resumia a envelopar 

cartas a serem enviadas para o que era chamado de “mailing list” do Consulado, ou 

seja, o banco de dados, além de outros serviços sem grande destaque. Certa vez, 

meu chefe escrevendo uma carta sobre um determinado evento, que seria enviado 

às empresas brasileiras, pediu que os estagiários lessem a mesma, pois ele já havia 

lido diversas vezes e não via mais erros possíveis. Foi minha chance de mostrar 
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habilidades que certamente iam além de envelopar cartas, o que considerava 

horrível, mas que tinha de me sujeitar para manter o emprego naquele momento.  

 Com essa iniciativa, fui ganhando espaço e visibilidade dentro da empresa e, 

em pouco tempo, passei a participar dos eventos com a coordenação, das viagens 

nacionais e internacionais, da relação direta com revistas e jornais interessados no 

mercado exterior e do contato direto com as empresas, o que me possibilitou o 

convite para trabalhar numa agência de turismo onde cuidei do jornal interno da 

empresa, inclusive com a escrita de algumas colunas.  

 Concluí o curso de Letras em 2002 e, apesar de estar envolvida com o 

comércio exterior e ser orientada a cursar Relações Internacionais ou Comércio 

Exterior, decidi, fazer o curso de Pedagogia o qual iniciei em 2003. Neste curso, tive 

a oportunidade de participar da Iniciação Científica, com o projeto: Anunciando a 

Dissidência: uma análise de resistência feminina ao modelo professora-mãe. 

 Durante este período de estudos, fui convidada a trabalhar numa empresa de 

importação e exportação de produtos ortodônticos, onde também fui assumindo 

cargos, até receber a proposta de compor a gerência da mesma. Nesta fase, 

finalizando o curso de Pedagogia, cheguei a pensar em cursar Administração de 

Empresa, mas minha convicção em dar aula era maior, optei então, em 2006, por 

uma especialização Lato Sensu, também na UNICID, em Gestão Escolar, a qual de 

certa forma contribuía com meu cargo na empresa, à medida que aprendia, em 

disciplinas específicas, a gerir uma escola. 

 No final do ano de 2007 quando, aprovada num concurso público do governo 

do Estado de São Paulo, decidi afastar-me da empresa e assumir a sala de aula. 

 Assumi o exercício em 2008 na Escola Estadual “Heckel Tavares”, pertencente 

à Diretoria de Ensino Leste 4, onde permaneci apenas por um ano, devido à 

distância. No ano seguinte, fui removida para a E.E. Professor José Bartocci, 

pertencente à Diretoria de Ensino Leste 1, onde leciono até o dia de hoje. 

 Em 2013, desenvolvi com minha turma de primeiro ano, um projeto de reescrita 

de contos de fada e fui convidada, pela supervisora de ensino e pela formadora da 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) a participar do Seminário de 

Boas Práticas Pedagógicas dos Anos Iniciais da Rede Estadual de São Paulo em 

Serra Negra, cujo objetivo foi divulgar as boas práticas do Programa Ler e Escrever 
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nas escolas. Devo afirmar que este convite e a atenção que este projeto ganhou, 

elevou minha alto estima. Mas a evolução dos meus alunos quanto à produção de 

textos, consequentemente minha satisfação em ver que meu trabalho, por meio 

deste projeto foi largamente satisfatório, já me permitia pensar a relevância dos 

projetos escolares como potencializadores da formação de grupos colaborativos. 

 No ano seguinte, fui convidada por uma aluna mestranda do Programa de 

Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) da Universidade Nove de 

Julho (Uninove) e pela professora doutora Patrícia Aparecida Bioto-Cavalcanti, hoje 

minha orientadora, a participar da escrita de um capítulo de livro sobre esta mesma 

prática, o qual está em desenvolvimento. 

 Em 2015, participei como ouvinte da disciplina Metodologias da Aprendizagem 

no referido Programa, momento que despertou ainda mais meu interesse em 

aprofundar meus conhecimentos quanto à formação e à prática docente. Em 2016, 

ingressei como aluna, compondo a Linha de Pesquisa e de Intervenção Gestão 

Educacional (LIPIGES). 

 Entendo que a motivação para adentrar no mestrado vem de toda minha 

trajetória de vida, no interesse e na busca pelo conhecimento, mas vale salientar 

que a motivação para minha pesquisa ganhou maior ênfase no relacionamento com 

meus pares na prática cotidiana. Do ouvir discursos tão promissores contradizendo 

as práticas do dia a dia e ainda, a fala de professores desmotivados, 

desinteressados pelo seu ofício, mesmo sendo esta sua escolha de vida profissional.  

 Em 2015, me foi atribuída uma sala de segundo ano. Vale salientar que na 

referida escola há quatro turmas por série, sendo duas no período matutino e duas 

no período vespertino. Assim, quando tratado assuntos específicos de cada série, 

bem como o planejamento de atividades direcionadas, os professores se reúnem em 

grupos por turma, durante o ATPC para a realização da atividade/formação 

proposta.  

 Desta forma, todos os projetos e atividades a serem trabalhados são estudados 

em ATPC, por todos os professores daquela série específica, contudo, a professora 

a que me refiro nesta parte da pesquisa, com quem trabalhei com maior 

proximidade, visto que ambas lecionavam no período matutino, foi a professora da 

turma B do 2º ano, cuja carreira estava em fins de aposentadoria. 
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 Em nossas reuniões de ATPC, muitas vezes senti um profundo desinteresse 

por parte de alguns professores, visto que, quando a coordenadora pedagógica 

apresenta a formação, muitos docentes não se envolvem por completo nas 

atividades propostas, muitos ficam com conversas paralelas que não dizem respeito 

ao assunto abordado, outros realizam atividades referentes à sua rotina em sala de 

aula, bem como recortes, colagens, organização do seu material, entre outros e, 

com isso, nem sempre todos cumprem com tudo o que é pedido, principalmente 

quando se trata de assuntos burocráticos, bem como o planejamento anual, onde há 

situações em que apenas um professor da série faz e os demais recebem o material 

pronto. 

 Com o grupo do segundo ano havia momentos em que os colegas se 

mostravam participativos e, em outros momentos, sob minha percepção,  

desprovidos de interesse por alguns assuntos. Quando do planejamento anual, ao 

mencionar as atividades que o grupo de segundo ano trabalharia, e, sendo mais 

específica, ao abordarmos o projeto do Programa Ler e Escrever, denominado “Pé-

de-moleque, canjica e outras receitas juninas: um jeito gostoso de aprender a ler e 

escrever”, a professora do 2º ano B, a qual já me referi acima, disse que daria este 

projeto em uma aula, visto que o livro apresentava poucas páginas e, assim, não 

perderíamos tempo com isto, bastava “uma passadinha rápida”. 

 Sugeri em outro momento, elaborarmos um projeto maior que envolvesse a 

sala de Apoio Pedagógico Especializado (APE), e além dos alunos, também os pais. 

O projeto deveria abordar possíveis temas trabalhados em sala, partir das nossas 

necessidades enquanto professores e a realidade de cada turma. Houve ainda certa 

resistência, a princípio, mas passado algumas atividades do projeto, aquela 

professora que em minhas observações, mostrava-se desinteressada, mudou sua 

postura, envolvendo-se a cada dia, trazendo significativas contribuições para o 

projeto, que alcançou excelentes resultados à medida que envolvia alunos, pais, os 

alunos especiais (valorizando a inclusão) e, aqui, o mais relevante para esta 

pesquisa, o interesse, a motivação que corroboraram com o desenvolvimento 

profissional, consequentemente, o agrupamento dos participantes que se envolviam 

no projeto. 

 Desta forma, esta pesquisa volta-se a analisar as contribuições que os projetos 

escolares desenvolvidos dentro do Programa Ler e Escrever, de 1º a 3º ano, 

justamente as fases da alfabetização, podem dar à construção do trabalho 
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colaborativo, quer seja dentro da escola, como foi o projeto com o segundo ano, 

quer seja fora dela, como foi o projeto com o primeiro ano, citado anteriormente, com 

vistas a potencializar o desenvolvimento da autonomia dos docentes na elaboração 

de projetos significativos com seus pares, envolvendo os educandos num espírito de 

equipe, como sujeitos ativos, reflexivos e participativos. 

 Entendo que toda construção da minha história de vida explana minha escolha 

enquanto pedagoga, mas minha experiência enquanto tal tem evidenciado o 

magistério como carreira complexa, como profissão de muitas identidades, profissão 

essa que se forma e se desgasta em sua própria formação. 
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INTRODUÇÃO 

 

  

 A formação inicial docente tem sido referida na literatura acadêmica como uma 

das dificuldades enfrentadas pelos sistemas de ensino em garantir qualidade 

educacional. Este pensamento se difundiu entre o fim da ultima década do século 

passado e os primeiros anos deste século, quando, desde então, documentos 

internacionais e políticas públicas educacionais têm tomado direções que priorizam 

o incentivo tanto à revisão da formação inicial quanto os programas de formação 

continuada de professores. 

 A presente pesquisa busca, por meios de projetos escolares desenvolvidos 

dentro do Programa Ler e Escrever, possibilitar momentos de estudo e reflexão 

entre professores, coordenadores e outros profissionais educacionais, a fim de que 

estes momentos sejam significativos, de modo a considerar como a cooperação e 

colaboração de todos os envolvidos pode contribuir para superar as dificuldades 

encontradas no interior da escola, quer seja, quanto à formação continuada dos 

professores, quer seja quanto à aprendizagem dos alunos, consequentemente à 

garantia de sua qualidade. 

 A pesquisa embasou-se em dois projetos do Programa Ler e Escrever: “Pé-de-

moleque, canjica e outras receitas juninas: um jeito gostoso de aprender a ler e a 

escrever”, desenvolvido com a turma de 2º ano do Ensino Fundamental I, durante o 

ano de 2015 e, “Quem reescreve um conto, aprende um tanto”, desenvolvido com 

uma turma de 1º ano, durante o ano de 2013. Tal projeto foi apresentado no 

Seminário de Boas Práticas Pedagógicas dos Anos Iniciais da Rede Estadual de 

São Paulo, sendo este segundo projeto norteador do encontro do grupo focal. 

 Apesar da formação inicial ser apontada como precária e cheia de lacunas a 

serem preenchidas, há que se destacar também os processos de mudança pessoal 

e profissional ao longo da carreira. Lelis (2012) aponta o quanto pesquisadores tem 

se esforçado na última década para delinear a problemática docente e, destaca 

ainda a percepção de que o trabalho do professor se caracteriza hoje pela 

intensificação e complexificação do próprio trabalho. No que diz sobre intensificação,  

 

[...] não se trata apenas de aumento de tempo do trabalho, mas também da 
ampliação das tarefas a que os professores são chamados a desempenhar, 
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seja pelas mudanças na composição social do público escolar, seja pela 
implementação de reformas educacionais com visíveis impactos no 
cotidiano do trabalho em sala de aula. (LELIS, 2012, p.156) 

 

 Há que se destacar ainda os baixos salários, a falta de valorização profissional, 

as frustrações, angústias e ansiedades que têm por consequência o 

desencantamento profissional docente. 

 Lelis (2012) aponta também mudanças no trabalho do professor em termos de 

conteúdo e autonomia profissional, em função da avaliação dos sistemas escolares 

e da política de responsabilização.  

 

Com as políticas de avaliação e responsabilização, os professores cada vez 
mais têm um sentimento de fragmentação identitária ligado às tensões entre 
propostas oficiais e suas concepções pessoais. Essa tensão alimenta o que 
muitos autores denominam desprofissionalização. (LELIS, 2012, p.157) 

 

 Outra questão apontada por Lelis (2012) diz respeito à dissociação entre as 

políticas de formação de professores e os problemas relativos à diversidade do 

público escolar. 

 

O trabalho do professor não pode ser pensado separadamente do trabalho 
do aluno. Não é produtivo questionar a formação e o exercício profissional 
dos professores sem se interrogar o que mudou, como os alunos constroem 
sua experiência escolar, qual a relação com o saber, qual o sentido 
atribuído às vivências escolares. (Lelis, 2012, p.166) 

 

 Ora, se a criança é a esperança de uma nação e o professor é quem ajuda na 

construção deste ser, como é possível pensar num trabalho produtivo e ambicioso, 

se o próprio profissional, não se vê neste processo como o protagonista da formação 

e transformação dos sujeitos? Ou, ainda que reconheça seu papel transformador, 

não o desenvolve de maneira a atingir o ápice, pelas angústias e medos que o 

rodeiam, pela desmotivação e desinteresse em seu próprio trabalho. 

 Segundo estudos realizados na Fundação Carlos Chagas (FCC) por Davis et al 

(2012, p.9), é num contexto de dupla preocupação, de um lado, com a qualidade de 

escolarização oferecida às crianças e aos jovens e, de outro, com o 

desenvolvimento profissional dos docentes, que a formação continuada de 

professores, em sua articulação com o trabalho docente, é alvo de interesse. 

 Esses estudos consideram que a formação continuada é central para o 

desenvolvimento subjetivo e profissional dos professores e faz parte de um projeto 
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pessoal, como uma escolha necessária para que se possa dar sentido e valor à 

atividade docente. 

 Hoje, observo em minha experiência, enquanto professora, que a Aula de 

Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC), como espaço de formação, apresenta 

claramente esta desmotivação dos professores, o que se chama aqui de 

desencantamento docente. Entre 20 professores aproximadamente, é possível ver 2 

ou 3 realmente interessados nos trabalhos propostos. A postura dos, até então, 

educadores, aponta a falta de colaboração, falta de compromisso e proatividade, 

gerando conflitos e disseminando um clima organizacional desfavorável para a 

formação. Além disso, os professores apresentam-se desprovidos de interesse 

quanto às leituras propostas, se colocando no senso-comum ao expor suas opiniões 

sobre os assuntos em voga, quando questionados. 

 Vale salientar o trabalho de Bueno (2016), que trouxe em sua pesquisa 

empírica as observações feitas durante a ATPC em determinada escola, condizendo 

com as observações aqui mencionadas: 

 

Entre os discursos dos professores é nítida a persistência em se colocarem 
como segundo plano na escola. Reclamam por várias vezes do mesmo 
assunto, porem quando lhes é dado a oportunidade de falar, falam como 
senso comum e não argumentam tais fatores embasados nas leis e teorias 
que os regem. Isto ocorre devido a “pouca informação” que recebem na 
formação continuada e também pela falta de interesse de alguns 
professores. (BUENO, 2016, p.108) 

  

 O que se percebe são professores extremamente desatentos, que muitas 

vezes passam as duas aulas de cinquenta minutos de formação, sentados, fazendo 

coisas pessoais que não condizem com o material de estudo em pauta. Há 

papeladas burocráticas que são preenchidas e assinadas às pressas, por mera 

obrigação profissional. Há conversas desfocadas do objeto de estudo e sobre tudo 

isto, comentários sobre a perda de tempo, sobre a não necessidade de estar ali com 

a justificativa de que na teoria tudo é muito bonito, mas na prática, nada funciona. 

 É possível entender que nem todas as propostas podem dar certo, porém há 

que se pensar que em todas elas há necessidade de estudo, tentativa, avaliação e 

reflexão da prática, buscando o acerto. No entanto, isto não é visto no cotidiano, 

mas ao contrário, práticas tradicionais aplicadas há anos da mesma maneira, sem 

expandir-se, sem possibilitar o novo. Professores dando desculpas para suas ações, 

para sua falta de interesse no estudo, na reflexão. 
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 Segundo Davis et al (2012, p.16), nem sempre a ação do Professor 

Coordenador (PC) é pautada pelas necessidades e demandas da escola, uma vez 

que os projetos e programas do governo assumem caráter prioritário e a própria 

cultura docente resiste às propostas feitas por ele. 

 Assim, defende-se que não apenas o desencantamento docente, que vai 

tomando forma ao longo da carreira, mas também o fato das propostas vindas do 

sistema chegarem prontas são causas para uma resistência que se consolida dia a 

dia. Propostas que poderiam ser prazerosas e adaptadas à realidade, buscando-se 

resultados significativos, passam a ser vistas como enfadonhas ao corpo docente. 

 Para Davis et al (2012, p.13), quando se parte do princípio de que a formação 

inicial do professor é insuficiente, é porque admite-se que as competências, 

habilidades e os conhecimentos imprescindíveis para o trabalho docente não foram 

trabalhados, ou não foram propriamente adequados, o que priva o professor dos 

recursos necessários para exercer sua profissão. Diante deste contexto, pressupõe-

se que os professores nada têm a dizer em termos do que é necessário para 

aprimorar sua formação. Assim, os sistemas enviam projetos prontos, que 

desconsideram a realidade do trabalho do professor, suas expectativas, sexo, idade, 

tempo de experiência, expectativas, entre outros fatores. 

 A formação continuada pode ajudar a superar os déficits, mas não se não for 

prazeroso. Não se não houver uma perspectiva de trabalho, mesmo que sobre um 

modelo dado, em que o professor sinta-se parte dela, em que possa criar ou adaptar 

sua prática, suas expectativas, seus desejos, frente à realidade e necessidades do 

aluno, da sua turma, frente às suas próprias necessidades. É preciso que as ações 

formativas cheguem às salas de aula, que o professor seja capaz de se apropriar 

destes conteúdos, desta metodologia, de toda esta didática, para melhorar o seu 

desempenho na sala de aula. (DAVIS; NUNES; ALMEIDA; SILVA; SOUZA, 2012, p. 

38) 

 O professor é o principal agente motivador. Para cumprir este papel, ele deve 

estar motivado, ter compromisso pessoal com a educação, demonstrar dedicação, 

entusiasmo e prazer no que faz. 

 

No caso específico da profissão docente, satisfação e motivação figuram 
como condições imprescindíveis, não apenas para o bem estar docente, 
mas principalmente para a qualidade do trabalho pedagógico que estes 
realizam cotidianamente nas escolas. Devemos compreender que “a 
motivação é um fenômeno complexo e se constitui um elemento essencial à 
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própria razão de ser professor” [...]. Isto se dá porque a ausência da 
motivação docente gera consequências no comportamento e na motivação 
dos alunos para a aprendizagem. (LAROCCA, GIRARDI, 2011, p.7) 

 
 Apesar de serem muitos os fatores que influenciam esta motivação, o professor 

estar insatisfeito com a situação do seu trabalho pode ser visto como fator crucial 

para não se atingir o êxito em sua prática, como aponta Fullan e Hargreaves (2001, 

p.55), 

 

A desilusão e o desapontamento tendem acompanhar o processo de 
envelhecimento ao longo da carreira do docente. [...] Muito depende das 
experiências particulares que estes professores tiveram e do modo como as 
suas escolas os trataram. 

 

 Segundo Day (2001, p. 16) é necessário promover o desenvolvimento 

profissional contínuo de todos os professores, ao longo de toda a carreira, para que 

estes possam acompanhar a mudança, rever e renovar os seus próprios 

conhecimentos, destrezas e perspectivas sobre o bom ensino. 

 Assim, se a formação tem o sentido de apoiar o professor, dizendo da 

importância de entender que o conhecimento vai sendo construído diariamente, é 

possível pensar na possibilidade de incluir nesta formação o trabalho com projetos 

didáticos pedagógicos. O trabalho com projetos, neste contexto, pode ou não dizer 

respeito aos projetos prontos enviados pelos sistemas, todavia, esses tais projetos 

devem ser pensados, construídos e/ou reconstruídos pelas mãos dos próprios 

professores, em conjunto com seus pares e gestores. Que estes projetos sejam 

pensados de acordo com suas turmas, considerando suas realidades e 

necessidades, que devem abranger não apenas os alunos, mas principalmente, 

aguçar a motivação e desejo dos professores em alcançar resultados positivos e, 

consequentemente, a aprendizagem dos alunos. 

 Para Day (2001, p. 17), os professores não podem ser formados passivamente, 

mas formam-se ativamente. É, portanto, vital que participem ativamente na tomada 

de decisões sobre o sentido e os processos da sua própria aprendizagem.  

 O autor apresenta como fundamental, atribuir à aprendizagem através da 

reflexão, o papel central no pensamento crítico e no desenvolvimento dos 

professores, o que significa dar atenção a todos os aspectos da prática. 

 

Quando nos tornamos pensadores críticos, tomamos consciência dos 
pressupostos em função dos quais nós (e os outros) pensamos e agimos. 
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Parecemos dar atenção ao contexto em que são geradas as nossas ações 
e ideias. Tornamo-nos cépticos perante soluções rápidas, perante respostas 
únicas para os problemas e perante reinvindicações de verdades universais. 
Também nos tornamos abertos a formas alternativas de observar e de nos 
comportarmos no mundo... Quando pensamos criticamente, formulamos 
nossos próprios juízos, escolhas e decisões, em vez de deixar que os 
outros o façam por nós. Recusamo-nos a renunciar à responsabilidade de 
fazer as escolhas que determinam o nosso futuro individual e colectivo para 
aqueles que presumem saber o que é melhor para nós. Empenhamo-nos 
activamente na criação do nosso mundo pessoal e social. Em suma, 
encaramos seriamente a realidade da democracia. (Brookfield, 1987, p.9 e 
10 apud DAY, 2001, p. 61) 

 

 Tendo o papel central no pensamento crítico e no desenvolvimento dos 

professores, como aponta Day, o protagonismo docente fica mais visível, 

posicionando o professor como líder do processo pedagógico, que foca seu trabalho 

na efetiva aprendizagem do aluno e não se prende às limitações externas para 

alcançar seus objetivos. 

 A partir do que foi exposto, os projetos escolares ganham relevância, à medida 

que podem possibilitar um trabalho colaborativo entre professores e gestores em 

formação, alunos, comunidade ou a quem possa envolver, de maneira a enriquecer 

o trabalho pedagógico, consequentemente resultar numa aprendizagem significativa. 

 

A produção acadêmica sobre a temática em estudo 
 

 O levantamento bibliográfico deu-se durante o ano de 2016, com a pesquisa de 

teses e dissertações referentes ao eixo temático. Tal coleta de dados, deu-se por 

meio de internet e resultou em um total de 427 trabalhos catalogados, provenientes 

das consultas feitas ao Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Em ambas as pesquisas, foi possível 

delimitar os descritores e ainda, utilizar-se de ferramentas para refinar as buscas, 

quer fossem por autor, área de concentração, Instituição ou Biblioteca. Utilizou-se 

então os seguintes descritores: “Protagonismo Docente”, “Formação Docente na 

Escola”, “Formação Docente Colaborativa”, “Trabalho Colaborativo na Escola”, 

“Cultura Colaborativa na Escola”, “Projetos Escolares”, “Formação Continuada de 

Professores na Educação Básica”, “Grupos Colaborativos de Professores” e 

“Desenvolvimento Profissional de Professores”. 
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 Pelos resultados apurados nesta primeira etapa, a temática do projeto de 

pesquisa apontou ser pertencente a uma área de investigação relevante, que já vem 

sendo explorada pela academia, o que contribuirá para o desenvolvimento desta 

pesquisa. Contudo, vale ressaltar que os descritores utilizados trouxeram resultados 

muito abrangentes e amplos, além da recorrência de um mesmo trabalho em 

diferentes palavras-chaves e suas combinações, sendo assim, fez-se necessário um 

refinamento mais criterioso a fim de selecionar os trabalhos mais relevantes e 

pertinentes, tendo em vista o foco da pesquisa. Nesta etapa, foram selecionados 41 

trabalhos. Os resultados quantitativos são os que constam na Tabela 1, apresentada 

a seguir: 

 

Tabela 1: Teses e dissertações encontradas e selecionadas por fonte pesquisada e descritores 
utilizados 

TESES E DISSERTAÇÕES 

DESCRITOR CAPES IBCT/BDTD 

Encontradas Selecionadas Encontradas Selecionadas 

Protagonismo Docente 25 10 15 0 

Formação Docente na 

Escola 

8 1 3 1 

Formação Docente 

Colaborativa 

2 0 1 1 

Trabalho Colaborativo na 

Escola 

4 1 1 0 

Cultura Colaborativa na 

Escola 

2 1 3 2 

Projetos Escolares 55 2 43 1 

Grupos Colaborativos de 

Professores 

2 2 5 1 

Desenvolvimento 

Profissional de Professores 

189 13 67 5 

Formação Continuada de 

Professores na Educação 

Básica 

1 0 1 0 

TOTAL 288 30 139 11 

TOTAL GERAL: 427 encontrados e 41 selecionados 

Fonte: CAPES, IBICT 
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 De acordo com a tabela 1, a organização desta pesquisa terá como sequência 

a apresentação dos dados, conforme segue: explanação dos descritores utilizados 

para a pesquisa dos trabalhos; apresentação dos trabalhos encontrados em seus 

respectivos bancos de dados, classificados por pertinência à abordagem desta 

pesquisa, breve explicação sobre cada trabalhado selecionado, por descritor, de 

acordo com sua relevância para a pesquisa. 

 
 

Dos descritores 
 

Protagonismo Docente 
 
 A palavra protagonismo vem do latim “protos” – principal, primeiro, e 

“agonistes” – lutador, competidor. Em seu sentido mais amplo, protagonismo é o 

nome dado à pessoa que ocupa o papel principal em determinado acontecimento. 

Muitos autores, consequentemente, muitas pesquisas tem dado destaque a esta 

nomenclatura, atrelando-a ao docente. 

 Quando se fala em Protagonismo Docente, adjetiva-se o professor, situando-o 

no centro das discussões pedagógicas como ator e autor de sua identidade, ações e 

reflexões, portanto seu trabalho não é meramente técnico, ou seja, de apenas 

executar tarefas ou seguir manuais prontos. Trata-se de um profissional que atua e 

exerce um papel intelectual que não apenas coloca suas ações em prática, como 

reflete sobre estas, colocando-se no centro principal – o protagonista. 

 

Formação Docente na Escola, Formação Continuada de Professores na Educação Básica, 
Desenvolvimento profissional de professores 
 
 Desde o final dos anos 90, quando governos do Brasil e do mundo, 

documentos nacionais e internacionais e as políticas nacionais de educação, 

começaram a enfatizar a importância de investir na Formação Continuada de 

Professores, esse tema tem ganhado grande destaque. 

 
O sistema de formação contínua de professores que vigora entre nós é o 
fruto de um longo processo de discussão política, sindical e acadêmica e de 
produção legislativa. Há um fator que norteou todo o processo: o 
entendimento da formação contínua como condição obrigatória para a 
progressão na carreira, já claramente estabelecida em 1990 no Estatuto da 
Carreira Docente. (FORMOSINHO, 2009, p. 213) 
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 Essa ênfase ao tema e a relevância quanto ao investimento nas formações 

docentes se dá devido a diversos fatores, dentre os quais, se faz de suma 

importância citar a deficiência da formação Inicial, que não dá conta de todos os 

conteúdos e de todos os elementos que os professores vão enfrentar quando 

chegarem à sua prática pedagógica, tendo como um dos argumentos, o fato de que 

a formação inicial é muito centrada na teoria, motivo que causa uma defasagem na 

formação inicial do professor. 

 De acordo com Formosinho (2009), esta aprendizagem profissional docente 

não se faz só através da formação formal, mas através da socialização. 

 

A formação de professores começa com a sua aprendizagem do ofício de 
aluno [...] e com a observação do desempenho docente dos formadores da 
instituição de ensino superior e com o confronto entre a sua prática docente 
e as suas propostas pedagógicas, mas a formação mais significativa ocorre 
nos contextos de trabalho, na escola, em boa parte através da 
aprendizagem com os pares. (FORMOSINHO, 2009, p. 9) 

 

 Contudo, pesquisas realizadas pela Fundação Carlos Chagas (FCC) tem 

apontado que as formações continuadas levadas a efeito por municípios e estados 

brasileiros, são padronizadas, não levam em consideração a formação prévia do 

professor, sua realidade enquanto profissional, seu grau de formação, a realidade 

escolar e seu desempenho nas avaliações, ou seja, todos recebem um modelo único 

de formação como se todos os profissionais fossem iguais. Além disso, essas 

pesquisas têm apontado que a formação continuada atende como principal 

interesse, a demanda imposta pelas secretarias, sendo esta demanda devido à 

mudanças em seus currículos, de nova metodologia, de novo conteúdo, de um autor 

que entrou em voga, uma parceria com uma fundação, uma mudança de governo, 

por exemplo. 

 Em conclusão, a FCC espera que as formações tenham um modelo mais 

particularizado, centrado na escola, a partir da demanda do professor, da 

necessidade da escola, considerando o ciclo de vida profissional do professor, uma 

formação gerida pela equipe gestora da escola. Espera-se também que estas 

formações tenham uma forma de avaliação mais efetiva, que valide ou invalide o 

formato, dizendo se os professores aprenderam ou não, se valeu alguma coisa na 

prática e quais resultados foram obtidos nesta formação. 
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Formação Docente Colaborativa, Trabalho Colaborativo na Escola, Cultura 

Colaborativa na Escola e Grupos Colaborativos de Professores 

 Se hoje busca-se uma formação mais centrada na escola, que considere as 

suas reais necessidades e interesses, que tenha como agente principal das 

formações, o coordenador pedagógico, busca-se notoriamente, uma cultura de 

colaboração entre pares, em que os profissionais estejam mais engajados no 

desenvolvimento dos seus objetivos, na resolução de problemas e na elaboração de 

suas ações, consequentemente, buscando um trabalho mais colaborativo dentro das 

escolas. 

 Entretanto, Lima (2002) coloca alguns aspectos a se considerar, quando se fala 

em colaboração nas escolas, a começar pelo currículo que, do ponto de vista do 

autor, deve ser flexível para que de fato se efetive. Ele fala ainda sobre a falta de 

clareza conceptual que permite com que o tema prevaleça sob um vago discurso. 

Lima traz em sua obra “Culturas Colaborativas nas Escolas”, um enfoque ao 

isolamento profissional e à colegialidade do ensino, apresentando propostas para 

superar essa problemática do tom do discurso vago. Para ele, “as culturas 

profissionais dos professores representam mais do que simples agregados de 

conhecimentos e concepções: elas integram, igualmente, comportamentos e 

práticas, modos de agir nas escolas e de interagir com os colegas.” (p. 51) 

 Desta forma, não é possível, inclusive há crítica do autor, tratar a cultura dos 

professores como personalizada, ou seja, como se cada professor tivesse sua 

cultura individual. O professor faz parte do conjunto, se ele é individualizado, se é 

afirmado que cada um tem sua própria cultura, essa perspectiva ignora as práticas. 

 

Diversos estudos confirmam a existência de uma cultura individualizada, 
muito longe de uma cultura de colaboração, em que o professor cumpre 
uma tarefa que lhe está atribuída, não tendo por hábito partilhar as dúvidas, 
os problemas surgidos no cotidiano escolar. Uma outra concepção de 
formação contínua só será possível se os professores reconhecerem aos 
outros professores capacidade de discussão dos problemas que lhes são 
comuns. (Pacheco e Flores apud Gama e Fiorentini, 2009, p. 449) 

 

 Não se pode afirmar que determinada unidade escolar tem uma cultura 

colaborativa, apenas porque alguns professores trabalham em conjunto. Toda 

equipe deve estar engajada, “o trabalho conjunto implica e cria interdependências 

mais fortes, uma responsabilidade partilhada, o empenhamento e o aperfeiçoamento 
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coletivos e uma maior disponibilidade para participar na difícil atividade da revisão e 

crítica do trabalho efetuado”. (Fullan, Hargreaves, 2001, p. 87) 

 

Projetos Escolares 
 
 “A vida dos seres humanos é constituída por uma constante elaboração e 

reelaboração de projetos”, frase que inicia o primeiro capítulo da obra de Barbosa e 

Horn (2008, p.15) e contribui com a importância dos projetos dentro das escolas. 

 Os projetos permitem partir do marco zero, podem ser criados, recriados, 

modelados e remodelados de acordo com a necessidade e característica de cada 

turma, de cada professor, de cada unidade escolar. Os projetos envolvem  

imaginação, interesses, necessidade, conhecimentos prévios e novos, pesquisa, 

debate, soluções. Os projetos envolvem, sobretudo, pessoas, grupos, abrindo 

possibilidades de cooperação e colaboração entre todos os envolvidos. 

 Contudo, 

 

Trabalhar com projetos não significa apenas ter uma sala dinâmica e ativa, 
pois muitas vezes essas atividades são apenas formas de hiperestimulação, 
em que, como diz Tonucci (1986), “as crianças produzirão muito, mas de 
maneira estéril”. Os resultados são vários e vistosos, porem os processos 
são pobres, parciais, fragmentados e duram apenas o tempo da realização. 
Com frequência, essas atividades são repetitivas e o processo parece um 
carrossel, em que se faz muito, um trabalho atrás do outro, sem sentido 
definido. (Barbosa e Horn, 2008, p. 35) 

 

 Pensar na aprendizagem por projetos é pensar na cultura colaborativa, em que 

todos se voltam a um mesmo propósito, às mesmas ações. Que as reflexões se 

façam em conjunto e que estejam voltadas ao currículo de maneira que seja 

significativo tanto para os alunos, quanto ao grupo docente. Os projetos abrem 

infinitas possibilidades de aprendizagem, não linear, ao mesmo que tempo que 

proporciona a reconstrução do que já foi aprendido, como aponta as autoras 

Barbosa e Horn na mesma obra. 

 

 

 Das teses e dissertações encontradas por descritor e por banco de dados 
 

 Para a seleção dos trabalhos encontrados, elegeu-se três categorias, sendo (1) 

as que contribuem com a pesquisa, tendo as mesmas abordagens, (2) as que 
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contribuem com a pesquisa mesmo com abordagens diferentes e (3) as que pelo 

título localizado poderiam contribuir, mas não contribuem. 

 

 

Quadro 1: Visão geral das pesquisas selecionadas no Banco de Teses e Dissertações da CAPES 
Níveis: Mestrado e Doutorado 

DESCRITOR TÍTULOS 
PERTINÊNCIA 

1 2 3 

PROTAGONISMO 

DOCENTE 

 

ALVES, Mari Celma Matos Martins. Rede Kipus – A 

Construção do Protagonismo Docente na América 

Latina e Caribe. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2011. 

  X 

MORAES, Cristiane Dantas de. Políticas Públicas de 

Valorização do Magistério: Protagonismo e 

Silenciamento Docente no Município de Cabo Frio 

/ RJ. Dissertação de Mestrado. Uiversidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2012. 

  X 

MATA, Adriana Santos da. Protagonismo Docente 

na Educação Infantil: A Aposta na Multi-idade. 

Dissertação de Mestrado. Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2011. 

  X 

WATERLOO, Joyce de Melo Lima. Processos de 

Aprendizagem na Formação Continuada de 

Professores Cearenses no Contexto do Projeto 

Professor Aprendiz. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2011. 

X   

SANTANA Joyce Costa Gomes de. 

Desenvolvimento Profissional Docente e 

Formação Continuada: Uma análise do Projeto 

Professor Aprendiz na 7ª Coordenadoria Regional 

de Educação. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Estadual do Ceará, Limoeiro do Norte, 

2015. 

X   

SILVA, Janete Trajano da. Maneiras de construir a 

profissionalidade docente: quais as rotas, 

percursos e percalços (im)possíveis? Dissertação 

de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2013. 

  X 
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MENDES, Rogers Vasconcelos.  Professor 

aprendiz: Formação de Docentes protagonizada 

por sues pares na rede Estadual do Ceará. 

Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de 

Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2013. 

X   

FIGUEIREDO, Marize Peixoto da Silva. Discursos do 

perfil docente nas políticas de formação de 

professores. Tese de Doutorado. Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

  X 

CRAVEIRO, Clarissa Bastos. Políticas Curriculares 

para a Formação de Professores: Processos de 

Identificação Docente. Tese de Doutorado. 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2014. 

  X 

LIMA, Danielly Rolim de. Contributos da Formação 

Continuada no Processo de Reconfiguração da 

profissionalidade docente: desenvolvimento da 

prática reflexiva em questão. Dissertação de 

Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife, 2013. 

 X  

FORMAÇÃO 

DOCENTE NA 

ESCOLA 

BENACHIO, Marly de Neves. Indicadores de 

movimentos de conscientização de professores 

em processo de formação continuada em serviço. 

Tese de doutorado. Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, São Paulo, 2008. 

X   

FORMAÇÃO 

DOCENTE 

COLABORATIVA 

Não houve trabalhos selecionados    

TRABALHO 

COLABORATIVO NA 

ESCOLA 

NEIRA, Laura Constanza Quinones.  A rede como 

espaço de encontro: ressignificando o trabalho 

colaborativo na escola. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2014. 

 X  

CULTURA 

COLABORATIVA NA 

ESCOLA 

GOUVÊA, Maria Elena de. Desafios da Formação 

Docente no Município de Diadema – SP. Tese de 

Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2012. 

X   

PROJETOS 

ESCOLARES 

SOARES, Natalia Aparecida. Dimensões da Prática 

de Projetos Escolares: Uma reflexão sobre as 

concepções dos professores e alunos no 

 X  
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processo em Ensino Aprendizagem na Educação 

Básica. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Luterana do Brasil, Canoas, 2009. 

LEITE, Silma Rodrigues de Oliveira. A direção 

escolar na articulação de projetos escolares. 

Dissertação de Mestrado. Centro Universitário Moura 

Lacerda, Ribeirão Preto, SP, 2007. 

 X  

FORMAÇÃO 

CONTINUADA DE 

PROFESSORES NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Não houve trabalhos selecionados    

GRUPOS 

COLABORATIVOS DE 

PROFESSORES 

MENEZES, Paulo Henrique Dias. Tradição e 

inovação do ensino de física. Grupos 

colaborativos de professores dando estabilidade a 

mudanças. Dissertação de Mestrado.. Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2003. 

 X  

JUNIOR, João Batista dos Santos. Grupos 

Colaborativos de professores de Química: 

possibilidade de articular a atividade de trabalho 

pedagógico coletivo (ATPC) com o 

desenvolvimento profissional. Tese de Doutorado. 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

X   

DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL DE 

PROFESSORES 

FERREIRA, Andreia de Assis. Desenvolvimento 

profissional de professores de história: estudo de 

caso de um grupo colaborativo mediado pelas 

tice. Tese de doutorado. Universidade Federal de 

Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010. 

  X 

GARCIA, Aurea Rita Vanelli. Trabalho Colaborativo 

e aprendizagem docente: uma experiência com o 

ensino da Língua materna, na 1ª série do Ensino 

Fundamental. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 

2002. 

 X  

NADOLNY, Lorena de Fatima. Estratégias 

formativas para o desenvolvimento profissional de 

professores(as) de Educação Física: Análise de 

um projeto de formação continuada para a 

docência de crianças pequenas. Tese de 

Doutorado. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 

2016. 

  X 
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GOMES, Marcia Cristina Dourado. A reciprocidade 

entre cultura institucional, organização do 

trabalho pedagógico e formação continuada em 

serviço de uma escola pública do Distrito Federal. 

Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília, 

Brasília, 2003. 

  X 

MONTEIRO, Filomena Maria Arruda. 

Desenvolvimento profissional da docência: uma 

experiência de formação em curso de licenciatura 

em Pedagogia. Tese de Doutorado. Universidade 

Federal de São Carlos, São Carlos, 2003. 

  X 

RIBEIRO, Jacira Chaves. Formação Continuada e 

trabalho pedagógico: o caso de uma professora 

egressa do curso de Pedagogia para Professores 

em Exercício no início de escolarização – PIE. 

Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília, 

Brasília, 2006. 

  X 

RAMOS, Rosenaide Pereira dos Reis. A formação 

inicial em serviço: lugar de encontro e de (re) 

significação do ser-saber-fazer de professores. 

Tese de doutorado. Universidade Federal de São 

Carlos, São Carlos, 2011. 

  X 

ANGELO, Cristiane Borges. O sentido da autonomia 

docente no desenvolvimento curricular. 

Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Natal, 2006. 

  X 

PAPI, Silmara de Oliveira Gomes. Professoras 

iniciantes bem-sucedidas: Um estudo sobre seu 

desenvolvimento profissional. Tese de Doutorado. 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 

2011. 

  X 

VIANA, Viviane Ribeiro. Satisfação no trabalho, 

escolha, qualificação e desenvolvimento 

profissional em professores das séries iniciais do 

Ensino Fundamental. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Salgado de Oliveira, Niterói, 2014. 

  

X 
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SOUZA, Leandro de Oliveira. O desenvolvimento 

profissional de professores em estatística: um 

projeto multidimensional de formação 

colaborativa. Tese de Doutorado. Universidade 

Cruzeiro do Sul, São Paulo. 2013. 

  X 

MATHEUS, Eliane. Grupo de pesquisa colaborativo 

e Desenvolvimento profissional de professores 

dos Anos Iniciais no que se refere ao trabalho 

com o espaço e suas relações. Tese de Doutorado. 

Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, 2015. 

 X  

 
 
 
Quadro 2: Visão geral das pesquisas selecionadas no Banco de Teses e Dissertações da IBICT. 
Níveis: Mestrado e Doutorado 

DESCRITOR 
TÍTULOS PERTINÊNCIA 

1 2 3 

PROTAGONISMO 

DOCENTE 
Não houve trabalhos selecionados    

FORMAÇÃO 

DOCENTE NA 

ESCOLA 

ALMEIDA, Carmen Lucia de. Da igualdade de 

direitos ao direito à diferença: interfaces no 

cotidiano de uma escola plural. Dissertação de 

Mestrado. Universidade Federal de Uberlândia, Minas 

Gerais, 2005. 

  X 

FORMAÇÃO 

DOCENTE 

COLABORATIVA 

LIATA, Denise de Sousa Gomes. Avaliação da 

aprendizagem nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental: Registros avaliativos e práticas de 

professores. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Federal de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 X  

TRABALHO 

COLABORATIVO NA 

ESCOLA 

Não houve trabalhos selecionados    

CULTURA 

COLABORATIVA NA 

ESCOLA 

FELIX, Andreza Ferreira. Práticas educativas em 

bibliotecas escolares: A perspectiva da cultura 

escolar, uma análise de múltiplos casos na 

RME/BH. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. 

 X  

SILVA, Albina Pereira de Pinho. Formação 

Continuada de Professores para o projeto UCA: 

Análise dos processos formativos prescritos, 

vivenciados e narrados. Tese de Doutorado. 

  X 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto 

Alegre, 2014. 

PROJETOS 

ESCOLARES 

PATARO, Ricardo Fernandes. O trabalho com 

projetos na escola: Um estudo a partir de teorias 

de complexidade, interdisciplinaridade e 

transversalidade. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, 2003. 

  X 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA DE 

PROFESSORES NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Não houve trabalhos selecionados    

GRUPOS 

COLABORATIVOS DE 

PROFESSORES 

MENEZES, Paulo Henrique Dias Menezes. 

Desenvolvimento Profissional de Professores: A 

influência da vivência em um grupo colaborativo. 

Tese de Doutorado. Universidade Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte, 2010. 

X   

DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL DE 

PROFESSORES 

SANTOS, Sydione. Processos Formativos e 

reflexivos: Contribuições para o Desenvolvimento 

Profissional de Professores. Tese de Doutorado. 

Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 

2008. 

  X 

CONTI, Keli Cristina. Desenvolvimento Profissional 

de Professores em contextos colaborativos em 

práticas de letramento estatístico.  Tese de 

Doutorado. Universidade Estadual de Campinas, São 

Paulo, 2015. 

X   

ANGELO, Cristiane Borges. Os sentidos da 

autonomia docente no Desenvolvimento 

Curricular. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2006. 

  X 

COELHO, Maria Aparecida Vilela Mendonça Pinto. Os 

saberes profissionais dos professores: A 

problematização das práticas pedagógicas em 

estatística mediadas pelas práticas colaborativas. 

Tese de Doutorado.  Universidade Estadual de 

Campinas, São Paulo, 2010. 

  X 
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FERREIRA, Ana Cristina. Metacognição  e 

desenvolvimento profissional de professores de 

matemática: uma experiência de trabalho 

colaborativo. Tese de Doutorado. Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas, 2003 

 X  

ALMEIDA, Benedita de.  A escrita na formação 

continuada de professores alfabetizadoras: 

práticas de autoria. Tese de Doutorado. Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2007. 

X   

  

 Das teses e dissertações encontradas por meio dos descritores, nos bancos da 

CAPES e IBICT, fez-se necessário o apontamento dos trabalhos selecionados 

quanto à pertinência, conforme indicado abaixo. 

 

Seleção dos trabalhos encontrados 
 

 O levantamento de teses e dissertações trouxe uma ampla variedade de 

temas, ora abrangendo os descritores pesquisados de maneira mais próxima, ora 

mais distante do foco desta pesquisa. Para organizar e selecionar os trabalhos, de 

acordo com o entendimento construído, tomou-se as categorias já mencionadas 

anteriormente (1) as que contribuem com a pesquisa, tendo as mesmas abordagens, 

(2) as que contribuem com a pesquisa mesmo com abordagens diferentes e sob 

estas delineou-se as relevâncias e contribuições para esta pesquisa. 

 A exposição dos resultados será feita da seguinte maneira: os descritores 

foram agrupados pela abrangência do tema e para cada grupo de palavras-chave 

(descritores), foram selecionados e agrupados os trabalhos de acordo com as 

categorias supracitadas. 

 

 

Protagonismo Docente 
 

1) Contribuem com a pesquisa com a mesma abordagem 
 

 Em sua pesquisa, Joyce de Melo Lima Waterloo (2011), coloca o professor 

como um dos agentes do processo de ensino e aprendizagem, dizendo que este 

estabelece uma relação social para a efetivação desse propósito, exercendo assim 
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seu papel de protagonista, na busca de aprendizagem para o desenvolvimento do 

seu próprio trabalho, visto que o professor, quando colocado no contexto de 

aprendiz, tem a oportunidade de ser ator de seu conhecimento, com a 

intencionalidade de articular elementos que possam dar suporte ao incremento de 

sua prática.  

 O mesmo trabalho teve como eixo norteador o Projeto Professor Aprendiz, o 

qual, segundo a autora Joyce visa proporcionar aos professores de sua rede a 

formação continuada, em serviço, tendo o protagonismo docente e a formação entre 

pares como princípios. Sua pesquisa investigou, num grupo de 51 professores, a 

concepção desses quanto às contribuições do Projeto para a organização e 

constituição de seus processos de aprendizagem. Ela identificou que as maiores 

contribuições apontadas pelos professores foi a troca de experiência, maiores 

conhecimentos sobre a prática docente e experiência do trabalho colaborativo. 

 Já a pesquisa de Joyce Costa Gomes de Santana (2015), investigou a ação 

formativa desenvolvida pela Secretaria de Educação Básica do Estado do Ceará que 

objetiva estimular o protagonismo docente através da sistematização de 

experiências formativas entre pares – Projeto Professor Aprendiz. O estudo revelou 

que apesar dos professores conceberem tal como algo descontextualizado, a 

estratégia de formação entre pares, tendo a escola como lócus de formação, 

continua sendo apontada como a melhor sistemática de formação e a que mais 

propicia o desenvolvimento da identidade e da profissionalização docente.  

 Rogers Vasconcelos Mendes, (2013), também avalia o Projeto Professor 

Aprendiz, tendo o protagonismo docente e a formação entre pares como principais 

premissas. Para o desenvolvimento de sua pesquisa, realizou cinco grupos focais 

com os professores e através das entrevistas coletivas pode perceber que o projeto 

ultrapassa os modelos tradicionais de formação, dando a oportunidade de 

desenvolver uma proposta de formação estruturada na sua experiência e no 

aprofundamento de conhecimentos teóricos que possam ajudar os seus pares a 

desenvolverem melhor suas atividades em sala de aula.  

 As pesquisas referenciadas, apesar de terem como eixo norteador o projeto de 

formação Professor Aprendiz, colaboram com esta pesquisa, visto que entendem o 

professor protagonista na busca e construção de sua própria aprendizagem, ao 

mesmo tempo que valorizam a formação entre pares, de forma colaborativa  de 

modo a contribuir com o trabalho do ensino-aprendizagem. 
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2) Contribuem com a pesquisa mesmo com abordagens diferentes 
 

 Apesar desta pesquisa olhar para a formação continuada de professores, como 

fundamental para a reconfiguração da profissionalidade docente, pouco foi feita 

referência à questão do diálogo com o cotidiano docente e, portanto, o foco do 

trabalho de Lima (2013) se distancia da abordagem desta pesquisa. Danielly Rolim 

de Lima considerou em sua pesquisa a possibilidade de caminhar na direção da 

prática reflexiva, para além da compreensão desta relação de interdependência, a 

pertinência de considerar o protagonismo docente como parte integrante desse 

processo e nesse contexto, considera que o desenvolvimento da prática reflexiva 

tem como suporte a compreensão da formação continuada, a qual incluir, entre 

vários fatores, a troca entre pares. 

 

Formação Docente na Escola 
 

1) Contribuem com a pesquisa com a mesma abordagem 
 

 A escola é vista como um espaço prioritário de formação docente, conforme 

aponta Marly de Neves Benachio (2008) em sua tese. Ela buscou, através das 

visões subjetivas de três professoras, compreender os movimentos de 

conscientização em processo de formação continuada. Tais movimentos, dizem da 

valorização da docência; emoções como: envolvimento, alegria, disposição; busca 

pelos saberes necessários à docência; a valorização dos espaços de formação 

continuada em serviço; o confronto com os pares e a relação coordenador-professor 

baseada no respeito, na parceria, na valorização do profissional, conforme aponta 

Benachio.  

 Segundo ela, conhecer esses indicadores favorece o trabalho do coordenador 

na intervenção adequada nos processos de formação. 

 

 
Formação Docente Colaborativa 
 

1) Contribuem com a pesquisa com a mesma abordagem 
 

 Da palavra-chave pesquisada, não houve trabalho, cuja contribuição 

apresentou a mesma abordagem de pesquisa. 
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2) Contribuem com a pesquisa mesmo com abordagens diferentes 
  

 A investigação do trabalho de Denise de Sousa Gomes Liata (2016) voltou-se 

para a avaliação da aprendizagem, tendo como objetivo analisar as contribuições 

dos registros da avaliação da aprendizagem para o acompanhamento do 

aprendizado dos alunos, nas discussões pedagógicas desenvolvidas em momentos 

de trabalho colaborativo. Apesar de Liata enfatizar a avaliação, a autora acredita que 

os registros das avaliações devem ser discutidos em momentos de trabalho coletivo 

por meio dos pressupostos da colaboração, o que contribui com a pesquisa em 

questão. 

 Segundo a autora, a pesquisa apontou elementos significativos para o 

desenvolvimento da e a prática formativa colaborativa e a atuação do coordenador 

enquanto mediador do trabalho da equipe. 

 

Trabalho Colaborativo na Escola 

 

1) Contribuem com a pesquisa com a mesma abordagem 
 

 Da palavra-chave pesquisada, não houve trabalho, cuja contribuição 

apresentou a mesma abordagem de pesquisa. 

 

2) Contribuem com a pesquisa mesmo com abordagens diferentes 

  

 A proposta de Laura Constanza Quinones Neira (2014) foi ressignificar as 

relações de trabalho colaborativo com a mediação da rede nos espaços de formação 

para integração das tecnologias digitais.  

 Ainda que o foco seja a tecnologia digital, o estudo e análise de espaços de 

formação, com acompanhamento e mediação, visando potencializar o trabalho 

colaborativo, condizem com os objetivos da pesquisa. 

 
Cultura Colaborativa na Escola 
 

1) Contribuem com a pesquisa com a mesma abordagem 
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 Novamente a formação dos professores é vista como foco das pesquisas de 

dissertações e teses. A formação em serviço aparece como fundamental para a 

superação de inúmeros problemas relacionados aos profissionais da educação, 

assim, com vistas a este foco, Maria Elena de Gouvêa (2012) busca em sua tese, 

autores que discutem os saberes docentes a partir das reuniões escolares como 

mecanismo de formação de uma cultura colaborativa na escola. Desta pesquisa, foi 

possível identificar não apenas a caracterização da formação permanente, como as 

fragilidades no processo avaliativo das ações da rede na área. 

 

2) Contribuem com a pesquisa mesmo com abordagens diferentes 
 

 Em sua pesquisa Andreza Ferreira Felix (2014) traz práticas educativas 

realizadas em bibliotecas escolares, enquanto espaços que ofertam não apenas as 

condições de acesso ao acervo, mas que se constituem como espaços de 

aprendizagem. Entre os fatores que revelaram a relação entre a cultura escolar e a 

biblioteca, destaca a existência da cultura colaborativa na escola, que se sobressai 

na colaboração professor-bibliotecário como uma das principais práticas educativas, 

o papel dos diretores com participação positiva no desempenho da biblioteca e a 

autonomia dos professores, diretores e bibliotecários, favorecendo a cultura da 

escola. 

 

Projetos Escolares 

 

1) Contribuem com a pesquisa com a mesma abordagem 
  

 Não houve trabalhos de mesma abordagem que contribuísse com a pesquisa, 

dentro do descritor Projetos Escolares. 

 

2) Contribuem com a pesquisa mesmo com abordagens diferentes 
  

 Embasada na diretriz desta pesquisa, cujo tema tem a importância dos projetos 

escolares, como potencializadores de grupos colaborativos e que, estes grupos por 

sua vez envolvem a equipe escolar, a dissertação de Silma Rodrigues de Oliveira 

Leite (2007) contribui em parte para este trabalho, visto que identifica a atuação do 

diretor de escola na articulação das atividades dos projetos, verificando como essas 
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atividades contribuem na dinâmica escolar, na rotina dos professores, e dos alunos 

em sala de aula. 

 O objetivo do trabalho nos remete a uma abordagem diferente desta pesquisa, 

visto que aponta para os projetos na construção do aprendizado, enquanto tem o 

diretor como mediador das propostas, apoiando e incentivando o desenvolvimento 

dos projetos na escola. 

 Contudo, ainda que a ênfase se dá de maneira diferente, constata-se que a 

articulação do diretor, em consonância com os professores, consequentemente 

resultando a aprendizagem dos alunos, se faz em uma ação colaborativa, portanto 

colabora com esta pesquisa. 

 Apesar do trabalho da pesquisadora Natalia Aparecida Soares (2009) abranger 

a dimensão da prática de projetos escolares e a reflexão sobre as concepções dos 

professores e alunos no processo de ensino e aprendizagem na Educação Básica, 

uma abordagem diferente desta pesquisa, seu trabalho contribuiu para 

fundamentarmos o capítulo que aborda os Projetos Escolares, visto que a autora 

conceituou Projetos, sob as fundamentações teóricas de autores como Fernando 

Hernandez, o qual traz as concepções do tema em tela. 

 

Grupos Colaborativos de Professores 
 
 

1) Contribuem com a pesquisa com a mesma abordagem 
 

 João Batista dos Santos Junior (2014) traz a experiência de um grupo 

colaborativo, analisando como essa experiência pode contribuir para o processo de 

desenvolvimento profissional de um grupo de professores, os quais, durante o 

período trabalhado tiveram alguns benefícios, entre estes Junior elenca: o 

aprofundamento de conhecimentos, a construção de novas aprendizagens, a 

ampliação do repertório de atividades e a revisão de algumas de suas crenças 

pedagógicas. 

 Ainda que o foco da abordagem não esteja voltado a projetos, o trabalho aqui 

analisado abordou algumas questões, dentre as quais, considera-se relevante e vão 

ao encontro do foco desta pesquisa, bem como: O potencial de um grupo 

colaborativo para a superação das necessidades formativas dos docentes e o 

desenvolvimento de um modelo de formação centrada na escola a partir do ATPC. 



 
 

45 

 Evidenciou-se, segundo Santos Junior, que o processo colaborativo foi mais 

efetivo para aqueles que apontavam suas dificuldades e solicitavam apoio para o 

grupo em suas demandas.  

 Paulo Henrique Dias Menezes (2010) também volta-se a uma experiência 

parecida, com o intuito de sustentar sua tese de que a vivência em espaços 

dialógicos possibilita o desenvolvimento de uma consciência crítica da condição 

docente capaz de promover o desenvolvimento profissional do professor. Dentre as 

argumentações dos professores analisados, ele observou a transição de alguns 

estágios, dentre eles, um estágio de omissão para a colaboração, concluindo que a 

dialogicidade pode ajudar a nortear projetos de formação e de desenvolvimento 

profissional docente. 

 Em sua dissertação, Paulo Henrique Dias Menezes (2003) descreve o conflito 

entre tradição e inovação, a partir da formação e desenvolvimento de um grupo 

colaborativo de professores que tinham por objetivo discutir atividade inovadoras 

desenvolvidas em sala de aula.  Os resultados de sua pesquisa, apontaram que os 

professores querem mudar suas práticas, mas faltam condições para dar 

estabilidade a essas mudanças. Assim, trabalhos colaborativos em grupos de 

professores podem promover o desenvolvimento profissional dos professores e 

assegurar as bases de sustentação a essas. 

 

Desenvolvimento Profissional de Professores 
 

1) Contribuem com a pesquisa com a mesma abordagem 
  

 A abordagem do trabalho de Benedita de Almeida (2007) trata a escrita sobre a 

prática, como um recurso formador para a melhoria do desenvolvimento profissional 

docente, à medida que analisa o conjunto de escritas desencadeadas no 

desenvolvimento de um projeto pedagógico desenvolvido pela escola. 

 Desta forma, Almeida volta-se à prática do professor, por meio do projeto, ao 

mesmo tempo que utiliza-se da escrita dessa experiência e de seu objeto formador 

por meio de um grupo colaborativo, resultando como evidência dessa pesquisa um 

nível intelectual e elaboração reflexiva, como ela mesmo aponta, visto que a escrita 

resultou ainda na inserção das professoras num patamar de recriação da 

experiência, além das contribuições para a formação dos professores. Assim, esse 

trabalho aponta grande contribuição para esta pesquisa, visto que aponta grandes 
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resultados advindos da formação colaborativa do grupo de professores, a qual se 

desencadeou por meio da escrita sobre a prática / experiência do projeto realizado 

na escola. 

 Keli Cristina Conti (2015) também argumenta sobre a importância dos 

professores investigarem sua própria prática e, consequentemente desenvolver-se 

profissionalmente, para tanto, coloca a necessidade das parcerias dentro de um 

contexto colaborativo, que darão sustentação às reflexões e ressignificações que 

serão compartilhadas pelo grupo. 

 

2) Contribuem com a pesquisa mesmo com abordagens diferentes 
  

 A pesquisa de Aurea Rita Vanelli Garcia (2002) contribui em parte com esta 

pesquisa, principalmente por envolver uma professora que assumia pela primeira 

vez uma sala de primeiro ano, e que enfrentava alguns dilemas dessa prática. Para 

contribuir com a construção do trabalho, houve o desenvolvimento de um processo 

colaborativo entre professora e pesquisadora e, a questão norteadora abordou as 

possibilidades e limites de um trabalho colaborativo na aprendizagem docente 

envolvendo uma experiência com o ensino, na 1ª série do ensino fundamental. 

 Vale salientar que o primeiro projeto citado no embasamento desta pesquisa 

deu-se com uma sala de primeiro ano, cuja professora tinha também aquela série 

como primeira experiência em sua carreira e o projeto desenvolvido deu-se na 

formação de um grupo colaborativo entre professora, coordenadora e formadora da 

FDE. 

 Voltando-se à dissertação de Garcia, seu objetivo foi analisar as condições que 

facilitavam ou dificultavam o estabelecimento do processo de colaboração entre 

pares, ao se desenvolver um trabalho de ensinar e aprender a língua materna. 

Contudo, o foco da pesquisa voltou-se às reflexões da professora quanto à sua 

prática em sala de aula, visto que a mesma não tinha conhecimento de práticas e 

teorias mais atuais dentro do contexto da alfabetização e portanto, tinha dificuldades 

de encontrar resultados positivos em seu próprio trabalho. 

 Tais reflexões se deram através do diálogo e foram enriquecedoras tanto para 

a professora como para a pesquisadora, à medida que ambas tiveram a 

oportunidade de questionar a prática e modifica-la. 
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 Assim como no trabalho anterior, Eliane Matheus (2015) também desenrola 

sua pesquisa sobre um grupo colaborativo de professores dos anos iniciais, 

abordando o espaço e suas relações. Nesta abordagem, Matheus quer identificar 

que ações podem ser desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa Colaborativo e como 

essas podem contribuir para o crescimento profissional das professoras dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

 A literatura aponta que o trabalho colaborativo favorece o desenvolvimento 

profissional dos docentes. Matheus confirma essa teoria quando destaca como 

resultado as reflexões teórico-práticas entre os professores do grupo colaborativo 

que proporcionaram mudanças nas práticas docentes.  

 Contudo, Ana Cristina Ferreira (2003), aponta este tipo de trabalho também 

apresenta limitações, visto que em sua pesquisa, o tempo, a falta de financiamento 

de apoio dos professores, as condições da escola pública, tanto em recursos, como 

na organização foram fatores relevantes que dificultaram a participação e a 

implementação de propostas, mas ainda assim, considerou o trabalho colaborativo 

como grande potencial para o desenvolvimento dos professores. 

 
 

O que se pode concluir do levantamento bibliográfico 
 

 O levantamento e análise das teses e dissertações selecionadas permite 

concluir que há um vasto acervo de pesquisas sobre grupos ou culturas 

colaborativas, contudo, encontram-se pouquíssimos trabalhos que abordam os 

projetos escolares, bem como os trabalhos de Soares (2009) e Leite (2007), ainda 

assim não como potencializadores dos grupos colaborativos, mas que partem deste 

contexto já formado. 

 Os dados mostram o apontamento das necessidades de cada escola e, sobre 

elas a formação de grupos de professores, já com suas ações colaborativas, a fim 

de alcançar os resultados para tais necessidades, daí o olhar voltado ao grupo, visto 

que alcançam muitas vezes resultados positivos, ao mesmo tempo que corrobora 

com a formação e desenvolvimento do professor, ainda que apresente limitações, 

conforme indicado na pesquisa de Ferreira (2003). 
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 Dentre todos os trabalhos previamente estudados, dar-se-á uma atenção 

especial àqueles que apresentaram maior relevância para esta pesquisa diante do 

que foi apresentado, em consonância com seus respectivos objetivos.  

 Dos trabalhos apresentadas nos Quadros 1 e 2, 3 abordam o Protagonismo 

docente os trabalhos de Waterloo (2011), Santana (2015) e  Mendes (2013), os 

quais enfatizaram o projeto Professor Aprendiz numa perspectiva de professor 

protagonista, na busca do aprendizado para seu próprio desenvolvimento, enquanto 

professor. Vale destacar a contribuição destas pesquisas à medida que evidencia a 

troca de experiências, os conhecimentos adquiridos sobre a prática docente e a 

experiência do trabalho colaborativo. 

 Como Formação Docente na Escola, 1 trabalho destacou-se, visto que a autora 

buscou considerar o protagonismo docente como fundamental para a prática 

reflexiva, apoiando-se na formação continuada, sendo este o trabalho de Liata 

(2016). 

 Para nossa pesquisa, a formação continuada de professores se faz a base 

para que práticas reflexivas e colaborativas se fortaleçam, desenvolvendo no 

professor o protagonismo e a intelectualidade, de modo a buscar seus interesses 

enquanto educador, ao mesmo tempo que corrobora com seus pares neste 

movimento de busca, estudo, reflexão, daí a importância do trabalho de Liata (2016). 

 Do descritor Cultura Colaborativa na Escola, houve 1 trabalho de relevância 

para esta pesquisa Gouvêa (2012), visto que enfatiza mecanismos de colaboração 

entre professores. O trabalho selecionado trouxe a formação permanente em serviço 

como fundamental para superar problemas educacionais, quando está sob um 

contexto colaborativo. 

 Do mesmo modo e com a mesma importância, o descritor Grupos 

Colaborativos de Professores, ainda que apenas com 2 trabalhos de relevância para 

esta pesquisa, bem como Santos Junior (2014) e Menezes (2010), abordaram, 

respectivamente, o tema em questão de modo a contribuir com o desenvolvimento 

profissional dos professores, elencando os benefícios adquiridos nesta experiência, 

apoiando-se na formação centrada na escola a partir do ATPC. Em seguida, 

Menezes traz a experiência da dialogicidade como possibilidade de desenvolvimento 

profissional dos professores. 

 Por último, ainda com importante realce, selecionou-se 2 trabalhos, cujo 

descritor aborda o Desenvolvimento Profissional de Professores, tendo como 
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autores Almeida (2007) que analisa a prática do professor por meio de um projeto 

pedagógico desenvolvido pela escola, sob a experiência do grupo colaborativo. Tal  

trabalho possibilitou a inserção das professoras num grau de recriação da 

experiência, um nível intelectual e elaboração reflexiva, tal como a experiência 

descrita nesta pesquisa no capítulo 3.5, com a participação dos professores no 

Congresso de Boas Práticas em Serra Negra. 

 Merece também atenção o trabalho de Conti (2015) que aponta a importância 

de se investigar a própria prática, enquanto professor a fim de se desenvolver 

profissionalmente, dizendo que esta reflexão se torna ainda mais significativa se 

dentro do contexto colaborativo. 

 Os dados apresentados confirmam as discussões sobre o trabalho colaborativo 

focado em necessidades peculiares, todavia, este trabalho pretende analisar as 

possibilidades da formação do grupo, por meio dos projetos escolares. Espera-se, 

desta forma, que haja alguma contribuição dessa discussão dentro da formação dos 

professores. 

 

 

Objeto de Pesquisa 
 

 Os projetos escolares como potencializadores da formação colaborativa de 

professores. 

 

  

Problema e questões de pesquisa 
 

 Um dos problemas levantados vem dizer que as práticas de formação 

continuada tem primado pelo individualismo e pela imposição de modelos, de acordo 

com as demandas das secretarias. 

 Os estudos tem demonstrado que a formação colaborativa centrada na escola 

tem maior efetividade, aderência e significado para a formação e práticas docentes. 

 Diante este contexto, dois projetos trabalhados na escola apresentada nesta 

pesquisa indicaram uma realidade a ser estudada e comprovada, visto que, em 

ambas experiências, os projetos trabalhados propiciaram momentos de formação e 
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ainda, a maneira como foram levados a efeito indicam que coincidem com uma 

proposição de formação colaborativa. 

 Tendo isto em vista, será analisado cada projeto do seguinte ponto de vista: 

 

1) Quais são os fatores determinantes que motivam a implementação dos 

projetos? 

2) Quem são os sujeitos envolvidos nos projetos escolares, desde a elaboração 

até a execução? 

3) Quais dinâmicas de implantação dos projetos demandam ações coletivas? 

4) Qual o significado formativo desta experiência para os sujeitos envolvidos 

(docentes e não alunos)? 

5) Quais redes se formaram na implantação dos projetos? 

6) O trabalho com projetos escolares propiciam espaços de formação / formação 

colaborativa na percepção dos sujeitos? 

 

h) Objetivos 

 h.1) Objetivo geral 

 

 Analisar por quais meios, em quais bases, com quais pressupostos, os projetos 

escolares ganham a potencialidade atribuída a eles na literatura, contribuindo com a 

formação continuada do professor e potencializando a formação de grupos 

colaborativos na escola e/ou fora dela. 

 

 h.2) Objetivos específicos 
 

 Identificar os fatores determinantes que motivam a implementação dos 

projetos. 

 Identificar os sujeitos envolvidos nos projetos escolares, desde a elaboração 

até a execução. 

 Verificar quais dinâmicas de implantação dos projetos demandam ações 

coletivas. 

 Analisar o significado formativo desta experiência para os sujeitos envolvidos. 
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 Reconhecer as redes que se formam na implantação dos projetos. 

 Investigar se o trabalho com projetos escolares propiciam espaços de formação 

/ formação colaborativa na percepção dos sujeitos. 

 

 

i) Hipótese 
 

 Considerando o contexto escolar no qual os professores encontram-se, em 

seus diversos ciclos de vida profissional, partimos da hipótese de que os projetos 

escolares possibilitam a formação de grupos colaborativos que potencializam seu 

trabalho, as mudanças de sua prática, de modo a ressignificar a docência desses 

professores, contribuindo para sua formação. 

 

 

j) Procedimentos de pesquisa 
  

 Trata-se de pesquisa de cunho qualitativo, cujos instrumentos a serem 

utilizados para coleta de dados serão: Análise documental, levantamento 

bibliográfico e grupo focal. 

 A pesquisa será realizada por meio de análise de documentos referentes ao 

Programa Ler e Escrever, encontro com os principais agentes envolvidos no 

processo de formação, referente ao projeto “Quem reescreve um conto, aprende um 

tanto”, realizado com o 1º ano, conforme segue: 

 Projeto realizado no 1º ano: Coordenadora Pedagógica – Prof.ª Elaine 

Malgueiro, responsável por formar as professoras da escola selecionada em ATPC 

(acompanhou a turma desde o início do ano e orientou a professora de sala quanto 

à realização dos projetos com o primeiro ano); a coordenadora do Programa Ler e 

Escrever na Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) – Prof.ª Célia 

Prudêncio (responsável pela seleção e organização das apresentações dos projetos 

da Diretoria de Ensino Leste 1 para o Congresso de Boas Práticas), bem como o 

acompanhamento das apresentações em conjunto com a Supervisora de Ensino da 

Leste 1 – Prof.ª Justina e as Professoras Coordenadoras do Núcleo Pedagógico 

Especializado (PCNP) – Prof.ª Gilvonete Schimitz do Prado e Élida Aparecida 
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Tardeli (responsáveis pela formação das professoras coordenadoras da Diretoria de 

Ensino Leste 1). 

 Projeto realizado no 2º ano: Duas professoras regentes de classe, sendo uma 

professora responsável pela sala de Atendimento Pedagógico Especializado (APE), 

em consonância com a coordenadora da escola (citada anteriormente).  

 Foram escolhidos os profissionais mencionados, pois contribuíram tanto no 

desenvolvimento das atividades propostas em sala de aula e na escola, como para 

além desta, possibilitando a prática colaborativa por meio dos projetos. Contudo, o 

grupo focal será realizado apenas com o primeiro projeto mencionado. 

 O universo da pesquisa é uma escola da rede Estadual, sob a Jurisdição da 

referida diretoria, localizada na zona Leste de São Paulo. 

 

 

 j.1) Análise documental 

 

 De acordo com Lüdke e André (2008) apud Barbosa (2017, p. 21), “apesar da 

análise documental ser pouco explorada nas pesquisas em educação, ela pode ser 

uma técnica valiosa na abordagem de dados qualitativos ao complementar 

informações obtidas por outras técnicas ou desvelando aspectos novos.”   

 Entre os diversos documentos da escola, optou-se por analisar os seguintes 

documentos: 

 Projeto Político Pedagógico; 

 Projetos oferecidos pelo Programa Ler e Escrever nas séries iniciais – Ciclo I 

 Planejamento Anual 

 

 j.2) Grupo Focal 
 

Chaves de leitura para análise dos dados do encontro partindo dos objetivos da 

pesquisa e do referencial teórico. 

 

k) Divisão dos capítulos 
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 O capítulo 1 – Parte A expõe os dados da pesquisa, descrevendo o trabalho 

com o Programa Ler e Escrever na prática pedagógica dos anos iniciais (1º e 2º 

ano), vislumbrando a alfabetização como parte do processo de pesquisa, bem como 

as experiências obtidas no desenvolvimento dos projetos desenvolvidos – “Quem 

reescreve um conto, aprende um tanto!” – 1º ano A e “Pé-de-moleque, canjica e 

outras receitas juninas: um jeito gostoso de aprender a ler e escrever – 2º ano A”, 

onde se enfatiza a possibilidade de formação dos grupos colaborativos. 

 Ainda no capítulo 1, a parte B apresenta o conceito de projetos escolares, sob 

a referência de diversas pesquisas realizadas sobre a temática, além do referencial 

teórico Barbosa e Horn (2008). No mesmo capítulo, sob a luz de Jorge Ávila de Lima 

(2002), conceitua-se os grupos colaborativos nas escolas, além de apresentar uma  

proposta de pesquisa colaborativa, utilizando-se da obra de Giovanni; Guarnieri e 

Marin (2009) em que enfatizam a parceria entre universidade e escola pública, uma 

pesquisa com professores no início da escolarização. 

 O capítulo 2 trará as considerações teóricas quanto à formação docente, 

utilizando-se da argumentação de autores como Antônio Nóvoa (1999) para 

enfatizar a formação e o desenvolvimento profissional docente; Leonor Maria Tanuri 

(2000) para tratar a história da formação de professores, Olgaíses Maués (2011) 

sobre as perspectivas políticas de formação de professores na atualidade e como 

última contribuição, embasou-se em Rosa María Torres para tratar dos organismos 

internacionais, enfatizando as estratégias do Banco Mundial em prol da melhoria da 

qualidade da educação básica. 

 No terceiro e último capítulo, elaborado após a qualificação, retratou-se a 

perspectiva dos professores, coordenador, formadores e supervisora de ensino, 

quanto ao trabalho com projetos escolares como instância de formação colaborativa, 

utilizando-se do grupo focal como instrumento de análise. 

 Em seguida, denotam-se as conclusões sobre a realização desta pesquisa, que 

apontam a complexidade que envolve um trabalho com vistas à formação de grupos 

colaborativos, ao mesmo tempo em que indica os projetos escolares como 

possibilitadores e contribuintes desta formação, ainda que haja nuances durante o 

desenvolvimento desses projetos, bem como contradições e situações que fazem 

parte da composição de forças que estão presentes na relação escola-sociedade. 
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CAPÍTULO 1 

PARTE A - OS DADOS DA PESQUISA: Trabalho com projetos em 

uma escola da Rede Estadual Paulista 

 

1.1  O Programa Ler e Escrever 
 

 O programa Ler e Escrever foi definido em agosto de 2007, por meio da 

Resolução SE nº 86, de 19 de dezembro de 2007, na gestão do governador José 

Serra e implementado a partir de 2008 nas Escolas Estaduais de Ensino 

Fundamental das Diretorias de Ensino da Região Metropolitana da Grande São 

Paulo e, somente em 2009, para o interior e litoral do estado.  

 O artigo 1º diz estar instituído o Programa “Ler e Escrever”, a partir de 2008, 

com os seguintes objetivos: 

 

I – alfabetizar, até 2010, a todos os alunos com idade de até oito anos do 
Ensino Fundamental da Rede Estadual de Ensino; 
II – recuperar a aprendizagem de leitura e escrita dos alunos de toda as 
séries do Ciclo I do Ensino Fundamental. (SÃO PAULO, 2007) 

  

 O artigo 2º diz integrar o Programa: 

 

I – Ler e Escrever na 1ª série do Ciclo I; 
II – Ler e Escrever na 2ª série do Ciclo I; 
III – Projeto Intensivo no Ciclo – 3ª série – PIC

11
 3ª série 

IV – Projeto Intensivo no Ciclo – 4ª série – PIC 4ª série. (SÃO PAULO, 
2007) 

 

 O Programa constitui-se como uma política pública educacional, fundamentado 

pelo construtivismo e visa desenvolver competências necessárias da leitura e 

escrita, aos alunos da rede Estadual Paulista, do Ciclo I, o qual, desde 2011, a partir 

da Lei nº 11.274/2006 passou a compor os cinco primeiros anos do ensino 

fundamental I, sendo as crianças de 6 (seis) anos, incluídas no ensino fundamental. 

                                                           
1
 PIC – Projeto Intensivo no Ciclo era uma das ações do Programa Ler e Escrever voltada para a recuperação das 

aprendizagens dos alunos que, passaram por quatro anos de escolaridade sem se alfabetizar e não têm 
condições de seguir aprendendo no Ciclo II, ou seja, alunos com defasagem de conteúdo. Essas salas foram 
extintas. 
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 Ao longo dos quatro anos em que o Programa se completa, foram divididas, 

detalhadamente as expectativas de aprendizagem pelas quais se espera que os 

alunos adquiram ao final de cada série, conforme o documento aponta. 

Ao final do 1º ano do Ciclo I: 

 

 Participar de situações de intercâmbio oral do cotidiano escolar (como, 
por exemplo, rodas de conversa, rodas de leitura, rodas de estudo etc.), 
ouvindo com atenção, formulando perguntas e fazendo comentários sobre o 
tema tratado; 

 Planejar sua fala, adequando-a a diferentes interlocutores em situações 
comunicativas do cotidiano escolar (como rodas de conversa, rodas de 
leitura, rodas de estudo, entre outras.);  

 Apreciar textos literários e participar dos intercâmbios posteriores à 
leitura2 em diferentes situações como, por exemplo, a Roda de Leitores; 

 Ler – com apoio do professor ou colegas - textos de diferentes gêneros, 
(como, por exemplo, contos, textos instrucionais, textos expositivos de 
divulgação científica, notícias), com diferentes propósitos, apoiando-se em 
conhecimentos sobre o tema do texto, as características de seu portador, do 
gênero e do sistema de escrita; 

 Ler por si mesmo textos conhecidos, tais como parlendas, adivinhas, 
poemas, canções, trava línguas, ainda que seja por um procedimento de 
ajuste do falado ao escrito; 

 Ler por si mesmo textos diversos como placas de identificação, listas, 
manchetes de jornal, legendas, histórias em quadrinhos, tirinhas, rótulos, 
entre outros, utilizando-se de índices linguísticos e contextuais para 
antecipar, inferir e validar o que está escrito;  

 Compreender o funcionamento alfabético do sistema de escrita, ainda 
que escrevam com algumas falhas no valor sonoro convencional; 

 Escrever alfabeticamente textos que se costuma saber falar de cor, tais 
como: parlendas, adivinhas, quadrinhas, canções, trava-línguas, entre 
outros, ainda que escrevam com algumas falhas no valor sonoro 
convencional; 

 Participar de situações coletivas e/ou individuais de reconto de histórias 
conhecidas, recuperando a sequência dos episódios essenciais e algumas 
características da linguagem do texto lido pelo professor; 

 Participar de reescritas coletivas ditando para o professor ou colegas 
trechos de contos conhecidos, considerando as ideias principais do texto 
fonte, assim como algumas características da linguagem escrita e do 
registro literário desse texto; 

 Participar de situações de produção de textos de autoria (como bilhetes, 
cartas, verbetes de curiosidades, entre outros) e de completação de 
histórias cujo final se desconhece, realizadas de maneira coletiva ou em 
grupos de alunos, ditando para o professor ou colegas; 

 No processo de reescrita de textos e de produção de textos de autoria: 
planejar o que vai escrever considerando o contexto de produção; reler o 
que está escrevendo, tanto para controlar a progressão temática5 quanto 
para avançar nos aspectos discursivos e textuais;  

 Participar de situações de revisão coletiva de textos depois de finalizada 
a primeira versão. (SÃO PAULO, 2013a, p. 2 e 3) 

 

 Espera-se assim, que ao final do primeiro ano as crianças participem da 

comunicação com o grupo tanto ouvindo, quanto expondo seus argumentos e seu 

ponto de vista quanto ao tema proposto; façam a leitura de diversos gêneros, ainda 
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que com ajustes; escrevam palavras alfabeticamente, ainda que com erros 

ortográficos e escrevam textos que conheçam de memória, mesmo com alguns erros 

quanto ao valor sonoro; além disso, que sejam capazes de recontar histórias ou 

reescrevê-las considerando as ideias principais, bem como a produção de autoria. 

 

 Ao final do 2º ano do Ensino Fundamental I, o aluno deverá apresentar as 

seguintes competências: 

 

 Participar de situações de intercâmbio oral do cotidiano escolar (como, 
por exemplo, situações de exposição oral e rodas em geral), ouvindo com 
atenção, formulando perguntas, comentando e dando sua opinião, sobre o 
tema tratado; 

 Planejar sua fala, adequando-a a diferentes interlocutores em situações 
comunicativas do cotidiano escolar (como situações de exposição oral e 
rodas em geral) com maior e menor formalidade; 

 Apreciar textos literários e participar dos intercâmbios posteriores à 
leitura em diferentes situações como, por exemplo, a Roda de Leitores; 

 Ler - com apoio do professor ou colegas - textos de diferentes gêneros, 
(como contos, lendas, fábulas, mitos, textos instrucionais, de divulgação 
científica, notícias, entre outros), com diferentes propósitos, apoiando-se em 
conhecimentos sobre o tema do texto, as características de seu portador, do 
gênero e do sistema de escrita; 

 Ler por si mesmo textos conhecidos, tais como parlendas, adivinhas, 
poemas, canções, trava línguas, ainda que seja por meio de um 
procedimento de ajuste do falado ao escrito; 

 Ler por si mesmo textos diversos como além de placas de identificação, 
listas, manchetes de jornal, legendas, histórias em quadrinhos, tirinhas, 
rótulos, entre outros, utilizando-se de índices linguísticos e contextuais para 
antecipar, inferir e validar o que está escrito;  

 Compreender o funcionamento alfabético do sistema de escrita, ainda 
que com alguns erros ortográficos;  

 Escrever alfabeticamente textos que se costuma saber falar de cor8 , tais 
como: parlendas, adivinhas, quadrinhas, canções, trava-línguas, entre 
outros, ainda que com alguns erros ortográficos; 

 Participar de situações coletivas e/ou individuais de reconto de histórias 
conhecidas, recuperando a sequência dos episódios essenciais e suas 
relações de causalidade, assim como algumas características da linguagem 
do texto lido pelo professor;  

 Participar de reescritas de histórias conhecidas, realizadas 
coletivamente, e/ou em grupo ou duplas, ditando para o professor ou 
colegas e, quando possível, escrevendo de próprio punho, recuperando os 
episódios essenciais do texto fonte e algumas características da linguagem 
escrita e do registro literário9 desse mesmo texto; 

 Participar de situações de produção de textos de autoria (como, por 
exemplo, bilhetes, cartas, textos instrucionais, verbetes de curiosidades) e 
de completação de histórias cujo final se desconhece, realizadas de 
maneira coletiva, em grupos, ou individualmente, ditando para o professor 
ou colegas ou escrevendo de próprio punho; 

 No processo de reescrita de textos e de produção de textos de autoria: 
planejar o que vai escrever considerando o contexto de produção; reler o 
que está escrevendo, tanto para controlar a progressão temática quanto 
para avançar nos aspectos discursivos e textuais;  
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 Participar de situações de revisão coletiva de textos – ou realizadas em 
parceria com colegas, - depois de finalizada a primeira versão. (SÃO 
PAULO, 2013a, p. 3 e 4) 

 

 Nesta série o aluno deverá adequar sua fala às situações comunicativas com 

maior formalidade; não apenas ler os diversos gêneros literários, mas expor a 

experiência da leitura; a criança deve ler os gêneros com diferentes propósitos e 

apoiar-se nas características estruturais dos mesmos e, quanto à escrita, a criança 

já inicia o processo de produção de histórias cujo fim se desconhece, haja vista que 

esta produção já deva elencar os fatos principais e estar coerente, pautando-se num 

planejamento de escrita prévio e participando da revisão coletiva. 

 

 Ao final do 3º ano, os alunos deverão ser capazes de pelo menos, 

 

 Participar de situações de intercâmbio oral do cotidiano escolar (como, 
por exemplo, apresentações de trabalhos, participação em seminários, etc.), 
ouvindo com atenção, formulando e respondendo perguntas, explicando e 
compreendendo explicações, contribuindo com opiniões e novas 
informações sobre o assunto tratado; 

 Planejar sua fala, individualmente ou em grupo, adequando-a a 
diferentes interlocutores em situações comunicativas do cotidiano e mais 
formais do âmbito escolar (como apresentações de trabalhos, participação 
em seminários, entre outras.), a partir de anotações feitas com a 
colaboração dos colegas; 

 Participar de mesas-redondas com apoio do professor, adequando essa 
participação a diferentes interlocutores em situações comunicativas mais 
formais do âmbito escolar, planejando sua fala a partir de anotações 
realizadas coletivamente. 

 Apreciar textos literários e participar dos intercâmbios posteriores à 
leitura em diferentes situações como, por exemplo, a Roda de Leitores; 

 Ler textos - com apoio do professor - para estudar os temas tratados nas 
diferentes áreas de conhecimento (como, por exemplo, textos de 
enciclopédias, textos que circulam na internet, publicados em jornais 
impressos, revistas etc.), utilizando procedimentos básicos de estudo; 

 Ler, por si mesmo, textos de diferentes gêneros (como contos, fábulas, 
mitos, lendas, poemas, instrucionais, notícias, reportagens, entre outros), 
apoiando-se em conhecimentos sobre o tema do texto, as características de 
seu portador, da linguagem própria do gênero e do sistema de escrita; 

 No processo de leitura, utilizar recursos para compreender ou superar 
dificuldades de compreensão (como, por exemplo, pedir ajuda aos colegas 
e ao professor, reler o trecho que provoca dificuldades, continuar a leitura 
com intenção de que o próprio texto permita resolver as dúvidas ou 
consultar outras fontes); 

 Participar de situações coletivas e/ou individuais de reconto de histórias 
conhecidas, recuperando os episódios essenciais e suas relações de 
causalidade, assim como as características da linguagem do texto lido pelo 
professor ou por si mesmo;  

 Reescrever individualmente histórias conhecidas, recuperando os 
episódios essenciais do texto fonte, assim como as características da 
linguagem escrita e do registro literário desse mesmo texto;  
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 Participar de situações de produção de textos de autoria, (como, por 
exemplo, cartas e postais; indicações literárias; relatos de experiência vivida 
ou ficcionalizada; folhetos de divulgação de temas transversais estudados 
em classe; diários pessoais, da classe, de leitura ou diários de viagem reais 
ou ficcionais) e de situações de completação de histórias cujo final se 
desconhece, realizadas de maneira coletiva, em parceria ou de forma 
independente, utilizando recursos da linguagem escrita; 

 No processo de reescrita de textos e de produção de textos de autoria: 
planejar o que vai escrever considerando o contexto de produção; 
textualizar, utilizando-se de rascunhos; reler o que está escrevendo, tanto 
para controlar a progressão temática quanto para avançar nos aspectos 
discursivos e textuais; 

 Participar de situações de revisão de textos, realizadas coletivamente ou 
em parceria com colegas considerando - em diferentes momentos - as 
questões da textualidade (coerência, coesão – incluindo-se a pontuação) e 
a ortografia, depois de finalizada a primeira versão. (SÃO PAULO, 2013a, p. 
5 e 6) 

 

 Ao término do terceiro ano a criança já deve se expor mais na apresentação de 

seus trabalhos, além de ouvi, compreender e contribuir com as apresentações do 

grupo, para tanto, ela deve adequar suas falas e formular suas perguntas a partir de 

suas anotações individuais ou coletivas. O aluno nesta fase deverá ler e reconhecer 

a estrutura do gênero, bem como a linguagem deste, utilizando-se de meios que o 

ajudem quando não compreender o que leu. Nesta fase, a criança já deve 

reescrever histórias conhecidas, elencando os fatos principais de toda a história ou 

outros textos de autoria, sendo esta escrita coletiva, em grupos ou individualmente, 

utilizando-se dos recursos de linguagem. Há que destacar que a criança já deve 

planejar sua escrita, e agora textualizar o que escreveu. Nesta fase a revisão se faz 

coletivamente e há o aprofundamento das questões textuais que vão abranger não 

apenas a coerência, os elementos coesivos, como também as questões de 

pontuação e ortografia. 

 

 As competências almejadas para o final do 4º ano, foram detalhadas como 

sendo: 

 

 Participar de situações de intercâmbio oral do cotidiano escolar tanto 
menos formais quanto mais formais (como, por exemplo, seminários, 
mesas-redondas ou outros tipos de apresentação e/ou discussão oral de 
resultados de estudo etc.): ouvindo com atenção, intervindo sem sair do 
assunto tratado, formulando e respondendo perguntas, justificando suas 
respostas, explicando e compreendendo explicações, manifestando e 
acolhendo opiniões, fazendo colocações que considerem as falas anteriores 
e contribuam com novas informações sobre o assunto tratado;  

 Planejar sua fala, individualmente ou em grupo, adequando-a a 
diferentes interlocutores em situações comunicativas mais formais no 
âmbito escolar tais como seminários, mesas redondas ou outros tipos de 
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apresentação e/ou discussão oral de resultados de estudo, a partir de 
anotações feitas com a colaboração dos colegas; 

 Apreciar textos literários e participar dos intercâmbios posteriores à 
leitura15 em diferentes situações como, por exemplo, a Roda de Leitores; 

 Ler textos para estudar os temas tratados nas diferentes áreas de 
conhecimento (como, por exemplo, textos de enciclopédias, textos que 
circulam na internet, publicados em jornais impressos, revistas etc.), com 
apoio do professor ou em parceria; 

 Utilizar – no processo de ler para estudar ou de informar-se para produzir 
outro texto - procedimentos como: copiar a informação que interessa, grifar 
trechos, fazer anotações etc.;  

 Selecionar textos no processo de estudo e pesquisa, em diferentes 
fontes apoiando-se em títulos, subtítulos, imagens, negritos, em parceria ou 
individualmente;  

 Ler, por si mesmo, textos de diferentes gêneros (como, por exemplo, 
contos, fábulas, mitos, lendas, crônicas, poemas, textos teatrais, da esfera 
jornalística etc.), apoiando-se em conhecimentos sobre o tema do texto, as 
características de seu portador, da linguagem própria do gênero e do 
sistema de escrita;  

 No processo de leitura, utilizar recursos para compreender ou superar 
dificuldades de compreensão (como, por exemplo, pedir ajuda aos colegas 
e ao professor, reler o trecho que provoca dificuldades, continuar a leitura 
com intenção de que o próprio texto permita resolver as dúvidas ou 
consultar outras fontes, entre outros procedimentos);  

 Reescrever, em parceria ou individualmente, histórias conhecidas, 
modificando o narrador ou o tempo ou o lugar, recuperando as 
características da linguagem escrita e do registro literário; 

 Produzir textos de autoria em parceria ou individualmente (como cartas 
de leitor; indicações literárias; relatos de experiência vivida ou 
ficcionalizada; textos expositivos sobre temas estudados em classe; diários 
pessoais, da classe, de leitura ou diários de viagem reais ou ficcionais, por 
exemplo), escrevendo de próprio punho, utilizando recursos da linguagem 
escrita e do registro adequado ao texto (jornalístico, acadêmico-escolar etc);  

 Participar de situações coletivas de produção de contos de autoria, 
utilizando recursos da linguagem escrita e o registro literário;  

 No processo de reescrita de textos e de produção de textos de autoria: 
planejar o que vai escrever considerando o contexto de produção; 
textualizar, utilizando-se de rascunhos; reler o que está escrevendo, tanto 
para controlar a progressão temática quanto para avançar nos aspectos 
discursivos e textuais;  

 Participar de situações de revisão de textos realizadas coletivamente, em 
parceria com colegas ou, quando possível, individualmente considerando - 
em diferentes momentos - as questões da textualidade (coerência, coesão – 
incluindo-se a pontuação), e a ortografia,, depois de finalizada a primeira 
versão. (SÃO PAULO, 2013a, p. 6 e 7) 

 

 Ao término do quarto ano, os alunos devem não apenas participar das rodas de 

conversas ouvindo, como também expondo sua opinião e argumentatividade, 

considerando as opiniões alheias, além disso deve formular perguntas coerentes ao 

assunto tratado e sempre justificar suas respostas. A leitura deve abranger gêneros 

literários, mas deve ser usada como auxílio para estudo, utilizando-se de diferentes 

meios, sendo capaz de grifar trechos de interesse. Deve também conhecer as 

características dos gêneros e, no caso de apresentar dificuldades, deve utilizar 
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procedimentos e recursos para que consiga superá-las. Já na escrita, os alunos 

deverão ser capazes de reescrever histórias, fazendo modificações em sua 

estrutura, escrever textos de autoria, individual ou em parceria, utilizando-se dos 

recursos de linguagem e registro adequado, sendo que se faz necessário um 

planejamento prévio e ainda, conforme escreve, deve ser capaz de textualizar a 

escrita para encontrar possíveis problemas quanto aos aspectos discursivos e 

textuais. Os alunos devem participar da revisão de textos, considerando questões de 

textualidade e ortografia. 

 

 E, finalmente, ao término do 5º ano do Ensino Fundamental I, o Programa 

apresenta como sendo expectativas de aprendizagem, que os alunos tenham 

desenvolvido as seguintes competências: 

 

 Participar de situações de intercâmbio oral do cotidiano escolar, tanto as 
menos formais, quanto as mais formais (como seminários, mesas-redondas, 
apresentações orais de resultados de estudo, debates, entre outros): 
ouvindo com atenção, intervindo sem sair do assunto tratado, formulando e 
respondendo perguntas, justificando suas respostas, explicando e 
compreendendo explicações, manifestando e acolhendo opiniões, 
argumentando e contra argumentando;  

 Participar de debates sobre temas da atualidade alimentados por 
pesquisas próprias em jornais, revistas e outras fontes;  

 Planejar e participar de situações mais formais de uso da linguagem oral 
no âmbito escolar (como seminários, mesas-redondas, apresentações orais 
de resultados de estudo, debates, entre outros), sabendo utilizar alguns 
procedimentos de escrita e recursos para organizar sua exposição; 

 Apreciar textos literários e participar dos intercâmbios posteriores à 
leitura em diferentes situações como, por exemplo, a Roda de Leitores;  

 Ler textos para estudar os temas tratados nas diferentes áreas de 
conhecimento (como, por exemplo, textos de enciclopédias, textos que 
circulam na internet, publicados em jornais impressos, revistas, etc.), em 
parceria ou individualmente; 

 Utilizar – no processo de ler para estudar ou de informar-se para produzir 
novos textos - procedimentos como: copiar a informação que interessa, 
grifar trechos, fazer anotações, organizar esquemas que sintetizem as 
ideias mais importantes do texto e as relações entre elas etc.;  

 Selecionar textos no processo de estudo e pesquisa, em diferentes 
fontes apoiando-se em títulos, subtítulos, imagens, negritos, em parceria ou 
individualmente; 

 Ler, por si mesmo, textos de diferentes gêneros (como contos, fábulas, 
mitos, lendas, crônicas, poemas, textos teatrais, da esfera jornalística etc.), 
apoiando-se em conhecimentos sobre o tema do texto, as características de 
seu portador, da linguagem própria do gênero e do sistema de escrita; 

 No processo de leitura de textos utilizar recursos para compreender ou 
superar dificuldades de compreensão (como, por exemplo, pedir ajuda aos 
colegas e ao professor, reler o trecho que provoca dificuldades, continuar a 
leitura com intenção de que o próprio texto permita resolver as dúvidas ou 
consultar outras fontes, entre outros procedimentos);  
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 Reescrever, em parceria ou individualmente, histórias conhecidas, 
modificando o narrador ou o tempo ou o lugar, recuperando as 
características da linguagem escrita e do registro literário;  

 Produzir textos de autoria em parceria ou individualmente (como, por 
exemplo, cartas de leitor; indicações literárias; textos expositivos sobre 
temas estudados em classe; textos da esfera jornalística dentro de projetos 
de produção de jornais – murais ou impressos), utilizando recursos da 
linguagem escrita e o registro adequado ao texto (jornalístico, acadêmico-
escolar, etc); 

 Produzir contos de autoria, em parceria ou individualmente, utilizando 
recursos da linguagem escrita e do registro literário;  

 No processo de reescrita de textos e de produção de textos de autoria: 
planejar o que vai escrever considerando o contexto de produção; 
textualizar, utilizando-se de rascunhos; reler o que está escrevendo, tanto 
para controlar a progressão temática quanto para avançar nos aspectos 
discursivos e textuais;  

 Participar de situações de revisão de textos realizadas coletivamente , 
em parceria com colegas ou individualmente considerando - em diferentes 
momentos - as questões da textualidade (coerência, coesão – incluindo-se 
a pontuação), e a ortografia, depois de finalizada a primeira versão. (SÃO 
PAULO, 2013a, p. 7 e 8) 

 

 Ao término do Ciclo I, no quinto ano, o aluno deve ser capaz não apenas de 

participar das rodas de conversas ouvindo e expondo sua opinião como nos anos 

anteriores, deve argumentar e contra argumentar o assunto proposto. Suas 

pesquisas devem ser feitas em jornais, revistas e outros veículos, de forma 

autônoma e suas exposições devem ter um contexto mais formal. A leitura, assim 

como no ano anterior, deve contemplar diversos gêneros, e servir de apoio para 

estudo, de modo que consiga sintetizar os assuntos estudados, bem como fazer 

esquemas entre as questões mais importantes do assunto tratado e as relações 

entre elas. A leitura deve vir apoiada nas características dos gêneros e sua 

linguagem, de modo que, no processo de escrita, o aluno utilize-se dos 

conhecimentos em relação ao tema para compor a escrita de maneira a contemplar 

a estrutura do gênero. Nesta fase, o aluno já tem condições de alterar por si, 

elementos da história, bem como produzir textos de autoria, pautando-se nos 

conhecimentos adquiridos em relação a cada gênero estudado. Vale ressaltar ainda 

que, a produção escrita já deve contemplar planejamento, textualização e revisão, 

também individual. 

 O Programa Ler e Escrever é também um programa de formação de 

professores, coordenadores e supervisores de ensino, elaboração e distribuição de 

materiais pedagógicos e outros subsídios, bem como o acompanhamento, buscando 

a melhoria do ensino em toda a rede Estadual de São Paulo. 
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 Segundo apresentação do programa2, atualmente o material já chegou 

completo a todas as salas de aula do Estado, incluindo os diversos materiais 

especialmente preparados para sua viabilização. 

 De acordo com as informações de GIMENES (2017), até o ano de 2010, o 

Programa Ler e Escrever atendeu 779.286 alunos matriculados no Ciclo I do Ensino 

Fundamental, conforme tabela apresentada no mesmo trabalho: 

 

Tabela 2: Alunos atendidos pelo Programa Ler e Escrever, até o ano de 2010, com indicação dos 
graus de escolaridade 

Coordenadoria 

Responsável 
Grau de escolaridade 

Número de alunos 

atendidos 

GOGSP 

1º ao 5º ano regular do 

Ciclo I 

4º e 5º ano PIC do Ciclo I 

529.791 

 

10.800 

   

CEI 

1º ao 5º ano regular do 

Ciclo I 

4º e 5º ano PIC do Ciclo I 

237.721 

 

974 

Total  779.286 

Fonte: Tabela encontrada a partir de dados retirados do Documento de Apresentação do Programa 
Ler e Escrever

3
 

 

 Como principais objetivos do Ler e Escrever há que se destacar também o 

apoio ao Professor Coordenador (PC), aos professores regentes em sala de aula, 

em suas experiências no processo de alfabetização de alunos do Ciclo I do Ensino 

Fundamental. Nesse sentido, ainda com o olhar sobre a pesquisa de Gimenes, o 

Programa Ler e Escrever tem como objetivos principais: 

 

Apoiar o professor coordenador em seu papel de formador de professores 
dentro da escola; apoiar os professores regentes na complexa ação 
pedagógica de garantir aprendizagem de leitura e escrita a todos os alunos, 
até o final da 2ª série do Ciclo I do Ensino Fundamental; criar condições 
institucionais adequadas para mudanças em sala de aula, recuperando a 
dimensão pedagógica da gestão; comprometer as Universidades com o 
ensino público; possibilitar a futuros profissionais da Educação (estudantes 

                                                           
2
 Informações disponíveis no site http://lereescrever.fde.sp.gov.br, na Apresentação do Programa, pesquisado 

em 2016. 
3
 O documento de apresentação do Programa Ler e Escrever pode ser lido na íntegra. (C.f.: 

http://lereescrever.fde.sp.gov.br) 

http://lereescrever.fde.sp.gov.br/
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de cursos de Pedagogia e Letras), experiências e conhecimentos 
necessários sobre a natureza da função docente, no processo de 
alfabetização de alunos do Ciclo I do Ensino Fundamental. (SÃO PAULO, 
2011, p. 1, apud GIMENES, 2017, p. 41) 

 

 Para alcançar os objetivos propostos, os professores coordenadores participam 

de reuniões de formação nas Diretorias de Ensino e, posteriormente multiplicam sua 

formação durante a ATPC em suas escolas, com os professores, cabendo-lhes as 

intervenções necessárias para alcançar as expectativas propostas pelo Programa. 

 

 

1.2  O trabalho com o Programa Ler e Escrever na prática pedagógica dos 
Anos Iniciais: 1º ano do Ensino Fundamental I – a alfabetização, como parte do 
processo de pesquisa 
   

 Quando se fala em desenvolver habilidades e competências de leitura e 

escrita, faz-se necessário ressaltar o foco desta leitura, que não consiste em fazer 

com que o aluno “leia por ler”, mas que nesta haja compreensão do que está sendo 

lido, o entendimento das entrelinhas, que escrevam com coerência e se 

comuniquem com clareza.  

 Quando do início deste projeto, percebi o quanto fui questionada pelas pessoas 

que estavam à minha volta “não é cedo demais para apresentar textos à crianças 

tão pequenas? Elas sequer sabem escrever, que dirá ler!”  

 Sabe-se que uma sala de primeiro ano é constituída de alunos que se 

encontram em diferentes níveis de alfabetização, ou seja, diferentes níveis do 

desenvolvimento da escrita, como aponta Emília Ferreiro, uma importante psicóloga 

e pesquisadora argentina, que dedicou diversos anos de estudos sobre a teoria de 

Piaget, buscando entender como o indivíduo aprende. 

 No livro “Psicogênese da língua escrita” (1986), escrito por Emília Ferreiro e 

Ana Teberosky, as autoras chegam à conclusão de que a evolução da escrita passa 

por níveis de conceitualização que revelam as hipóteses a que a criança chegou, 

sendo esses cinco níveis a que chamamos em nossa prática de hipótese pré-

silábica, quando a criança ainda não estabelece vínculo entre a fala e a escrita, 

utilizando-se de números, letras do próprio nome, linhas e garatujas. Nesta fase, 

somente a criança sabe o que ela quis escrever e, quando da leitura, a mesma 

apresenta leitura global e instável; hipótese silábica sem valor sonoro, quando a 
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criança começa ter alguma noção de que existe relação entre a fala e a escrita e 

assim começa a não mais usar números e imagens, porém não faz a leitura das 

sílabas, conservando a leitura mais global; hipótese silábico com valor sonoro, neste 

nível de desenvolvimento, a criança já supõe que a escrita representa a fala e assim, 

tenta dar um valor sonoro às letras, compreendendo que existe a sílaba. Em frases é 

comum utilizar uma letra para cada palavra; hipótese silábico alfabética, nesta fase a 

criança já compreendeu que a escrita representa o som da fala, ela deixa de fazer a 

leitura global e passa a respeitar as sílabas, termo a termo. Na escrita já combina 

vogais e consoantes, combinando os sons de acordo com sua pronuncia e 

finalmente, hipótese alfabética, quando a criança já compreendeu então, que a 

escrita tem uma função social, ela passou neste nível, a compreender o modo de 

construção do código da escrita. 

 No ano de 2013, com a turma de 1º ano (A), uma sala com diversidade 

considerável de hipóteses, meu objetivo maior, enquanto professora, era a 

alfabetização plena das crianças. Vale dizer que a alfabetização nesta série vai dizer 

dos alunos que passam a compreender o sistema de escrita, sendo estes 

considerados alunos alfabéticos, ainda que não produzam textos ou que sua leitura 

não seja fluente. 

 Diante este contexto, minhas dúvidas e questionamentos sobre qual direção 

tomar foram inúmeras. 

 Ao pensar que a criança brinca de escrever antes mesmo de ir para a escola e, 

produz histórias cheias de criatividade e imaginação, ainda que não saiba ler ou 

escrever, como Emília Ferreiro aponta, quando argumenta que a própria imitação do 

ato de escrever (sem que a isso corresponda necessariamente uma interpretação 

ligada a um referencial específico) já corresponderia a um primeiro nível de 

construção real da escrita, faz-se relevante a importância que deve ser dada à 

leitura e à produção de textos, desde a alfabetização inicial, o que é totalmente 

possível, desde que  haja planejamento, ação – reflexão - ação, intervenções 

didáticas e avaliação contínua. 

 Visando um planejamento que contemplasse este trabalho, foi fundamental o 

programa Ler e Escrever, visto que, com relação ao processo de alfabetização, 

(LERNER, 2002, p.27-29 apud GIMENES, 2017, p. 35), aponta que, em seu livro Ler 

e Escrever na Escola, 
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O desafio é conseguir que os alunos cheguem a ser produtores de língua 
escrita, conscientes da pertinência e da importância de emitir certo tipo de 
mensagem em determinado tipo de situação social, em vez de se treinar 
unicamente como copistas que reproduzem – sem um propósito próprio – o 
escrito por outros, ou como receptores de ditados cuja finalidade – também 
estranha – se reduz à avaliação por parte do professor. (...) O desafio é 
conseguir que a escrita deixe de ser na escola somente um objeto de 
avaliação, para se constituir realmente num objeto de ensino (...) chegar a 
leitores e produtores de textos competentes e autônomos. 

  

 No Programa, o uso do Guia de Planejamento e Orientações Didáticas (2011) 

foi de grande valia, como o próprio nome coloca, um  guia, orientador, indicador de 

caminhos e alternativas, como ele mesmo se situa em suas páginas iniciais, ou seja, 

um material de apoio, ponto de partida para reflexões, que posteriormente não se 

deram individualmente, mas coletivamente, em reuniões pedagógicas, na troca de 

experiências entre parceiros e em consonância com a formadora – Professora 

Coordenadora - Sra. Elaine Malgueiro. 

  Ao pensar na alfabetização inicial, o trabalho se voltou às expectativas de 

aprendizagem, já referidas anteriormente, visando aquilo que se espera que o aluno 

aprenda ao longo do ano, abordando previamente as características das crianças 

desta faixa etária (5 e 6 anos), a concepção de aprendizagem e as práticas sociais 

de leitura e escrita.  

 

As crianças do 1º ano têm o direito de aprender e desenvolver 
competências em comunicação oral, em ler e escrever de acordo com suas 
hipóteses. Para isso, é necessário que a escola de Ensino Fundamental 
promova oportunidades e experiências variadas para que elas desenvolvam 
com confiança crescente todo o seu potencial na área e possam se 
expressar com propriedade por meio da linguagem oral e da escrita. (SÃO 
PAULO, 2011b, p. 20) 

 

 Assim, meu trabalho foi pensar inicialmente, no fato de que, ao entrar na 

escola, a criança já traz uma bagagem de conhecimentos prévios, adquiridos no 

meio social em que vive. Mesmo não sabendo ler ou escrever, com certeza já 

visualizou outdoors, revistas, placas das mais variadas (supermercados, padarias, 

lojas), revistas, faixas, embalagens entre outros meios que apresentam a escrita 

convencional, porém, mesmo sem compreender o que está escrito, já consegue 

associar através da imagem e atribuir algum significado. Vale ressaltar também que, 

dependendo da classe social, estes acessos à leitura e escrita variam, visto que 

para algumas crianças o acesso a esta linguagem faz parte do seu cotidiano, mas 

para outras, este contato é menos intenso ou talvez nem exista e isto sim deve ser 
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levado em consideração e respeitado, pois nos enganamos quando pensamos que a 

leitura e escrita tem o mesmo sentido e motivação para todos.  

 Nesta abordagem, o planejamento do professor, seguido da avaliação 

contínua, de suas ações e reflexões sobre as mesmas, devem ter como meta, a 

busca por condições necessárias para garantir a aprendizagem do aluno e não a 

justificativa para os fracassos, o que penso e quero dizer aqui é que, o professor 

deve colocar-se como o protagonista da história e não como a vítima.  

 Mas como garantir esta aprendizagem, garantir que uma sala com trinta alunos 

tenha sucesso, tornando todos, leitores e escritores competentes?  

 Para responder a mim mesma este primeiro questionamento, tomei como 

inspiração a fala de Emília Ferreiro, quando diz que,  

 

Há crianças que ingressam no mundo da linguagem escrita através da 
magia da leitura e outras que ingressam através do treino das tais 
habilidades básicas. Em geral, os primeiros se convertem em leitores, 
enquanto os outros costumam ter um destino incerto.  (FERREIRO, 2002, p. 
59) 

  

 Não é preciso dizer que até me arrepio ao ler esta fala, que envolve, que cativa 

e que impõe a responsabilidade da minha prática, enquanto professora, diante dos 

meus trinta alunos, que entram, carregando suas bagagens, enormes bagagens que 

talvez nem eles mesmos saibam que possuem, nem tão pouco seu tamanho e valor.  

 Meus alunos que entram na escola aos seis anos de idade, que mal alcançam 

os pezinhos no chão, que não sabem como amarrar o cadarço, não sabem abrir o 

caderno e utilizar a cola para colar aqueles papeizinhos todos que vou entregar... 

alunos estes que estão inseguros e ansiosos para ouvir o que eu, enquanto 

professora terei de ensinar, ensinar e ensinar e claro, aprender e aprender, porque 

tenho que admitir que os conhecimentos específicos sou eu quem vou passar, 

porem como já li em algum lugar, “aprender e ensinar é uma relação humana de 

duas vias”, e quando digo o aprender com eles, digo no sentido mais emocional e 

afetivo, onde há descobertas, onde eu aprendo que há sim diferença entre o escutar 

e ouvir, entre olhar e enxergar.  

 Enxergar que entre meus trinta alunos havia inúmeras diferenças, não só na 

cor da pele, na escolha da religião, mas na limitação, na dificuldade, no 

amadurecimento, na insegurança, na busca, no interesse e sou eu quem terei que 

motivá-los, insistir, buscar, agir, refletir, agir novamente em busca do meu maior 
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objetivo, torná-los competentes, aptos  e confiantes em sua capacidade de 

aprender.  

 Cabe aqui apontar também, a expectativa dos pais, a ansiedade que percebo 

diante da nova escola, das dúvidas que sempre surgem “Será que meu filho irá se 

adaptar? A qualidade do ensino será como esperamos? Conseguiremos nos 

habituar à nova rotina?”  

 Acredito que tão importante quanto tranquilizar os alunos é apaziguar essa 

“angústia” de alguns pais, conhecê-los, permitir que sintam-se seguros quanto ao 

meu trabalho, abrir espaços para que os mesmos possam participar ativamente na 

conquista do progresso dos seus filhos. Um importante aspecto a ser considerado 

de início, o qual ajuda e influencia uma fase futura a perceber resultados e, 

consequentemente, atender às expectativas dos pais, permitindo que estes se 

façam parceiros, presentes  e percebam a importância do seu papel nesta parceria – 

família e escola.  

 Este “conhecer os pais”, suas angustias e expectativas, acontece desde aquele 

primeiro encontro mais recatado, tímido, às reuniões, o encontro na porta da sala, 

quando os pais buscam seus filhos, à liberdade de fala, tanto do professor, quanto 

dos pais, quer seja via agenda, caderno, oralmente, enfim, a liberdade e afinidade 

que vai sendo construída e estabelecida no cotidiano, do primeiro dia de aula e que 

muitas vezes permitimos para a vida e assim, temos a certeza de que estamos 

atingindo nossas metas enquanto educadores. 

 
Ao procurar uma escola para a Ágata, sabendo que não poderia mais pagar 
um colégio, queria uma escola pública, mas de referência e assim matriculei 
no Bartocci, não só pelo fato de já ter estudado na escola, mas sim em 
saber que ela era neste momento a escola de referência no bairro. Assim, 
começou as aulas, com uma professora que nunca vimos ou conhecemos, 
mas no primeiro dia que vi a profª Evelyn, ela me passou muita confiança e 
sabendo que minha filha, mesmo vindo de uma escola particular, ela não 
sabia ler, mas conhecia as letras, pensei “vai demorar 1 ano para ela 
aprender”, mas da forma que a professora fazia, a Agata tinha incentivos e 
sempre que chegava em casa, lá vinha ela com uma novidade e via que ela 
queria aprender mais, mais e mais e se cobrava que não conseguia ler 
rápido. Mas em 3 meses ela lia fluente, eu falava a todos, minha filha leu em 
3 meses… Me lembro que a professora falava, deixe eles lerem receitas de 
bolo, rótulos e assim foi. 
Sei o quanto é necessário para a profª com seus deveres de casa, 
sabíamos o quanto a criança sabe e o quanto podemos explorá-la. 
(Depoimento da Sra. Eliliane Abrahão Barbosa Ferreira, mãe da aluna 
Agata Abrahão Ferreira, 6 anos, aluna do 1º ano A, Escola Estadual 
Professor José Bartocci) 
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Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é 
imprescindível para nossos filhos. 
De levar conhecimento para as pessoas que os terão aplicados e 
aprendidos pelo resto da vida. A quem confiamos nossos filhos. 
Essa entrada na escola significa ficar longe da mamãe, da casa, dos 
brinquedos preferidos. É o estar sozinha com outras crianças e com uma 
pessoa adulta e diferente da mamãe, a professora. 
Minha angústia, insegurança e medo, não é só, pelo início da vida escolar, 
mas sim todos os anos que se inicia. Será que a escola é boa? Será que 
minha filha vai se adaptar? Que coisas ela absorverá para a vida? Que 
valores levará consigo? 
Enfim, são vários fatores que não temos respostas de imediato, mas no 
decorrer do ano, percebo que está em boas mãos, e fico tranquila. 
Quando a Arissa ela entrou no primeiro ano já sabendo algumas sílabas e 
palavras… meio insegura… Sempre muito interessada nos livros de 
histórias… acho que não foi difícil esse processo… da alfabetização. 
Lembro-me que na primeira reunião que tivemos, você me pediu um pouco 
de paciência porque teria que alfabetizar os demais alunos. Acho que sua 
meta foi cumprida. Ela não só aprendeu a ler e escrever como também 
aprendeu que uma boa professora não precisa ser severa ou às vezes 
chata para conseguir o respeito dos alunos e por fim sua admiração... 
Evelyn... você é uma pessoa aberta, disponível a trocas. Então não terá 
dificuldades na sua caminhada. (Depoimento da Sra. Sandra Sakata 
Tomokame, mãe da aluna Arissa Tomokame, 6 anos, aluna do 1º ano A, 
Escola Estadual Professor José Bartocci) 
 
Como já é sabido, a primeira série sempre traz expectativas, incertezas e 
muitos outros sentimentos misturados para os pais, tanto na questão do 
desenvolvimento do filhos, como a adaptação com a escola e com a 
professora. 
Com referência a você, foi de extrema importância o desenvolvimento do 
nosso filho Bruno. Uma professora que ama o que faz automaticamente 
passa isso para o aluno. 
Sua dedicação, amor, paciência com os alunos foram primordiais para o 
“deslanchar” do nosso filho. 
Ele terminou o primeiro ano alfabetizado e o mais importante que é o gostar 
de ir à escola. Saiba que a sua dedicação servirá de referência para 
sempre, tanto para nós pais, quanto para nosso filho. (Depoimento do Sr. 
Rogério de Paula, pai do aluno Bruno Medeiros de Paula, 6 anos, aluno do 
1º ano A, Escola Estadual Professor José Bartocci) 
 
Minha maior preocupação ou insegurança em relação à minha filha na 
escola e no primeiro dia de aula, era que ela não gostasse da escola ou não 
se adaptasse, que tivesse medo da professora, que ficasse chorando, que 
os colegas a xingassem ou até mesmo batessem nela, ou ainda se a 
professora não tivesse paciência com ela, enfim, passava uma série de 
coisas na minha cabeça. 
A escola eu considero ótima, mesmo porque fui alfabetizada nela, em 
relação à professora Evelyn, desde a primeira vez que a vi tive a certeza de 
que ela saberia como fazer e realizar todas as minhas expectativas. E foi 
bem assim mesmo que aconteceu, em pouco tempo percebi que ela era 
uma alma boa, amorosa, paciente, dedicada e acima de tudo, muito 
competente, uma verdadeira profissional, pois em muito pouco tempo a 
minha filha já estava lendo e escrevendo, sem nenhuma dificuldade [...] Ela 
realizou todas as minhas expectativas com muita garra e responsabilidade, 
sei que não deve ter sido fácil, mas ela conseguiu. [...] minha filha foi 
alfabetizada e com a leitura na ponta da língua. (Depoimento da Sra. 
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Dalvaci Barbosa Alves, mãe da aluna Julia Lorrayne Alves Barbosa, 6 anos, 
1º ano A, Escola Estadual Professor José Bartocci)

4
 

  

 Importante salientar a fala dos pais, quando percebem a evolução das crianças 

quanto ao aprendizado, à alfabetização. O momento que destacam os avanços 

rápidos e ainda, as atividades de leitura realizadas em casa, bem como a leitura de 

rótulos, receitas, entre outros, permitindo que a criança se aproprie dos diversos 

gêneros. 

 Outra relevância a ser considerada diz da insegurança da criança quando entra 

na escola e aos poucos, com a dinâmica feita em sala, com a participação nas rodas 

de conversa, essa vai se dissipando e permitindo que a criança não apenas ouça, 

como também se coloque no papel de protagonista na fala, na exposição dos seus 

pensamentos e dúvidas. 

 Estabelecendo uma relação entre a fala dos pais e, as expectativas de 

aprendizagem referentes ao primeiro ano, é possível perceber que as crianças 

chegaram ao término do primeiro ano dentro do esperado, visto que estavam 

plenamente alfabetizados, escrevendo palavras, ainda com erros ortográficos, 

reescrevendo textos de memória e ainda, escrevendo alguns textos pequenos de 

autoria. 

 Os depoimentos apresentados não trazem apenas o resultado do amor, 

cumplicidade, trocas e carinho que são possíveis de construção durante o ano, entre 

pais, professores e alunos, quando nos dedicamos e amamos o que fazemos, devo 

dizer aqui que  inclusive me sinto lisonjeada por recebê-los (uma grande 

gratificação), mas representam os anseios de alguns pais quando tem de deixar 

seus filhos sob a responsabilidade de uma escola, de um professor. 

 Tal ansiedade também se estende a mim, nos meus questionamentos, quando 

coloco-me frente a tantas diferenças num único ambiente, tantos estágios ou níveis 

de aprendizagens, me refiro às hipóteses mencionadas anteriormente, e me 

pergunto se conseguirei alcançar meu objetivo, torná-los leitores e escritores 

autônomos, críticos, plenos. Se amanhã, ao fazerem a leitura de um pequeno ou 

grande texto, serão capazes de LER, atribuindo significado, não apenas ler a placa 

do ônibus ou ler a placa do supermercado perto de suas casas. 

                                                           
4
 As falas citadas têm anuência dos pais. Sendo que, o documento de comprovação consta no apêndice deste 

trabalho, assim como os originais preenchidos estão sob poder da autora. 
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 Isso certamente não é uma tarefa simples e vai além de ensinar a língua, suas 

regras e suas partes isoladas. Cabe utilizar-se de textos do cotidiano, onde lemos 

com diferentes propósitos, atribuindo significado, uma função social, como propõe o 

Guia para o planejamento do professor alfabetizador (2006, p.10), “para nos informar 

sobre as atualidades, localizar endereços e telefones, fazer uma receita, saber como 

vão as pessoas que estimamos, nos divertir ou emocionar, tomar decisões, pagar 

contas, comprar algo...”  

  E ainda, para escrevermos, com diferentes intenções,  

 

[…] nas mais variadas situações: para relatar como estamos para pessoas 
distantes, solicitar algo, reclamar de alguma coisa, nos lembrarmos daquilo 
que temos de comprar, prestar conta do nosso trabalho, anotar um recado 
para alguém, entre muitas outras ações.. (São Paulo, 2006c, p.10) 

  

  E com esta abordagem, inicia-se a prática pedagógica em sala de aula, uma 

prática que busca despertar o aluno para a compreensão da fala através da escrita, 

de forma significativa.  

  

As propostas pedagógicas devem reconhecer as crianças como sendo 
íntegros, que aprendem a ser e a conviver consigo próprios, com os demais 
e com o ambiente de maneira articulada e gradual. Devem organizar 
atividades intencionais que possibilitem a interação entre as diversas áreas 
de conhecimento e os diferentes aspectos da vida cidadã em momentos de 
ações ora estruturadas, ora espontâneas e livres, contribuindo assim com o 
provimento de conteúdos básicos para a constituição de novos 
conhecimentos e valores. (BRASIL, 1999, 
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0199.pdf. Acesso em 
23/03/2015).  

  

 Muito antes de iniciarmos o projeto “Quem reescreve um conto, aprende um 

tanto!” - com o primeiro ano, faz-se importante fazer referência ao trabalho intenso 

com atividades diversas coletivas, ora individualmente, ora em duplas, mas de início 

muito frequentemente com os alunos em grupos formados por 4 crianças, para que 

pudessem interagir e trocar experiências, afim de lograr a alfabetização inicial dos 

alunos, que antes da realização do projeto ainda não era plena. 

 Vale ressaltar que o primeiro passo em sala de aula, independente se primeiro 

ou terceiro ano (estamos falando de ensino fundamental I – fases da alfabetização), 

certamente é conhecer as características dos alunos para agrupá-los, pois o 

planejamento das atividades que serão propostas exige que o professor conheça 

bem sua turma e cada aluno individualmente. Quando falo em características dos 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0199.pdf
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alunos, pensando em agrupamento, não me volto apenas à questão do aluno ter 

afinidade ou não com o coleguinha, nem sempre isso terá a ver com os objetivos do 

aprendizado, mas sim, da importância de um trabalho que identifique o momento 

que cada estudante se encontra, ou seja, a sondagem, que apresentará um 

diagnóstico sobre a hipótese que cada criança está situada.  

  

A sondagem é um dos recursos de que você dispõe para conhecer as 
hipóteses que os alunos ainda não alfabetizados possuem sobre a escrita 
alfabética e o sistema de escrita de uma forma geral. Ela também 
representa um momento no qual os alunos têm a oportunidade de refletir 
sobre aquilo que escrevem, com sua ajuda. (SÃO PAULO, 2014d, p. 26) 
 

  

 E ainda,  

  

[…] É uma atividade de escrita que envolve, num primeiro momento, a 
produção espontânea pelos alunos de uma lista de palavras e uma frase, 
sem apoio de outras fontes escritas. A frase deverá contemplar uma palavra 
ditada na lista, para reforçar, ou não, sua hipótese de escrita. É uma 
situação de escrita que deve, obrigatoriamente, ser seguida da leitura pelo 
aluno daquilo que ele escreveu. Por meio da leitura, você poderá observar 
se o aluno estabelece ou não relações entre aquilo que escreveu e aquilo 
que ele lê em voz alta, ou seja, entre a fala e a escrita. (SÃO PAULO, 
2014(d), p. 26 e 27) 

  

 Essa é uma das “ferramentas” ou estratégias que o professor recorre para ter 

acesso ao “nível” ou “etapa” que a criança está no que diz respeito à escrita 

alfabética, porem, há que se tomar cuidado para que a criança não seja rotulada por 

sua hipótese. Neste momento, cabe ao professor, utilizar-se desta sondagem para 

planejar suas atividades rotineiras (planejamento) e pensar no agrupamento 

produtivo entre as crianças.  

 Na proposta do programa Ler e Escrever há a sugestão de que estas 

sondagens aconteçam a cada dois meses.  Durante minha prática, percebia que as 

evoluções ocorriam semanalmente, quinzenalmente e, realizando sondagens (além 

desta oficial que fica em registro num portfólio de sondagem de toda turma) 

semanalmente ou observações diárias, por exemplo, percebia evoluções nos alunos 

e por isso, o agrupamento também passava por mudanças constantes. Claro que 

todo este processo está diretamente ligado ao amadurecimento de cada criança e 

tantos outros fatores que interferem em sua aprendizagem, porem com as atividades 

propostas e o estímulo oferecido às mesmas, este processo acaba sendo dinâmico 

e traz resultados significativos.  
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  Partindo das sondagens realizadas, o diagnóstico da classe, torna-se 

imprescindível o trabalho em grupo, o agrupamento mencionado anteriormente, pois 

nele, a criança tem a oportunidade de construir seu conhecimento coletivamente, 

trocar saberes, experiências, diferentes percepções, aprende a escolher, avaliar, 

argumentar, respeitar opiniões, decidir, e assim, está exercitando uma série de 

habilidades e competências essenciais para a vida.  

 Um dos grandes objetivos deste agrupamento na alfabetização é permitir que 

crianças em hipóteses próximas, porém diferentes, estejam juntas, para que se 

ajudem e reflitam sobre as diferentes perspectivas em relação à escrita.  

 É evidente que o agrupamento deve ser pensado e planejado. A todo o 

momento deve ser supervisionado pelo professor que fará intervenções sempre que 

necessário.  

 

  

1.3  As práticas da leitura e escrita e as atividades propostas para 
alfabetização dos alunos do 1º A 
  

 Se voltarmos ao passado, quando éramos alfabetizados por cartilhas, 

percebemos que o ensino se dava através de cópias, memorizações, decifração, 

onde a criança memorizava isoladamente as letras, memorizava famílias que 

agrupadas formavam sílabas, que formavam palavras, frases simples e assim 

prosseguia até chegar ao texto, além disso, acreditava-se que para se escrever 

bem, a ortografia deveria estar correta. Neste processo a criança passava a ser 

copista de atividades memorizadas. 

 Segundo o programa Ler e Escrever, atualmente, estudos e pesquisas 

mostram que saber escrever corretamente, não habilita uma pessoa a ler um jornal 

de forma crítica, emocionar-se com as palavras de um poema, preparar um prato a 

partir de uma leitura de receita, e seguindo este parâmetro, volto à minha fala 

anterior de que este processo inicia-se antes mesmo da criança entrar na escola e 

se estende por toda vida. A construção da escrita e a compreensão da leitura é 

como o momento que uma criança está aprendendo a falar. A ela não é ensinado 

partes separadas ou isoladas de uma palavra. Ela não precisa memorizar "pedaços" 

ou repetir diversas vezes determinada palavra, ou seja, a criança não aprende a 

falar o "ma" e depois o "mãe", aprende a falar de uma vez a palavra "mamãe", ainda 
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que fale com dificuldades ou que sua fala apresente falta de algumas letras. É 

preciso que na criança, seja estimulado muito mais do que apenas juntar letras e 

formar uma palavra ou juntar palavras e formar um texto, ou apenas saber ler 

fluentemente, torna-se imprescindível que esta criança aprenda que há nas 

entrelinhas uma subjetividade que ela mesmo é capaz de colocar em prática, que 

ela é capaz de ler, compreender o que está sendo lido e se permitir opinar sobre.  

  

Aprende-se a ler, lendo” e “aprende-se a escrever, escrevendo” são lemas 
educativos que expressam o propósito de instalar as práticas de leitura e 
escrita como objeto de ensino. Apesar de esses lemas estarem, hoje, muito 
difundidos, sua concretização na atividade cotidiana da sala de aula é ainda 
pouco freqüente. A que se deve essa distância entre o que se tenta fazer e 
o que efetivamente se faz? Entre as razões que a explicam, há uma que é 
fundamental considerar ao planejar um currículo: não é suficiente – da 
perspectiva do papel docente – reconhecer que se aprende ler, lendo (ou a 
escrever, escrevendo), é imprescindível, além disso, esclarecer o que é que 
se aprende quando se lê ou se escreve em aula, quais são os conteúdos 
que se estão ensinando e aprendendo ao ler ou a escrever… (LERNER, 
2002, p. 64).  

  

 Diante esta perspectiva, busquei em minha prática alfabetizar as crianças 

partindo de atividades que envolviam leitura e escrita. Minhas rotinas apoiaram-se 

nas sugestões do Guia de Planejamento e Orientações Didáticas Ler e Escrever. 

Nela abordo diariamente leitura feita pelo professor, fundamental para que os alunos 

construam sua autonomia para ler, tenham contato com a linguagem escrita e 

sintam prazer pela leitura.  

 Pensando na construção da escrita e reflexões sobre ela, trabalhei com os 

alunos de 1º ano, atividades simples, porém que trouxeram resultados produtivos, 

tais como: listas de nomes da classe, a qual considero de suma importância nos 

primeiros meses de aula, visto que em poucos dias de aula, a criança já conhece os 

coleguinhas e seus respectivos nomes e pode, a todo momento, apoiar-se nesta 

lista para relacionar palavras e sons; não apenas a lista de nomes, mas listas nos 

mais diversos campos semânticos - animais, cores, frutas, objetos. 

Além das listas, títulos de revistas, de histórias, principalmente os contos de fadas 

que já são bem conhecidos por eles, lembrando que os próprios pais já contam 

histórias para as crianças, antes mesmo de fazerem parte do cotidiano escolar. 

Quando a criança é direcionada para determinado campo semântico, torna-se mais 

fácil construir sua lista de palavras, do que incluir palavras que comecem apenas 

com determinada letra, por exemplo, letra B.  
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 Importante salientar também o trabalho feito com letras móveis, todos os dias, 

com constantes intervenções que fazia (aluno por aluno, dupla por dupla), que neste 

momento, não apenas permite que o aluno construa sua palavra, mas que, 

principalmente, reflita sobre sua construção, fazendo os ajustes necessários. Vale 

salientar, que neste processo, não se deve dar ênfase à correção das palavras, mas 

sim, à reflexão do aluno, levando a pensar nas letras, na quantidade, nos sons, 

relacionando com outros já trabalhados. 

 Além das letras móveis, houve o trabalho de escrita coletiva, que nominamos 

aula de auditório. Nesta aula, o professor solicita que uma palavra seja escrita por 

determinada criança, cuja hipótese é ainda inicial, por exemplo, hipótese pré - 

silábico. A criança constrói a escrita, realiza a leitura e faz os ajustes que achar 

necessário. Em seguida, é chamado um segundo aluno, cuja hipótese é diferente, 

por exemplo, o silábico com valor sonoro. Este construirá, a seu modo a mesma 

palavra ditada e assim por diante, até que o aluno alfabético, consiga construir a 

palavra corretamente, ou chegar o mais próximo possível.   

 Quando digo aqui, o "correto", não necessariamente a palavra deve estar 

ortograficamente correta, pois este momento faz parte da construção, que 

continuará numa próxima etapa, onde os próprios alunos vão lapidando e fazendo 

as adequações necessárias, porém, não menos importante.  

  Necessário citar também o trabalho com textos, cujo conteúdo foi previamente 

memorizado, trata-se de cantigas, parlendas, trava-línguas, poemas entre outros 

gêneros que a criança memoriza, durante o uso que fazem delas em situações do 

cotidiano, situações significativas, nas brincadeiras. O trabalho com estes textos 

exige que a criança reflita sobre sua leitura, sobre os sons iniciais e finais de cada 

palavra, por exemplo, quando a criança está localizando a palavra solicitada e ainda, 

permitem que a mesma se familiarize com a estrutura destes gêneros e não 

necessariamente a criança precisa saber a forma escrita - letra por letra, mas ter 

como desafio encontrar a correspondência sonora entre o escrito e o falado.  

  No processo de alfabetização, houve também a necessidade de projetos 

didáticos, porém ao planejá-los, minha prioridade era ensinar a ler e a escrever e 

não apenas apresentar um produto final na feira literária para os pais e comunidade. 

O foco principal estava voltado à análise e à reflexão sobre o sistema de escrita. 

Dessa forma, desenvolvi com os alunos alguns projetos, conforme apresentarei 

sucintamente a seguir: 
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 Projeto Brincadeiras Tradicionais  (Programa Ler e Escrever), projeto que 

envolve o resgate de brincadeiras antigas que incluem regras, socialização, equipe, 

respeito, competição e cooperação, além de desenvolver capacidades como 

atenção, memória e imaginação.  

 Ao longo deste projeto, as crianças além de aprender diversas brincadeiras, como 

amarelinha, mãe da rua, queimada, entre outros, apresentaram desafios sobre cada 

uma delas, realizaram  registros dos jogos, bem como suas regras e explicações do 

jogo - texto instrucional. Há neste processo também a participação oral de pessoas 

relatando suas brincadeiras quando eram crianças, visto que os alunos pesquisaram 

com seus amigos e familiares suas experiências com as brincadeiras enquanto 

crianças, permitindo aos alunos o papel de ouvinte. Através deste projeto, a criança 

vivencia a brincadeira, configurando a escola como espaço possível para essa 

atividade.  

 No projeto Índios do Brasil (Programa Ler e Escrever), as crianças tiveram a 

oportunidade de aproximar-se da cultura indígena, através de atividades com ênfase 

às produções culturais, modo de vida das diferentes nações e suas manifestações 

artísticas. Neste processo, os alunos se aproximaram de uma cultura diferente da 

sua, valorizando-a. Dentro deste contexto, trabalhei com as crianças leituras de 

textos e escrita, ora coletivamente, ora em grupos ou individualmente, com o 

principal foco, a alfabetização. 

 Projeto Horta, realizado em parceria com a turma 1º ano B, o qual não tratou 

apenas de conscientizar os alunos sobre o homem, o meio ambiente em que vive e 

os alimentos de sua sobrevivência, mas a responsabilidade em torno dos cuidados 

com cada sementinha plantada, fosse no processo de  regar, observar as etapas de 

desenvolvimento da plantação, fazendo registro de suas observações, colher e, 

inclusive experimentar a salsinha na merenda da escola. 

 Ao longo deste projeto, músicas, leitura de poemas, escrita de legendas, 

cruzadinhas, textos e outras atividades, voltadas à alfabetização, complementaram o 

projeto e, consequentemente colaborou com a construção e troca entre pares 

(professores) para a realização do mesmo. 

 Por fim, o Projeto Quem reescreve um conto, aprende um tanto! – trata-se 

de um projeto desenvolvido para o 3º ano do Ciclo I, o qual trabalhei com a turma de 

1º ano. Sobre este será feita a análise mais detalhada, visto que o mesmo permitiu a 

participação no Seminário de Boas Práticas dos Anos Iniciais em Serra Negra, SP. 
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 Tais projetos tiveram como objetivo a alfabetização, a intenção era a de que os 

alunos evoluíssem cada vez mais à hipótese alfabética, tendo como apoio as 

atividades de cada projeto trabalhado. 

 Ao final do primeiro semestre, 90% da sala encontrava-se alfabética, ainda que 

sem leitura fluente ou produzindo textos, porém com o objetivo alcançado – a 

alfabetização. Vale ressaltar que no início do semestre havia apenas uma aluna na 

hipótese alfabética e os demais não eram alfabetizados ainda. 

 Segundo Emília,  

 

A construção do conhecimento da leitura e da escrita tem uma lógica 
individual, embora aberta à interação social, na escola ou fora dela. No 
processo, a criança passa por etapas, com avanços e recuos, até se apossar 
do código linguístico. O tempo necessário para o aluno transpor cada uma 
das etapas é bem variado. Duas consequências importantes a ser respeitada 
em sala de aula é respeitar a evolução de cada criança e compreender que 
um desempenho mais vagaroso não significa que ela seja menos inteligente.  
 A aprendizagem não é provocada pela escola, mas pela própria mente das 
crianças, elas chegam a seu primeiro dia de aula com uma bagagem de 
conhecimentos. (ESCUDERO, Ana Carolina et al. (2012). Psicologia da 
Aprendizagem: Método de Ensino Emília Ferreiro. [online] Disponível na 
internet via www.url: https://psicologado.com/atuacao/psicologia-
escolar/psicologia-da-aprendizagem-metodo-de-ensino-emilia-
ferreiro#ixzz2W99AWeLd. Arquivo capturado em 23/04/2015) 
 

 

 Com o processo de alfabetização acontecendo em sala e as crianças evoluindo 

em suas hipóteses, a leitura e a fluência quanto à mesma prosseguiam 

paralelamente, começando então as produções de pequenos textos simples, como 

bilhetes, convites, textos de memória, pequenas indicações literárias. 

 

1.4  A experiência do Projeto “Quem reescreve um conto, aprende um tanto!”5 
com o 1º ano A 
 

 As evoluções dos alunos quanto à alfabetização, trouxeram a necessidade de 

aprimorarmos a produção de textos. 

 Em ATPC, a professora coordenadora apresentou para o grupo6 um projeto 

apresentado no Guia de Planejamento e Orientações Didáticas, específico para os 

3os anos do Ciclo I.  

                                                           
5
 Projeto apresentado no Guia de Planejamento e Orientações Didáticas, 2014e, p.115 - 3º ano do Ensino 

Fundamental I do Programa Ler e Escrever  

http://www.url/
https://psicologado.com/atuacao/psicologia-escolar/psicologia-da-aprendizagem-metodo-de-ensino-emilia-ferreiro#ixzz2W99AWeLd
https://psicologado.com/atuacao/psicologia-escolar/psicologia-da-aprendizagem-metodo-de-ensino-emilia-ferreiro#ixzz2W99AWeLd
https://psicologado.com/atuacao/psicologia-escolar/psicologia-da-aprendizagem-metodo-de-ensino-emilia-ferreiro#ixzz2W99AWeLd
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 Contudo, mesmo sendo específico para outra série, conversei com a 

coordenadora sobre a possibilidade de desenvolver este projeto em minha sala de 1º 

ano, com o intuito de ampliar as possibilidades de evolução da leitura e escrita e, 

consequentemente atender às expectativas de aprendizagem apresentadas pelo 

Programa Ler e Escrever.  

 Assim, em consonância com os objetivos do Programa e, a aprovação e o 

apoio da coordenadora pedagógica, apresentei o projeto “Quem reescreve um 

conto, aprende um tanto!” para o grupo do 1º ano A, dos anos iniciais, do Ensino 

Fundamental I, na escola Estadual “Professor José Bartocci”, com realização 

durante o ano de 2013.  

 Sobre os contos tradicionais, segundo o Programa, 

 
Ler e ouvir esses textos permite que os alunos conheçam e se reconheçam 
no imaginário e, desse modo, ampliem as formas de pensar, sentir e 
descrever o mundo dos contos. Alguns autores explicam o valor que os 
contos têm, de tal forma que são conhecidos como “remédios para a alma”. 
Para as crianças, a luta entre o bem e o mal, a virtude e a vileza, temas 
principais dessas histórias, ajudam a organizar um mundo psíquico em que 
intensas e diferentes emoções convivem. Assim, os contos ajudam a 
criança a lidar com impulsos contraditórios, presentes em seu psiquismo. 
(SÃO PAULO, 2014e, p. 117) 

 

 E ainda, “acrescido desse valor cultural e formativo para o indivíduo, é 

importante apontar outro, profundamente relacionado ao nosso trabalho: ler contos. 

Talvez seja a forma mais segura de introduzir os alunos no universo literário” (p. 

117). Essas reflexões confirmam a possibilidade de se trabalhar o projeto com as 

crianças de primeiro ano, visto que eles já eram conhecedores desse universo, com 

a leitura diária de contos diversos em sala de aula e ainda, pela ansiedade da escrita 

que demonstravam em nossas atividades. 

 A proposta do projeto se desdobrou em alguns momentos, sendo esses: 

1 – Pesquisa de contos conhecidos; 

2 – Lista de contos escolhidos pela turma para reescrita; 

3 – Conto e reconto (diversas vezes) da história escolhida pela professora, com o 

intuito de que as crianças se apropriassem do contexto da história; 

4 – Análise coletiva dos recursos de linguagem utilizados nos contos, como por 

exemplo, início do texto com a expressão: “Era uma vez” ou “Antigamente...” e 

                                                                                                                                                                                     
6
 O grupo se refere a todos os professores de 1º ao 3º ano do Ciclo I (alfabetização), dos dois períodos, cujo 

horário de ATPC acontecia às segundas-feiras das 11h30 às 13h30. 
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ainda, término do texto com a expressão “E viveram felizes para sempre...”, 

descrição detalhada dos lugares e personagens, entre outros; 

5 – Reescrita coletiva de parte da história, tendo a professora como escriba na 

lousa; 

6 – Reescrita do final da história em dupla, com o intuito de colocar a criança na 

função de escritor para produzir a versão final da história a partir do texto-fonte. 

7 – Revisão coletiva da produção dos alunos, tendo a professora como escriba, a fim 

de encontrar e assimilar os possíveis erros de estrutura, pontuação, concordância, 

coerência, ortografia, entre outros. 

   

 De acordo com o Guia de Planejamento e Orientações Didáticas,  

 

A reescrita é uma atividade que coloca o foco do aluno na textualização, em 
si, e não na produção de conteúdo temático. Isso porque, nessa atividade o 
aluno já conhece o texto, sendo que a sua tarefa é reescrevê-lo, recontar 
por escrito o conteúdo, que pode ser um conto, uma fábula, por exemplo, 
conhecido. (SÃO PAULO, 2014e, p. 118) 

 

 O fato dos alunos conhecerem o texto ampliava a facilidade da escrita, sendo 

que os mesmos não precisariam se preocupar com o “criar” a história, mas 

reescrevê-la, preocupando-se muito mais com a escrita e com os recursos de 

linguagem da história, consequentemente aprimorando seus conhecimentos. 

 O projeto trabalhado com os alunos de 1º ano teve um resultado extremamente 

satisfatório, sendo então selecionado pela Sra. Celia Prudêncio, formadora do 

Programa Ler e Escrever na FDE (Fundação para Desenvolvimento da Educação) 

para apresentação no Seminário de Boas Práticas Pedagógicas dos Anos Iniciais, 

no ano de 2013 na cidade de Serra Negra, SP, iniciativa da Secretaria da Educação 

dentro da política de formação de professores da Rede Estadual de São Paulo, o 

qual que visa possibilitar o intercâmbio das boas práticas entre os profissionais da 

rede. 

 Neste seminário, diversos professores, vindos de diversas diretorias, levaram 

suas práticas e as apresentaram uns aos outros, contribuindo com o crescimento e 

aperfeiçoamento da prática pedagógica de cada docente. 

 A apresentação do projeto também foi realizada, junto a outros professores da 

Diretoria de Ensino Leste 1, onde tivemos a oportunidade de trocar experiências e, 

consequentemente multiplicar nas escolas com os professores. 
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1.5  O trabalho de alfabetização em uma sala de 2º ano do Ensino 
Fundamental I – como parte do processo de pesquisa 
 
 

 No ano de 2015 me foi atribuída a turma 2º ano A, sendo esta composta por 

todos os alunos dos primeiros anos, do período da manhã, que não haviam sido 

alfabetizados. Estes alunos apresentaram como primeira sondagem as seguintes 

hipóteses: 4 alunos pré-silábicos, 7 alunos silábico sem valor, 14 alunos silábico com 

valor e nenhum aluno nas hipóteses silábico alfabética ou alfabéticos. 

 

Gráfico 1: Hipótese de escrita dos alunos do 2º ano A, referente à primeira sondagem, realizada em 
fevereiro de 2015 

 
 Embasada nas expectativas de aprendizagem, ainda referidas ao primeiro ano, 

os alunos desta série encontravam-se de certa forma em defasagem, visto que 

nenhum deles apresentava hipótese alfabética. Desta forma, iniciei o trabalho de 

alfabetização fundamentada no material oferecido pelo Programa “Ler e Escrever”, 

buscando a evolução das hipóteses destes alunos, consequentemente a 

alfabetização. 

 Durante o 1º bimestre, foi trabalhado com estes alunos atividades diversas, 

bem como: letras móveis, lista de palavras, principalmente com banco de palavras, 

cruzadinhas, adivinhas, trava-línguas, textos conhecidos de memória, como cantigas 

e parlendas, reconhecimento do som inicial das letras nas palavras, aulas de 

auditório, identificação de palavras em textos, produções de texto tendo o professor 
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como escriba, análise das palavras quanto ao número de letras, leitura diária do 

alfabeto, lista e bingo de nomes, ordem alfabética, leitura feita pelo professor, entre 

outras atividades relacionadas à alfabetização. 

 Vale salientar que a sala de uma forma geral, apresentou-se no início do ano, 

não apenas com dificuldades advindas da não alfabetização, mas principalmente 

muita indisciplina, falta de motivação, interesse, falta de concentração, estímulo e 

foco na aprendizagem. Os alunos, em sua maioria, não conseguiam ficar sentados, 

aparentemente não conheciam regras, nem as respeitavam, a todo o momento 

estavam em pé, pediam para ir ao banheiro constantemente, todos muito falantes, 

sem parâmetros e limites. Muitos não sabiam utilizar o caderno ainda, não 

apresentavam organização com o próprio material, não sabiam se posicionar em fila, 

não apresentavam interesse algum na leitura do professor, não conseguiam terminar 

a atividade dentro do tempo previsto e ainda, em relação à participação dos pais, 

infelizmente, muitos não apresentavam o acompanhamento devido à vida escolar do 

aluno, fundamental para o progresso da criança. Tive muitos problemas ao longo do 

primeiro bimestre com as atividades para casa, pois alguns pais reclamavam da falta 

de tempo aos finais de semana e ainda, alguns faziam as lições para seus filhos, 

outros, posso dizer que a maioria, entregavam as mesmas em branco. Muitos 

bilhetes enviados eram retornados sem assinatura de ciência dos pais. Muitas 

crianças sequer possuíam agenda. Não havia incentivo da leitura feita em casa, quer 

fosse pelos pais, quer fosse pelo aluno, mesmo muitas crianças levando livros 

semanalmente. E ainda, vale salientar, o grande número de faltas apresentado na 

sala por algumas crianças. 

 Ainda assim, meio a todos os problemas levantados, o trabalho de 

alfabetização foi feito, não apenas com as atividades descritas acimas, mas similar 

ao trabalho com os alunos de 1º ano referido no capítulo anterior. Se faz importante 

dizer sobre a parceria da coordenadora pedagógica neste contexto, que não apenas 

apoiava o trabalho feito em sala de aula, como apresentava propostas de melhoria 

nas formações de ATPC e ainda, colaborou com convocações aos pais, onde 

fazíamos reuniões, além das reuniões de fim de bimestre, participando os pais da 

situação da sala e da importância da participação destes na vida escolar das 

crianças. 

 Passados 55 dias letivos (referentes ao primeiro bimestre), a sala apresentava 

uma evolução considerável em suas hipóteses de escrita: 16 alunos alfabéticos, 5 
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alunos silábicos alfabéticos, 7 alunos silábico com valor e nenhum aluno nas 

hipóteses silábico sem valor ou pré - silábico. 

 

Gráfico 2: Hipótese de escrita dos alunos do 2º ano A, referente à terceira sondagem, realizada em 
abril de 2015 

 
 

 Apesar dos avanços significativos, a sala ainda se encontrava heterogênea e, 

por conta disto, minha maior preocupação era continuar com o planejamento de 

atividades que recuperassem o “tempo perdido”, enfatizando os planos de ação que 

contemplassem os alunos com maiores dificuldades, os quais se encontravam ainda 

na hipótese Silábico com valor e ainda, os alunos recém-alfabéticos, que não 

produziam textos, nem leitura fluente, sendo necessário estímulo e direcionamento 

de um trabalho que não dependia apenas do professor, mas da colaboração dos 

pais e principalmente do aluno. 

 Aos poucos comecei a observar mudanças importantes, de forma geral, a sala 

estava mais centrada, os alunos estavam mais comprometidos, mostravam mais 

interesse e, apesar de haver ainda alguns problemas de indisciplina, os pais 

começavam a se mostrar mais participativos e envolvidos no acompanhamento da 

vida escolar dos seus filhos, colaborando para o crescimento e desenvolvimento da 

aprendizagem daqueles alunos. 

 Ao longo do 2º bimestre, os alunos do 2º ano A continuaram evoluindo, de 

maneira que, concluímos o primeiro semestre com todos os alunos alfabéticos, ou 

seja, os alunos “recém alfabéticos” já compreendiam o sistema de escrita, mesmo 

apresentando erros ortográficos na escrita das palavras, não produziam textos com 

autonomia e a leitura apresentava-se com muita dificuldade e longas pausas.  
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 Para que produção de textos ganhasse forma, foi dada ênfase novamente ao 

trabalho voltado à reescrita de contos, como trabalhado no primeiro ano, com o 

conto e reconto da história, planejamento da escrita, que chamávamos de roteiro, 

produção coletiva (tendo o professor como escriba na lousa), produção em dupla, 

individual e reescrita coletiva dos trechos escritos pelos alunos, com o intuito de 

apontar-lhes os erros ortográficos e orientá-los quanto à estrutura do texto em 

parágrafos, pontuação, principalmente quanto às falas dos personagens, coerência, 

elementos básicos de coesão. 

 Os projetos desenvolvidos a partir da alfabetização estavam todos voltados à 

atividades de leitura e escrita, conforme descrito suscintamente: 

 O Projeto Leitura Emprestada, surgiu do momento em que a coordenadora 

distribuiu para cada sala de aula uma quantidade de livros doados pela Prefeitura de 

São Paulo (PMSP), sendo que havia uma conduta a seguir: estes livros não 

poderiam ficar na escola, deveriam ser entregues às crianças como doação. Os 

livros eram maravilhosos, portanto, não contente em apenas entrega-los às crianças, 

mas com o objetivo de incentivar o gosto pela leitura e envolver os pais neste 

processo, desenvolvi com meus alunos o projeto referido acima. 

 Devo lembrar que uma das professoras de o início do ano, uma professora de 

1º ano, havia sugerido no início do ano um projeto de leitura em casa, denominado 

Mala Viajante, o qual achei muito interessante e, partindo de suas colocações, o 

próprio projeto compartilhado por ela com os colegas de trabalho,  e a oportunidade 

que tinha agora com esta doação, dei sequência ao projeto citado acima, com as 

seguintes recomendações: as crianças ganharam o livro de presente, porem após a 

leitura do livro ganhado, elas trocariam com os amigos todas as sextas feiras, sendo 

que dentro de cada livro havia ficha, com os dados do livro e o nome de todas as 

crianças da sala. As crianças, em casa, deveriam fazer a leitura do livro do colega, 

encontrar seu nome na ficha e escrever nas linhas em branco (frente ao seu nome), 

sua opinião sobre a leitura, além da ilustração do mesmo, além disso, ela teria a 

possibilidade de ler a opinião dos amigos, já que o mesmo livro circulava por toda 

sala a cada sexta feira e os amigos repetiam essas ações em sua casa.  

 Ao final deste projeto, todos os alunos já haviam lido todos os livros e, cada 

criança levou para casa, não apenas o seu livro doado, como a ficha que continha 

as opiniões de todos os seus coleguinhas, juntamente com os comentários da 

professora que também se fazia sobre cada opinião. 
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 Este projeto não apenas envolveu os alunos da sala, como os pais, que se 

mostravam empolgados com a atividade. Ao fim do projeto enviei uma carta aos pais 

comentando sobre a importância da família no momento da leitura, visto que esta 

aumenta o vínculo dos pais com os filhos, o encantamento das crianças e o 

desenvolvimento de inúmeras habilidades à medida as crianças expõem seus 

argumentos sobre a leitura. Os pais devolveram a carta com seus comentários a 

respeito do projeto, dizendo dos momentos de interação com os filhos, o que havia 

sido acrescido ou não com esta experiência e o quanto havia sido significativo. O 

produto final foi uma exposição dos livros, as fichas e os comentários dos pais 

expostos na feira literária, envolvendo alunos, pais, professores e comunidade. 

 O Projeto Didático Cantigas Populares7, apresentado pelo Programa Ler e 

Escrever, da série em questão, com o objetivo de não apenas ensinar as crianças 

que vivem nos grandes centros urbanos como a cidade de São Paulo, a cantar e 

conhecer as cantigas, como, enquanto conteúdo, trabalhar a leitura, escrita e  

comunicação oral. 

 

[...] as canções tradicionais têm ritmo e muitas apresentam também rimas e 
repetições, recursos que facilitam a memorização do texto pelos alunos. E 
por serem facilmente memorizáveis, as cantigas são textos bastante 
adequados para trabalhar o sistema de escrita. (SÃO PAULO, 2014f, p. 
139)  

  

 Tal projeto foi trabalhado com vistas à alfabetização, no primeiro semestre do 

ano em questão e teve como produto final um livro de cantigas favoritas da turma, 

exposto na feira literária. 

 Projeto Anta, onça e outros animais do Pantanal8– Neste projeto, as 

crianças trabalharam fichas científicas dos animais, sendo que, nos aproveitamos 

destas fichas para escrever  textos de caráter científico. Neste trabalho encontrei a 

possibilidade de ensiná-los a compreender melhor a estrutura do texto e da 

paragrafação, à medida que utilizava cada informação apresentada na ficha como 

norteador do próprio texto, além de aprenderem as características do gênero 

científico. Neste, as crianças trabalharam em casa, a construção de um animal feito 

com objetos recicláveis, que também foi exposto na feira Literária, envolvendo mais 

uma vez a família. 
                                                           
7
 Projeto Cantigas Populares encontra-se no Guia de Planejamento e Orientações Didáticas para o 2º ano, 

Volume I e II, 2014f, p. 139 
8
 Projeto apresentado sob a mesma referência, p.195 



 
 

84 

 Todos esses projetos tiveram como fim o aprendizado e evolução das crianças, 

contudo, o planejamento desses foram discutidos em ATPC´s, além de outras 

ocasiões do cotidiano, entre os professores de mesma série, em consonância com a 

coordenadora. 

 

1.6 A experiência com o Projeto “Pé-de-moleque, canjica e outras receitas 
juninas: um jeito gostoso de aprender a ler e escrever”9, com o 2º ano A 

 

 Ainda no ano de 2015, um trabalho de grande importância para esta pesquisa, 

dentro do Programa Ler e Escrever foi o Projeto Pé-de-moleque, canjica e outras 

receitas juninas: um jeito gostoso de aprender a ler e escrever, visto que os 

mesmo possibilitou a formação de um grupo de professores, coordenadora, alunos e 

pais. 

 O grupo de professores de segundo ano era composto por 4 (quatro) 

professoras, sendo duas no período da manhã e duas no período da tarde. Todas as 

professoras se envolveram em todos os projetos, contudo, o que destaco neste 

momento é referente à participação da professora do 2º ano B, (período da manhã), 

a qual trabalhava diretamente comigo e que, conforme já descrito na apresentação 

deste trabalho, tinha sua carreira em fins de aposentadoria. 

 Retomando a descrição da apresentação deste trabalho, em uma ocasião em 

que ocorria o ATPC e planejávamos os projetos do Programa Ler e Escrever, a 

referida professora do 2º ano B disse não haver importância em trabalhar o projeto 

Receitas Juninas, visto que ele tinha poucas páginas e as passaríamos 

rapidamente, sem perder muito tempo com isto. 

 Naquele momento, me coloquei no papel de ouvinte, por dois motivos, primeiro 

porque as professoras já tinham muito mais experiência que eu, sendo que aquela 

era minha primeira vez com uma sala de 2º ano, segundo porque, esta mesma sala 

estava em outras condições aquém das demais salas de segundo ano, ou seja, 

enquanto elas tinham poucos alunos não alfabéticos e, no caso do segundo B, 

nenhum aluno não alfabético, minha sala, 2º A não tinha alunos alfabéticos, quando 

do planejamento. 

                                                           
9
 Projeto encontra-se no Guia de Planejamento e Orientações Didáticas para o 2º ano, Volume I e II, 2014f, p. 

169 - Programa Ler e Escrever 
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 Com o passar do tempo, já tendo a sala concernente às expectativas para 

aquela série, sugeri um projeto maior, visto que via aquelas poucas páginas como 

material sugestivo do Programa, ou seja, entendo que os materiais enviados são 

orientadores e sugestivos, devendo ser trabalhados de maneira que atenda as 

necessidades da sala e as perspectivas em relação às aprendizagens da mesma. 

 Coloquei a ideia principal e, para minha surpresa, a professora da sala de 

Apoio Pedagógico (APE) mostrou-se interessada, de modo a participar conosco, 

incluindo seus alunos. 

 No início, apesar da resistência, a professora do 2º B trouxe um livro de 

receitas bastante interessante, além de algumas ideias para serem inseridas no 

projeto. Quando digo resistência, me refiro ao fato dela não demonstrar interesse 

nesse projeto, contudo, ao me entregar o livro disse que trabalharia conosco, mas 

não sabia mexer no computador para fazer o que precisaria ser feito. Neste 

momento, sugeri que eu montasse as atividades e ela colaborasse com as ideias. 

 Em meu ponto de vista, segundo minhas próprias observações, aquela 

professora que se mostrava a princípio desinteressada do projeto, mudou sua 

postura, envolvendo-se a cada dia, trazendo significativas contribuições para o 

projeto, que alcançou excelentes resultados à medida que envolvia alunos, pais, os 

alunos especiais (valorizando a inclusão) e, aqui, o mais relevante para esta 

pesquisa, o interesse, a motivação que corroboraram com o desenvolvimento 

profissional, consequentemente, o agrupamento dos participantes que se envolviam 

no projeto, conforme descrito anteriormente. 

 O trabalho se fez de atividades diversas relacionadas à pratica da leitura e 

escrita, pesquisas relacionadas às receitas temáticas com a família, texto do gênero 

instrucional, atividade prática que envolveu alunos, professores e equipe da cozinha, 

quando da contribuição com os materiais e realização da atividade no pátio 

atividades de matemática que contemplaram os assuntos relacionados à medidas, 

cálculos, entre outros, bem como a comparação histórica entre as medidas utilizadas 

atualmente e as utilizadas no passado, o trabalho com horas, situações problemas, 

inclusive  as que envolvem o sistema monetário, além da leitura de rótulos, 

enfatizando validade, fabricação e lote, entre outros assuntos pertinentes à temática 

trabalhada. 

 Durante estre trabalho, a família foi envolvida à medida que tinham que 

pesquisar com as crianças, realizar receitas em conjunto, escrever as receitas e 
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ainda, a participação dos pais, alunos e comunidade na feira literária, quando da 

apresentação prática de uma receita. Tal apresentação contou também com a 

participação da coordenadora e supervisora de ensino, a qual teceu seus 

comentários sobre este e os demais projetos realizados pelos professores dos 

segundos anos e a importância da família neste processo. 

 Ficou claro em minhas observações a importância dos projetos escolares e sua 

eficácia quanto à aprendizagem das crianças, contudo, voltando-se à esta pesquisa 

e à sua discussão, essas experiências apontaram a relevância que estes projetos 

dão à formação dos professores, quer sejam os projetos sugeridos pelo Programa 

Ler e Escrever, quer sejam os projetos de próprio cunho desenvolvidos pelos 

professores, visto que à medida que vão acontecendo, vão delineando os caminhos 

de acordo com a troca de experiências entre professores, as necessidades dos 

mesmos, a necessidade e realidade da turma e o que se pretende como finalidade, 

de modo a atender as expectativas apresentadas tanto no planejamento, como no 

Programa, enquanto política pública, o que me possibilita ver os projetos como 

potencializadores da formação de grupos colaborativos na formação continuada de 

professores. 
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PARTE B - CONCEITOS 

 

B.1  Projetos escolares 
   

 A palavra projeto surgiu do termo em latim projectum, cujo significado é algo 

lançado à frente. Na busca de um significado mais amplo, temos o projeto como um 

plano, esboço para a realização de um ato, portanto, sob este olhar, a literatura 

pesquisada aponta a temática, no âmbito das instituições escolares, com fins de 

estratégias para a construção de conhecimentos dos alunos, como meios possíveis 

para trabalhar os processos de ensino e aprendizagem. 

 De acordo com Soares (2009, p. 26),  

 

A Pedagogia de Projetos surge em meados de 1920 [...],refere-se a 
um conjunto de princípios e ideais para o estabelecimento de uma 
nova educação. Os projetos representam um conjunto de atividades 
propostas aos alunos, que tentam uma aproximação da escola com o 
aluno e se vinculam a pesquisa sobre algo emergente. 

 

 Muitas escolas, consequentemente seus professores tem recorrido a esta 

metodologia, com o intuito de despertar mais interesse nos educandos e contribuir 

com um aprendizado mais significativo. A garantia dessa possibilidade se dá, 

quando o professor tem clareza dos objetivos que pretende alcançar através deste 

trabalho com projetos e desde que garanta a compreensão dos alunos, por meio de 

suas intervenções no processo de aprendizagem, ou seja, deixa de ser aquele 

professor que ensina por meio da transmissão de conteúdos e cria situações de 

aprendizagem, na construção com os alunos. 

 

[...] entendemos que os projetos representam atividades organizadas que se 
têm como meta resolver um problema ou desenvolver uma seqüência de 
ações articuladas com o propósito de atingir alguns objetivos, numa 
caminhada cognitiva, que partindo dos saberes atuais possamos 
acrescentar novos conhecimentos. Esse conceito está mais próximo da 
concepção de projetos proposto por Pereira, Oaigen e Henning (2000, p. 
171) que se traduz: “os projetos representam o planejamento e execução de 
seqüência organizada de atividades em relação a uma situação 
problemática concreta e em busca de um fim prático”. (SOARES, 2009, 
p.28) 

   

 Contudo, o que se tem visto, muitas vezes no contexto escolar, são 

professores que não tem clareza quanto ao trabalho com projetos, tornando-os 
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atividades reduzidas e simplistas. Em sua pesquisa, Soares (2009) aponta sua 

percepção quanto à falta de reflexão a respeito dessa metodologia de trabalho, 

“pensamos que isso acontece, porque nem sempre os envolvidos no trabalho 

pedagógico do cotidiano escolar têm claro o que realmente é projeto e qual a 

dimensão que essa estratégia representa na prática educativa”. (p. 27) 

 Os projetos escolares partem de uma questão a ser pesquisada, resolvida. 

Sendo essa questão de interesse dos alunos e professores, a atividade por meio do 

projeto se faz prazerosa, à medida que o aluno têm de formular hipóteses, 

pesquisar, colher materiais, expor suas opiniões por meio das conversas com o 

grupo, construindo assim uma aprendizagem significativa. Em consonância com 

essa investigação do educando, o professor aparece como mediador de suas 

dúvidas, auxiliando-o conforme seu aluno for apresentando dificuldades e ou 

interesses e, consequentemente apontando os caminhos a seguir, além dos 

subsídios necessários para atingir os objetivos que se espera. 

 

A postura pedagógica implicada nessa abordagem provoca muitas vezes 
certa insegurança aos educadores, já que eles não podem ter, desde o 
primeiro momento, o mapeamento do projeto como um todo, pois este será 
elaborado paulatinamente pela ação, pela avaliação e pelo replanejamento. 
Essa construção envolve a participação tanto dos alunos quanto do 
educador, na medida em que as decisões e os encaminhamentos emergem 
das motivações do grupo, dos materiais e recursos disponíveis, das portas 
que se abrem – possibilitando novos embates, novos problemas, novas 
soluções – e, principalmente, do estudo aprofundado que os professores 
realizam acerca da temática a ser estudada. (BARBOSA, HORN, 2008 p.54) 

 

 Desta forma, entende-se que a realização de um trabalho por projetos exige 

não apenas planejamento, mas cooperação, esforço individual e coletivo e 

desenvolvimento de estratagemas necessários para chegar ao fim, ao objetivo 

proposto. 

 Diante este parâmetro, Barbosa e Horn (2008) apontam o trabalho com 

projetos escolares como uma das grandes contribuições em relação à dimensão 

social. Argumentam que os projetos possibilitam a aprendizagem não apenas dos 

alunos, mas dos professores, funcionários, pais, a comunidade, sentido que 

direciona esta pesquisa. “Trabalhar com projetos é criar uma escola como uma 

instituição aberta, onde os sujeitos aprendem uns com os outros e onde as 

investigações sobre o emergente têm um papel fundamental.” (BARBOSA, HORN, 

2008, p. 85) 
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 Em consequência disso, é possível reconhecer que os projetos tem em seu 

percurso de construção o fortalecimento de um trabalho coletivo, de solidariedade, 

aprendizagem mútua, troca de experiências, aperfeiçoamento entre os profissionais 

envolvidos. 

 Levando-se em conta esta consideração quanto aos projetos, Barbosa, Horn 

(2008, p. 85), afirmam que, 

 

A pedagogia de projetos oferece aos professores a possibilidade de 
reinventar o seu profissionalismo, de sair da queixa, da sobrecarga de 
trabalho, do isolamento, da fragmentação de esforços para criar um espaço 
de trabalho cooperativo, criativo e participativo.  

  

 Pode-se assim afirmar que o trabalho com projetos escolares torna-se 

relevante para a formação dos professores, na medida em que os envolve 

possibilitando as trocas de experiências de suas práticas, colocando-os num papel 

ativo e participativo igualmente protagonista. 

 Dourado (2015, p. 312) aponta que “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 [...]”. 

 Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN´s) define que a 

formação continuada envolve “I. atividades formativas organizadas pelos sistemas, 

redes e instituições de educação básica incluindo desenvolvimento de projetos e 

inovações pedagógicas, entre outros.” (DOURADO, 2015, p. 312) 

 Na escola em que Leite (2007) realizou sua pesquisa, observou-se que existe 

uma diversidade de fatores externos e internos, tais como recursos financeiros, 

número de alunos em sala de aula e ainda o excesso de projetos sugeridos pela 

Secretaria de Estado da Educação (SEE), os quais considerou afetar o trabalho com 

projetos. Contudo, desconsiderando esses fatores, pode analisar a atuação da 

diretora de escola, na articulação das atividades desenvolvidas nos projetos 

escolares, de modo a contribuir com a dinâmica da rotina dos professores e alunos 

na sala de aula. 

 

[...] na escola pesquisada, foram desenvolvidos 12 projetos no ano de 2006. 
A ação da diretora nas situações de emergência, relacionadas aos projetos, 
foi de condutora de incentivo e apoio. Todos os professores detectaram 
estas ações e destacaram a importância das atitudes da diretora na 
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promoção do trabalho com projetos dentro do ambiente escolar. (LEITE, 
2007, p. 78) 

 

 A pesquisadora apontou suas observações, dizendo que “atividades com 

projetos promovem a interação entre os diferentes atores da comunidade escolar: 

alunos e alunos, alunos e professores, professores e professores, professores e 

equipe administrativa, pais e equipe escolar, pais e alunos.” (p. 78) 

 Neste sentido, a abordagem desta pesquisa contribuiu para este trabalho, visto 

que confirma novamente a relevância dos projetos escolares nas formações de 

grupos colaborativos, não apenas na cooperação dos sujeitos mencionados, como 

no apoio da direção, que segundo ela, nesta escola, a atuação contribuiu com a 

articulação significativa de projetos no interior da escola, à medida que se fazia 

colaborativa. 

 
  

B.2 Grupos colaborativos 
 

 Em sua obra, Jorge Ávila de Lima (2002) traça um retrato sistemático da 

dimensão relacional do trabalho dos professores, olhando-se o isolamento 

profissional dos docentes como um fenômeno social que prevalece nas instituições 

de ensino. O autor discute o conceito de se ter parceiros significativos, como solução 

ideal para o desenvolvimento dos docentes, a aprendizagem de qualidade dos 

educandos e a transformação das escolas. Ele aponta uma preocupação conceptual 

quanto à palavra colaboração, visto que não sendo compreendida sua significação, 

pode-se transformar numa palavra oca, inútil ou descontextualizada. 

 Para que a ideia não se perca, já na introdução de sua obra, o autor traz como 

objetivo, mostrar se a colaboração se concretiza (ou não) nas escolas e discute “a 

forma como ela poderia transformar estas instituições em locais mais aprazíveis e 

positivos para os professores, para os alunos e para as suas famílias” (p. 7). 

 No capítulo I, cujo título é “Questões centrais no estudo das culturas 

profissionais dos professores: Uma síntese crítica da bibliografia”, Lima faz uma 

análise crítica da bibliografia que trata as culturas ocupacionais de ensino, buscando 

nos autores, o que se diz da cultura das escolas e seus respectivos corpos 

docentes. Ele discute, conforme apresenta, “diversos contextos nos quais a 
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diversidade e o consenso cultural são construídos e sustentados pelos professores 

nas suas relações com os outros”. (p. 49) 

 No decorrer do capítulo, Lima aponta ser um problema os estudos que tratam o 

conceito de cultura do trabalho docente como culturas personalizadas, ou seja, que 

cada professor possui sua própria cultura. Nesta análise é perceptível a defesa que 

o autor faz quanto à importância de se refletir sobre a homogeneidade ou 

heterogeneidade para compreender a cultura dos docentes, referenciando os 

autores que tratam a cultura organizacional, bem como, Vala, Monteiro e Lima 

(1988) e Rui Gomes (1993), como importantes campos de pesquisa a esse estudo. 

 O autor apresenta a problemática de tratar a cultura individualmente, pelo fato 

destas perspectivas ignorarem as práticas. 

 

Quase todas as principais concepções existentes sobre a cultura das 
escolas são essencialmente idealistas, no sentido em que representam 
cultura como quadros interpretativos que permitem conferir significados aos 
comportamentos dos actores, em vez de comportamentos propriamente 
ditos (p.18). 
 

 
 Lima considera que as culturas dos professores será mais desfrutada à medida 

que deixarem de ser utilizadas ou perspectivadas apenas em termos de 

conhecimento, valores e crenças, mas também de comportamentos e práticas que 

os professores interiorizarem, produzirem e reproduzirem em suas experiências de 

trabalho coletivo. 

 Outro fator relevante apresentado neste capítulo vem dizer das organizações 

escolares parecerem ser tipicamente multiculturais, o que significa dizer que 

englobam em seu interior múltiplas subculturas. 

 O autor afirma que a cultura de colaboração da escola, depende de um 

currículo flexível, caso contrário não se efetiva. 

 Lima coloca como problema teórico a falta de clareza conceptual, 

acompanhada por um problema metodológico, que segundo ele, é decorrente da 

ausência de uma operacionalização dos conceitos utilizados na investigação de 

campo, o que permite que este tema prevaleça sob um vago discurso. Sendo assim, 

o autor, quer neste livro, apresentar propostas que superem esta problemática, 

permitindo que o tema seja mais focalizado e perca este “tom” de discurso vago, 

como o próprio autor apresenta.  
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 Sua preocupação a esse respeito é evidente no capítulo II, intitulado 

“Isolamento profissional e colegialidade no ensino”, momento em que o autor discute 

o isolamento dos professores e o trabalho em grupo, que ele denomina 

colegialidade, trazendo alguns dados empíricos que corroboram com sua 

preocupação, atentando-nos quanto a diferença existente entre as conversas entre 

colegas, os meros contatos irregulares e as práticas conjuntas e a efetiva 

colaboração entre professores. Para ele, “as culturas profissionais dos professores 

representam mais do que simples agregados de conhecimentos e concepções: elas 

integram, igualmente, comportamentos e práticas, modos de agir nas escolas e de 

interagir com os colegas.” (p. 51) 

 Sua pesquisa empírica aponta, neste capítulo, uma grande falta de contato 

entre colegas no que diz respeito aos assuntos profissionais, prevalecendo muito 

mais as percepções que os professores têm do seu trabalho, como por exemplo, “no 

que se refere à disponibilidade dos colegas para se ajudarem e, [...] os sentimentos 

de proximidade e cordialidade” (p. 56). Lima aponta tipos de interação mais 

complexos, bem como a troca de materiais de ensino, o desenvolvimento conjunto 

de materiais, a planificação em grupo ou trabalho em equipe, dizendo dessas 

interações ser “notória a raridade das situações de colaboração profissional, sendo 

possível, por isso, estabelecer uma distinção básica entre dois tipos de interacção 

profissional no ensino: as conversas entre colegas, mais comuns e frequentes e as 

atividades práticas conjuntas” (p.10)  

 O autor aponta que uma das dificuldades presentes no campo de investigação 

é referente à ausência de critérios claros para definir a colegialidade no ensino e os 

níveis de intensidade que ela pode assumir. Com base em sua investigação 

empírica, o autor diz perceber que “os professores estabelecem um conjunto 

relativamente diminuto de relações profissionais informais com seus colegas” (p. 66), 

confirmando assim, a tese do “isolamento” profissional. 

 

[...] nas relações profissionais orientadas para a acção conjunta, as relações 
que produziam contactos mais frequentes representavam uma clara minoria 
de todas as relações existentes, o que atesta a raridade, nestas escolas, 
dos modos de interacção colegial com uma componente de atividade 
conjunta.(p. 67) 
 

 No Capítulo III, denominado “A dimensão relacional das culturas de escola: 

uma perspectiva cultural”, o autor apresenta a instituição de ensino como unidade de 
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análise, onde vai aprofundar, por meio desta, o conhecimento das culturas 

profissionais dos professores, visto que, como o autor coloca, a atenção às culturas 

profissionais dos professores nunca foi tão evidente como na atualidade. 

 Neste momento, o autor deixa claro que defende um olhar mais global sobre as 

culturas apresentadas, ao invés de enfatizar as singularidades. Ele coloca seu olhar 

sobre as redes sociais, dizendo da possibilidade destas serem um campo para 

explorar as formas das culturas profissionais de professores. 

 

Olhar para o envolvimento interpessoal em temos de redes de relações 
constitui uma forma interessante de retratar estas situações relacionais 
diversas e socialmente significativas. Permite, também, um modo fascinante 
de representar a vida relacional dos professores nas escolas. (p. 73) 

 

 Para analisar a complexidade das culturas docentes nas escolas, Lima tem 

como ferramenta fundamental o estudo sobre as redes sociais que segundo ele, 

“oferece um conjunto rico e metodologicamente profícuo de técnicas que permitem 

abordar as três dimensões das culturas profissionais dos professores” (pg. 77). 

Essas três dimensões principais, Lima vai chamar de densidade, centralização e 

fragmentação. 

 A fragmentação das redes sociais visa investigar as suas propriedades 

estruturais, tendo em vista descobrir os subgrupos em que pode ser dividida, 

trazendo questionamentos que buscam compreender se os subgrupos formados no 

interior das escolas são de tal modo fragmentados que muitos docentes não 

conseguem se comunicar facilmente com os seus colegas, direta ou indiretamente e, 

se as culturas ditas colaborativas, são estruturalmente menos fragmentadas do que 

as individualistas. 

 O autor vai dizer ser possível ir além do estudo do isolamento ou 

fragmentação, que são características das culturas profissionais existentes. Ele vai 

identificar outros níveis de fragmentação mais profundos, que vai chamar de cliques 

profissionais de ensino, onde se incide sua atenção no desenrolar do próximo 

capítulo. 

 No capítulo IV, “Atomização e fragmentação das culturas profissionais no 

ensino”, Lima discorre mais profundamente sobre a questão da fragmentação das 

culturas, enfatizando que mais do que uma caracterização de personalidades, de 

características pessoais dos indivíduos, a fragmentação é uma situação que pode, 
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inclusive, estar associada a estruturas de comunicação da escola que coíbem 

atitudes dos professores de se aproximarem e aprenderem num espírito 

colaborativo. O autor vai se embasar em dados empíricos recolhidos das escolas 

que estudou para apresentar formas de fragmentação das culturas profissionais de 

professores, fundamentando-se nos conceitos de componente, que consiste em 

subgrupos de colegas conectados numa rede desconectada de laços colegiais e de 

clique que “inspira, desde há muito, o estudo dos subgrupos coesos existentes nas 

redes sociais” (p. 112), ambos conceitos representam importantes modalidades de 

fragmentação no ensino e, segundo o autor, “ajudam a perceber que o isolamento 

profissional no ensino não se resume a uma experiência meramente individual dos 

professores: as culturas das escolas caracterizam-se por outros níveis significativos 

de segmentação.” (p. 102) 

 Nestes capítulos, o autor vem caracterizando e discutindo as estruturas e os 

processos de trabalho que predominam nas culturas profissionais dos professores, 

tendo por base a informação quantitativa sobre o numero de contato que são 

estabelecidos entre os docentes, identificando assim as formas de relação ou 

isolamento destes profissionais, o que vai permitindo o arcabouço de suas 

conclusões em relação às escolas, enquanto culturas colaborativas. 

 No V e último capítulo “A experiência da colegialidade”, o autor apresenta uma 

análise da colegialidade com base no ponto de vista, das falas dos próprios autores 

(professores), enfocando as variações de contextos a que os profissionais estão 

inseridos e os significados que são dados à experiência dos docentes. No decorrer 

deste, o autor traz questionamentos entorno das mudanças bruscas que existem, 

quanto às práticas dos professores que já têm suas experiências de colegialidade, 

mas que ao mudarem o ano letivo, mudam suas práticas, tornando-as isoladas e 

ainda, traz os docentes estagiários que ainda não possuem experiência cumulativa 

que lhes permita contradizer a estrutura em que estão inseridos. 

 Combinando uma análise das redes sociais com os procedimentos qualitativos 

por meio da realização de entrevistas, Lima buscou desenvolver uma forma de 

abordar as culturas profissionais das escolas, de modo a descrevê-las como 

realmente são. 

  A leitura desta obra nos faz pensar sobre a importância do trabalho 

colaborativo nas escolas com vistas a obter um trabalho mais gratificante, positivo e 

efetivo aos professores, com consequências significativas aos seus alunos, como 
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coloca Lima. Portanto, a questão central abordada aqui, segundo o próprio autor, 

não é identificar o que falta aos professores para colaborarem mais, mas sim o que 

pode ser feito, ao que o autor destaca, 

 

Um alargamento mais significativo das áreas do currículo em que os 
docentes possam exercer a sua competência profissional; [...] a concessão 
de mais tempo e espaço para que este trabalho de colaboração se possa 
efetuar; e, a contratação de mais pessoal docente para as escolas, para 
substituir os colegas nas turmas, quando estes desenvolvem o trabalho 
colaborativo em interação com seus pares” (p. 184) 

 

 O autor nos faz refletir sobre as relações reais que existem nas escolas, 

enfatizando o “isolamento” profissional, de modo a pensar possibilidades de se fazer 

a escola espaços que ofereçam oportunidades para a interação colegial, permitindo 

que o trabalho seja eficaz, ajudando professores e alunos a desenvolverem-se e a 

atingirem as expectativas de um trabalho satisfatório. 

 

B.3  Pesquisa colaborativa 
 Assim como existe a formação colaborativa, existe também a pesquisa 

colaborativa, conforme aponta Giovanni; Guarnieri e Marin (2009) na obra “Pesquisa 

com professores no início da Escolarização”. Nesta, as autoras falam sobre a 

pesquisa colaborativa desenvolvida entre a universidade e a escola pública, 

destacando a importância deste trabalho em parceria. 

 A pesquisa apontada pelas autoras foi realizada numa escola de ensino 

fundamental I, que atendia crianças de 1ª a 4ª série e numa segunda escola, 

localizada no mesmo bairro, voltada para o atendimento de adolescentes no ensino 

fundamental II, de 5ª a 8ª série, ambas em parceria com um grupo formado por 

professores pesquisadores e estagiários da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP), onde debruçaram-se a este projeto de investigação e ação colaborativas, 

sendo que “A intenção inicial, e de grande amplitude era a de promover e investigar 

o desenvolvimento profissional dos professores e, por meio dele, buscar algumas 

transformações nas escolas dessa região, que atendem população de baixa renda.” 

(GIOVANNI; GUARNIERI E MARIN, 2009, p. 8). 

 Vale ressaltar a estrutura geral do projeto que consistia em quatro grandes 

fases, iniciando no ano de 1996 a fase exploratória, seguida da fase diagnóstica, 

fase de problematização das informações sobre a escola e sobre a prática dos 
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professores, e, então, a fase de elaboração do projeto pedagógico e sua 

implementação. 

 O projeto teve duração de quatro anos, tendo como subtemas: Formação, 

Investigação e Inovação. 

 Com o intuito de destacar a importância da colaboração à formação, para esta 

pesquisa tomou-se a primeira parte deste trabalho, composta por seis capítulos, os 

quais abordam “aspectos de fundamentos dessa modalidade de pesquisa, sua 

interface com o subtema formação e análise desses fundamentos e do desenrolar 

dessa pesquisa com professores apontando ganhos e dificuldades” (GIOVANNI; 

GUARNIERI E MARIN, 2009, p. 10). 

 A autora Luciana Maria Giovanni (2009), em seu capítulo “O papel dos 

professores e dos pesquisadores: um desafio no processo de pesquisa 

colaborativa”, fala sobre a importância dessa, destacando a relevância da parceria 

entre a universidade e a escola pública. Ela elenca então (p. 20 e 21), as principais 

características que definem o paradigma da pesquisa colaborativa, sendo essas: 

 pesquisadores e práticos trabalham juntos em todas as fases da investigação; 

 o esforço de pesquisa focaliza tanto as questões práticas da escola real, 

quanto os problemas teóricos; 

 há um processo de crescimento e respeito mútuo entre todos os participantes; 

 a atenção de todos se volta tanto para a pesquisa, quanto para a 

implementação resultante do processo de investigação; 

 criar estrutura que facilite, para os professores, reflexão e ação sobre as 

desordens do ensino e os problemas escolares; 

 a estrutura colaborativa une os professores, encoraja novas interações, gera 

possibilidades de professores assumirem novos papéis e exibirem lideranças; 

 os problemas que ocorrem com professores em suas escolas se revelam 

muito mais neste tipo de pesquisa, do que na tradicional; 

 a pesquisa colaborativa legitima conhecimento prático dos professores e sua 

definição dos problemas, tanto para a pesquisa, quanto para o desenvolvimento 

profissional da equipe; 

 tanto o processo de interação do grupo, quanto o conteúdo do que é 

aprendido, estreita a lacuna entre “fazer pesquisa” e “implementar achados de 

pesquisa”; 
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 desenvolvimento de staff da escola e do professor estão rigorosamente 

relacionados; 

 os professores tornam-se mais atentos à necessidade de melhoria, quando se 

viabiliza para eles e com eles a análise e a observação de seu próprio perfil; 

 os professores aprendem apoiados na delimitação e solução de problemas, 

por meio da reflexão sobre seus sucessos e fracassos. 

 A autora destaca a postura colaborativa como marca prioritária nesse tipo de 

pesquisa, o compromisso que se estabelece entre todos os participantes, com a 

mudança da realidade em estudo e não só com sua interpretação. 

 Tem grande valia dar ênfase ao que a autora diz sobre o termo colaboração, 

que muitas vezes é confundido ou ainda, apresenta diferenças entre as expectativas 

apresentadas pelos profissionais da universidade e as expectativas apresentadas 

pelos profissionais da rede de ensino. A autora aponta que, 

É exatamente no âmbito dessas imprecisões que se revela o principal 
desafio, hoje, em relação a projetos de pesquisa colaborativa. 
Frequentemente tenho me deparado em bancas examinadoras de mestrado 
e doutorado com relatos de pesquisa que se autodenominam 
indistintamente pesquisa-ação, pesquisa colaborativa ou pesquisa-ação 
colaborativa, revelando que não só confundem e desconhecem tais 
concepções e modalidades de pesquisa, mas que também, muitas vezes, 
se constituem em relatos analíticos de práticas profissionais bem sucedidas 
do próprio autor da tese ou dissertação, ou revelam uma enorme confusão 
entre dois processos distintos em seus objetivos, dinâmicas e resultados: 
pesquisa com professores e ações de formação continuada no interior da 
escola. Em qualquer dos casos os trabalhos se constituem em relatos da 
intervenção ou ação realizada, sem atentar para os objetivos da pesquisa 
que também deveriam estar orientando o processo, ou para o fato de que,  
num projeto de pesquisa colaborativa ou mesmo de pesquisa-ação no 
interior das escolas, as situações de intervenção é que geram os dados e 
permitem investigar as dimensões da realidade estudada, que com qualquer 
outro tipo de metodologia não poderiam ser obtidas. (...) Bons projetos de 
formação continuada de professores podem e devem ocorrer no interior das 
escolas sem, necessariamente, ser transformados em projetos de pesquisa. 
(GIOVANNI, 2009, p. 22 e 23) 

 

 Os apontamentos da autora vão ao encontro de Lima (2002), quando enfatiza o 

problema teórico da falta de clareza conceptual em relação ao termo colaboração, 

conforme apontado no subcapítulo desta pesquisa, anterior a este. Faz-se relevante 

também o comparativo entre a observação de Giovanni (2009) quanto à participação 

do grupo, quando da ação colaborativa. A autora destaca o envolvimento de todos 

os participantes, voltados a “uma ação relacionada à resolução de um problema 

coletivo, percebido como prioritário e merecedor de investigação e estudo”, isto 

significa que, 
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(...) dois tipos de objetivos devem ficar delineados: objetivos de pesquisa 
ou de conhecimento e objetivos de ação ou voltados para a prática. 
Enquanto parceiros, coautores da pesquisa, desde a definição de seus 
objetivos, todos os participantes se tornam responsáveis pela sua 
consecução. (GIOVANNI, 2009, p. 29 e 30) 

  

 Daí a interface com Lima (2002), quando aponta a importância de 

examinarmos aquilo que os professores pensam e os laços interactivos qu 

constroem e sustentam com seus colegas nos locais de trabalho. Segundo o autor, 

Actualmente, uma das dificuldades com que o campo da investigação 
educacional se debate é a ausência de critérios explícitos que permitam 
construir uma definição operacional da colegialidade no ensino e 
caracterizar os diferentes níveis de intensidade que ela pode assumir. 
(LIMA, 2002, p. 51) 

 

 Giovanni (2009) tece comentários fundamentais sobre o envolvimento dos 

professores e a adesão ao tipo de pesquisa, investigação à parceria realizada entre 

a universidade e a escola da rede. Ela aponta esta adesão como problema, visto 

que aceitar tal projeto implica a ideia de mudança para um padrão colaborativo de 

trabalho, com novos hábitos profissionais, conforme coloca a autora, destacando 

ainda como ameaçadora para muitos profissionais as ações que envolve tão 

trabalho, bem como “retomar leituras e estudos, expressar ideias por escrito (...) 

ouvir e esperar pelo outro, aceitar ideias divergentes, falar sobre o próprio trabalho, 

expor ideias, revelar dúvidas...” (p. 30) 

 Segundo a mesma autora, os professores que prontamente se envolvem tem 

em si um contexto profissional de origem determinante, ou seja, 

 

Experiências de trabalho coletivo anteriores tornam esses professores 
receptivos à nova proposta de trabalho. Inúmeros estudos têm indicado que 
‘um clima escolar encorajador’ para investigar, trocar ideias, expressar 
opiniões, participar, afeta positivamente os profissionais inclinados a 
participar de projetos dessa natureza... (GIOVANNI, 2009, p. 31) 

  

 Visto que tratamos os projetos escolares como de grande importância para que 

os professores possam criar ou recriar sua prática e experiência, partindo de suas 

reais necessidade e a de seus alunos, torna-se imprescindível a esta pesquisa, as 

colocações de Elliott (1998) apud Giovanni (2009, p. 32) a respeito da “importância 

de contextos escolares nos quais os professores tenham a liberdade de 

experimentar e criar novas práticas” tratando esta como fundamental à garantia de 
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um contexto de trabalho coletivo em busca de soluções e mudanças, mesmo 

quando o grupo de pesquisadores estão distantes da escola. 

 

Penso que é esse, justamente, o ponto de vista mais frágil deste trabalho: 
lidar com a dificuldade de se criar e de se manter constantes nas escolas, 
ambientes de liberdade e autonomia profissional. Com raras exceções, as 
escolas encontram-se mergulhadas numa rede de relações hierárquicas, 
marcadas pelo autoritarismo dos dirigentes. Estratégias de 
acompanhamento dificilmente funcionam já que, tanto nas escolas, quanto 
na universidade, o trabalho cotidiano é muito marcado pela burocracia. 
Raramente o processo pedagógico toma forma de ação coletiva, ocupando 
espaço e tempo das equipes de trabalho. Lieberman (1992) alerta para a 
importância de se conciliar tempo colaborativo e tempo burocrático em cada 
uma das instituições, como forma de se neutralizar aqueles que se 
manifestam a respeito desse tipo de trabalho como ‘reuniões que só 
ocupam salas e tomam tempo’ ou ‘que não levam a nada, só a mais 
reuniões’. (GIOVANNI, 2009, p. 32) 

  

 Sob a mesma obra, Marin e Guanieri (2009) indicam em seu capítulo, cujo 

título “Pesquisando com professores em duas modalidades de pesquisa 

colaborativa”, reflexões resultantes de comparações entre duas situações de 

pesquisa marcada pela colaboração e ação realizadas pela equipe, conforme 

apontam as autoras. As autoras se voltam a uma concepção que integra a pesquisa 

com e por professores, não separando professores e pesquisadores. “(...) 

concebemos o professor como parceiro, protagonista e não apenas como informante 

ou destinatário.” (MARIN; GUANIERI, 2009, p. 37) 

 As autoras apresentam em seu capítulo, pesquisas desenvolvidas fora da 

escola, com projetos que envolveram pesquisadores da universidade e professores 

de escolas públicas em Araraquara, SP, dando-se a participação desses professores 

por envolvimento voluntário, decorrendo a adesão de acordo com a disponibilidade 

dos professores para participarem das atividades coletivas, ditas fundamentais nos 

projetos, que aconteciam na universidade (UNESP) e, às vezes, em locais cedidos 

pelo órgão oficial da rede estadual sediado no município, conforme indicam as 

autoras.  

 “As informações para nossos estudos eram obtidas por meio de questionários e 

registros dos debates e problematizações nas reuniões coletivas, com alguns 

registros feitos pelos próprios professores e alguma produção plástica.” (MARIN; 

GUANIERI, 2009, p. 40). Tais registros eram advindos da reflexão dos professores 

sobre o próprio trabalho em outros focos, contudo, vale salientar que as autoras 

observaram o quanto os debates coletivos eram produtivos, em contrapartida, o 
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quanto perdiam essa característica coletiva quando os professores retornavam às 

suas escolas de origem, devido a inúmeros fatores, de ordem pessoal ou contextos 

escolares a qual estavam inseridos, conforme colocação das autoras. 

 Outra grande experiência apresentada pelas autoras deu ênfase às pesquisas 

realizadas dentro da escola, tendo como plano a centração na escola, daí “pesquisa 

com professores dentro da escola”. O projeto também obteve informações para 

estudo com focos similares à pesquisa apresentada anterior a esta, incluindo a esta 

entrevistas com professores e alunos. 

 

Tal ampliação foi considera fundamental para o conhecimento do aluno e 
sua visão sobre o processo educativo e a escola; obter informações sobre 
aspectos gerais em relação aos professores, sua formação, a trajetória 
profissional e algumas informações iniciais sobre as concepções dos 
professores [...] documentos sobre a escola, registros de outas situações do 
dia a dia escolar – participação em reuniões de Horário de Trabalho 
Pedagógico Coletivo, Conselho de Escola, reuniões de pais com 
professores e reuniões de Associação de Pais e Mestres – assim como 
vivências dos ambientes escolares [...] Tais situações, [...] marcam a 
diferença em relação à modalidade de pesquisa com professores fora da 
escola. (MARIN; GUANIERI, 2009, p. 42) 

   

 A participação dos professores neste projeto também deu-se de maneira 

voluntária, de acordo com a disponibilidade de horários para o trabalho individual e 

coletivo fora dos períodos letivos. 

 Assim, as pesquisadoras delineiam as similaridades e diferenças marcadas 

nestas duas experiências, destacando a conduta dos professores. A este respeito, 

MARIN e GUANIERI (2009, p. 45) afirmam que “verifica-se a presença de 

características no projeto dentro da escola e inexistentes no tipo de projetos 

realizados fora da escola”, ao que as autoras identificaram quando do projeto dentro 

da escola, a presença de uma rede paralela de informações, como por exemplo, 

“conversas paralelas não ligadas diretamente ao debate em curso (...)” (idem) e 

outras situações que as conduziram a um aprofundamento de estudo sobre a 

conduta do grupo, levantando questionamentos, como: 

 

São efeitos de uma situação de investigação centrada na escola com 
professores que não possuem outros espaços para trocas coletivas? Será 
decorrência do clima menos tenso e mais colaborativo das reuniões quando 
organizadas pela equipe técnica da escola? Serão decorrências da 
ausência de oportunidades para trocas em vista de necessidades da vida 
diária da escola e não presentes na outra modalidade de investigação? Ou 
serão sinais de desinteresse ou dificuldade de compreensão sobre a 

temática em pauta? (MARIN; GUANIERI, 2009, p. 45) 
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  Para as autoras os professores foram seus principais parceiros, contudo 

houve nuances no cotejo das duas modalidades apresentadas, já que no projeto fora 

da escola, “as condutas eram eminentemente verbais, sem interferência de uns 

professores sobre os outros como forma de enfrentamento” (MARIN; GUANIERI, 

2009, p. 46), enquanto que no projeto centrado da escola, “pudemos verificar 

condutas em situação coletiva, configurando-se uma rede conflitante de 

informações, expressa pelo confronto de manifestações.” (idem) 

 Nessas observações feitas pelos pesquisadores, principalmente as que as 

autoras citam como manifestações não verbais, expressas por olhares cruzados, 

risos apertados, entre outras manifestações são para elas oportunidades em que se 

flagram características da cultura escolar. 

 Fundamental tais observações das autoras, para darmos destaque à 

comparação de suas colocações aos momentos de Aula de Trabalho Pedagógico 

Coletivo (ATPC) apontados nesta pesquisa como improdutivo às formações dos 

professores. 

 Contudo, entre essas características marcantes no processo da pesquisa, as 

autoras consideram que “Questionar o próprio trabalho e suas condições, sobretudo 

em situações coletivas e públicas, constitui ameaça a quem quer permanecer na 

profissão” (MARIN; GUANIERI, 2009, p. 48) 

 Giovanni (2009) traz na obra o potencial didático-formador da pesquisa 

colaborativo, dizendo das dificuldades encontradas em estabelecer e manter 

relacionamentos colaborativos entre as escolas e as universidades. A autora afirma 

que além dessas dificuldades, há que se considerar que, mesmo meio aos esforços 

a este fim, nem sempre os resultados ou efeitos serão coincidirão com os desejados. 

Contudo, a teoria aponta o quanto esta parceria entre universidade e escola traz 

ganhos efetivamente maiores do que perdas. A autora destaca, 

 

O que diferencia a pesquisa colaborativa de outros tipos de parceria é, 
sobretudo, o caráter de participação e colaboração de que se reveste. É a 
presença, em todas as etapas do processo, de membros representativos da 
situação em estudo, com o objetivo de intervir sobre essa mesma situação, 
considerada insatisfatória, merecedora de estudos e de investigação para a 
busca de soluções e mudanças. (GIOVANNI, 2009, p. 55) 

 

 A autora aponta o quanto essas relações de envolvimento e cooperação que se 

estabelecem entre pesquisadores e professores das escolas tornam-se 
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significativas, assumindo “um caráter potencialmente didático”, que segundo a 

autora diz dos resultados que se dão num processo de investigação, de ensino e 

aprendizagem ao grupo envolvido, à medida que coloca todos os participantes 

igualmente responsáveis pelo processo de resolução de problemas e mudanças, 

integrando, ao mesmo tempo, conforme autora: investigação, ensino e 

aprendizagem. Para a autora, as situações possibilitadas por este envolvimento dos 

atores são situações de natureza didática. 

 

[...] Nelas há quem ensine, há quem aprenda, há conteúdos a serem 
ensinados e/ou aprendidos, há objetos de estudo a serem investigados e há 
escolha de procedimentos específicos para que tudo isso ocorra. Estão 
voltadas para ambientes concretos, dentro de contextos institucionais e 
sociais que lhes dão identidade. Por isso mesmo, não são situações 
neutras, mas têm um caráter ou direção política, seus conteúdos e ações 
precisam gerar uma prática transformadora. (GIOVANNI, 1994, apud 
GIOVANNI, 2009, p. 57) 

 

 A autora observa o quanto estas situações de pesquisa e de intervenção, 

podem, à medida que envolve os sujeitos pesquisadores e professores das escolas, 

permitir que esses professores reconheçam as contradições existentes no seu dia a 

dia, compreendendo-as como parte de uma estrutura social, permitindo-lhes suscitar 

ações transformadoras sobre suas próprias percepções, conforme coloca a autora. 

 Contudo, Giovanni (2009, p. 58) ainda coloca que “o potencial formativo das 

situações geradas pela pesquisa colaborativa é algo a ser intencionalmente 

buscado”, sendo destacado pela autora o compromisso acordado entre os 

profissionais envolvidos e a tarefa coletiva. 

 Assim, Giovanni (2009), aponta questões que permeiam os resultados da 

realização com projetos colaborativos, inquirindo “O que a participação em projetos 

colaborativos “ensina” aos professores e à escola? E ainda, “Que mudanças 

ocorrem na prática dos professores e no cotidiano da escola como decorrências do 

Projeto?” 

 Giovanni (2009) vai dizer do quanto este trabalho colaborativo, bem como o 

trabalho de promover o estudo e reflexões sobre a prática profissional, quando 

levado a efeito é um processo complexo, visto que “as mudanças parecem sofrer 

interferências de várias naturezas, que as tornam, muitas vezes, bem concretas, 

outras vezes, bem sutis.” (p. 59), assim como, vai dizer também do quanto, 
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[...] investir no desenvolvimento profissional dos professores como 
estratégia para se obter mudanças na escola – é possível observar, 
claramente, tanto um processo de resistência das professoras às 
mudanças, quanto um movimento de reinvindicações de mudanças que, 
com certeza, já são decorrências de uma autoimagem profissional 
fortalecida nas professoras (GIOVANNI, 2009, p. 59) 

 

 Contudo, a autora aponta como sendo muitas as repercussões das atividades 

de pesquisa e intervenção realizadas na escola onde desenvolveram o projeto, ao 

longo dos quatro anos de pesquisa (1996-2000), onde foi investido esforços na 

elaboração e implementação do Projeto Pedagógico da Escola. 

 

Os professores, de modo geral, se vêem cada vez mais alijados das 
decisões no interior de suas escolas. A parceria de que falamos aqui pode 
gerar oportunidades de romper com essa situação. A reflexão que os 
projetos em parceria colaborativa propiciam, constitui um poderoso desafio 
à capacidade dos professores de se articular e de se mobilizar como 
membros de um grupo de estudos, de uma equipe escolar e de uma 
categoria profissional. (GIOVANNI, 2009, p. 66) 

 

A autora aponta como consequência deste trabalho, assim como respostas às 

questões apresentadas acima, o resultado de situações de natureza didático 

formativa, tanto aos professores, como à escola como um todo, bem como a 

melhora e benefícios advindos das ações e reflexões dos professores quanto às 

suas práticas, o entusiasmo dos professores quando da elaboração de registros, o 

destaque de suas próprias práticas, enquanto professores, aos pontos fortes e 

fracos específicos do seu trabalho, a busca dos profissionais do ensino em superar 

as dificuldades e obstáculos, por eles mesmos elencados, a sinalização de maior 

envolvimento da equipe, como benefícios ao próprio desenvolvimento profissional. 
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CAPÍTULO 2 - Formação de professores: Considerações teóricas 

2.1  Formação e Desenvolvimento Profissional Docente 
 

“É verdade que os professores estão sempre presentes em todos os 
discursos sobre a educação. Por uma ou outra razão, fala-se sempre deles. 
Mas muitas vezes está-lhes reservado o “lugar do morto”. (NÓVOA, 1999, 
pg. 10) 

 

 

 A profissão professor tem sido, nas últimas décadas, alvo de discussão 

constante, especialmente no final dos anos 90, quando todos os governos tanto do 

Brasil, como do exterior, os documentos nacionais e internacionais e as políticas 

nacionais de educação começaram a enfatizar a importância de investimento na 

formação continuada de professores. 

 De acordo com esses documentos, com os discursos e a própria literatura 

sobre o tema, a importância de se falar sobre a profissão, dando enfoque à 

formação se dá em primeiro lugar à alegada deficiência da formação inicial. Os 

discursos tem apontado que esta não dá conta de todos os conteúdos e de todos os 

elementos que os professores vão enfrentar quando chegarem na sua prática 

pedagógica. Um dos argumentos que leva a isto é o fato de que a formação inicial é 

muito centrada na teoria. E a esse argumento vale trazer à tona o estudo da 

Bernadete Gatti (2008), que fala do quanto nas licenciaturas da Pedagogia no Brasil 

é atribuído um peso muito maior para a parte teórica, do que para a parte prática, o 

que causa uma enorme defasagem na formação inicial do professor. 

 

Na análise realizada sobre o conteúdo das ementas, verifica-se no entanto, 
que as disciplinas que compõem a segunda categoria – “Conhecimentos 
relativos à formação profissional específica” – também têm em seus 
conteúdos uma predominância de aspectos teóricos, aqueles que 
fundamentam as teorias de ensino nas diversas áreas, contemplando pouco 
as possibilidades de práticas educacionais associadas as esses aspectos. 
As disciplinas deste grupo trazem ementas que registram preocupação com 
as justificativas sobre o porquê ensinar, o que, de certa forma contribuiria 
para evitar que essas matérias se transformassem em meros receituários. 
Entretanto, só de forma muito incipiente registram o quê e como ensinar. 
(GATTI, 2008, p. 20 e 21) 

  

 Em segundo lugar, destaca-se o fato de que as redes de ensino, tanto pública, 

quanto particulares têm proposto e levado a efeito modificações em seus currículos 

e, quando isso ocorre, modifica-se a metodologia, a forma de avaliação, os 
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conteúdos, consequentemente, ocorre mudanças para a atuação dos professores, 

sendo necessário investimento nas formações para trazer os professores para suas 

necessidades mais imediatas, ou seja, devido a esta perspectiva, as formações 

continuadas tem sido elaboradas. 

 O terceiro fator provem da argumentação dos documentos internacionais que 

fazem um balanço das avaliações externas, dizendo o quanto bons professores 

influenciam em bons alunos. Constrói-se nestes documentos um consenso acerca 

da afirmação de que nos países em que a formação dos professores é mais efetiva, 

em que os professores têm melhores salários, melhores condições de trabalho, 

melhor formação, um ambiente de trabalho mais positivo, uma rede de contatos em 

seu trabalho mais promissora, mais incentivadora, os alunos desses professores se 

saem melhores nos testes. 

 Olgaises Maués (2011), sobre a Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), diz exatamento isto, 

 

A qualidade do corpo docente é um fator de primeiro plano, quando um 
país, qualquer que seja, aspira a excelência de seu sistema educacional. Os 
professores constituem o centro do sistema escolar, e as pesquisas mais 
diversas confirmaram quanto a qualidade dos professores conta na 
aquisição dos alunos. É por isso que os poderes públicos levam tão a sério 
a melhoria da qualidade dos professores, para assegurar que todos os 
alunos se beneficiem de um bom ensino. (MAUÉS, 2011, p. 77) 

 

 Essas justificativas quanto à importância de investigar a profissão e a formação 

continuada de professores, tem sido matéria não apenas dos documentos 

internacionais ou de políticas públicas no Brasil e no mundo, mas também tem 

ganhado, nas últimas décadas, um peso muito grande nas discussões acadêmicas 

e, desta forma, muito se têm produzido sobre o tema. Em se considerando, por 

exemplo, a produção sobre o tema em dissertações e teses, percebe-se que as 

pesquisas buscam trazer a experiência e os problemas dos professores em sala de 

aula para serem discutidos, estudados e para produzir conhecimentos sobre esse 

saber em sala de aula, da escola. 

 Contudo, antes de aprofundarmos na formação de professores propriamente 

dita, há que se pensar no processo histórico de profissionalização dos professores, 

como sugere Nóvoa (1999), no capítulo intitulado O passado e o presente dos 

professores, visto que “o processo histórico de profissionalização do professorado 
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(passado) pode servir de base à compreensão dos problemas actuais da profissão 

docente (presente).” (p.14) 

 Segundo o autor, houve um período importante na história da educação e da 

profissão docente que se deu na segunda metade do século XVIII, quando  a 

preocupação estava em definir como deveria ser o professor formado pelo Estado e 

para as escolas do Estado. 

 A busca por esse perfil de professor ocorre em um movimento de estatização 

do ensino, que de acordo com Nóvoa, substituiu o corpo de professores religiosos 

por um corpo de professores laicos, tornando o “ser professor” um ofício, uma 

profissão.  

 No período do século XVIII, começa a haver uma preocupação com a 

educação, com o papel da escola, afinal o povo precisa ser educado e é a escola 

pública que vai assumir este papel. O trabalho necessita de um trabalhador 

minimamente qualificado e esse papel será atribuído à escola – pública, que agora 

aparece não mais sob tutela da igreja, mas em poder do Estado. 

 A partir de então, os professores passam a ter presença mais ativa na 

educação, produzindo assim um corpo de saberes e de técnicas e um conjunto de 

normas e valores. 

 
 
 A elaboração de um corpo de saberes e de técnicas é a consequência 
lógica do interesse renovado que a Era Moderna consagra ao porvir da 
infância e à intencionalidade educativa. Trata-se mais de um saber técnico 
do que de um conhecimento fundamental, na medida em que se organiza 
preferencialmente em torno dos princípios e estratégias de ensino [...] 
 
 A elaboração de um conjunto de normas e de valores é largamente 
influenciada por crenças e atitudes morais e religiosas. A princípio, os 
professores aderem a uma ética e a um sistema normativo essencialmente 
religiosos; mas, mesmo quando a missão de educar é substituída pela 
prática de um ofício e a vocação cede o lugar à profissão, as motivações 
originais não desaparecem. (NOVOA, 1999, p. 16) 

 

 O Estado passa a delinear um modelo de professor, ele é quem vai dizer quem 

pode e quem não pode atuar na profissão, a quem será concedido a licença para 

lecionar, ou seja, a licenciatura. Desta forma, institui os professores como um corpo 

profissional, com hierarquização, homogeneização e unificação desses profissionais, 

atribuindo-lhes relevância e ascensão social. 
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[...] os professores têm uma presença cada vez mais ativa (e intensa no 
terreno educacional: o aperfeiçoamento dos instrumentos e das técnicas 
pedagógicas, a introdução de novos métodos de ensino e o alargamento 
dos currículos escolares dificultam o exercício do ensino como actividade 
sencundária ou acessória. O trabalho docente diferencia-se como “conjunto 
de práticas”, tornando-se assunto de especialistas, que são chamados a 
consagrar-lhes mais tempo e energia. (NOVOA, 1999, p. 16) 

 

 O Estado vai dando a forma da Profissão Professor, instituindo normas e 

procedimentos, vai dizendo de tudo o que o sujeito professor pode ser e fazer. 

Assim, a partir do final do século XVIII não é permitido ensinar sem a licença, sem a 

autorização do Estado, que só é concedida àqueles que atendam aos requisitos e 

condições impostas pelo mesmo. 

 

A criação desta licença (ou autorização) é um momento decisivo do 
processo de profissionalização da atividade docente, uma vez que facilita a 
definição de um perfil de competências técnicas, que servirá de base ao 
recrutamento de professores e ao delinear de uma carreira docente. [...] As 
dinâmicas de afirmação profissional e de reconhecimento social dos 
professores apoiam-se fortemente na consistência desse título, que ilustra o 
apoio do Estado ao desenvolvimento da profissão docente (e vice-versa). 
(NÓVOA, 1999, p. 17) 

 
 É no século XIX, segundo o autor da mesma obra, que a escola também ganha 

grande destaque e passa a ser procurada pela sociedade, que busca nela elevação 

social. Nesse contexto, surge então as Escolas Normais, que darão uma formação 

mais específica aos professores, cujo objetivo será ensinar a ser professor. Neste 

período, os professores são muito valorizados, agora não mais com a função 

civilizadora e moral da igreja, mas como funcionários do Estado e, 

consequentemente, sobressaindo neles os interesses do mesmo e seu controle. 

 No entanto, a segunda metade do século XIX aponta ambiguidades do estatuto 

dos professores, reforçando a feminização e o isolamento social, de acordo com 

Nóvoa (1999). 

 

[...] não são burgueses, mas também não são do povo; não devem ser 
intelectuais, mas têm de possuir um bom acervo de conhecimentos; não são 
notáveis locais, mas têm uma influência importante nas comunidades; 
devem manter relações com odos os grupos sociais, mas sem privilegiar 
nenhum deles; não podem ter uma vida miserável, mas devem evitar toda a 
ostentação; não exercem o seu trabalho com independência, mas é útil que 
usufruam de alguma autonomia. (p. 18) 

  

 Mas é no início do século XX que se inicia um prestígio dos professores pelas 

ações das Associações Profissionais de Professores e a partir da adesão coletiva a 
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um conjunto de normas e valores. “A escola e a instrução incarnam o progresso: os 

professores são os seus agentes. A época da glória do modelo escolar á também o 

período de ouro da profissão docente” (NÓVOA, 1999, p. 19) 

  A obra de Nóvoa apresenta um modelo de análise do processo de 

profissionalização do professorado em torno de quatro etapas, duas dimensões e 

um eixo estruturante que permitem verificar o quanto, nos anos vinte, os professores 

estavam confortáveis no seu estatuto socioeconômico. Contudo, essa consolidação 

do corpo docente passa a ser vista como uma ameaça aos interesses dos atores 

que ocupam o campo educativo, ou seja, o Estado, a igreja, as famílias etc. Além 

disso, o autor coloca também as muitas divisões do movimento associativo dos 

professores como tensões e processos contraditórios que vão causando a 

desprofissionalização daquele retrato profissional ao quais os docentes se 

encontravam. 

 Antonio Nóvoa aponta para a reforma de 1986, a qual teve a aprovação de 

bases do sistema educativo português. Nessa reforma, ficou instituído a 

necessidade de se formar um grupo de estudo sobre a formação de professores, 

“com um acentuar do fosso que separa actores e os decisores”, conforme se 

expressa o autor (p.21) .  

 Nóvoa (1999) ainda aponta, como característica dessa proletarização da 

profissão docente, 

[...] a expansão escolar e o aumento do pessoal docente, bem como uma 
relativa incerteza face às finalidades e às missões da escola e ao seu papel 
na reprodução cultural e na formação das elites, [...] por último, certas 
correntes pedagógicas e a consolidação de um grupo cada vez mais 
numeroso de especialistas pedagógicos, como factores que tendem a 
ocupar margens de competência dos professores. (p. 21) 

  

 Apesar da importância que se dá hoje à formação dos professores, Nóvoa 

(1999) aponta para uma análise da profissão docente que vai dizer do quanto os 

professores não são valorizados, duma crise que se arrasta há anos, provocando o 

mal-estar que atinge o professorado, causando desmotivação, insatisfação, o não 

investimento, a falta de reflexão crítica, indisposição e outros sentimentos de 

autodepreciação.  

 Contudo, para ele, há outro lado da história que mostra que o prestígio da 

profissão docente permanece intacto, fazendo com que as sociedades 

contemporâneas tenham compreendido que há necessidade de importantes 
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investimentos na educação e, portanto, à situação da crise da profissão docente, 

bem como à sua formação se tem dado maior ênfase e por isso, muito vem sendo 

discutida pelos teóricos contemporâneos. 

 Nóvoa aponta que “o ensino não sofreu transformações estruturais tão 

significativas como as de outras profissões” (p. 23), visto que essas se organizaram 

por corporações de ofício, ou seja, as próprias profissões se organizaram 

internamente, definindo o que iriam fazer, com base em quais conhecimentos, o que 

precisavam para ser formados, onde atuariam ou não, diferente dos professores que 

foram organizados, estavam antes sob a tutela da igreja e passaram então, sob a 

tutela do Estado. .  

 No entanto, para o autor há que se romper com a lógica estatal da educação, 

visto que o papel do Estado encontra-se esgotado. Ao longo do texto de Nóvoa é 

possível perceber uma tendência político-econômica de diminuição do tamanho do 

Estado. Provável que estejamos próximos ao fim do monopólio estatal sobre a 

educação, marcadamente entre os séculos XVIII e XX “os homens da 

“descolarização” já tinham anunciado este desfecho, ainda que contrariamente às 

suas previsões, não estejamos a escaminhar-nos para uma “sociedade sem 

escolas”, mas antes para a definição de novos poderes e regulações no seio das 

instituições escolares.” (NOVOA, 1999, p. 23). 

 Na obra Profissão Professor, Nóvoa vai tratar os dilemas e problemas atuais 

dos professores, adotando um modelo de análise do processo histórico de 

profissionalização, comparativo à atualidade a que os professores se confrontam, 

como a dupla jornada para complemento dos salários, a exemplo. O autor situa, 

como ideal, o exercício como atividade principal da profissão docente, trazendo a 

importância de se dedicar atenção ao trabalho de pensar no trabalho, ou seja, “às 

tarefas de concepção, análise, inovação, controlo e adaptação” (p. 24). 

 Ele coloca como inadequado o acesso às escolas de formação de professores, 

visto que favorecem a entrada de pessoas que não se identificam com a profissão e 

que não se realizam com a mesma ou que estão nela como “passagem pelo ensino”, 

enquanto não encontram coisa melhor, como aponta o autor, o que dificulta um 

trabalho coletivo ou colaborativo. 

 Para Nóvoa, os docentes devem adquirir uma maior autonomia na gestão de 

sua própria profissão, já que essa autonomia “se limita apenas à sala de aula”. Ele 

aponta a licenciatura pelo Estado uma questão a ser revista, visto que, apesar de ter 
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sido uma conquista histórica da categoria, esta subordina a autonomia docente às 

autoridades estatais. Segundo ele, há que se romper com a visão funcionarizada do 

professorado, pois considera importante a presença do Estado no ensino, não como 

burocracia regulamentadora, mas de forma a assegurar a equidade social e serviços 

de qualidade, bem como cumprir com um papel supervisor numa lógica de 

acompanhamento e de avaliação reguladora. 

 Há que se criar instituições específicas para a formação de professores que 

integrem (Elliot, 1991, p. 310 apud Nóvoa, 1999, p. 26): “contexto ocupacional; 

natureza do papel profissional; competência profissional; saber profissional; natureza 

da aprendizagem profissional; currículo e pedagogia”, níveis que o autor aponta 

como necessidades, as quais, tanto universidade, quanto escolas não são capazes 

de responder a elas isoladamente. 

 Continuadamente, o autor traz a constituição de associações profissionais de 

professores como alternativa possível para responder às novas necessidades 

organizativas dos professores. 

 

A reconfiguração da profissão docente e o desenvolvimento de 
comunidades escolares autônomas constituem condições necessárias ao 
aparecimento de um novo associativismo docente, agente colectivo de um 
poder profissional cuja legitimidade não reside apenas numa delegação de 
competências do Estado. (NÓVOA, 1999, p. 27) 

 

 O processo histórico de profissionalização do professorado vai se configurando 

e os elementos vão sendo agregados para que se configure a categoria profissional. 

 Nóvoa dá enfoque ao saber dos professores, destacando como um dos 

principais capítulos da história da profissão docente. Ele traz questionamentos sobre 

esse ou esses saberes “os professores são portadores (e produtores) de um saber 

próprio ou são apenas transmissores (e reprodutores) de um saber alheio? O saber 

de referência dos professores é, fundamentalmente, ou técnico? 

 O que se tem observado, de acordo com Nóvoa é uma oscilação entre os pólos 

metodológico, disciplinar e científico. Ora o saber é técnico, operacional, da prática, 

da metodologia e da didática, sem ligação com a epistemologia, tanto da 

aprendizagem, como dos próprios conteúdos; ora esse saber fundamental, que diz 

respeito aos conhecimentos fundamentais da educação, a história, a filosofia, 

psicologia, sociologia, antropologia, a legislação, a política. 
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 A formação dos professores então tem oscilado ora um saber técnico, ora um 

saber fundamental e não se encontrou ainda um equilíbrio quanto a isso. 

 Para que se configure a docência como categoria profissional, o autor aponta 

que são necessários para tanto: (1) ter um corpo de saberes indispensáveis para 

embasar sua prática, (2) sua formação (práticas e valores); (3) as práticas desses 

professores tem que ter uma uniformidade para que se configure como categoria 

profissional; (4) um estatuto identitário, ou seja, os professores tem determinadas 

características, moldes de ser, valores, normas e condutas; (5) essa profissão passa 

a exercer uma função social em uma instituição específica, que vai ser a escola.  

 Para Nóvoa (1999, p, 29), 

 
Os professores têm de reencontrar novos valores, que não reneguem as 
reminiscências mais positivas (e utópicas) do idealismo escolar, mas que 
permitam atribuir um sentido à acção presente. Por outro lado, precisam de 
edificar normas de funcionamento e regulações profissionais que substituam 
os enquadramentos administrativos do Estado.  

 
 E ainda, 
 

A produção de uma cultura profissional dos professores é um trabalho 
longo, realizado no interior e no exterior da profissão que obriga a intensas 
interacções e partilhas. O novo profissionalismo docente tem de basear-se 
em regras éticas, nomeadamente no que diz respeito à relação com os 
restantes actores educativos, e na prestação de serviços de qualidade. 

  
 Como o próprio autor afirma, se os próprios professores não se investirem 

nesse projeto, outras instâncias como, Universidades e Estados, ocuparão o lugar a 

pilotar a profissão docente. 

 Outra preocupação constante a que vale a pena salientar é sobre o discurso 

reproduzido sobre a desvalorização dos professores. Será que esse discurso não é 

apenas uma peça, um artificio para que se dê uma faceta negativa àquilo que é 

positivo. A que serve tanto dizer que o professor está desvalorizado? A que serve 

tanto dizer que o ensino da escola pública é péssima? 

 Nóvoa situa a profissão docente reveladora de facetas atractivas, ainda que 

esta traga discursos e a impressão de uma imagem social e condição econômica 

estarem em degradação, ainda que existam um ou outro professor que não invista 

em sua própria carreira e não procura fazer o necessário por ela e, por conta de 

casos como este, a categoria acabe sendo penalizada. 
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 O autor é favorável a essa localização do poder decisório sobre a educação, 

consequentemente, uma maior autonomia dos professores, tanto para lidar com os 

conteúdos, com o currículo, com as verbas da escola. 

 

[...] a escola é, talvez, o lugar onde se concentra hoje em dia o maior 
número de pessoas altamente qualificadas, que se encontram relativamente 
protegidas dos confrontos políticos, das competições comerciais e das 
tentações gestionárias [...] Grande parte do potencial cultural (e mesmo 
técnico e científico) das sociedades contemporâneas está concentrado nas 
escolas. Não podemos continuar a desprezá-lo e a menorizar as 
capacidades de desenvolvimento dos professores. O projeto de uma 
autonomia profissional, exigente e responsável, pode recriar a profissão 
professor e preparar para um novo ciclo na história das escolas e dos seus 
actores (NÓVOA, 1999, p. 31) 

 

 

2.2 História da Formação de Professores 
 

Em continuação à fala em torno da formação de professores, o texto de 

Leonor Maria Tanuri de título a “História da formação de professores”, traz 

discussões relevantes, agora sob uma perspectiva nacional. O cerne do seu texto 

trata de uma exploração documental, que vai do século XIX ao XX, destacando o 

movimento de revitalização da escola normal, com a criação dos CEFAMs – Centros 

Específicos de Formação e Aperfeiçoamento para o Magistério, as iniciativas de 

reestruturação dos currículos nas escolas normais e dos cursos de pedagogia, além 

da produção acadêmica sobre formação que, segundo a autora, muito tem ganhado 

ênfase nas duas últimas décadas. 

 Em seu artigo, Tanuri cita a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases – LDB (Lei 

9.394) que elevou a formação do professor das séries iniciais para o nível superior e, 

nesse momento, considera a autora, de grande valia, resgatar a construção histórica 

da formação de professores, de modo que esta possa contribuir com o entendimento 

das questões atuais da formação docente. 

 Como primeiras iniciativas, Tanuri aponta a Revolução Francesa como 

concretizadora de uma escola normal a cargo do Estado. No século XIX essa ideia 

encontra condições favoráveis, aumentando então o numero de escolas normais, 

com a implantação dos sistemas públicos de ensino e a consolidação dos Estados. 

 No entanto, antes mesmo das mudanças e o enfoque às instituições de 

formação de professores, já existia, segundo Tanuri, iniciativas de seleção por meio 
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de exames a que eram submetidos os professores e antes da fundação das escolas 

de formação de professores. Vale destacar que aqui é possível ver o Estado 

formando professores para suas escolas, assim como Nóvoa coloca. Houve o que a 

autora aponta como escolas de ensino mútuo. Essas foram instaladas a partir de 

1820 e tinham como objetivo não apenas ensinaras primeiras letras, mas preparar 

professores, de acordo com o domínio do método. [...] “A Lei de 15/10/1827 

consagra a instituição do ensino mútuo no Brasil, dispondo, em seu art. 5º, que “os 

professores que não tiverem a necessária instrução deste ensino irão instruir-se a 

curto prazo e à custa de seus ordenados nas escolas da Capital”” (TANURI, 2000, p. 

63) 

 Contudo, quase dez anos depois, após a reforma constitucional de 12/08/1834 

é que, sob a legislatura das Assembleias Legislativas Provinciais que ficariam 

responsáveis “sobre a instrução pública e estabelecimentos próprios a promovê-la”, 

foram estabelecidas as primeiras escolas normais brasileiras. Nestas escolas, a 

competência na organização e desenvolvimento do ensino, a priori, teria de ser 

admitida pelos juristas e políticos, no entanto, na prática, o Governo Central assumiu 

o ensino de todos os graus na capital do Império e do superior em todo o país, 

restando às Províncias a responsabilidade pela instrução primária e secundária em 

seus territórios, como descreve Tanuri. 

 Diante destes fatos, Tanuri aponta que as escolas normais brasileiras fizeram 

parte dos sistemas provinciais, embasado no modelo europeu, resultante da nossa 

colonização. Ela argumenta que a descrição da história tem apontado que as 

primeiras iniciativas voltadas à criação das escolas normais dizem da hegemonia do 

grupo conservador e de suas ações na busca por consolidar e impor seu projeto 

político. 

 

A primeira escola normal brasileira, foi criada na Província do Rio de 
Janeiro, pela Lei nº 10, de 1835, que determinava: “Haverá na capital da 
Província uma escola normal para nela se habilitarem as pessoas que se 
destinarem ao magistério da instrução primária e os professores atualmente 
existentes que não tiverem adquirido necessária instrução nas escolas de 
ensino mútuo, na conformidade da Lei de 15/10/1827”. A escola seria regida 
por um diretor, que exerceria também a função do professor, e contemplaria 
o seguinte currículo: ler e escrever pelo método lancasteriano; as quatro 
operações e proporções; a língua nacional; elementos de geografia; 
princípios de moral cristã. Os pré-requisitos para ingresso limitavam-se a: 
“ser cidadão brasileiro, ter 18 anos de idade, boa morigeração e saber ler e 
escrever” (apud Moacyr, 1939b, p.191). Devido à consagração do método 
do ensino mútuo na Lei de 1827 e à sua consequente divulgação, as 
primeiras escolas normais brasileiras reduziam o preparo didático e 
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profissional do mestre à compreensão do referido método. (Bastos, 1998). 
(TANURI, 2000, p. 64) 

  

 Ao longo de sua formação, vê-se que as escolas normais tiveram um caminho 

conturbado, num “processo contínuo de criação e extinção”, como argumenta 

Tanuri, conquistando seu êxito a partir de 1870, quando, de acordo com a autora, se 

consolidam as ideias liberais de democratização e obrigatoriedade da instrução 

primária. 

 

Algumas características comuns podem ser observadas nas primeiras 
escolas normais aqui instaladas. A organização didática do curso era 
extremamente simples, apresentando, via de regra, um ou dois professores 
para todas as disciplinas e um curso de dois anos, o que se ampliou 
ligeiramente até o final do Império. O currículo era bastante rudimentar, não 
ultrapassando o nível e o conteúdo dos estudos primários, acrescido de 
rudimentar formação pedagógica, esta limitada a uma única disciplina 
(Pedagogia ou Métodos de Ensino e de caráter essencialmente prescritivo. 
A infra-estrutura disponível, tanto no que se refere ao prédio, como a 
instalação e equipamento, é objeto de constantes críticas nos documentos 
da época. (TANURI, 2000, p. 65) 

 

 Com a criação das escolas normais temos um movimento de conformação da 

formação e da prática docente, movimento que já existia, na verdade, desde o 

século XVI, conforme aponta Bioto-Cavalcanti (2013). A escola moderna não teve 

ancestrais institucionais. Ela foi configurada por uma série de movimentos sociais e 

de discursos pedagógicos a partir de meados do XVI até pelo menos o XIX (Cf. 

Hamilton, 2001). Os tratados pedagógicos fizeram isto neste período, sendo possível 

ver esta formatação também nos exames para professores das escolas em São 

Paulo de 1898 a 1933, conforme a tese da Rosiley Teixeira Souto (2005, p.86),  

 

A prática de exames para a escolha de professores primários em São Paulo 
não se iniciou com a República. José Ribeiro Escobar, em seu Ensaio 
histórico da instrução paulista, publicado na Revista educação, de 1933, 
relata que o primeiro concurso, acontecido na cidade de São Paulo, foi em 
1768, quando a Cidade era administrada por Luiz Antonio de Souza. Este, 
em documento, ordenou à Câmara da cidade que lhe indicasse três 
pessoas capazes e de melhor letra, para delas escolher uma para criar uma 
escola pública destinada a ler, escrever e contar. 

 

 Muitas escolas foram fechadas, visto que não havia frequência e adesão dos 

alunos, além da falta ou descontinuidade de administração, fatos que marcavam a 

falta de interesse da população pela profissão docente, principalmente pela falta de 

atrativo financeiro e os julgamentos depreciativos que a profissão acarretava. Diante 
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deste contexto, os presidentes de Província acabavam por julgar as escolas normais 

como insatisfatórias enquanto instrumento de qualificação da profissão docente, 

passando a indicar, de acordo com Tanuri, o sistema de professores adjuntos, o qual 

consistia em empregar auxiliares, sem que estes tivessem qualquer embasamento 

teórico. 

 Esse contexto histórico das escolas normais e seu insucesso vai durar até 

1868/70, momento em que, transformações de ordem ideológica, política e cultural, 

como salienta Tanuri afetam o setor educacional. Neste contexto, a educação 

começa a ser vista como primordial para o desenvolvimento social e econômico da 

nação, consequentemente, ganha importância a crença de que “um país é o que a 

sua educação o faz ser”.  

 Assim, nas linhas escritas por Tanuri (2000, p. 66), “a obrigatoriedade da 

instrução elementar, a liberdade de ensino em todos os níveis e a cooperação do 

Poder Central no âmbito da instrução primária e secundária nas Províncias”, vão se 

tornar objeto da literatura acadêmica, com vistas à disseminação do ensino. 

 Desta forma, as escolas normais começava a ganhar maior êxito, seu papel 

maior reconhecimento, ganhava abertura o ingresso do sexo feminino, visto que as 

primeiras escolas normais eram destinadas apenas aos homens. De acordo com 

Nóvoa, 

 

As escolas normais representam uma conquista importante do 
professorado, que não mais deixará se abater pela dignificação e prestígio 
destes estabelecimentos: maiores exigências de entrada, prolongamento do 
currículo e melhoria do nível acadêmico são algumas das reinvindicações 
inscritas nas lutas associativas do século XIX e XX. As escolas normais 
estão na origem de uma verdadeira mutação sociológica do corpo docente: 
o “velho” mestre-escola é definitivamente substituído pelo “novo” professor 
de instrução primária. (NÓVOA, 1999, p.18) 

 

 A abertura às mulheres ficou cada vez mais declarada, principalmente porque 

pensadores e políticos começavam a ver a profissão de professor na educação da 

infância, uma extensão do papel de mãe. Além desse indício, Tanuri expõe também 

a pouca procura pelo magistério pelo sexo masculino, em vista da baixa 

remuneração ofertada. “A feminização precoce do magistério tem sido 

responsabilizada pelo desprestígio social e pelos baixos salários da profissão” 

(Tambara, 1998 apud Tanuri, 2000, p. 67). 
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 Nóvoa aponta como um momento importante para compreender a ambiguidade 

do estatuto dos professores, quando diz, 

 

Fixa neste período uma imagem intermédia dos professores, que são vistos 
como indivíduos entre várias situações: não são burgueses, mas também 
não são povo; não devem ser intelectuais, mas têm de possuir um bom 
acervo de conhecimentos; não são notáveis locais, mas têm influência 
importante nas comunidades; devem manter relações com todos os grupos 
sociais, mas sem privilegiar nenhum deles; não podem ter uma vida 
miserável, mas devem evitar toda a ostentação: não exercem seu trabalho 
com independência, mas é útil que usufruam de alguma autonomia; etc. 
Estas perplexidades acentuam-se com a feminização do professorado, 
fenômeno que se torna bem visível na virada do século e que introduz um 
novo dilema entre as imagens masculinas e femininas da profissão. 
(NÓVOA, 1999, p.18) 

 

 Tratando-se do currículo, antes esvaziado e insignificante das primeiras 

escolas Normais, agora este ganha maior complexidade, ficando evidente no 

Decreto 7.247, de 19/4/1879, o qual Tanuri (2000, p. 67) descreve, 

 

O currículo deveria abranger as seguintes matérias: língua nacional; língua 
francesa; aritmética; álgebra e geometria; metrologia e escrituração 
mercantil, geografia e cosmografia; história universal; história e geografia do 
Brasil; elementos de ciências físicas e naturais e de fisiologia e higiene; 
filosofia; princípios de direito natural e de direito público, com explicação da 
Constituição Política do Império; princípios de economia política; noções de 
economia doméstica (para as alunas); pedagogia e prática do ensino 
primário em geral; prática do ensino intuitivo ou lição de coisas; princípios 
de lavoura e horticultura; caligrafia e desenho linear; música vocal; 
ginástica; prática manual de ofícios (para os alunos); trabalhos de agulha 
(para as alunas); instrução religiosa (não obrigatória para os acatólicos).  

 

 Havia escassez na formação, tanto no que diz respeito à duração dos cursos, 

quanto aos conteúdos. “A escassez da bibliografia pedagógica brasileira no século 

passado, quando até mesmo as traduções eram raras, contribui para explicar a 

reduzida formação profissional das escolas normais nesse período” (p. 67). 

 A Republica, democrático-federativa assumiu a forma de um Estado 

oligárquico, subordinado pelos interesses dos grupos dominantes das regiões 

produtoras exportadoras de café, com isso, nada é feito em favor da educação 

popular e, ficando a instrução primária e a profissional, inclusive o ensino normal, 

sob a responsabilidade dos estados e municípios. 

 

A criação e a manutenção de escolas normais a expensas do Governo 
Federal, advogadas como meios de influir no desenvolvimento do ensino 
primário em todo país, ganham força com o movimento nacionalista que se 
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desenvolve a partir da Primeira Guerra, chegando-se mesmo a postular a 
centralização de todo o sistema de formação de professores ou a criação de 
escolas normais-modelo nos estados. (TANURI, 2000, p.68) 

 

 O estado paulista que se configurava como a maior economia do país, 

consolidou então uma estrutura que permaneceu por trinta anos, tendo outras 

capitais que se organizaram embasados no mesmo sistema. Tanuri vem destacar 

como relevante e de suma importância neste processo de consolidação, o papel 

disciplinar e metodológico atribuído as ciências e na importância que esta passou a 

ganhar nos currículos e ainda, a introdução dos primeiros ensaios de renovação 

pedagógica no ensino público, ressaltando o método intuitivo de Pestalozzi, 

pedagogista suíço e educador pioneiro da reforma educacional. 

 

A reforma, iniciada na Escola Normal, foi estendida a todo o ensino público 
pela Lei n. 88, de 08/09/92, alterada pela Lei n. 169, de 07/08/1893, as 
quais consubstanciam as principais ideias das elites republicanas paulistas 
para a instrução pública. Merecem especial destaque: a criação de um 
ensino primário de longa duração (8 anos), dividido em dois cursos 
(elementar e complementar); a criação dos “grupos escolares”, mediante a 
reunião de escolas isoladas com o ensino graduado e classes organizadas 
segundo o nível de adiantamento dos alunos; a criação de um curso 
superior, anexo à Escola Normal, destinado a formar professores para as 
escolas normais e os ginásios. Na Escola Normal, as alterações foram 
significativas[...] destacam-se a amplitude di currículo com ênfase nas 
matérias científicas, o prolongamento do seu curso para quatro anos, e a 
exigência de uma cultura enciclopédica, a ser avaliada através de exames, 
para ingresso na referida instituição. (Tanuri, 1979; Monarcha, 1999 apud 
TANURI, 2000, p. 69) 

 

 A expansão das escolas normais vai sendo explicitada. Em 1920, no Estado de 

São Paulo há uma unificação de todas as escolas normais, que não adotou a Lei 

Orgânica do Ensino Normal (1946) e passou, com seu ensino único a contar com 

dez escolas Normais públicas. Nessa fase fica claro, de acordo com as explicitações 

de Tanuri, a elevação do nível dos cursos normais, não apenas com sua unificação, 

mas “o aumento do número de anos de formação, com a criação dos cursos 

complementares como intermediários entre o primário e o normal, em 1917, com 

dois anos de duração, elevados para três em 1920” (p.69) 

 A fase pós guerra aponta para um período de grandes preocupações em 

relação ao ensino, tanto na esfera nacional como internacional. O ensino passa 

agora por reformas estaduais, o currículo começa a ganhar mais ênfase e a nova 

orientação do ensino, como propõe Tanuri é pensar “o desenvolvimento e a natureza 
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da criança, os métodos e técnicas de ensino a ela adaptados e os amplos fins do 

processo educativo” (p. 70). 

 O requisito de tais conhecimentos disseminou a exigência para além do curso 

complementar de ingresso, em alguns estados, a escola normal passou a ter um 

curso de cinco anos, dividido num curso mais geral de três anos e um ciclo 

profissional de dois anos, com princípios e práticas escalonovistas que se 

disseminavam durante o ciclo, conforme apontamentos da autora. Vale dizer 

também que a expansão do Ensino Normal também teve influência do setor privado 

e municipal que compensava a escassez dos estabelecimentos oficiais na maioria 

dos estados. No entanto, em São Paulo, apenas em 1927, os legisladores paulistas 

franquearam o ensino à iniciativa privada, quando tornou-se necessário à expansão 

do ensino primário na zona rural. 

 Tanuri vem dizer em sua obra, o quanto por volta dos anos 20, as escolas 

normais já haviam ampliado a duração e o nível dos seus estudos, alargando a 

formação profissional e, o quanto a pedagogia estava preocupada com a avaliação 

da inteligência, das aptidões e seus resultados. 

 

Escola nova, ensino ativo, método analítico, testes e medidas são palavras-
chave da época. [...] A literatura pedagógica, até então voltada quase que 
exclusivamente para uma abordagem ampla dos problemas educacionais, 
de uma perspectiva social e política, passa a tratar os problemas 
educacionais de um ponto de vista técnico, “científico”, e a contemplar, 
desde questões teóricas e práticas do âmbito intra-escolar, até abordagens 
mais amplas, na perspectiva da escola renovada. (TANURI, 2000, p. 72) 

 

 Este novo ideário da Escola Nova, mesmo se contrapondo às práticas 

pedagógicas anteriores, recebe muitas críticas do seu perfil, visto como “ginásios 

mal aparelhados” para moças. No entanto, segundo Tanuri, os profissionais da 

educação, mediante às publicações e outros meios de divulgação contribuíram muito 

com as ideias da escola renovada, em sua luta por diferenciá-la. Assim, o Estado 

passa a ser visto com o papel de ampliar o ensino público como direito de todos e 

ainda é levado a efeito a necessidade de inserção de uma política nacional de 

educação. 

 Essa escola renovada buscava a incorporação de toda população infantil, 

tendo o aluno como centro do processo.  
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[...] não mais programas rígidos, mas flexíveis, adaptados ao 
desenvolvimento e à individualidade das crianças; inversão dos papéis do 
professor e do aluno, ou seja, educação como resultado das experiências e 
atividades deste, sob o acompanhamento do professor; ensino ativo em 
oposição a um criticado “verbalismo” da escola tradicional. (TANURI, 2000, 
p. 72) 

 

 Há dois momentos citados por Tanuri como significativos nas propostas de 

remodelação das escolas normais. Ela destaca a reforma realizada por Anísio 

Teixeira no Distrito Federal, pelo Decreto 3.810, de 19/3/1932, que possibilitou a 

ampliação do ciclo preparatório da escola normal e o curso profissional constituiu a 

Escola de Professores que, em 1935 foi incorporada à Universidade do Distrito 

Federal, com o nome de Faculdade da Educação e esta concederia então, a licença 

para lecionar. Em São Paulo aconteceu um movimento parecido com a reforma 

realizada por Fernando de Azevedo, consolidada no Decreto 5.884, de 21/4/1933. 

 

[...] a Escola Normal da Capital, com a denominação de Instituto de 
Educação “Caetano de Campos”, passa a ministrar em sua escola de 
Professores: cursos de formação de professores primários, cursos de 
formação pedagógica para professores secundários, bem como cursos de 
especialização para diretores e inspetores (TANURI, 2000, p. 73) 
 

 Segundo a autora é possível encontrar nos documentos oficiais e legais dessas 

reformas as ideias da escola renovada que viria a se preocupar com: 

 

as possibilidades biopsicológicas da criança, a adequação do currículo às 
características do meio social, ao tratamento das matérias escolares como 
instrumentos de ação e não como fim em si mesmas, a importância dos 
processos intuitivos, da observação direta, da atividade do aluno, do método 
analítico para o ensino da leitura. (p. 74) 

  

 No entanto, salienta-se uma discrepância, desde então entre as ideias dessa 

escola renovada e à prática cotidiana, aquilo que realmente foi implantado no dia a 

dia escolar. 

 Um importante destaque é dado também aos cursos administrativos escolares, 

com a presença frequente de educadores do Estado, diretores e inspetores técnicos 

de ensino. “Com a criação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) em 

1938, esse órgão passou a contemplar as necessidades de qualificação de pessoal 

para a administração escolar, oferecendo cursos para diretores e inspetores 

comissionados pelos estados.” (TANURI, 2000, p. 74) 
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 Como marco histórico, a autora traz o surgimento do primeiro curso de 

Pedagogia, na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, em 1939, 

pelo Decreto 1.990, de 4/4/1939). O curso trazia a função não apenas de licenciar os 

professores, mas formar bacharéis, que poderiam atuar como técnicos da educação. 

 A autora aponta também nessa linha histórica, a instalação, em 1934 da 

primeira escola Normal Rural, que tinha por objetivo, não apenas formar o professor 

especializado para o magistério na zona rural, mas transmitir conhecimentos de 

agronomia e higiene rural. 

 Tanuri cita a Lei Orgânica que veio na tentativa de regulamentar a organização 

e o funcionamento de todos os tipos de ensino no país, no entanto, faz uma crítica 

dizendo que tal lei “não introduziu grandes inovações, apenas acabando por 

consagrar um padrão de ensino normal que já vinha sido adotado em vários 

estados” (p. 75), ainda assim, afirma que as Leis Orgânicas ampliaram a articulação 

existente no ensino, “na medida em que articularam o primeiro ciclo da escola 

secundária com todas as modalidades de escola de segundo ciclo, inclusive a 

normal” (p. 76). Ainda segundo a autora, a grande maioria dos Estados, tomou a lei 

em questão como modelo para reorganização de suas escolas normais, 

possibilitando que houvesse um padrão de formação dos professores. 

 A autora faz menção em sua obra das Leis de Equivalência – Lei n. 1.076 de 

31/3/1950 e Lei n. 1821, de 12/3/1953, as quais estabeleciam a equivalência de 

todas as modalidades de cursos de nível médio, inclusive o Normal.  

 Vale salientar o aumento das escolas normais, com vistas à atender o aumento 

da demanda e, neste crescimento, a falta de profissionais formados 

profissionalmente. Segundo Tanuri, o Censo escolar de 1964 revelou que dos 

289.865 professores primários, apenas 161.996 tinham formação profissional. 

 Com o aumento da demanda e com os números obtidos pelo Censo, as críticas 

quanto à formação e ao funcionamento das escolas normais se evidenciavam, tanto 

vindo dos estudiosos e políticos da educação, como também de diversas pesquisas 

da época, conforme mostra Tanuri, a qual também aponta as preocupações com a 

metodologia do ensino presentes na época e cita a “atuação desenvolvida pelo 

Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar (PABAEE), de 

1957 a 1965 – resultante de um acordo entre o MEC/INEP e a USAID” (p. 78). 
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Modernizar o ensino primário é, na perspectiva do Programa, trazer para o 
Brasil as inovações no campo da metodologia das áreas de ensino 
existentes nos Estados Unidos e procurar adaptá-las às especificidades de 
nosso país. Os multiplicadores considerados adequados a disseminar as 
inovações seriam os professores que atuavam nas escolas incumbidas de 
formação do professor primário: as Escolas Normais” (PAIVA e PAIXÃO, 
1997, p. 43 apud TANURI, 2000, p. 78) 

 

 De suma importância é a crítica feita por Tanuri à Leis de Diretrizes e Bases 

(LDB), Lei de 4.024, de 20/12/1961, quando afirma que tal Lei não trouxe grandes 

inovações ao ensino normal, fixou padrões mínimos de duração aos cursos e 

portanto caberia aos Conselhos Estaduais, a ampliação desse mínimo. Ela destaca 

o primeiro parecer do Conselho Federal de Educação (CFE 251/62) quando trata 

das iniciativas quanto à formação de professores primários em nível Superior. 

 

Na conjuntura histórica pós-64, as preocupações da literatura educacional, 
dos conteúdos curriculares e dos treinamentos dos professores deslocam-
se principalmente para os aspectos internos da escola, para os “meios” 
destinados a “modernizar” a prática docente, para a “operacionalização” dos 
objetivos – instrucionais e comportamentais – para o “planejamento, e 
coordenação e o controle” das atividades, para os “métodos e técnicas” de 
avaliação, para a utilização de novas tecnologias de ensino, então 
referentes, sobretudo a “recursos audiovisuais”. Tratava-se de tornar a 
escola “eficiente e produtiva”, ou seja, de torna-la operacional com vistas à 
preparação para o trabalho, para o desenvolvimento econômico do país, 
para a segurança nacional. (TANURI, 2000, p. 79) 

  

 Nesta conjuntura, a autora vem explicitar a descaracterização profissional 

dessas escolas, a falta de preparo dos professores e a falta de significação dos 

cursos Normais, a queda drástica de matrículas nesses cursos e o agravamento das 

deficiências referentes à formação de professores. 

 Com as reformas do regime militar, veio então, como coloca Tanuri, a “perda 

de identidade”, “a desestruturação”, “o esvaziamento” e a “descaracterização” do 

modelo de escola normal e com a Lei 5.692/71, que estabeleceu diretrizes e bases 

para o primeiro e o segundo graus, “a tradicional escola normal perdia o status de 

“escola” e, mesmo, de “curso”, diluindo-se numa das muitas habilitações 

profissionais do ensino de segundo grau, a chamada Habilitação Específica para o 

Magistério (HEM)”. (TANURI, 2000, p.80) 

 Entre tantas críticas que a HEM recebeu, Tanuri (2000) indica, 

 

a dicotomia entre teoria e prática, conteúdo e método, entre núcleo comum 
e parte profissionalizante; [...] ao desprestígio social do  curso e sua 
inconsistência em matéria de conteúdo; a inadequação dos docentes ao 
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curso, em termos de formação, [...] a insuficiência e a inadequação dos 
livros didáticos; os à realização do estágio de Prática de Ensino. (p. 82) 

  

Interessante que a proposta do estágio era observação, participação e 

regência, mas a prática se resumia à observação formal apenas, segundo a autora. 

 Todas as críticas que permeavam a formação de professores trouxe uma 

produção acadêmica mais voltada ao cunho sociológico a partir dos anos 80 e uma 

visão para a formação de cidadãos críticos e competentes. Assim, passa entrar em 

vigor as discussões e pesquisas com vistas a revitalizar o ensino normal, com 

iniciativas por parte do Ministério da Educação e de Secretarias Estaduais, conforme 

coloca Tanuri, referenciando o projeto dos Centros de Aperfeiçoamento do 

Magistério (CEFAM), de 1982, que por um lado mostrou ações que avançaram 

quanto à melhoria da qualidade do ensino, mas por outro aponta que alguns centros 

não conseguiram ampliar suas funções de modo alcançar ações de aperfeiçoamento 

dos professores. 

 

O projeto tinha por objetivo redimensionar as escolas normais, dotá-las de 
condições adequadas à formação de profissionais com competência técnica 
e política e ampliar-lhes as funções de modo a torna-las um centro de 
formação inicial e continuada para professores de educação pré-escolar e 
para o ensino das séries iniciais. (CAVALCANTE, 1994; São Paulo, 1992 
apud TANURI, 2000, p.82) 

 

 Paralelo às CEFAM´s, Tanuri aponta uma série de ações que visavam o 

progresso da formação de professores e à correção às falhas apontadas a partir da 

prática, inclusive a reforma da HEM, que modificava então, sua estrutura. As 

medidas especiais tomadas também logrou “a presença de um coordenador 

pedagógico em cada unidade; o pagamento de horas-atividade e horas de trabalho 

pedagógico aos docentes; a disponibilidade de maiores recursos materiais e 

didáticos.” (p. 84) 

 Assim, à medida que os professores se rebelavam contra a “concepção 

tecnicista”, fomentava-se as discussões em torno do curso de formação dos 

mesmos. 

 Tanuri fixa a ultima década como a principal quando das experiências relativas 

à formação, e, nível superior para professores. Ela cita o Programa de Valorização 

do Magistério, implementado pelo MEC e outras experiências que vieram a 

transformar a Escola Normal em Instituto Superior de Formação de Professores. 
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 Contudo, Tanuri faz críticas às falhas na política de formação que, segundo a 

autora, “se faziam acompanhar de ausência de ações governamentais adequadas 

pertinentes à carreira e à remuneração do professor, o que acabava por se refletir na 

desvalorização social da profissão docente” (p. 85). 

 A nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB), (Lei 9.394/96) trouxe a diversidade de 

instituições formadoras em todos os níveis. “Quanto ao curso de Pedagogia, dados 

de 1994 indicavam a existência de apenas 337 em todo o país, 239 dos quais de 

iniciativa particular, 35 federais, 35 estaduais e 28 municipais.” (TANURI, 2000, p. 

85), com maior concentração na região Sudeste. 

 A nova LDB estabelece que, “a formação de docentes para atuar na educação 

básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação [...]” (Art. 62 apud TANURI, 2000, 

p. 85) 

 Com a nova lei, a formação superior passou a ser exigência, ficando 

estabelecido um período de dez anos para adaptação à ela, daqueles com apenas o 

curso normal. 

 Vale ressaltar que tal imposição da lei tornou-se um desafio aos educadores, 

conforme demonstra Tanuri (2000), causando grandes discussões, entre estas a 

autora destaca o temor ao: 

 

[...] nivelamento por baixo em fase da ênfase numa formação eminente 
prática, desvinculada da possibilidade de pesquisa, e devido aos padrões 
de qualificação docente inferiores àquele exigidos nas universidades [...] o 
enfraquecimento do compromisso do Estado para com a formação de 
professores, em favor de instituições apenas existentes no plano legal. (p. 
85) 
 

 

 Diante o panorama histórico sobre a formação e desenvolvimento profissional 

dos professores, apresentado por Nóvoa e Tanuri, há que se considerar o quanto 

este passado influenciou os problemas atuais da profissão docente, a qual desde a 

década de 90 vem sendo repensada tendo como foco o investimento na formação 

continuada de professores, com o intuito de atingir avanços na educação. 

 Nóvoa traça uma perspectiva histórica que contempla desde a preocupação 

com o trabalhador, que precisa ser qualificado para o trabalho e terá a escola pública 

cumprindo este papel, no século XVIII, não mais sob a tutela da igreja, mas em 

poder do Estado, o qual vai projetar um modelo de professor, um modelo de 
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profissão docente pautado em normas e procedimentos que necessitam de sua 

autorização. 

 O mesmo autor apresenta a escola no século seguinte com grande influência 

na sociedade à medida que vai sendo procurada por sua elevação social, o que 

contribui para o surgimento das Escolas Normais, que terão nesta fase a finalidade 

de oferecer uma formação mais específica para os professores, neste período mais 

valorizados e agora, funcionários do Estado. 

 Tanuri aponta o aparecimento das primeiras escolas normais brasileiras, 

embasadas no modelo europeu, após a reforma constitucional de 1934, depois de 

quase dez anos de um período onde, segunda a autora, já existia antes iniciativas 

de seleção de professores por meio de exames e ainda as escolas de ensino mútuo 

que tinham como intuito preparar professores.  

 A autora posiciona as escolas normais num caminho conturbado durante sua 

formação, só logrando êxito a partir da consolidação das ideias liberais de 

democratização e obrigatoriedade da instrução primária. 

 Em contrapartida, Nóvoa também apresenta ambiguidadades na profissão, que 

se reforçavam com a feminização e o isolamento social, condizendo com o tema de 

sua discussão. 

 Tanuri complementa as colocações de Nóvoa, quando apresenta a falta de 

interesse da população pela profissão docente, principalmente devido aos baixos 

salários e aos julgamentos de desqualificação à profissão. 

 Já no século XX, Nóvoa aponta o prestígio dos professores a partir da adesão 

coletiva a um conjunto de normas e valores. “A escola e a instrução incarnam o 

progresso: os professores são os seus agentes”.  

  Ao que Tanuri se faz condizente com Nóvoa ao apontar o novo ideário da 

Escola Nova, onde o Estado passa a ser visto com o papel de ampliar o ensino 

público como direito de todos, sendo necessário a implementação de uma política 

nacional de educação. 

 A autora afirma ainda que houve aumento das escolas normais, haja visto a 

necessidade de atender a demanda e, por conseguinte enfatiza os CEFAM´s que 

surgem então, com o intuito de reformular as escolas normais, tornando-as em 

centros de formação inicial e continuada para professores. Todavia, a Lei de 

Diretrizes e Bases diversificou as instituições formadoras em todos os níveis 
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 Nóvoa apresenta dois aspectos que se configuram atualmente, sob o olhar do 

processo histórico apresentado, de um lado acentua a discussão de teóricos 

contemporâneos que compreenderam a necessidade de importantes investimentos 

na educação, principalmente quanto à formação dos professores, por outro lado, o 

autor vem dizer que hoje, mesmo com a importância dada à formação docente, 

estes profissionais continuam não sendo valorizados, tendo por fator predominante, 

uma crise que se arrasta há anos, gerando o mal-estar docente, causando 

desmotivação, insatisfação, indisposição, angústia e outros sentimentos pertinentes 

aos problemas atuais da profissão em tela. 

 Para ele, os professores devem adquirir uma autonomia de sua profissão, que 

não se limite apenas à sala de aula, visto que a escola concentra o maior numero de 

pessoas qualificadas e, portanto, não se deve menorizar tais capacidades, mas 

aproveitar-se desses saberes para recriar uma profissão de professor mais 

autônomo, exigente e responsável. 

 A relevância dada à formação dos professores, tão discutida nos documentos 

nacionais e internacionais, tem sido foco desta pesquisa sob a perspectiva da 

formação centrada na escola, visto que investigamos como o trabalho cooperativo 

entre professores, formadores e gestores educacionais, pode contribuir com a 

autonomia destes profissionais, bem como a ressignificar sua docência, a fim de 

amenizar ou abolir os problemas enfrentados pelos professores quanto à 

problemática citada pelos autores referenciados, que se fez ao longo dos anos e que 

ainda é apontada no cotidiano atual escolar. 

 

2.3 Colocando em perspectiva as políticas de formação de professores na 
atualidade 
 

 Devemos considerar para análise da formação continuada de professores, 

além de um debate conceitual como o de Nóvoa e, histórico como o de Tanuri, uma 

perspectiva política e crítica que Olgaises Maués traz ao analisar a forma como este 

tema vem se constituindo no cenário político – econômico – educacional, em que 

aponta as concepções de educação e de formação de professores defendidas pela 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Tal 

organização tem divulgado relatórios de pesquisa e materiais relativos à educação, 
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além do “aconselhamento” aos países membros, conforme coloca a autora, o que 

tem levado à escolha da mesma como referência para este trabalho.  

 Maués (2011) aponta que a formação docente tem sido assunto de pauta do 

mundo acadêmico e, sobre este, diferentes posições se desdobram, por isso, seu 

intuito é buscar analisar as diferentes concepções de educação e formação docente 

esboçadas pela OCDE e a possível influência dessa organização sobre a 

regularização da política de formação dos professores em diferentes contextos. 

 O trabalho se divide em três partes, sendo a primeira uma análise de quatro 

documentos da OCDE, a segunda uma visão teórica a fim de compreender a relação 

existente entre a posição da OCDE sobre a educação e a formação docente e a 

regulação educacional e à terceira parte trata um estudo de caso que permite refletir 

sobre como estudar a política específica de um país. 

 Maués cita como recurso utilizado pela OCDE o Programa internacional para o 

acompanhamento das aquisições dos alunos (PISA), “o qual tem como objetivo 

produzir indicadores dos países envolvidos, referentes as áreas de Leitura, 

Matemática e Ciência, servindo como parâmetro da performance exigida pela 

sociedade do conhecimento” (2011, p. 76).  

 Fundamentada no resultado deste instrumento, a própria OCDE vai 

direcionando seus membros aos caminhos que visam atingir as expectativas 

esperadas dos alunos e, por consequência, este direcionamento tem recaído sobre 

a formação dos professores, tornando-se assim foco da organização, analisar a 

formação docente a partir das mudanças ocorridas no mundo do trabalho e o 

aparecimento da sociedade do conhecimento, como coloca alguns autores. 

 Segundo Maués 2011, a OCDE “sustenta que a educação desempenha um 

papel – chave para o crescimento econômico, ressaltando a importância do 

professor para a qualidade do ensino” (p.75) 

 Apesar desse organismo internacional não descartar outros parâmetros a 

serem analisados quanto ao processo de ensino e aprendizagem, ele dá um 

destaque especial à importância da formação docente para a qualidade do ensino, 

enfatizando em seu documento o que compete aos governos quanto às políticas de 

formação de professores. 

 

[...] desenvolver políticas capazes de fazer do ensino uma escolha 
profissional atraente; desenvolver os conhecimentos e as competências dos 
professores; recrutar, selecionar e empregar os professores; reter os 
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professores de qualidade nos estabelecimentos escolares; elaborar e 
colocar em ação políticas relativas aos professores. (MAUÉS, 2011, p. 76) 

 

 De acordo com Maués, a OCDE considera a educação não apenas 

fundamental para o crescimento econômico, mas para, além disso, destaca sua 

importância para a coesão social. Ela cita o projeto criado intitulado “Avaliar as 

consequências sociais da educação”, cujos resultados e foco se dá ao impacto 

social da educação, elencando inclusive alguns dos fatores fundamentais citados no 

relatório do projeto, os quais visam contribuir para a satisfação pessoal, a cidadania 

e a herança de geração para geração de uma educação de qualidade. Além desses 

fatores, a organização aponta a educação como fundamental tanto para a formação 

do capital humano, que envolve renda, patrimônio  e outros aspectos relacionados à 

satisfação pessoal, como na formação do capital social, que contribui para o 

aumento das receitas fiscais, investimentos na área da saúde, políticas sociais, 

democracia e estabilidade política. “Todos esses fatores, para a OCDE, reforçam a 

competitividade e o dinamismo das economias do conhecimento, mas também a 

coesão social e a cidadania ativa” (MAUÉS, 2011, p. 76) 

 A OCDE também aponta a escola numa posição que não tem acompanhado o 

ritmo da evolução que se dá na sociedade do conhecimento, visto que tem se 

atentado apenas a resolver os problemas imediatos, mantendo apenas o status quo, 

quando se faz necessário, e então o próximo documento sugere, que se “construa 

uma visão prospectiva, o que poderá permitir tomadas de decisões 

antecipadamente, facilitando assim o êxito do processo educacional” (MAUÉS, 2011, 

p. 77) 

 Essa proposta vai dizer de uma escola que se apoie mais na informática, 

permitindo que não esteja camuflada no excesso de burocracia, abrindo-se para as 

inovações do ensino, como coloca a autora e, ainda, vale salientar alguns pontos 

colocados em pauta com vistas à garantia da eficácia e manutenção da escola. 

 

Serviço público com um objetivo moral; mudança em todos os níveis do 
contexto escolar; reforço das capacidades por meio da criação de redes; 
aprendizagem em profundidade; duplo engajamento, a curto e longo prazo; 
dinamização cíclica do sistema educacional; ampliação do poder dos 
dirigentes. (MAUÉS, 2011, p. 77) 

 

 Segundo a autora, a educação tem um papel fundamental no desenvolvimento 

das habilidades, conhecimentos e competências para que se atinja o crescimento 
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pessoal, econômico e social. Portanto considera fulcral a melhoria da qualidade do 

ensino, que inclui, entre tantos outros, a formação dos professores. 

 A OCDE tem se manifestado concludente quando se fala na qualidade da 

formação dos professores, colocando como determinante na aquisição benéfica dos 

alunos. Tal enfoque é tão irrefutável que um documento de 2004, escrito pela 

organização sobre a qualidade do pessoal do ensino, afirma que “a política em 

relação aos professores ocupa atualmente o primeiro plano das preocupações nos 

países da OCDE” (MAUÉS, 2011, p. 78) 

 O documento dá ênfase também a algumas condições básicas que podem 

tornar a carreira docente mais atraente: 

 

A remuneração, o plano de carreira; as condições de trabalho (o tamanho 
da classe a direção da escola, a presença de pessoal auxiliar, a qualidade 
das instalações e dos materiais pedagógicos, a segurança, a 
responsabilidade pelo ensino); a profissionalização do ensino (as normas de 
certificação, a autonomia profissional, as possibilidades de colaboração e de 
participação nas decisões, as possibilidades de aperfeiçoamento 
profissional); a flexibilidade do emprego (plano de aposentadoria, 
possibilidade de trabalhar em tempo parcial); a segurança do emprego; a 
estrutura da formação inicial e a necessidade de obter um diploma para 
exercer a profissão; a satisfação de trabalhar com os alunos e de vê-los 
desenvolverem-se. (MAUÉS, 2011, p. 78) 

 

 A autora acrescenta a importância da formação docente, tanto a inicial, como a 

continuada, em serviço, de essencial importância para a formação teórica e prática 

das especialidades do professor, os conhecimentos e as competências essenciais 

para que se atinja a aquisição dos alunos. 

 Há uma grande relevância dada às mudanças ocorridas na sociedade do 

conhecimento, visto que a OCDE vem indicar em seus documentos o quão 

necessário se faz, a escola acompanhar essas mudanças e, consequentemente, a 

formação docente se adaptar a elas. No entanto, torna-se imprescindível conhecer 

essas mudanças, que a autora vem citar, pautada nos documentos da OCDE (2011, 

p. 78), como a globalização da economia e o crescimento da concorrência, que 

dificultam manter o sistema educacional sem alterações. 

 Desta maneira, os olhares voltam-se à formação docente, exigindo do 

profissional uma série de tarefas e responsabilidades consideráveis, como aponta: 

 

[...] devendo o professor ser responsável pelas classes multiculturais, pela 
avaliação e aconselhamento de cada aluno, pela integração dos alunos com 
necessidades especiais, pelo ensino do civismo, pelas competências 
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sociais, pelo aconselhamento aos pais, pelo trabalho em equipe, pela sua 
formação continuada, além das clássicas atribuições inerentes à função. 
(MAUÉS, 2011, p. 78) 

 

 Partindo desse rol de atividades pertinentes à profissão docente, a OCDE 

elaborou em 2005 um novo documento, denominado “O papel crucial dos 

professores: Atrair, Formar e reter os professores de qualidade”. Neste documento, 

de acordo com a autora, a OCDE traz as dificuldades encontradas pelos países 

membros em recrutar e manter os professores de qualidade, além de perceber os 

professores não assimilarem as mudanças da sociedade de modo a adaptar-se a 

elas ou ainda, desenvolver competências novas para tanto. Por esse motivo, a 

OCDE voltou-se a um trabalho criterioso sobre a política de formação de 

professores, o qual resultou conclusões e recomendações feitas aos países 

participantes. 

 Vale dizer que o documento enfatiza de início a importância dos professores e 

o lugar privilegiado que a classe ocupa nas políticas de educação. “O professor 

passa a ser o recurso mais importante do estabelecimento escolar, estando por isso, 

no centro das preocupações daqueles que visam melhorar a qualidade do ensino”. 

(MAUÉS, 2011, p. 79). 

 O relatório aponta para expectativas no que diz respeito ao professor, dando 

conta da diversidade cultura, inclusão, coesão social, além das habilidades quanto 

aos domínios das tecnologias, novos conhecimentos e avaliações de aprendizagem, 

atingindo, consequentemente, a aquisição, autonomia e capacidade dos alunos 

viverem nessa sociedade de constantes mudanças. 

 Maués (2011) elenca também as preocupações apontadas pela OCDE no que 

diz respeito à formação docente, preocupações estas que vão desde as questões 

salariais, permitindo que o ensino não seja uma carreira tão atraente enquanto 

profissão; a falta de estrutura que impossibilita os professores ingressantes a 

interagir com a cultura escola com suas contribuições; preocupações quanto ao 

recrutamento e seleção dos professores, destacando a concentração de professores 

“bons” em alguns lugares, em detrimento de outros; permanência dos professores 

de qualidade nas escolas, sofrendo defasagem em virtude do stress, sobrecarga de 

trabalho e outras condições desfavoráveis. 

 Sobretudo, o que mais tem causado preocupação à OCDE, em relação aos 

professores, é o assunto relacionado à aposentadoria. O tema apresenta um quadro 
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apontando para uma possível aposentadoria em massa, sendo cerca de 50% de 

professores à beira da aposentadoria, se fazendo necessária a reposição deste 

quadro em massa. Tal fator faz com que algumas providências emergenciais sejam 

tomadas, como abaixar o nível de exigência de recrutamento; designar pessoal não 

qualificado na atribuição de funções; aumentar o número de horas do trabalho; 

aumentar o número de alunos por turma, conforme aponta a autora. 

 De acordo com MAUÉS (2011), as pesquisas levantadas pela organização 

mostram que os professores eficazes apresentam seus alunos muito bem 

qualificados, em relação a outros, cuja atuação do professor é insuficiente. 

Pensando na importância que os professores tem para a educação e nas 

preocupações salientadas, a OCDE traçou uma política de formação, cujas medidas 

para atrair, formar e reter os professores, foram qualificadas em 5 grupos: 

 

Preparação e formação, que inclui os fatores ligados à formação inicial e 
continuada; estrutura da carreira, que junta os fatores que atraem os 
indivíduos para uma profissão; demanda de docentes, que inclui os 
elementos que permitem calcular o número de professores necessários; 
estrutura do mercado de trabalho, que demonstra a relação entre a oferta 
e a demanda desses profissionais [...]; processo escolar, que engloba os 
aspectos do trabalho na escola que refletem sobre a eficácia dos 
professores. (MAUÉS, 2011, p. 80) 

 

 Ao mesmo tempo em que a OCDE mostra a importância do papel do professor, 

ela aponta também o déficit desses profissionais na área do ensino e, por conta 

disto, tem o objetivo de lançar políticas que não apenas forme, mas que, 

principalmente recrute e retenha esses profissionais. Essas políticas para atrair 

professores tem relação com a competitividade no mercado de trabalho, envolvem a 

valorização profissional, de tal modo que os levem a perceber sua importância para 

a sociedade. A OCDE recomenda que essa valorização seja divulgada na mídia, 

para que os jovens sintam-se atraídos quanto à escolha da profissão. 

 O documento traz também a politica da remuneração, mas não voltada ao 

aumento do salário, visto que este foi, de acordo com o relatório, o quesito menos 

destacado, sendo a segurança do emprego e o tempo livre o requisito de maior 

interesse. Assim, a OCDE propõe a diferenciação salarial, para alguns professores, 

por meio de gratificações e bonificações. 
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 Outra política de importância, diz respeito à melhoria das condições de trabalho 

que deve tornar contratos mais flexíveis para que os professores consigam conciliar 

o trabalho na escola com o trabalho em outras empresas. 

 Nessa sociedade do conhecimento, de acordo com a autora, o professor deve 

estar envolvido com a aprendizagem dos alunos, voltado para as necessidades 

multiculturais em sala de aula, envolvido num processo de ensino formativo e 

somativo, que inclua alunos com necessidades especiais. 

 Em relação à escola, 

 

o professor tem que estar preparado para trabalhar e planejar em equipe, 
aplicar instrumentos de avaliação externa, saber utilizar as tecnologias de 
informação e comunicação, participar de projetos de cooperação 
internacional, além de participar da gestão e tomada de decisão. Mas as 
funções não terminam por aí, também o professor deve estar preparado 
para trabalhar com os pais e a comunidade localizada no entorno da escola. 
Pra tanto deve ser capaz de aconselhar os pais de maneira profissional e 
estabelecer parcerias para realização de ações coma comunidade local. 
(MAUÉS, 2011, p. 81) 

 

 A OCDE sugere que após atrair os profissionais, há a necessidade de formá-

los, com qualidade, isto vem dizer do profissional com um leque de competências 

para que consiga atuar nos dias atuais. Segundo MAUÉS (2011, p. 81), “os 

conhecimentos específicos das matérias, os conteúdos, as competências 

pedagógicas, a capacidade de lidar com alunos muito diferentes, de trabalhar em 

equipe, são elementos essenciais que devem constituir o perfil.” 

 As políticas de formação dizem da formação inicial, que deve ser flexiva e abrir 

espaço aos profissionais que já tenham uma formação inicial, mas que se 

interessem pela profissão docente. Além disso, são propostas também a formação a 

distância, e a formação em serviço, para garantia de que os profissionais sejam 

qualificados.  De acordo com Gatti (2008, p. 65), 

 

É preciso considerar que a educação a distância passou a ser um caminho 
muito valorizado nas políticas educacionais dos últimos anos, justificada até 
como uma forma mais rápida de prover formação, pois, pelas tecnologias 
disponíveis, pode-se flexibilizar os tempos formativos e os alunos teriam 
condições, quando se trata de trabalhadores, de, em algumas modalidades 
de oferta, estudar nas horas de que dispõem, não precisando ter horários 
fixos, o que permitiria compatibilização com diversos tipos de jornadas de 
trabalho. A educação a distância ou a mista (presencial/a distância) tem 
sido o caminho mais escolhido para a educação continuada de professores 
pelas políticas públicas, tanto em nível federal como estadual e municipal. 
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 Conforme Maués, a OCDE considera que a formação inicial não é suficiente, 

faz-se necessário que o profissional docente passe por um processo de certificação, 

o período probatório, conforme apontam os documentos. 

 

No Brasil, assistimos à assimilação dessa posição, porém concretamente 
ampliou-se o entendimento sobre a educação continuada, com esta 
abrangendo muitas iniciativas que, na verdade, são de suprimento a uma 
formação precária pré-serviço e nem sempre são propriamente de 
aprofundamento ou ampliação de conhecimentos. Isso responde a uma 
situação particular nossa, pela precariedade em que se encontram os 
cursos de formação de professores em nível de graduação. Assim, 
problemas concretos das redes inspiraram iniciativas chamadas de 
educação continuada, especialmente na área pública, pela constatação, por 
vários meios (pesquisas, concursos públicos, avaliações), de que os cursos 
de formação básica dos professores não vinham (e não vêm) propiciando 
adequada base para sua atuação profissional. (Gatti, 2008, p. 58) 

 

 Por fim, ainda como política de formação, o documento sugere a formação 

continuada pautada em três estratégias, que segundo afirmação da autora trata-se 

da: 

 

licença sabática, na qual o professor tem um apoio financeiro para se 
aperfeiçoar; a frequência a cursos que são vinculados aos resultados das 
avaliações do trabalho docente; e finalmente aquelas formações derivadas 
das necessidades indicadas pela própria escola. (MAUES, 2011, p. 81) 

  

 De acordo com MAUÉS (2011), a OCDE dá importância à motivação dos 

professores e, após pensar e sugerir as políticas de atração dos profissionais, de 

formação, tanto dos ingressantes, como os que já estão em serviço, ela vem propor 

em seu relatório a política que garanta a permanência do professor, mencionando a 

importância dos docentes terem baixa rotatividade. 

 A OCDE não descarta outras políticas voltadas ao professor, como plano de 

carreira, a interação com os alunos, entre outras, mas destaca com relevância a 

avaliação e recompensa ao professor eficaz, destacando o papel da avaliação 

formativa, que pode servir como recompensa do resultado do trabalho desenvolvido, 

visto através do resultado dos alunos. 

 A avaliação, bem como o plano de carreira, proposto pela OCDE, também tem 

o intuito de não apenas reter os profissionais eficazes, como afastar os que não 

evoluem, apresentando desenvolvimento insatisfatório. 
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Além disso, segundo MAUES, o documento aponta as condições de trabalho, 

o horário reduzido e flexível, férias ampliadas, como condições que contribuem para 

a permanência dos professores. 

 Partindo das políticas estabelecidas pela OCDE, MAUÉS (2011) coloca as 

regulamentações destas, afirmando que as regulações não são necessariamente 

colocadas em ação pelos sujeitos que a propuseram, mas que existem mediações 

entre as normas e a prática até ser levada ao sistema educativo. Por outro lado, a 

autora apresenta outros autores que dizem da regulação um processo produção de 

regras e orientação da conduta dos autores em relação a estas. Nesta ótica, há uma 

troca de interesses entre os Estados ou organismos multilaterais e os governos 

locais. “[...] Logo, as regulações estabelecidas pela OCDE, por exemplo, e que estão 

presentes nas políticas de formação, tem o aval dos governos locais para se 

transformarem em políticas, em leis, em regras.” (MAUES, 2011, p. 82) 

 Vale salientar que, em São Paulo, a EFAP foi criada para desempenhar um 

papel estratégico na política de formação de professores, pois além de oferecer 

cursos, suas iniciativas de formação de professores se pautam em princípios 

educacionais da política educacional do estado de São Paulo. Desde seu efetivo 

funcionamento em 2010, 

 

a EFAP passou a centralizar os cursos de treinamento, capacitação e 
aperfeiçoamento do professorado paulista. Incorporou as ações e o know-
how da Rede do Saber, bem como as ações desenvolvidas por outros 
órgãos da SEE-SP) e também a gerenciar o Programa Mestrado e 
Doutorado e a colaborar com o Plano Nacional de Formação de Professores 
da Educação Básica (PARFOR). (BIOTO-CAVALCANTI, 2015, p. 20) 

 

E ainda, 

Alia-se a esta iniciativa formativa dos cursos da EFAP as ações 
desenvolvidas nas Diretorias de Ensino, especificamente nos Núcleos 
Pedagógicos. Capacitados por técnicos da Secretaria ou de fundações e 
universidades parceiras, professores coordenadores de núcleo pedagógico 
(PCNP) exercem a função de formadores dos professores coordenadores e 
de professores que fazem parte de sua área de atuação (BIOTO-
CAVALCANTI, 2015, p. 36). 

 

 Importante salientar que no caso da OCDE, as regulações sugeridas podem 

ressaltar a marca da organização que as propõe, do Estado que as aceita, dos 

educadores que as praticam e do mercado que traça os parâmetros que alimentam 

o sistema, conforme aponta a autora. 
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 Além disso, a autora coloca essas regulações como pós-burocráticas, voltada 

muito mais aos resultados, se caracterizando pela aproximação com o mercado e os 

interesses quanto ao lucro. Assim, o Estado que agora torna-se avaliador e o 

mercado traçam metas e organizam-se de forma a verificar se estas foram atingidas.  

 

No caso da educação pode-se exemplificar com as conhecidas avaliações 
externas, incluindo o PISA. O docente tem a obrigação de atingir tais 
resultados sob pena de que a instituição ao qual está vinculado possa 
deixar de receber recursos, como uma forma de penalização. (MAUÉS, 
2011, p. 83) 

 

 Maués (2011) também afirma que as regulações sugeridas pela OCDE 

demonstram ser uma regulação pós burocrática, pela “função da valorização 

instrumental, da ênfase a eficácia e na performance que são inerentes às 

concepções apresentadas e pela adoção de formas de controle que incidem sobre 

os resultados.” (p. 83) 

 É indiscutível o que Maués (2011) aponta quanto ao documento analisado, 

quando da preocupação com a formação dos professores, visto que são 

considerados como elementos chave na produção de conhecimento. A escola, a 

educação, o profissional docente passa a ser olhado com mais atenção, à medida 

que se manifesta o interesse de que estes atendam às exigências do mercado 

mundial. Todavia, as regulações não indicam, de acordo com a autora, uma 

preocupação real com a valorização do magistério, com os salários, com as 

melhorias das condições de trabalho, com a formação quer seja inicial, como a 

continuada, de qualidade, mas sob sua perspectiva, se traduzem na “Agenda da 

OCDE para a educação e para as políticas referentes aos professores” (MAUÉS, 

2011, p.84) 

 Conforme as concepções de educação e de formação de professores 

esboçadas pela OCDE, segundo afirmações de Olgaíses Maués, a formação 

docente mais uma vez se coloca como assunto de pauta em diferentes documentos 

e pesquisas acadêmicas. 

 Maués estabelece a relação existente entre a posição da OCDE sobre a 

educação, que desempenha um papel fundamental para o crescimento econômico, 

à formação docente cuja importância se dá à qualidade do ensino e a regulação 

educacional, apontando o PISA como parâmetro de acompanhamento da aquisição 
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dos alunos, o qual resulta, por consequência olhares sobre a formação dos 

professores. 

 

 

2.4 Organismos internacionais: Estratégias do Banco Mundial em prol da 
melhoria da qualidade da educação básica 
 

 De acordo com Torres (2009), o Banco Mundial (BM), embora recente no setor 

educativo, já vem trabalhando há mais de trinta anos no setor, transformando-se no 

organismo com maior visibilidade no panorama educativo global, não apenas pelo 

financiamento à educação, que segundo a autora não é o mais importante do BM, 

mas “transformou-se na principal agência de assistência técnica em matéria de 

educação para os países em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, a fim de 

sustentar tal função técnica, em fonte e referencial importante de pesquisa educativa 

no âmbito mundial” (p. 126) 

 Conforme apontamentos da autora, o BM apresenta uma proposta articulada 

“para melhorar o acesso, a equidade e a qualidade dos sistemas escolares, 

particularmente do ensino de primeiro grau, nos países em desenvolvimento.” 

(TORRES, 2009, p. 126) 

 Tal proposta, segundo a mesma autora diz de um “pacote” de reforma que 

engloba a educação desde as macropolíticas até a sala de aula. É sobre este pacote 

proposto por este banco internacional para a reforma da educação do primeiro grau, 

que Torres discute em seu capítulo “Melhorar a qualidade da educação básica? As 

estratégias do Banco Mundial”, tendo como referência a América Latina. 

 É sustentado nesta pesquisa por Torres (2009, p. 126 e 127) que “as 

estratégias propostas pelo BM para o conjunto do “mundo em desenvolvimento” 

foram em grande parte pensadas de acordo com a realidade africana”, em segundo 

lugar, a autora afirma que “as políticas e estratégias recomendadas pelo BM contêm 

sérias fragilidades na sua conceituação e fundamentação” e, por ultimo, 

 

[...] que o referido pacote e o modelo educativo subjacente à “melhoria da 
qualidade da educação”, do modo como foi apresentado e vem se 
desenvolvendo, ao invés de contribuir para a mudança no sentido proposto 
– melhorar a qualidade e a eficiência da educação e, de maneira específica, 
os aprendizados escolares na escola pública e entre os setores sociais, 
menos favorecidos -,está em boa medida reforçando as tendências 
predominantes no sistema escolar e na ideologia que o sustenta, ou seja, as 
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condições objetivas e subjetivas que contribuem para produzir ineficiência, 
má qualidade e desigualdade no sistema escolar. 

 

 Dentre as diversas políticas de investimento no setor educativo, a autora 

destaca a partir de 1970, “um forte e sustentado investimento em educação de 

primeiro grau” em virtude da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, que 

definiu, conforme aponta Torres (2009, p. 129) “a educação básica como prioridade 

para esta década e a educação de primeiro grau como o “carro-chefe” no alcance da 

referida educação básica.” 

 A autora aponta as seis mudanças fundamentais em relação ato tema 

educativo indicadas pelo BM (1995), a saber: 1. Um notável incremento dos 

empréstimos para a educação; 2. Importância crescente concedida à educação de 

primeiro ano; 3. Extensão do financiamento a todas as regiões do mundo; 4. Menor 

importância concedida às construções escolares; 5. Atenção específica à educação 

das meninas; 6. Transição de um enfoque estreito de “projeto” para um amplo 

enfoque setorial. 

 A visão do BM, segundo Torres (2009) sobre os problemas que afetam 

atualmente os sistemas englobam diversos aspectos que apontam a necessidade da 

reforma educativa, desta forma, o Banco Mundial aponta quatro desafios aos 

sistemas educativos dos países em desenvolvimento, sendo estes indicados por a) 

acesso; b) equidade; c) qualidade e d) redução da distância entre a reforma 

educativa e a reforma das estruturas econômicas. 

 A este último item, a autora afirma que o BM aponta a reforma educativa como 

de suma importância, salientando e 

 

estimulando os países a concentrar recursos públicos na educação básica, 
que é responsável, comparativamente, pelos maiores benefícios sociais e 
econômicos e considerada elemento essencial para um desenvolvimento 
sustentável e de longo prazo assim como para aliviar a pobreza. (TORRES, 
2009, p. 131) 

  

 De acordo com Torres, destacam-se como elementos distintivos no atual 

pacote da reforma educativa aos países em desenvolvimento: 1) a prioridade 

depositada sobre a educação básica, visto que “a educação básica proporciona o 

conhecimento, as habilidades verbais, computacionais, comunicacionais, e a 

resolução de problemas” (BM, 1995, apud TORRES, 2009, p. 131); 2) A melhoria da 

qualidade (e da eficiência) da educação como eixo da reforma educativa, implicando 
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portanto “em garantir que um maior número de crianças completem o primeiro grau 

chegando a dominar aquilo que foi ensinado” (BM, 1995, apud TORRES, 2009, p. 

132); 3) A prioridade sobre os aspectos financeiros e administrativos da reforma 

educativa, onde propõem-se, especificamente “(a) a reestruturação orgânica dos 

ministérios, das instituições intermediarias e das escolas, (b) o fortalecimento dos 

sistemas de informação (...), e (c) a capacitação de pessoal em assuntos 

administrativos” (TORRES, 2009, p. 135); 4) Descentralização e instituições 

escolares autônomas e responsáveis por seus resultados, item em que o BM 

aconselha quatro funções para melhorar a qualidade da educação, a saber: “(a) fixar 

padrões, (b) facilitar os insumos que influenciam o rendimento escolar, (c) adotar 

estratégias flexíveis para a aquisição e uso de tais insumos; e (d) monitorar o 

desempenho escolar.” (BM, 1995, apud TORRES, 2009, p. 136); 5) A convocação 

para uma maior participação dos pais e da comunidade nos assuntos escolares, 

visto como “uma condição que facilita o desempenho da escola como instituição” 

((BM, 1995, apud TORRES, 2009, p. 136); 6) O impulso do setor privado e os 

organismos não-governamentais (ONGs) como agentes ativos no terreno educativo 

tanto nas decisões como na implementação, “proposta de diversificação da oferta 

educativa, a fim de introduzir a concorrência no terreno educativo (...) (mecanismo” 

chave da qualidade). (Torres, 2009, p. 137); 7) A mobilização e a locação eficaz de 

recursos adicionais para a educação de primeiro grau, como temas principais do 

diálogo e da negociação com os governos; 8) Um enfoque setorial; 9) a definição de 

políticas públicas e prioridades baseadas na análise econômica, onde “o BM 

recomenda fazer uma melhor e mais exaustiva análise econômica na tomada de 

decisões políticas e na priorização dos insumos instrucionais a investir.” 

 Torres (2009, p. 138) aponta em seu capítulo a melhoria da qualidade da 

educação como um paradigma. Segundo ela “a relação custo-benefício e a taxa de 

retorno constituem as categorias centrais a partir das quais se define a tarefa 

educativa, as prioridades de investimento (...) os rendimentos, e a própria”, ao que a 

autora coloca como discurso econômico versus o discurso pedagógico. 

 
O modelo educativo que nos propõe o BM é um modelo essencialmente 
escolar e um modelo escolar com duas grandes ausências:os professores e 
a pedagogia. Um modelo escolar configurado em torno de vairáveis 
observáveis e quantificáveis, e que não comporta os aspectos 
especificamente qualitativos, ou seja, aqueles que não podem ser medidos 
mas que constituem, porém, a essência da educação. Um modelo 
educativo, por fim, que tem pouco de educativo (TORRES, 2009, p. 139) 
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 De acordo com a autora, o discurso econômico chegou a dominar o panorama 

educativo de tal modo que o discurso propriamente educativo dos sujeitos que 

realmente atuam na educação são apenas considerados nesse discurso e em sua 

formulação. Tal discurso econômico é formulado por profissionais distante da 

realidade das salas de aula, mas que são impostos à implementação pelos 

educadores. 

 

Apesar de todas as politicas de melhoria e reforma afirmarem definir-se em 
nome da aprendizagem, o mundo da escola, da sala de aula e da 
aprendizagem é visto como uma caixa preta, e o conhecimento e a 
discussão pedagógicas como “tecnicismo”, como a “árvore que não deixa 
ver o bosque” (TORRES, 2009, p. 139) 

 

 Torres (2009) demonstra o quanto a educação é considerada com critérios do 

mercado e a escola comparada a uma empresa. Segundo ela, 

 

Predomina a visão da educação como um campo sem especificidade, sem 
antecedentes nem história, órfão de tradição teórica e discussão 
pedagógica, no qual confluem e interatuam insumos ao invés de pessoas, 
resultados ao invés de processos, quantidades ao invés de qualidade. (p. 
141) 

  

 A autora coloca também a noção de currículo apresentada pelo BM como 

limitada, visto que considera por currículo apenas os conteúdos, que por sua vez 

são reduzidos às disciplinas. Segundo ela, enquanto o BM não incluir em sua 

definição de currículo uma visão mais ampla que abranja o como ensinar, “os 

objetivos, as estratégias, os métodos e os materiais de ensino, bem como os 

critérios e métodos de avaliação do referido ensino” (TORRES, 2009, p. 141) não se 

concederá importância à pedagogia. 

 Há ainda uma importante questão a ser considerada, conforme explicita a 

autora quanto aos pacotes de propostas oferecidos pelo BM, em sua maioria 

promovidos e financiados pelo próprio banco, mas que contem uma série de 

fragilidades tanto em questão de estudo, quanto experiências, apontadas por vários 

autores, assim como pelo próprio BM. Entre essas, destacamos o “viés ocidental e 

anglo-saxão”, que vai dizer da maior parte dos estudos e referências bibliográficas 

que se embasa as propostas do BM, referentes ao terceiro mundo. De acordo com 

Torres (2009, p. 144), “a bibliografia que serve de fundamentação às políticas é em 
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sua maioria anglo-saxônica” e ainda, “(...) no caso da América Latina, 

especificamente, os autores de renome na região e as publicações citadas no 

âmbito regional, com poucas exceções, não formam parte do referencial bibliográfico 

do BM”. 

 Desta forma, a autora considera uma enorme distância entre o discurso 

internacional sobre a educação dita universal, pelo banco BM e o discurso educativo 

realmente produzido. 

 O segundo ponto apontado por Torres diz respeito à “Omissão quanto às 

dificuldades subjacentes à informação e à pesquisa educativas contemporâneas”. 

Conforme a autora, 

 

(...) a pesquisa educativa chegou a um ponto crítico: não é possível, a partir 
dos resultados disponíveis, tirar conclusões de maneira definitiva sobre 
nenhum dos temas (...) temos à nossa disposição resultados de pesquisa 
praticamente para todos os gostos para provar ou para refutar quase todas 
as teses. Os problemas já conhecidos de falta de confiabilidade e de 
impossibilidade de comparação que caracterizam a informação e a pesquisa 
educativa contemporâneas e, concretamente, os estudos citados pelo BM, 
não são mencionados ou o são apenas ligeiramente na literatura oficial do 
BM. (TORRES, 2009, p. 146) 

  

 A autora aponta que no próprio documento do BM (1995), esse assunto é 

tratado sob a pouca confiabilidade da informação estatística, dizendo o quanto os 

dados sobre a educação são geralmente insuficientes, principalmente para a 

definição de políticas, acompanhamento e a alocação de recursos. 

 Uma forte tendência à sobre(generalização) é indicado pela autora, de acordo 

com os documentos do BM, onde “verifica-se a tendência de afirmar como universais 

uma série de postulados que na verdade são o resultado de alguns poucos estudos 

realizados em situações e países específicos” (TORRES, 2009, p. 148). Segundo 

ela, afirmações que dizem respeito ao conhecimento ou fonte de conhecimento de 

professores e a relação com o desenvolvimento dos seus alunos, embasam-se em 

estudos realizados em quatro países, entre eles o Brasil, contudo, não há 

fundamentação para as informações ditas ou ainda, quando há, são fundamentos 

empíricos fracos, como denomina a autora. 

 A mesma autora enumera a quarta fragilidade “um tratamento simplista da 

inovação educativa e das “experiências exitosas” de reforma, afirmando que as boas 

práticas, os programas inovadores e as escolas efetivas são apontados pelo BM 

superficialmente, não havendo indicação da descrição dos problemas ou as 
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possíveis limitações. O mais comum é a opção por afirmações fáceis e o 

denominador comum, que facilite a generalização. 

 
Dificilmente encontramos nessas descrições uma visão do que acontece 
efetivamente dentro do programa, na instituição em si e, muito menos, da 
dinâmica na escola, ou na sala de aula, inclusive nos casos de inovações 
assim consideras no plano especificamente pedagógico. (TORRES, 2009, 
p. 149) 

  

 Segundo ela, a visão simplista apresentada pelo banco mundial às reformas 

educativas é apontada também “no trabalho das agências internacionais e dos 

ministérios de Educação. Essa visão do que é possível ou do que funciona ou não 

funciona é apresentado como um marketing, conforme coloca Torres (2009, p. 151), 

onde se vende “políticas e propostas ‘prontas para serem usadas’ (...), sendo o 

mundo em desenvolvimento o principal consumidor. 

 A autora em questão considera que há uma ausência de perguntas e 

investigação quanto às necessidades e linhas de pesquisa para o futuro, afirmando 

que o que realmente existe são manuais prontos com, com respostas bem definidas, 

mapeadas, dando a impressão de que tudo foi extremamente investigado, pensado 

e resolvido, quando na verdade, quem decide as políticas no campo educativo são 

os que mais distante se encontram das realidades impostas por ele. 

 O BM apresenta um quadro de recomendações para melhorar a educação de 

primeiro grau. Neste há duas opções consideradas “becos sem saída”, dizendo do 

que não funciona e “avenidas promissoras”, referenciando-se ao que funciona. No 

entanto, Torres faz considerações relevantes sobre as propostas, primeiro 

relembrando a fragilidade das informações estatísticas que não permitem 

conclusões, assim como não dão embasamento para generalizar propostas para o 

“mundo em desenvolvimento”. A autora coloca ainda a visão sob os insumos 

educativos que não devem ser olhados isoladamente, mas na inter-relação 

dinâmica, destacando por exemplo que, 

 

Não é apenas a presença ou a predominância de determinados insumos 
que fazem a diferença entre um ensino bom ou ruim; mas também a 
qualidade dos insumos (existem textos ruins e textos bons, capacitação 
docente ruim e também boa etc.) e seu modo particular de se relacionarem 
e se complementarem (o texto escolar sem capacitação docente pode ser 
um investimento inútil, ampliar o tempo de instrução pode não resultar em 
um melhor rendimento escolar se não se modificam outras condições e 
elementos etc.) (TORRES, 2009, p. 153) 
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 O quadro com as recomendações propostas pelo Banco Mundial apresenta: a) 

“A reforma curricular versus textos escolares”, propondo melhorar os textos 

escolares, tendo como prioridade o livro didático, já que nele concentram-se os 

conteúdos e orientam-se as atividades que guiam tanto os alunos como os 

professores. Tal proposta, segundo Torres (2009) tem grandes possibilidades tem 

grande importância quanto a alocação de fundos para os projetos financiados, 

estando a capacitação docente em terceiro ou quarto lugar.  

 
Hoje em dia, sustentamos não somente a necessidade de um novo 
currículo, mas uma nova maneira de pensar, desenhar e fazer currículo, 
com modalidades mais participativas, buscando o consenso social; 
superando a visão fragmentária, parcial e de curto prazo das tentativas de 
reforma curricular realizadas no passado, centralizadas nos conteúdos e em 
operações superficiais de adição ou eliminação, sem uma compreensão do 
currículo como uma totalidade e sem uma visão de longo prazo; entendendo 
que a reforma curricular não é um documento nem um decreto nem um fato 
meramente escolar, mas um processo social, de mudança cultural, 
sumamente complexo e longo que, como tal, exige o trabalho em várias 
frentes e em vários níveis e, sobretudo, entendendo que não há 
possibilidade de pôr em prática uma reforma curricular sem colocar no 
centro o professor, não somente como capacitando o executor, mas 
também como protagonista da proposta e do processo de mudança. 
(TORRES, 1993, apud TORRES, 2009, p. 155) 

  

 De acordo com Torres (2009), um currículo e uma reforma curricular, dados de 

forma mais participativa, se faz presente nos documentos de Educação para Todos, 

não sendo esta a visão apontada pelo BM, que não incluir participação local, mas 

tarefa restrita ao poder central ou regional. Assim, “a maneira mais segura e direta 

de incidir sobre o currículo é incidir sobre os docentes, sobre a sua formação e as 

suas condições de trabalho” (TORRES, 2009, p. 156), visto que, para a autora, faz-

se mais importante garantir professores de boa qualidade do que textos de boa 

qualidade, visto que o segundo está a serviço do professor. Importante ainda 

salientar o que Torres diz sobre o livro didático perpetuar a dependência do 

professor, já que traz consigo respostas prontas, atribuindo-lhe apenas o papel de 

“manipulador de textos e manuais”, fator que, segundo ela limita a formação e o 

crescimento do professor. 

 

A necessidade de um currículo aberto e flexível, ferramenta de (auto) 
formação antes que camisa-de-força para os professores é, portanto, uma 
reivindicação e uma procura contemporâneas, coerentes com o “papel 
protagonista”, a “autonomia profissional” e o “novo perfil docente” que 
proclama o moderno discurso educativo vislumbradas pelos que estudam e 
formulam propostas para a educação no século XXI. (TORRES, 2009, p. 
157) 
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 A autora confirma a importância da reforma curricular ao se referir à reforma 

educativa, contudo indica que a esta questão, deve ser tratado e modificado os “quê” 

e os “como” do ensino; modificar a forma que se trabalhava o currículo no passado, 

integrando o currículo proposto ao efetivo, envolvendo nesta modificação os 

envolvidos com a educação: professores, os textos escolares, os espaços, o tempo, 

a gestão entre outros elementos, considerando o professor o protagonista, além de 

envolver pais, comunidades e sociedade em geral, conforme aponta Torres (2009). 

 A “formação inicial versus capacitação em serviço?” é apresentado pela autora 

como um assunto que fortalece o quanto o conhecimento e saberes dos professores 

são consequências do rendimento escolar. A autora afirma por outro lado que esta 

formação continua sendo vista de forma isolada, “sem atender às mudanças que 

seria preciso introduzir em outras esferas a fim de fazer do investimento em 

capacitação um investimento útil e efetivo em termos de custo” (TORRES, 2009, p. 

162) 

 
Estudos (e a própria experiência prática) demonstram que docentes com 
maior número de anos de estudo e maiores qualificações não 
necessariamente conseguem melhores rendimentos com seus alunos. 
Sobre essa base, o BM desaconselha o investimento na formação inicial 
dos docentes e recomenda priorizar a capacitação em serviço, considerada 
mais efetiva em termos de custo. [...] e recomenda que ambas aproveitem 
as modalidades à distância também consideradas mais efetivas em termos 
de custo que as modalidades presenciais. (TORRES, 2009, p. 161 e 162) 

 

 Para Torres (2009), tanto a formação, quanto a capacitação são essenciais, 

além de se complementarem, assim como o conhecimento das disciplinas e o saber 

pedagógico, ou seja, o que se ensina e o como se ensina se fazem indispensáveis, 

contudo, a autora nos indica um quadro importante sobre o modelo de formação 

docente que não funcionou, apresentando problemáticas, a saber (p. 163 e 164), 

que vão dizer de políticas e projetos que partem do zero ao invés de considerar os 

conhecimentos e experiência acumulados; a importância de se pensar a formação 

de todos os agentes educacionais, quer sejam diretores, supervisores e 

funcionários, não apensa olhar para a formação docente; a formação docente vista 

isoladamente de outras dimensões do ofício, bem como salário, condições 

trabalhistas, aspectos organizacionais etc.; o fato de ignorar as condições reais do 

magistério; apresenta-se verticalmente, vendo os professores unicamente num papel 

passivo de receptores e capacitandos, quando deveriam consultar e buscar a 
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participação ativa do professorado para a definição e o desenho do plano; dirige-se 

aos professores individualmente, não a grupos ou equipes de trabalho, ou à escola 

como instituição; realiza-se fora do local de trabalho, quando tira o professor de sua 

escola, em lugar de levar a capacitação à escola; é pontual e não sistemática, não 

estando inserida num esquema de formação e atualizações contínuas do magistério; 

centralizada no evento, bem como cursos, seminários, conferências, oficina como 

modalidade privilegiada e inclusive única de formação, desconhecendo ou vendo 

como secundárias outras modalidades: intercâmbio horizontal entre professores, 

trabalho em grupos, estágios, estudo individual, educação à distância etc; dissocia 

gestão administrativa e gestão pedagógica, sendo os professores capacitados na 

segundae os diretores/supervisores na primeira, sem reconhecer a necessidade de 

um enfoque integral para todos; dissocia conteúdos e métodos (saber a matéria e 

saber ensinar) e privilegia os conteúdos, ignorando a necessária 

complementariedade de ambos saberes e a especificidade do saber pedagógico no 

perfil e na práticas docentes; está centralizada na perspectiva do ensino, ao invés do 

ponto de vista da aprendizagem; ignora o conhecimento e a experiência prévia dos 

professores, em vez de construir a partir e sobre eles; está orientada a corrigir e 

mostrar debilidades, em vez de reforçar pontos fortes; é academicista e teoricista, 

centralizada no livro, negando a prática docente como espaço e matéria-prima para 

a aprendizagem; baseia-se no modelo de ensino tradicional e transmissor, tendo o 

ensino como transmissão de informação e a aprendizagem como recepção passiva 

dessa informação e por ultimo a autora coloca que é fundamentalmente incoerente e 

contraria o modelo pedagógico que se propõe aos professores para sua própria 

pratica em sala de aula, ao mesmo tempo em que se fala do ensino ativo, da 

participação, desenvolvimento do pensamento crítico, criatividade etc., não os são 

experimentados por eles em seu próprio processo de formação. 

 Assim, Torres (2009) considera que “não é possível continuar afirmando, em 

definitivo, que se pode melhorar a qualidade da educação sem melhorar 

substancialmente a qualidade dos docentes, o que por sua vez leva a reconhecer o 

quanto é inseparável a qualidade profissional da qualidade de vida” (TORRES, 2009, 

p. 167) 

 A mesma autora indica que, segundo o BM, o número de alunos por professor 

pouco influi no rendimento escolar. Assim, “reduzir o tamanho da classe versus 

ampliar o tempo de instrução” é apontado como contraposta aos documentos do 
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banco internacional, o qual recomenda que os esforços não sejam voltados à 

diminuir as salas, mas “utilizar os recursos em livros didáticos e capacitação em 

serviço” (TORRES, 2009, p. 167). Desta forma, fica claro que não se leva em 

consideração a perspectiva do professor e do ensino, como a autora coloca, além de 

desconsiderar também os indicativos educativos mais alarmantes existentes, 

quando dos países em que as salas de aulas são mais numerosas, os professores 

são menos classificados, onde se concentra maior evasão e repetência. 

 Para Torres (2009, p. 170) “Sem uma reforma profunda no currículo, dos 

métodos e dos estilos de ensino, mais tempo de instrução pode significar 

unicamente  unicamente mais tempo do mesmo ensino”. 

 A autora contrapõe também “almoço versus merenda escolar, programas de 

saúde e educação pré-escolar”, dizendo dos documentos do BM apresentarem a 

nutrição, a saúde e educação pré-escolar intervenções para melhorar a motivação e 

a capacidade de aprender dos alunos, tendo a merenda como opção que atende 

melhor o custo-benefício. 

 Rosa Maria Torres aponta a proposta do BM como contribuição ao reforço e ao 

investimento da reprodução ampliada, ao invés da garantia da qualidade, equidade e 

eficiência do sistema educativo, “oculta talvez sob nova roupagem e modernas 

terminologias – do modelo educativo convencional.” (2009, p. 176). Para a autora, o 

BM indica um leque de possibilidades e opções políticas possíveis de se adequar às 

necessidades, quando na verdade trata-se de um pacote pronto e homogêneo. 

 

Estudos e avaliações de rendimento escolar realizados recentemente em 
vários países (Gatti, 1994. Filp, 1994; Carron e Govinda, 1995) indicam que 
as políticas, estratégias e projetos destinados a melhorar a qualidade da 
educação, vários deles iniciados no final da década de 80, ainda não se 
traduzem em melhoria da qualidade da aprendizagem, terreno no qual 
haverá de ser julgada sua validade e sua eficácia. (TORRES, 2009, p. 186) 

  

 Assim, Torres (2009) aponta as prioridades econômicas em direção oposta às 

prioridades relativas ao modelo educativo que tenha a qualidade e equidade como 

centro, voltado à aprendizagem e sua mudança, desenvolvimento e 

consequentemente sua melhoria. 

 Nas políticas da SEESP para o ciclo I, no Programa Ler e Escrever mais 

diretamente e, em toda política educacional do Estado, há aliança com as diretrizes 

do BM, haja vista que pode se ver aspectos como: a afirmação da importância do 
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mecanismo reforma educativa como meio de promover melhoria na qualidade do 

ensino e da aprendizagem; o centrar na educação básica; o investir nos insumos 

pedagógicos, tais como o livro didático, de modo a efetivar as propostas das 

políticas educacionais; o incidir fortemente no papel e na responsabilidade do 

docente perante a aprendizagem e o rendimento do aluno, afirmando que sua 

formação, maiormente a formação em serviço, a continuada, tem peso fundamental 

na educação, reafirmando também a importância do conhecimento e dos saberes 

dos professores. Tais traços estão presentes no Programa Ler e Escrever e na 

forma escolhida para sua efetivação na prática docente, na formação do docente no 

programa. 
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CAPÍTULO 3 – O trabalho com projetos como instância de formação 

colaborativa 

 

3.1  A perspectiva dos professores, coordenadores, formadores e supervisor 
de ensino 
 

  Com o intuito de coletar informações e verificar a perspectiva dos professores, 

coordenadores, formadores e supervisor de ensino quanto à formação colaborativa 

dentro e fora da escola, por meio dos projetos escolares, a fim de confirmar ou não a 

hipótese supracitada neste trabalho, optou-se pela entrevista por meio de grupo 

focal, baseada na comunicação e interação com os sujeitos envolvidos no projeto 

“Quem reescreve um conto, aprende um tanto!” realizado com o 1º ano A, a saber: 

   Elaine Cristina Bueno Malgueiro (PC) – Professora Coordenadora Pedagógica 

na escola Estadual Professor José Bartocci, responsável pela formação 

continuada dos professores na escola mencionada. Teve grande influência no 

desenvolvimento do projeto em questão, sendo o primeiro momento a 

explanação do projeto em ATPC, seguido das orientações, críticas, apoio, 

acompanhamento e estímulo à condução do trabalho com a professora e a 

turma de primeiro ano. 

 Élida Aparecida Tardeli (PCNP) e Gilvonete Schimitz do Prado (PCNP) – 

ambas Professoras Coordenadoras do Núcleo Pedagógico Especializado, 

responsáveis pela formação dos Coordenadores Pedagógicos das escolas 

estaduais da Diretoria de Ensino Leste 1, bem como o acompanhamento 

pontual às práticas das Unidade de Ensino (U.E.). Acompanharam o 

desenvolvimento do trabalho a ser levado ao Seminário de Boas Práticas dos 

Anos Iniciais da Rede Estadual de São Paulo, bem como as apresentações 

do projeto que se deram tanto durante o seminário, quanto no núcleo 

pedagógico, em data posterior este, a outros coordenadores da rede. 

   Justina do Céu Martins Ruano Felgueiras – Supervisora de Ensino da Leste 1, 

responsável por assessorar, acompanhar e orientar os processos 

educacionais implementados nas diferentes instâncias do Sistema. 

Acompanhou o desenvolvimento da turma de 1º ano, desde o início do ciclo 

de alfabetização, por meio dos mapas de sondagem e atividades dos alunos, 
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quando de suas visitas à escola, também acompanhou as apresentações do 

projeto, tanto no Seminário de Boas Práticas, como no Núcleo Pedagógico. 

   Célia Prudêncio – Professora formadora do Programa Ler e Escrever na 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), responsável por sua 

implantação e acompanhamento na Diretoria de Ensino Leste I, na escola 

onde atuo. Quanto ao projeto em questão, selecionou e acompanhou, 

orientando o desenvolvimento do meu trabalho a partir das primeiras 

atividades gravadas em vídeo e junto com à professora coordenadora e 

PCNP da Diretoria de Ensino  discutiu e reorientou vários aspectos do 

trabalho a fim de ajustá-lo melhor ao objetivo. 

 Para o agendamento do encontro foi feito um grupo por meio de whatsapp, 

onde a pesquisadora convidou os sujeitos para o encontro a ser realizado no mês de 

agosto de 2017, especificando o motivo e objetivos do mesmo. 

 A fim de conduzir o grupo focal e nortear os sujeitos envolvidos, foi feito um 

planejamento prévio de um roteiro ao encontro, o qual encontra-se na íntegra no 

anexo deste trabalho, a ser apresentado aos sujeitos no dia do encontro, com as 

seguintes questões de pesquisa: 

 

Quadro 3: Questões guia ao grupo focal 

1) Como você vê a experiência com projetos dentro do Programa Ler e Escrever, com vistas ao 
potencial formativo que essas experiências trazem aos alunos, professores e ao coletivo da escola? 

2) Olhando especificamente o projeto “Quem reescreve um conto, aprende um tanto”, realizado em 
2013, com a turma de 1º ano, apresentado no Seminário Boas Práticas Pedagógicas dos Anos 
Iniciais da Rede Estadual da Educação, qual foi sua observação quanto ao desenvolvimento deste 
trabalho, no que diz respeito ao seu potencial formativo para alunos, professores, equipe da escola e 
núcleo pedagógico? 

3) Como PCNP, Supervisora, Coordenadora ou Formadora, como avalia o impacto desta 
experiência para o programa Ler e Escrever e na formação de professores? 

4) É possível, em sua opinião, enxergar antes esta experiência na escola e além dela, tendo em 
vista a formação colaborativa em equipe? 

5) Qual é o seu conceito sobre formação colaborativa em equipe? 

6) Você já participou de outras experiências de formação colaborativa em equipe? Se sim, como se 
viu nesta experiência? Como foi seu envolvimento e quais ações desenvolveu? Quais materiais de 
apoio? Quais as redes de colaboração que se formou para levá-la a cabo? 

7) Tal(is) experiência(s) contribuíram para sua formação e para seu desempenho enquanto 
formadora de professores? Como? 

8) Houve algum impacto desta experiência na prática de formadora de professores que passou a 
desempenhar? 

Sob à luz teórica: 
Lelis (2012, p. 166) diz que, 
 

O trabalho do professor não pode ser pensado separadamente do trabalho 
do aluno. Não é produtivo questionar a formação e o exercício profissional 
dos professores sem se interrogar o que mudou, como os alunos 
constroem sua experiência escolar, qual a relação com o saber, qual o 
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sentido atribuído às vivências escolares.  
 

9) De que modo, em sua opinião, o trabalho com projetos pode superar as dificuldades 
encontradas no interior da escola, quer seja quanto à formação continuada de professores, 
quer seja quanto à aprendizagem dos alunos? 

Segundo Davis et al (2012, p.16), nem sempre a ação do Professor Coordenador (PC) é pautada 
pelas necessidades e demandas da escola, uma vez que os projetos e programas do governo 
assumem caráter prioritário e a própria cultura docente resiste às propostas feitas por ele. 
  

Assim, defende-se que não apenas o desencantamento docente, que vai 
tomando forma ao longo da carreira, mas também o fato das propostas 
vindas do sistema chegarem prontas são causas para uma resistência que 
se consolida dia a dia. Propostas que poderiam ser prazerosas e 
adaptadas à realidade, buscando-se resultados significativos, passam a ser 
vistas como enfadonhas ao corpo docente. 

 
10)  Enquanto formadora de professores, como você enxerga hoje as propostas dos projetos 
dentro do Programa Ler e Escrever, com vistas às necessidades formativas dos professores e 
alunos? 

Para Maués, 2011, p.81 
 

O professor tem que estar preparado para trabalhar e planejar em equipe, 
aplicar instrumentos de avaliação externa, saber utilizar as tecnologias de 
informação e comunicação, participar de projetos de cooperação 
internacional, além de participar da gestão e tomada de decisão. Mas as 
funções não terminam por aí, também o professor deve estar preparado 
para trabalhar com os pais e a comunidade localizada no entorno da 
escola. Pra tanto deve ser capaz de aconselhar os pais de maneira 
profissional e estabelecer parcerias para realização de ações coma 
comunidade local.  

 
11)  Sob a fala de Maués, é possível afirmar que os projetos possibilitam este trabalho em 
equipe, cooperativo?  

Segundo Barbosa, Horn, 2008, p. 54, quanto ao trabalho com projetos, 
 

A postura pedagógica implicada nessa abordagem provoca muitas vezes 
certa insegurança aos educadores, já que eles não podem ter, desde o 
primeiro momento, o mapeamento do projeto como um todo, pois este será 
elaborado paulatinamente pela ação, pela avaliação e pelo replanejamento. 
Essa construção envolve a participação tanto dos alunos quanto do 
educador, na medida em que as decisões e os encaminhamentos 
emergem das motivações do grupo, dos materiais e recursos disponíveis, 
das portas que se abrem – possibilitando novos embates, novos 
problemas, novas soluções – e, principalmente, do estudo aprofundado que 
os professores realizam acerca da temática a ser estudada. 

 
12)  Pensando na formação de professores, de que forma os projetos podem contribuir com uma 
formação mais efetiva, visto que requer um estudo aprofundado, partindo das reais necessidades do 
professor e as dos seus alunos?  

Ainda segundo as mesmas autoras, 
 

A pedagogia de projetos oferece aos professores a possibilidade de 
reinventar o seu profissionalismo, de sair da queixa, da sobrecarga de 
trabalho, do isolamento, da fragmentação de esforços para criar um espaço 
de trabalho cooperativo, criativo e participativo.  

 
13) Você considera o trabalho com projetos, tanto os projetos enviados pelas secretarias, quanto 
os desenvolvidos pelos próprios professores da escola, possíveis de formação espaços ou grupos 
colaborativos? 

Lima (2002, p.184) destaca que a questão central não é identificar o que falta aos professores para 
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colaborarem mais, mas sim o que pode ser feito,  
 

Um alargamento mais significativo das áreas do currículo em que os 
docentes possam exercer a sua competência profissional; [...] a concessão 
de mais tempo e espaço para que este trabalho de colaboração se possa 
efetuar; e, a contratação de mais pessoal docente para as escolas, para 
substituir os colegas nas turmas, quando estes desenvolvem o trabalho 
colaborativo em interação com seus pares” (p. 184) 

 
14)  De acordo com sua experiência enquanto formadora, o que seria realmente possível fazer 
para que houvesse uma formação mais colaborativa nas escolas, com vistas a obter um trabalho 
mais gratificante, positivo e efetivo aos professores, com consequências significativas aos seus 
alunos? 

 
 No dia do encontro, foi fornecido aos sujeitos o roteiro e material para 

anotação. Todos se sentaram ao redor de uma mesa, sendo o local escolhido 

propício ao apoio da escrita. A distribuição espacial deu-se de maneira aleatória, 

escolhendo cada um, o lugar de sua preferência. 

 Foi dado início ao grupo focal formalmente, sendo que a pesquisadora 

entregou a cada um dos sujeitos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

conforme consta no anexo desta pesquisa, seguido de uma breve explanação sobre 

sua pesquisa, os objetivos gerais da mesma e sua hipótese. Todos os sujeitos 

fizeram a leitura individual do roteiro norteador e, em seguida, deu se a primeira 

pergunta, feita em voz alta pela pesquisadora, como desencadeamento da conversa. 

 Importante salientar que as perguntas do roteiro não foram feitas uma a uma, 

visto que as falas da primeira pergunta já desencadearam as respostas das demais. 

Foi dado destaque à questão 6 e à questão 14. Após os sujeitos fazerem suas 

colocações, a pesquisadora agradeceu a participação e presença de todos e 

encerrou formalmente a discussão. 

 A realização da discussão com o grupo durou 2h02m49 (duas horas, dois 

minutos e quarenta e nove segundos), sendo que esta foi gravada, de acordo com a 

autorização prévia dos sujeitos. Tal gravação foi transcrita nos modos padrões, 

havendo nessa transcrição revisão completa da mesma, feita na íntegra de forma 

minuciosa, repassando todo o áudio e acompanhando as falas no texto para 

preencher as lacunas textuais, arrumar palavras trocadas, trechos ininteligíveis, 

erros de ortografia e gramática, pontuação, conferência em pesquisa dos nomes e 

verificação de troca dos interlocutores. A íntegra desta transcrição, encontra-se no 

anexo deste trabalho. 

 Posteriormente à transcrição, as falas foram divididas em temas: I) Projetos 

Escolares, II) Formação de Professores, III) Formação Colaborativa, IV) 
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Desenvolvimento Profissional de Professores e, subdivididas pelas perguntas guias, 

conforme roteiro, diagramadas em quadros para melhor visualização das questões 

da pesquisa e respostas dos sujeitos. Vale salientar que, na elaboração desses 

quadros, algumas falas foram suprimidas por não serem significativas à pesquisa. 

 

Quanto à organização dos quadros: 

 A organização dos quadros deu-se pelos temas da pesquisa, seguidos das 

perguntas guia do roteiro, a saber: 

 

I) Projetos Escolares 

 Um dos temas que fundamentam as experiências deste trabalho diz respeito 

aos projetos escolares, visto que esta pesquisa se debruça sobre a formação de 

grupos colaborativos por meio dos projetos desenvolvidos dentro da escola.  

 Considera-se que os projetos escolares têm grande importância dentro das 

escolas, conforme Barbosa e Horn (2008), pois permite serem criados, modelados 

de acordo com a necessidade e característica de cada turma, professor e unidade 

escolar. Nessa construção, os projetos envolvem os sujeitos, abrindo possibilidades 

de cooperação entre todos os envolvidos, despertando imaginação, interesses, 

necessidade, conhecimentos, pesquisa, reflexão, debate, soluções. 

 Mais uma vez, faz-se importante salientar o que as autoras Barbosa e Horn 

(2008) falam sobre a construção desses projetos, sobre a importância do 

planejamento e das propostas que os envolvem, para que estes não fiquem 

perdidos, fragmentados, repetitivos e sem sentido, resultando um aprendizado 

defasado. 

 O que se quer nesta pesquisa é pensar na formação de uma cultura 

colaborativa por meio dos projetos escolares, que vise a aprendizagem significativa 

tanto dos docentes como dos discentes, que todos se voltem a um mesmo 

propósito, a uma mesma ação, num espírito de equipe, cooperação, esforço 

individual e coletivo e desenvolvimento de estratagemas necessários para chegar ao 

fim, ao objetivo proposto. 

 

II) Formação de Professores 

 Como já mencionado anteriormente, a formação inicial docente tem sido 

referida na literatura acadêmica como uma das dificuldades enfrentadas pelos 
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sistemas de ensino em garantir qualidade educacional, já que há muitas lacunas a 

serem preenchidas pós formação inicial. Tenta-se suprir tais defasagens por meio de 

formações continuadas quer seja no próprio ambiente de trabalho, por meio de 

ATPC, quer seja fora da escola, por meio de cursos, oficinas, cursos à distância 

entre outros.  

 Esta pesquisa busca possibilidades de formação dos professores por meio dos 

projetos escolares desenvolvidos dentro do Programa Ler e Escrever, de modo a 

garantir, por meio desses, momentos de estudo, planejamento, reflexão entre todos 

os profissionais envolvidos, quer seja professores, coordenadores ou outros 

profissionais da educação, promovendo uma rede de colaboração e cooperação 

entre eles. 

 A colaboração aqui mencionada vai dizer de uma equipe que se volte a um 

mesmo propósito, preocupando-se com o grupo e contribuindo para a superação 

das dificuldades encontradas na escola, na sala de aula, consequentemente na 

formação dos próprios profissionais docentes e no aprendizado dos seus alunos. 

 

III) Formação Colaborativa 

 No discurso acadêmico, muito se fala sobre o isolamento profissional dos 

docentes. Lima (2002), já citado anteriormente, aponta este problema como um fator 

social nas escolas. Coloca a importância de haver parcerias significativas entre os 

professores, com o intuito de encontrar soluções ao desenvolvimento dos docentes, 

bem como a aprendizagem dos alunos. 

 Importante salientar a preocupação dos autores em relação à palavra 

colaboração, que mal entendida, pode dar outro sentido à ação, não trazendo 

benefícios positivos aos envolvidos. Há uma diferença entre meras conversas entre 

colegas, contatos irregulares, grupos isolados que colaboram apenas entre si, 

individualmente. 

 Há, portanto, que se entender a questão conceitual da palavra colaboração e 

buscar a concretização da mesma em sua plenitude nas escolas, na relação com o 

outro, de modo que haja mudanças e que de fato se constitua uma cultura 

colaborativa, permitindo um aprendizado cooperativo em equipe e não fragmentado. 

 O envolvimento dos docentes numa cultura de contribuição mutua, sem que 

haja insegurança no pedido de ajuda, ou medo da exposição de suas fragilidades e 

ainda, a contribuição e o apoio sem querer nada em troca, que não as expectativas 
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do grupo, faz pensarmos na importância do trabalho colaborativo, como um trabalho 

mais envolvente, dinâmico e mais eficaz. 

 

IV) Desenvolvimento Profissional de Professores 

 Não apenas a formação inicial mencionada no item anterior necessita de um 

olhar mais cauteloso, como os processos de mudança pessoal e profissional ao 

longo da carreira, conforme tem apontado autores como Lelis (2012), dizendo do 

quanto o trabalho do professor se caracteriza pela intensificação e complexificação 

do próprio trabalho. Baixos salários, falta de valorização, burocracia, a ansiedade, os 

problemas sociais e psicológicos enfrentados, pelos quais não encontram-se 

preparados, sistemas de avaliação que vão colocando o professor no papel de 

responsável pelos problemas educacionais. 

 Meio ao acúmulo de insatisfações ao longo da carreira, a falta de autonomia e 

o sentimento de fragmentação identitária tem feito com que professores se 

desencantem pela própria profissão. 

 Nesta perspectiva, a presente pesquisa toma por hipótese que a formação de 

redes colaborativas podem ajudar no desenvolvimento profissional dos professores 

à medida que colocam o docente como protagonista não apenas da formação dos 

seus alunos, mas como de sua própria formação, possibilitando uma maior visão de 

suas necessidades e dificuldades frente à sua equipe de trabalho que estarão 

juntos, sob o mesmo propósito, cooperando, deixando de lado as angustias e medos 

que o rodeiam e, sentindo-se seguro e confiante a se expor entre seus pares, a fim 

de se atingir um bem comum, a aprendizagem dos alunos. 

 Havendo um envolvimento maior dos professores, por meio dos projetos, que 

possibilitam partir de suas necessidade reais, os professores tem a oportunidade de 

aprimorar sua formação, à medida que vão delineando as fragilidades do caminho a 

percorrer, bem como superando os obstáculos e lacunas a serem preenchidas. Esse 

caminho, se prazeroso, pode atender as expectativas dos docentes, permitindo que 

sinta-se parte integrante deste processo por meio de sua prática, da troca de 

experiências entre os pares, da exposição das dificuldades apresentadas pelos 

colegas.  

 Conforme aponta Day (2001), os professores não podem ser formados 

passivamente, mas formam-se ativamente. Desta forma, é fundamental que os 

professores participem da tomada de decisão sobre seu planejamento, suas ações, 
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além de ter a oportunidade de desenvolver seu pensamento crítico sobre a sua 

própria prática e a dos seus pares, buscando objetivos comuns. 

 

  

Quanto ao modo de exposição das perguntas guia e as falas dos sujeitos: 

 A elaboração dos quadros será disponibilizada em três colunas, sendo exposto 

sempre o tema, seguido das perguntas guia, agrupadas de acordo com o tema e, o 

recorte da fala dos sujeitos retirados da transcrição. Após a apresentação dos 

quadros, será exposta a análise à luz da teoria que embasam o trabalho. 

 

 3.1.1 Projetos Escolares 
 O primeiro quadro apresenta a perspectiva dos professores formadores em 

relação ao trabalho com projetos escolares, dizendo da importância desses, 

segundo seu ponto de vista, embasado em suas próprias experiências, enfatizando 

ainda os projetos desenvolvidos dentro do Programa Ler e Escrever. 

 

Quadro 4: A perspectiva dos professores sobre o trabalho com Projetos nas escolas 

Projetos Escolares 

Professores 

formadores 

Como você vê a experiência com projetos dentro do Programa Ler e Escrever, 
com vistas ao potencial formativo que essas experiências trazem aos alunos, 
professores e ao coletivo da escola? 

Célia 

(...) eu acho que é importante começar, que é uma questão mesmo que a gente lê, 
discute. A gente mesmo que trabalha na formação, essa coisa do projeto que vem 
pronto, e meio que chega para as escolas, goela abaixo, para ter que digerir e colocar 
em prática. Na verdade a gente fica na corda bamba dos dois lados. A gente olha para 
esse lado, mas a gente olha para outro lado que é uma rede que precisa de avançar, 
uma rede que tenha o papel de ensinar para os meninos, e às vezes os professores 
ficam mesmo sem norte, né. Por mais que se tenha livro didático, por mais que se 
tenha material, às vezes não se forma rede colaborativa porque cada um está fazendo 
uma coisa. Então se pensar por este lado quando chega um projeto, ele não vem 
simplesmente para ser enfiado lá dentro da escola, porque ninguém é obrigado, mas 
ele vem acompanhado da formação, porque a formação, é ela que vai dar condições 
de ir implantando e acompanhando esse projeto. 
Então isso está vinculado à questão da concepção que a gente tem de formação, que 
a concepção de formação, ela está vinculada e articulada ao contexto de trabalho da 
escola, então não tem como você fazer uma formação e que se você não acompanha 
esse trabalho, para você ter o feedback, como que ela sai. 
 
(...) nós lidamos, (...) com essa rede de formação, nós lidamos muito com o 
compromisso de todos, em querer estudar e querer aprender, e querer mudar a prática. 
Ainda não é a nossa realidade total, mas quando ela falou aqui do professor intelectual, 
tem a ver com isso, quer dizer, de eu querer aprender mais. Eu querer estudar, porque 
eu tenho um objetivo final que é fazer o nosso aluno aprender. E isso só se consegue... 
isso não é um passe de mágica, isso se consegue mesmo com esse trabalho da 
formação, do envolvimento, com o mostrar o que, de fato, nós estamos precisando 
melhorar e mudar. Eu sinto dessa maneira. 
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Élida 

 (...) nós perdemos muitos professores para (...) a rede municipal, até por ascensão 
financeira, até por reconhecimento dos cursos que os professores fazem, em virtude de 
termos coordenadores comprometidos com a formação, comprometidos com a sua 
sequência de trabalho, comprometidos com o processo. Então a linguagem 
pedagógica que esse professor-coordenador usa/usava com os seus professores dava 
subsídio para que ele pudesse escrever à altura do que quem fez essas provas queria 
ouvir. Então dava para ele, ele se apropriava de uma linguagem. O coordenador tinha 
e tem... quem passou pela fase do Ler e Escrever uma linguagem característica, uma 
linguagem específica, uma linguagem de “eu falo, mas eu também ouço”, né. E o que 
eu não sei eu tenho quem recorrer, eu tenho a quem perguntar, eu tenho quem pode 
estar ao meu lado. 

Elaine 

Eu acho que quando tem mais significado para o professor, quando ele entende 
melhor, a coisa se desenvolve muito mais. E a Evelyn faz o trabalho em sala de aula 
que ela se emociona. Hoje em dia não se encontra muito isso, ela me traz... 
Ela vai na minha sala, “você tem que ir na minha sala, você tem que ver”. Aí ela me 
arrasta para me mostrar a produção do aluno, a evolução. E você percebe que é uma 
coisa verdadeira. E com certeza, e os alunos percebem, e isso vai refletir lá no final 
onde eu acho que é o objetivo do grupo colaborativo e de toda essa discussão e de 
todo o trabalho, que nossos alunos aprendam mais. 

 
Enquanto formadora de professores, como você enxerga hoje as propostas dos 
projetos dentro do Programa Ler e Escrever, com vistas às necessidades 
formativas dos professores e alunos? 

Célia 

(...) como a formação faz falta. E faz falta para qualquer um dessa cadeia. Por 
exemplo, nós, eu que estou nesse papel de formadora, a gente sabe disso e a gente 
continua estudando. Nós não estamos mais como grupo trabalhando numa rede onde 
cada uma está fazendo alguma coisa, mas nós continuamos nos reunindo uma vez por 
mês, estudando, porque a gente precisa desse respaldo, a gente precisa disso. Aí 
quando você vê dentro do programa, nós estamos fazendo recorte dos projetos, 
porque dentro do programa você tem as várias modalidades organizativas de 
tratamento, didáticas de tratamento e conteúdo. Então a gente tem o que é 
permanente, as sequências de atividades, as ocasionais e temos os projetos. E os 
projetos, eles têm... nenhuma modalidade didática é melhor do que a outra, porque o 
que define eu escolher esta ou aquela são os objetivos, o que eu quero? São as 
necessidades de aprendizagem dos meus alunos, e o que eu quero ensinar. E os 
projetos estão organizados, aí eles ajudam muito que a professora - você ressaltou que 
a sua professora ressalta que a rede colaborativa não é o fato de sentar juntos para 
conversar. O projeto vincula, ele ajuda. Como se diz, ele é estruturante dessa ação, 
porque ele tem um fio condutor.  

Élida 

(...)Essa formação vai além, porque você tem que seduzir esse professor de que ali 
está o caminho, vamos fazer juntos, eu estou ao seu lado, nós somos parceiros, nós 
estamos estudando juntos. Então eu acho que o grupo colaborativo te dá esse feeling, 
o que é gostoso, você estar apoiado. Quando você começa algo sozinho, você não tem 
certeza que aquilo... Você está com muitas boas intenções, mas quando você ouve o 
outro como você citou, “não, nós vamos ampliar”, “não, nós podemos ajustar”, “não, eu 
já fiz isso, muitas das práticas, eles já realizaram, mas não se viram dentro delas como 
um professor experiente, como um professor que está aprendendo. Eu não só ensino, 
eu também aprendo, então é uma via de mão dupla e as experiências com o outro é 
fundamental. Essa formação continuada, quando ela falta é que nós temos aí o 
testemunho da Elaine, é que eu vejo o quanto ela me era importante. No momento eu 
estou usufruindo, eu estou trabalhando, eu estou trazendo, às vezes é muito cansativo, 
porque não é fácil ouvir o outro. Para ouvir o outro você tem que se ajustar e ele a 
você. Então essa circulação de informações, essa aprendizagem que você se apropria 
de um trabalho que dá a impressão que você está sendo manipulada, a impressão é 
que a rede te manipula para que aquilo chegue até... Mas antes de chegar lá há muito 
estudo, há uma equipe, há um trabalho, uma equipe que trabalha sintonizada e 
sincronizada. Então eu estou falando pela equipe que trabalhava comigo, então não 
tem quem sabia mais, quem sabia menos. Tinha quem contribuía e você ia trazendo 
mais contribuições para que cada um desempenhasse o seu papel. Alguns papéis de 
visitação, papéis de acompanhamento ou papéis de olharem o processo, porque tem 
que dar resultado, toda essa formação tem um resultado na rede, um resultado que 
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você tem de sala, de professor, de aluno, por série e ano, e que você consegue olhar 
num mapa se tem resultado a formação daquela equipe. 

 
De que modo, em sua opinião, o trabalho com projetos pode superar as 
dificuldades encontradas no interior da escola, quer seja quanto à formação 
continuada de professores, quer seja quanto à aprendizagem dos alunos? 

Célia 

Então você imagina: você desenvolvendo projeto, a outra professora desenvolvendo 
projetos. Se vocês sentam, ninguém vai pegar o projeto do jeito que está e enfiar na 
sua sala, você vai pensar e mesmo que se fizesse, quando vocês voltam para 
conversar, as experiências são diferentes porque o sujeito da aprendizagem é 
diferente, porque a necessidade é diferente; porque você como sujeito do ensino, a 
forma de elaborar, de se relacionar com objeto de conhecimento, a forma como você 
organiza as situações de aprendizagem, considerando aquele grupo de aluno, então 
quando o produto vem da sala de aula, ele não vem igual e aí essa rede colaborativa 
pode sentar, discutir, ver como é que foi, por que você teve que mudar, por que você 
encaminhou desse jeito, por que você agrupou desta forma, e a outra, por que ela fez 
assim; ou que outro material ela trouxe que acrescentou, que modificou, né. Então, por 
exemplo, você não tinha pensado em usar esse material, a outra falou, “nossa, não 
tinha pensado nisso”. Desta forma, como ela articulou, não tinha pensado. Então 
quando volta esse produto, ele é riquíssimo para olhar para esse objeto que é a prática 
e refletir e continuar avançando. Então eu acho que o projeto mobiliza muito porque ele 
tem um fio condutor, as atividades estão articuladas entre si, elas estão organizadas de 
uma forma com desafios progressivos, de uma forma espiralada. Quer dizer, o 
conteúdo é organizado dessa forma, em espiral em que você vai, avançou aqui, você 
volta para puxar novamente e você vai puxando esse fio e vai pensando na... ele vai 
trazendo um grau de complexidade, de desafio para os meninos. À medida que os 
meninos avançam... então ele já está organizado dessa forma, por alguém, por 
pessoas que pensaram, pessoas que vieram dessa prática, não é simplesmente um 
conteúdo que alguém estratificou, está lá na estratosfera; elaborou, pensou e joga. 
Não, é algo que vem da sala de aula e aí ele vem organizado, vem a formação, que é 
um norte, é um chão, é uma diretriz, mas que nenhum professor é obrigado a seguir 
daquele jeito. Aí você tem a formação que ajuda a olhar as especificidades, porque 
mesmo que ele está ali, ele não dá conta, então olhar para a especificidade, por que 
está proposto assim, por que é essa atividade é primeiro do que essa, por que tem 
esses encaminhamentos. Quer dizer, os encaminhamentos didáticos dão consecução 
aos objetivos. Pode observar. Observa os objetivos lá e olha para o encaminhamento 
didático; olha para a atividade, olha para o encaminhamento didático. Então ele dá 
consecução, ele dá concretude ao objetivo que está posto, e aí como somos seres 
vivos e pensantes, você vai interagindo com esse material e vai... E aí para cada sala 
você vai ter, não um produto diferente, mas você vai ter experiência... isso enriquece 
(...) 

 

Olhando especificamente o projeto “Quem reescreve um conto, aprende um 
tanto”, realizado em 2013, com a turma de 1º ano, apresentado no Seminário 
Boas Práticas Pedagógicas dos Anos Iniciais da Rede Estadual da Educação, 
qual foi sua observação quanto ao desenvolvimento deste trabalho, no que diz 
respeito ao seu potencial formativo para alunos, professores, equipe da escola e 
núcleo pedagógico? 
 
Como PCNP, Supervisora, Coordenadora ou Formadora, como avalia o impacto 
desta experiência para o programa Ler e Escrever e na formação de professores? 

Célia 

Então essa rede de estudo, então, por exemplo, o seu trabalho, quando eu desafiei 
para que a gente pudesse, porque vocês lembram que a gente sempre trabalhou com 
atividade de sala de aula, sempre. Traz a atividade para analisar, para discutir, para 
ver o que a gente pode aprender com aquela professora e o que a gente pode também 
fazer com que a prática dela possa ser melhor, possa ser... como é que fala, 
aperfeiçoada, vamos dizer, aprimorada. Aí a gente quando a gente discutiu o trabalho, 
e que a Elaine trouxe, que podia fazer com a classe de primeiro ano, então a primeira 
coisa era gravar, né, Elaine. Vamos gravar. Quando o seu material veio, nós sentamos 
para analisar o seu material. Nós sentamos, nós olhamos, nós vimos tudo o que... aí 
chamamos você com a Elaine. E aí fizemos toda uma orientação, e na verdade assim, 
é uma orientação que está respaldada no conhecimento teórico. Quer dizer, uma teoria 
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que ilumina a prática. Então eu costumo dizer o seguinte: orientar um professor que 
não está.. que não tem claramente uma trilha teórica que ilumina, é você fazer uma 
prescrição, e aí vai dar outra coisa. Mas quando você orienta um professor que ele 
está pautado, o trabalho dele está pautado numa determinada concepção – numa 
determinada não, na concepção, vamos pensar, do programa – a orientação que você 
dá faz todo o sentido para ele, porque são os pequenos ajustes, né e eu não me 
lembro agora exatamente quais foram as orientações que a gente fez com você 
naquele dia, e depois a gente conversou, e aí também o material passou por uma 
edição pelo fato que a gente queria mostrar que a sua prática podia contribuir muito 
com a prática dos outros professores, e aquilo que não estava tão visível a gente 
deixou, porque a gente não ia pôr o olho do outro naquilo, e o que não era interessante 
a gente cortou, editou. Por quê? Porque as coisas boas eram muito maiores do que as 
coisas que não eram boas, e como a gente não queria, uma das coisas é não expor 
um professor. Não é partindo do pressuposto que a prática é perfeita, que o professor 
é perfeito. Não existe prática perfeita, a gente está em constante processo de 
transformação, de mudança, de aperfeiçoamento, mas a gente tem boas práticas que 
podem servir de referência, e aí vem a outra rede colaborativa, que o seminário era 
uma grande rede colaborativa, que aí entram as outras diretorias, os outros PCNPs, os 
outros PCs, e os professores contribuindo, a gente sabe o quanto foi importante, o 
quanto foi impactante aquela ida lá em Serra Negra, o quanto contribuiu com a rede. 
E aí a gente viu que o seu trabalho, que é essa a ideia. Agora, o que é preciso? É 
preciso dessa rede, se não tiver essa rede, não avança. Quer dizer, a formação 
continuada tem a especificidade dela é que ela é uma formação profissional, então nós 
estamos profissionalizando a profissão de professor. 
Então, ele está profissionalizando essa profissão, que é fazer nessa escala toda. E a 
gente vê que sem esta formação, sem essa discussão, a prática não avança. 
(...) A Elaine está lá na ponta na escola, só que ela não é uma fonte, ela não é uma 
iluminada que o saber vem. Ela precisa das outras parceiras, ela precisa de parceria 
para discutir do lugar dela, porque vocês lá com ela formam uma rede colaborativa, só 
que ela ocupa um lugar que você não ocupa. Então você precisa das suas parceiras 
para discutir; a Elaine precisa de parceiras para discutir com ela. Assim como aqui 
precisa de parceria, eu preciso de parceiro para discutir também a minha prática, 
porque a minha... se a gente pensar para cada um desses lugares da cadeia, a gente 
tem conteúdos específicos. Afunila tudo o que você precisa saber, eu preciso saber, 
elas também. Tudo o que você precisa saber, a Elaine precisa saber, só que tem coisa 
que a Elaine sabe que não necessariamente você precisa saber, que a Elaine tem, ela 
precisa de um saber que é estratégia formativa. Como tratar o conteúdo lá no ATPC? E 
Nós também precisamos ter esse saber, então eu preciso saber do objeto de 
conhecimento, que nesse caso era a língua escrita, a linguagem; eu preciso saber dos 
processos de aprendizagem, eu preciso ter conhecimento didático, inclusive esse é um 
eixo de formação, mas eu preciso saber de estratégia formativa. Porque se eu quero 
que você faça bem, se eu não trabalhar com a Elaine, nós aqui as estratégias 
formativas, ela chega lá no ATPC, em vez de criar uma situação-problema para 
discutir, ela vai e faz uma prática completamente transmissiva. Aí ela rompe, ela rompe 
com a cadeia do processo, porque nós temos a prática como objeto de reflexão, e é 
pela reflexão que a gente avança. Ela está rompendo com essa cadeia, assim como eu 
também posso romper. Se eu trabalho em uma, eu quero que você faça, coloque os 
seus alunos... o modelo de ensino teria que ser a situação problema e o projeto traz, o 
projeto é completamente voltado para o modelo de ensino, que é pela resolução de 
problemas. Se eu faço uma formação que não considero isso, mas eu quero que você 
faz, eu estou rompendo, eu estou quebrando. 
 
A outra que eu queria trazer também foi quando você também colocou que, a Evelyn 
na época (...) que ela estava se preparando para o seminário, na atividade dela ela 
veio na diretoria. Então quando ela vem na diretoria, ela vem para eu poder dar uma 
devolutiva. Na devolutiva, ela é um dispositivo de formação, ela é uma estratégia 
formativa. Então eu faço a devolutiva porque neste lugar a devolutiva não seria nessa 
cadeia, a devolutiva não seria minha, a devolutiva seria da Elaine, porque eu daria a 
devolutiva na cadeia do lugar, eu daria a devolutiva para as PCNPs – as PCNPs para a 
Elaine, a Elaine para você. Acontece que esta questão é uma coisa nova, então eu 
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precisava dar a devolutiva com a presença de todos para que um termo que a Bia 
Cardoso usa, que é um artigo que ela escreveu, ela fala, “fazer residência pedagógica”. 
Então ali nós estávamos fazendo uma residência pedagógica, então eu dei a 
devolutiva e vocês estavam de observadores. E aprendendo, vendo. Qual era o foco 
daquela devolutiva, o que eu tinha identificado na atividade, o que precisava dar por 
devolutiva para a Evelyn, tanto do ponto de vista do que ela tinha feito e tinha permitido 
o avanço das crianças, que é reiterar para ela todo um procedimento didático que ela 
tinha aprendido, todo um domínio de conteúdo, toda uma questão de gestão de sala 
que passa por tudo isso, de organização das crianças, de agrupamentos, quem ela 
agrupa com quem. Mas também tinha coisas que eu precisava tematizar, que era para 
promover a reflexão, quer dizer, “ó, isso aqui poderia ser feito de outro jeito, o que você 
faria agora?”. E aí então vocês todas estavam nessa residência pedagógica. E a 
mesma coisa quando nós fomos na sua escola, que também era uma coisa nova da 
gente fazer um acompanhamento na escola, acompanhar na escola também é um 
dispositivo de formação, é uma estratégia formativa. Quer dizer, ir na escola, 
acompanhar, ver como é que está chegando lá. E aí logo que a Gil estava no grupo de 
PC, com aqueles olhinhos que brilhavam o tempo todo, é que nem um menino de 
primeiro ano que chega e fala, “o que você veio fazer na escola?”, “eu vim aprender a 
ler”. Ela estava desse jeito, e eu falei para a Justina, “Justina, fica de olho naquela 
menina”. Lembra disso, Justina? A Justina tem um olhar bem melhor do que o meu 
para essas coisas, o olhar dela é clínico. Porque às vezes eu dizia, “fulana”, a Justina 
falava assim para mim, “observa mais”. Estou dizendo isso porque às vezes, “observa 
mais, Célia, tem coisas que você não está percebendo”. Então ela estava no outro 
lugar, entendeu? Então ela trazia para mim o... Então eu acho que essas coisas são 
importantes, eu quero marcar que eu acho que a carreira da Gil foi muito meteórica. 
(...) A Gil foi bem meteórica no sentido da sala de aula ir para a coordenação, da 
coordenação ir para ser PCNP, depois fazer o mestrado, de ficar lá, de ter ocupado 
basicamente todos os lugares – ou basicamente ocupou – dessa cadeia, agora volta 
para a escola também ocupando um outro lugar – que eu estou sabendo, tá, já estou 
sabendo. Então este lugar, quer dizer, que tem a ver também, porque lembra quando a 
gente começou com o Ler e Escrever, o trabalho estava articulado ao trabalho de 
diretor? Por que o supervisor veio e o diretor veio também? Depois foi tirando. Mas o 
PC não consegue fazer muita coisa na escola se ele não tiver a parceria com os 
gestores, se ele também não tiver a rede colaborativa com o gestor. E um gestor que 
tem uma visão pedagógica e um supervisor que tem visão pedagógica, faz toda a 
diferença na rede, faz toda a diferença na escola, que é o caso dela que já de longa 
data, que é o mesmo que fez, que percorreu o mesmo caminho que você. Mas como a 
fala estava resgatando a sua fala, por isso que eu estava me direcionando a você. 
Então a gente fica feliz de ter, de saber que tem os espinhos, que tem as dificuldades, 
mas a gente continua e vamos em frente, e vamos continuar lutando pela escola 
pública, vamos continuar lutando. 

Justina 

(...) desse trabalho nosso de rede, o que eu acho que mobilizou mais todo mundo, e aí 
eu falo nós todos no núcleo pedagógico, os PCs, e vocês professores, Evelyn, que o 
que eu acho que mais impactou foi a questão de trazer à tona as dificuldades que nós 
tínhamos para ensinar e questionar, de fato, a nossa prática pedagógica. Eu acho que 
esse questionamento, e essa mudança do paradigma da rede mesmo, de que era 
preciso a gente ter o nosso objeto de análise de conhecimento ali, isso eu acho que até 
hoje, mudou a rede nesse sentido, e essa mudança veio por essa interação toda da 
nossa rede. A gente estabeleceu, e eu vejo que na escola, as dificuldades – por 
exemplo, que a Elaine tem até hoje – e que nós temos todos é de dizer assim: como eu 
posso fazer melhor? Mexeu com a rede, mexeu com os profissionais questionando a 
sua própria... o seu próprio profissionalismo, como é que eu posso fazer melhor? Então 
eu acho que isso foi essa interação e essa busca do como eu posso fazer melhor, eu 
acho que foi o que sedimentou e ainda sedimenta o nosso trabalho colaborativo. 
Porque na realidade é assim: o que eu posso fazer melhor como professor para o meu 
menino ensinar? Então, por exemplo, quando eu visitei a feira literária que eu vi o seu 
trabalho com os meninos apresentando o trabalho, fazendo os docinhos lá para os pais 
que estavam em volta. Porque ela apresentou o trabalho... os meninos apresentaram o 
trabalho na feira literária; ela mostrou o processo, como os meninos construíram 
aquele trabalho e como os pais estavam também aprendendo o modo diferente do seu 
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filho aprender na escola, que é o que eu vejo até hoje. Que eu vejo esse trabalho 
reflexivo que a Elaine consegue provocar na escola, reflexivo em relação à: “Bom, por 
que a Evelyn consegue e o outro professor não consegue?”. O que eu posso aprender 
com a Evelyn e o que nós na discussão dos nossos problemas de como ensinar 
melhor, é o que nos faz avançar na escola. Foi o que eu mais senti com o programa 
Ler e Escrever, foi essa ideia de buscar assim, “por que é que eu não consigo fazer 
com que o meu menino aprenda, de que jeito posso fazer melhor?”. Então eu acho que 
esse foi o grande movimento que nós tivemos. 
 

A Élida depois desenvolveu também junto, principalmente com a Élida à frente, quando 
ela desenvolveu, Evelyn, que você foi também o projeto parceiros, ali já era mais uma 
construção – não é, Élida? – dos grupos colaborativos. Porque nós chamávamos um 
professor de cada ano com uma pauta específica para mobilizar exatamente esta 
construção da interação na escola, da discussão de como nós, em cada ano, podemos 
fazer melhor para o menino aprender. E isso refletiu profundamente, eu acho... que 
logicamente as escolas que fizeram os trabalhos, os professores que fizeram esse 
trabalho, mas eu acho que isso refletiu profundamente até na melhoria da qualidade de 
ensino da escola, e eu posso dizer que no Bartocci eu vi isso e eu estou vendo isso, 
porque é esse trabalho profundo, não só da Elaine, mas eu vejo o trabalho do grupo de 
professores que se propõem a essa discussão, né, Evelyn, então eu acho isso 
fundamental continuar na rede. Perdemos essa rede de formação, principalmente de 
três anos para cá, mas é algo que como a Élida disse, está perpetuado no nosso 
trabalho e que a gente precisa continuar fazendo, né. 

Élida 

Sim, e até a sequência, né, compromete. A falta da sequência desta análise e desta 
reflexão, compromete o resultado que nós trabalhamos em prol de um resultado. O 
resultado profissional e o resultado da rede, porque se a rede colocou um trabalho 
como esse com formadoras que estudam, que estão nessa rede de relacionamentos e 
que já têm na sua rotina formativa estudar e dali ajustar – porque muitos dos 
conteúdos, dos textos trabalhados foram ajustados à realidade de cada diretoria. 
Algumas avançavam mais, outras menos, e isso também repercute no posicionamento 
do formador. Então você tem um formador comprometido com a formação, com todas 
essas estratégias metodológicas; com toda essa teoria que embasa esse material; e 
existe uma sequência de trabalho, porque você termina já com o gancho para se iniciar 
no próximo encontro. E lá não significa que você fechou. Então essa própria 
penalidade te dá essa substância, essa base de que eu tenho mais a fazer, eu tenho 
mais a estudar. Então você, muitas vezes e muitas vezes, a gente é testemunha, e a 
Célia vai lembrar, que ela chegava com uma pauta, mas ela não conseguia dar conta 
da pauta de tantos contextos que saíam das próprias discussões que esses próprios 
coordenadores traziam. Então nós tínhamos uma rotatividade de coordenador onde o ir 
e vir era fluente, então era mais um motivo para você ter parceiros para se estudar. 
Então chegavam-se os novos, a gente tinha que acolher e ainda determinar ali 
parcerias de estudo, porque você precisa caminhar, então a formação caminha, e ela 
caminha nessa estrutura, ela caminha nessa estrutura teórica, nessa estrutura 
metodológica. Você tem que se apropriar, você tem que saber o que você está falando, 
e os ajustes acontecem. Muitas vezes ajustamos e ampliamos possibilidades para 
facilitar com que o formador pudesse dar conta, formador tanto do núcleo como o PC 
como formador, professor-coordenador formador de pessoas, formadores de opiniões. 
 
Então, Evelyn, eu acho... eu acho não, eu tenho certeza que a maior alegria de um 
formador, de um gestor é quando você vai num evento como esse e você pode mostrar 
trabalhos como o seu, trabalhos como nós próprios construímos juntos com a 
formadora, e que uma rede pode olhar e ter aquilo em suas mãos, porque é de graça, 
eu estou lá, eu, “nossa...”, parece uma coisa muito simples, não parece? Por meio de 
uma receita de festa junina, de um contar um conto, nossa, parece que todo mundo 
consegue fazer. E esquece que cada linha daquela tem você, tem o seu detalhe, tem a 
abertura que você deu para ouvir o seu aluno e ainda voltar e replanejar algumas 
situações que você planeja, você faz uma sequência de trabalho, não significa que 
você foi até o fim porque eles vão contextualizando junto porque eles são abertos às 
discussões, eles são abertos a críticas do que eles gostam e do que eles não gostam. 
(...) os alunos são extremamente críticos. Quando ele gosta, ele se envolve totalmente. 
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Então o contexto fica rico, a hora passa rápido e eles falam, “mas já está na hora? 
Quando nós vamos fazer aquilo novamente? Nós já terminamos?”. Então é uma 
reação de quem aprendeu e gostou de como foi feito. Então quando você chega num 
espaço enorme deste, com essa amplidão que foram os seminários, porque os 
seminários nos arrepiavam. Algumas pessoas pensavam no que era bom do viajar. 
Nós pensávamos: quem vai apresentar tem outra perspectiva, porque você tem muito 
medo de errar e muito medo de dar uma receita errada, faltando algum procedimento. 
Então o fato de você ver um companheiro de trabalho, porque nós não tínhamos lá 
quem era professor, quem era coordenador, quem era PCNP, nós tínhamos 
companheiros de trabalhos levando aquilo que para nós deu certo, aquilo que nós 
vimos resultado numa sala de aula e que vai chegar numa rede, para nós é um orgulho 
enorme. Você, outras... a Marci, e coordenadores apresentando. A Ilza. Então nós 
tínhamos pessoas que a gente nem imaginava que saíram de lugares em que nós 
chegávamos, mas não éramos tão próximas. Isso é...(...)É, deu visibilidade ao 
professor. 

Gilvonete 

(...) a gente discutiu no seminário de boas práticas. Porque também foi um evento que 
mexeu muito comigo, eu lembro até hoje. Isso foi em 2013, de uma fala, de um 
professor que estava apresentando um trabalho e eu estava assistindo, e no final da 
fala dele, ele disse assim, “eu entendi com esse trabalho...” – que ele tinha acabado de 
apresentar – “que hoje para ser professor a gente tem que estudar, que não basta 
entrar em sala de aula pegando livro didático e reproduzir”. E aquela fala mexeu muito 
comigo, eu pensei, “que feliz a fala desse professor”, e eu entendi os seminários com 
essa grande rede de trabalho colaborativo, mas com uma grande oportunidade de 
formação para quem estava ali. 
 

Célia: É, ele é um dispositivo. 

De formação. É uma oportunidade de você socializar as boas práticas, e um momento 
muito oportuno de formação. E o que eu queria mostrar no meu trabalho era esse outro 
lado, essa possibilidade dos professores em expandir aquilo que estava no programa 
Ler e Escrever. Por isso que a Evelyn entrou no meu trabalho, ela e a Fátima, que 
foram professoras que apresentaram trabalhos nos seminários, e a Evelyn, eu trago 
como exemplo desse professor intelectual, que nós chamamos de professor intelectual 
fundamentados nas teorias de Giroux, que discute o professor intelectual, e que é esse 
professor que se debruça, que estuda, que sai da sua zona de conforto. E eu percebi 
na prática da Evelyn, nesse trabalho que ela apresentou em Serra Negra, todo esse 
encadeamento de formação. Então a gente mostra isso no trabalho, né, Evelyn, 
quando a Evelyn ia para o núcleo, tinha as formações com você, tinha as formações 
com a Elaine nos ATPCs; a gente tenta mostrar também o ATPC enquanto um espaço 
privilegiado de formação e o quanto isso é necessário. 

Elaine 

A esse trabalho todo, coordenado sempre pela Celinha deu visibilidade ao professor. 
Daí a Evelyn também. 
Na verdade essa questão que você falou também da visibilidade do trabalho, eu acho 
que isso também é o que motiva no dia a dia, né. Porque eu lembro que isso também 
me motivava quando as minhas professoras chegavam de um concurso, prova de 
mérito. “Elaine, lembrei do seu ATPC, aquilo que você falou caiu assim e assado”, o 
tempo todo que eles iam fazer provas externas era isso. Quando eu ia na reunião do 
núcleo, “ah, Elaine, mas tudo o que você mostrou estava lá”. Falei, “está vendo, gente, 
eu não invento. Tudo o que eu trago para vocês é o que eu aprendo”. Então isso me 
dava segurança, e não só para mim, para eles também. 

 Como PCNP, Supervisora, Coordenadora ou Formadora, como avalia o impacto 
desta experiência para o programa Ler e Escrever e na formação de professores? 

Élida 

É muito gostoso você ver onde chega, porque não é todo lugar que chega. Porque 
quando eu estou numa formação, quando nós nos preparamos e nos preparávamos 
muito, porque jamais eu acho que um formador pode ter dúvida daquilo o que ele 
acredita. Então se ele é formador e está num processo, ele é um representante de uma 
secretaria, ele precisa acreditar no que ele está fazendo, e nessa reação em cadeia, a 
pessoa que comanda isso e que também acredita, te dá caminhos, dá disposição para 
aprender, então a gente estava aprendendo sempre e o caminho é árduo. Mas, quando 
você olha que você vai fazendo intervenções a todo instante, a todo momento você 
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intervém, você monitora, você compartilha, você ajusta e quando você vai in loco, 
quando você assiste um coordenador trabalhando numa formação e você percebe o 
quanto ele avançou enquanto profissional, eu acho que não tem satisfação maior. 
(...) Então eu acho que a escola também é aspiralidade, você vê onde chegam, onde 
pode chegar um professor dentro de uma rede. 
 
Eles (os professores) têm muito medo também, né. Eles têm o medo de começar, 
medo de errar. Professor tem medo de errar, como nós sempre tivemos medo de errar. 
Mas a gente tem muita vontade de acertar. Então isso é primordial. O fato de você ver 
resultados acontecendo numa rede e que está repercutindo até hoje, mesmo com uma 
formação precária, com todos os problemas que está acontecendo, você vê que a 
pessoa que começou, que aderiu, que entendeu, ela não consegue ser mais o 
professor que ele era antes, ele pode talvez em alguns luga)res, ele tenha estacionado, 
mas ele não deixou de caminhar. 

 
 O quadro 3 traz a perspectiva dos professores formadores sobre o trabalho com 

projetos nas escolas, apontando nesta perspectiva o quanto consideram este 

trabalho importante para a formação dos professores, visto que conforme a 

formadora Célia colocou em sua fala, os projetos vem acompanhado da formação, 

sendo esta responsável por dar condições de implantar e acompanhar o mesmo. 

 (...) a gente olha para outro lado que é uma rede que precisa de avançar, 
uma rede que tenha o papel de ensinar para os meninos, e às vezes os professores ficam mesmo 
sem norte, né. Por mais que se tenha livro didático, por mais que se tenha material, às vezes não se 
forma rede colaborativa porque cada um está fazendo uma coisa. Então se pensar por este lado 
quando chega um projeto, ele não vem simplesmente para ser enfiado lá dentro da escola, porque 
ninguém é obrigado, mas ele vem acompanhado da formação, porque a formação, é ela que vai dar 
condições de ir implantando e acompanhando esse projeto. 
Então isso está vinculado à questão da concepção que a gente tem de formação, que a concepção 
de formação, ela está vinculada e articulada ao contexto de trabalho da escola, então não tem como 
você fazer uma formação e que se você não acompanha esse trabalho, para você ter o feedback, 
como que ela sai.(Célia) 
 

 Fullan e Hargreaves (2001) discutem a importância da formação continuada 

dos professores não ser fragmentada, de não ignorar as diferentes necessidades 

dos diversos docentes, relacionadas com os anos de experiência, o gênero e o 

estágio da carreira e da vida, conforme apontam na obra. Para eles, há que se 

pensar em quatro importantes aspectos: o propósito do professor; o professor 

enquanto pessoa; o contexto do ensino (ou o contexto real em que os professores 

trabalham); a cultura do ensino: as relações de trabalho que os professores 

estabelecem com seus colegas. 

 
(...) Precisamos respeitar e aproveitar o conhecimento e as ideias que os 
docentes já possuem ou corremos o risco de passar ao lado de práticas 
válidas já existentes e de ai fazê-lo alienar os professores. Podemos utilizar 
o bem conhecido modelo de Joyce e Showers (1988) sobre a formação 
contínua para ilustrar ambas as vertentes do dilema. Os autores defendem 
um esquema de teoria – demonstração? – prática? – feedback? – treino ou 
acompanhamento. Eles concentram-se em modelos de ensino que 
possuem “um potencial conhecido para melhorar a aprendizagem dos 
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alunos”, incluindo a aprendizagem cooperativa, as mnemónicas, a formação 
de conceitos, etc. (FULLAN; HARGREAVES, 2001, p. 45) 

  
 

A formadora Célia entende que as formações são importantes tanto para 

nortear o trabalho do professor, como para conduzi-los a uma prática colaborativa. 

A formadora Célia coloca em sua fala a relevância dos projetos escolares 

estarem acompanhados desta formação, visto que, se os projetos são apenas dados 

aos professores, cada um acaba fazendo uma coisa diferente dos objetivos comuns. 

Desta forma, a rede colaborativa vai se formando de fora para dentro da escola por 

meio das formações, assim como o contrário por meio da demonstração, da troca de 

experiências,  práticas dos professores e feedback. 

Segundo Amiguinho et al. (2003), 

(...) a intervenção pelo projeto constitui o eixo metodológico que permite dar 
sentido formativo ao percurso efectuado, elevar o potencial formativo das 
situações de trabalho, transformar as experiências em aprendizagens e, no 
fundo, operar a passagem do “formar” para o “formar-se”. (p. 115) 
 

  Célia aponta também a necessidade de se destacar o perfil do professor. Ela 

enfatiza o professor intelectual como aquele que quer estudar, aprender e mudar 

sua própria prática com a finalidade de atender seus alunos, afirmando que o 

envolvimento do professor se dará aos poucos, por meio da formação. 

 
 (...) nós lidamos, (...) com essa rede de formação, nós lidamos muito com o 
compromisso de todos, em querer estudar e querer aprender, e querer mudar a prática. Ainda não é a 
nossa realidade total, mas quando ela falou aqui do professor intelectual, tem a ver com isso, quer 
dizer, de eu querer aprender mais. Eu querer estudar, porque eu tenho um objetivo final que é fazer o 
nosso aluno aprender. E isso só se consegue... isso não é um passe de mágica, isso se consegue 
mesmo com esse trabalho da formação, do envolvimento, com o mostrar o que, de fato, nós estamos 
precisando melhorar e mudar. Eu sinto dessa maneira. (Célia) 
 
  
 A formadora Célia indica que o trabalho com projetos permite o envolvimento 

não apenas dos professores que estão desenvolvendo as atividades pertinentes 

com seus alunos, mas dos profissionais que conduzem a formação destes. Para 

Célia, os projetos ajudam e vinculam, sendo estruturante dessa ação. 

  (...) quando você vê dentro do programa, nós estamos fazendo recorte dos 
projetos, porque dentro do programa você tem as várias modalidades organizativas de tratamento, 
didáticas de tratamento e conteúdo. Então a gente tem o que é permanente, as sequências de 
atividades, as ocasionais e temos os projetos. E os projetos, eles têm... nenhuma modalidade didática 
é melhor do que a outra, porque o que define eu escolher esta ou aquela são os objetivos, o que eu 
quero? São as necessidades de aprendizagem dos meus alunos, e o que eu quero ensinar. E os 
projetos estão organizados, aí eles ajudam muito que a professora - você ressaltou que a sua 
professora ressalta que a rede colaborativa não é o fato de sentar juntos para conversar. O projeto 
vincula, ele ajuda. Como se diz, ele é estruturante dessa ação, porque ele tem um fio condutor. 
(Célia) 
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 (...) Essa formação vai além, porque você tem que seduzir esse professor 
de que ali está o caminho, vamos fazer juntos, eu estou ao seu lado, nós somos parceiros, nós 
estamos estudando juntos. Então eu acho que o grupo colaborativo te dá esse feeling, o que é 
gostoso, você estar apoiado. Quando você começa algo sozinho, você não tem certeza que aquilo... 
Você está com muitas boas intenções, mas quando você ouve o outro como você citou, “não, nós 
vamos ampliar”, “não, nós podemos ajustar”, “não, eu já fiz isso, muitas das práticas, eles já 
realizaram, mas não se viram dentro delas como um professor experiente, como um professor que 
está aprendendo. Eu não só ensino, eu também aprendo, então é uma via de mão dupla e as 
experiências com o outro é fundamental. (Élida) 
 

 Daí a importância de ressaltar a fala de Fullan e Hargreaves, 

(...) Ninguém é uma ilha. Não nos desenvolvemos isoladamente, mas sim 
através das nossas relações, especialmente as que mantemos com aqueles 
que são significativos para nós. (...) Se os nossos locais de trabalho 
incluírem pessoas que são importantes para nós e que fazem parte dos 
nossos “outros significativos”, eles terão uma forte capacidade – positiva – 
ou negativa – para afectar o tipo de pessoa que somos e, portanto, o tipo de 
professor em que nos tornamos. (2001, p.71) 

 

 Percebe-se assim a importância de se trabalhar em conjunto e não 

isoladamente e o quanto ensinar por meio de projetos inclui o professor à medida 

que permite um olhar não apenas ao aluno, mas ao professor e às suas 

necessidades reais, a realidade da sua sala, visto que se pode, através dos projetos 

delinear sua prática por meio dos objetivos, o que se quer trabalhar, além de permitir 

a interação dos pares significativos em prol desses objetivos, possibilitando a troca 

de saberes, experiências, práticas, aprendizado, formando assim o grupo 

colaborativo. 

 (...) antes de chegar lá há muito estudo, há uma equipe, há um trabalho, 
uma equipe que trabalha sintonizada e sincronizada. (...) Tinha quem contribuía e você ia trazendo 
mais contribuições para que cada um desempenhasse o seu papel. Alguns papéis de visitação, 
papéis de acompanhamento ou papéis de olharem o processo, porque tem que dar resultado, toda 
essa formação tem um resultado na rede, um resultado que você tem de sala, de professor, de aluno, 
por série e ano, e que você consegue olhar num mapa se tem resultado a formação daquela equipe. 
(Élida)  
 
 Então você imagina: você desenvolvendo projeto, a outra professora 
desenvolvendo projetos. (...)ninguém vai pegar o projeto do jeito que está e enfiar na sua sala, você 
vai pensar e mesmo que se fizesse, quando vocês voltam para conversar, as experiências são 
diferentes porque o sujeito da aprendizagem é diferente, porque a necessidade é diferente; porque 
você como sujeito do ensino, a forma de elaborar, de se relacionar com objeto de conhecimento, a 
forma como você organiza as situações de aprendizagem, considerando aquele grupo de aluno, 
então quando o produto vem da sala de aula, ele não vem igual e aí essa rede colaborativa pode 
sentar, discutir, ver como é que foi, por que você teve que mudar, por que você encaminhou desse 
jeito, por que você agrupou desta forma, e a outra, por que ela fez assim; ou que outro material ela 
trouxe que acrescentou, que modificou, né. Então, por exemplo, você não tinha pensado em usar 
esse material, a outra falou, “nossa, não tinha pensado nisso”. Desta forma, como ela articulou, não 
tinha pensado. Então quando volta esse produto, ele é riquíssimo para olhar para esse objeto que é a 
prática e refletir e continuar avançando. Então eu acho que o projeto mobiliza muito porque ele tem 
um fio condutor, as atividades estão articuladas entre si, elas estão organizadas de uma forma com 
desafios progressivos, de uma forma espiralada. (Célia) 
 



 
 

163 

 Ambos projetos desenvolvidos nas séries de alfabetização, utilizados como 

base nesta pesquisa vão apontando a formação de grupos colaborativos, sendo que 

o primeiro “Quem reescreve um conto, aprende um tanto!” envolveu a professora de 

classe, seus pares (professores da mesma série) nos momentos de formação, a 

coordenadora pedagógica, as PCNP, supervisora de ensino e formadora do 

Programa Ler e Escrever, bem como acabou por envolver outros profissionais de 

ensino durante a apresentação do projeto no Seminário de Boas Práticas dos Anos 

Iniciais. Essa rede de formação colaborativa que se formou é apontada nas falas das 

formadoras como crucial para trazer à tona as dificuldades encontradas na sala de 

aula, tanto no que diz respeito à formação dos professores, quanto à aprendizagem 

dos alunos. Esse trabalho colaborativo da rede é apontado pela supervisora de 

Ensino como uma mudança do paradigma da rede, mudança essa que veio por meio 

da interação e pelo qual se é possível visualizar resultados: 

 
 (...) desse trabalho nosso de rede, o que eu acho que mobilizou mais todo 
mundo, e aí eu falo nós todos no núcleo pedagógico, os PCs, e vocês professores, Evelyn, que o que 
eu acho que mais impactou foi a questão de trazer à tona as dificuldades que nós tínhamos para 
ensinar e questionar, de fato, a nossa prática pedagógica. Eu acho que esse questionamento, e essa 
mudança do paradigma da rede mesmo, de que era preciso a gente ter o nosso objeto de análise de 
conhecimento ali, isso eu acho que até hoje, mudou a rede nesse sentido, e essa mudança veio por 
essa interação toda da nossa rede. A gente estabeleceu, e eu vejo que na escola, as dificuldades – 
por exemplo, que a Elaine tem até hoje – e que nós temos todos é de dizer assim: como eu posso 
fazer melhor? Mexeu com a rede, mexeu com os profissionais questionando a sua própria... o seu 
próprio profissionalismo, como é que eu posso fazer melhor? Então eu acho que isso foi essa 
interação e essa busca do como eu posso fazer melhor, eu acho que foi o que sedimentou e ainda 
sedimenta o nosso trabalho colaborativo. Porque na realidade é assim: o que eu posso fazer melhor 
como professor para o meu menino ensinar? (Justina) 
 
  (...) Porque nós chamávamos um professor de cada ano com uma pauta 
específica para mobilizar exatamente esta construção da interação na escola, da discussão de como 
nós, em cada ano, podemos fazer melhor para o menino aprender. E isso refletiu profundamente, eu 
acho... que logicamente as escolas que fizeram os trabalhos, os professores que fizeram esse 
trabalho, mas eu acho que isso refletiu profundamente até na melhoria da qualidade de ensino da 
escola, e eu posso dizer que no Bartocci eu vi isso e eu estou vendo isso, porque é esse trabalho 
profundo, não só da Elaine, mas eu vejo o trabalho do grupo de professores que se propõem a essa 
discussão, né, Evelyn, então eu acho isso fundamental continuar na rede. (Justina) 
 

 De acordo com Amiguinho et al. (2003), “(...) As escolas enriquecem-se 

mutuamente pela troca de experiências e de projectos, tanto por via informal como 

formal, nomeadamente através de encontros de escolas, numa cadência 

determinada pelo desenvolvimento do trabalho nas diferentes escolas.” (p. 113) 

 

 Fullan e Hargreaves (2001) afirmam que se quisermos proceder a mudanças 

bem sucedidas e duradouras, precisamos “derrubar os muros do privatismo” nas 

escolas. Segundo os autores, 
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Quando os professores receiam partilhar suas ideias e sucessos, com medo 
de serem considerados exibicionistas; quando mostram relutância em 
contar aos outros uma nova ideia, com medo de que estes a possam roubar 
e retirar daí vantagens pessoais (...); quando eles, novos ou velhos, receiam 
pedir ajuda porque poderiam ser considerados menos competentes; quando 
um educador utiliza a mesma abordagem, ano após ano, embora ele não 
esteja a resultar – todas estas tendências reforçam os muros do privatismo. 
Tais processos limitam o crescimento e o aperfeiçoamento de forma 
decisiva, pois restringem o acesso às ideias e práticas que poderiam surgir 
formas mais adequadas de proceder: eles institucionalizam o 
conservadorismo. (FULLAN; HARGREAVES, 2001, p. 75) 

 

 Observa-se na citação dos autores a importância de levar à tona as 

experiências e práticas dos professores como forma de explorar novas ideias e 

aperfeiçoar a formação dos professores, bem como promover a qualidade da 

aprendizagem dos alunos. Fullan e Hargreaves, na mesma obra ainda apontam que 

“a incerteza, o isolamento e o individualismo constituem uma combinação potente: 

quase por definição, sustentam o conservadorismo educativo, pois a oportunidade e 

a pressão decorrentes do surgimento de novas ideias permanecem inacessíveis” 

(2001, p.75).  

 Desta forma, observa-se o quanto os projetos corroboram com esta prática de 

formação à medida que vai permitindo a quebra deste isolamento docente e 

permitindo a interação entre os profissionais, bem como a troca de saberes, 

consequentemente seu crescimento profissional. 

Estes projectos, ao implicarem, conforme dissemos, a presença acrescida 
de outros interlocutores ou “interventores externos” à escola, introduzem 
mudanças na percepção que os professores têm da sua competência 
profissional: descobre-se, também (...), a polivalência, a capacidade de 
animação e de participação na solução de problemas locais. Conclui que, 
para os professores mais implicados, a participação nestees projectos “pode 
transformar-se num meio de revalorizar a sua posição e de reconstruir o 
sentido da profissão num período de crise profissional”. (Henriot Van-
Zanten, 1994 apud Amiguinho et al., 2003, p.114) 

 

 Fundamental apontar a fala da coordenadora Pedagógica quando diz o quanto 

este trabalho colaborativo possibilita uma maior visibilidade do próprio trabalho do 

professor, sendo possível ver o quanto o trabalho desenvolvido com os projetos 

escolares dá voz ao professor, motiva e o tira do isolamento profissional, dando-lhe 

um papel mais ativo, integralmente participativo e protagonista. 

 
  A esse trabalho todo, coordenado sempre pela Celinha deu visibilidade ao 
professor. Daí a Evelyn também. Na verdade essa questão que você falou também da visibilidade do 
trabalho, eu acho que isso também é o que motiva no dia a dia. (Elaine) 
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 (...) a gente discutiu no seminário de boas práticas. (...) eu lembro até hoje. 
Isso foi em 2013, de uma fala, de um professor que estava apresentando um trabalho e eu estava 
assistindo, e no final da fala dele, ele disse assim, “eu entendi com esse trabalho...” – que ele tinha 
acabado de apresentar – “que hoje para ser professor a gente tem que estudar, que não basta entrar 
em sala de aula pegando livro didático e reproduzir”. E aquela fala mexeu muito comigo, eu pensei, 
“que feliz a fala desse professor”, e eu entendi os seminários com essa grande rede de trabalho 
colaborativo, mas com uma grande oportunidade de formação para quem estava ali. (Gilvonete) 
 

O trabalho colaborativo pode tanto dar visibilidade e voz aos professores, 

como permitir que esses profissionais reflitam sobre suas ações, aprendizados e 

sobre seu próprio desenvolvimento, ao que Fullan e Hargreaves (2001) descrevem,  

 

O poder de colaborar decorre, em parte, da forma como a reflexão pode 
fazer com que outras perspectivas tenham impacto na nossa. O treino entre 
pares, o ensino em equipa, a observação na sala de aula e mesmo alguns 
tipos de avaliação do desempenho podem constituir um verdadeiro estímulo 
para uma reflexão inquiridora. O mesmo pode acontecer com a indagação 
colaborativa, nos grupos de apoio formados pelos docentes e no diálogo 
profissional. (FULLAN; HARGREAVES, 2001, p. 120) 

 
 

Fullan e Hargreaves (2001) apontam o espaço físico da escola como fator que 

pode induzir ao individualismo, porem os autores discutem o fato de que há 

dificuldade em garantir a colegialidade mesmo nas escolas que oferecem salas de 

aula aberta, visto que nestas, há um esforço para se recuperar a privacidade. Assim, 

os autores destacam que “duas das principais causas do individualismo não têm 

absolutamente nada de material: elas baseiam-se nas normas e condições 

tradicionais do ensino” (p. 77), ao que os autores apontam como sendo a avaliação 

pelas quais os docentes passam, que denominam julgamento e as expectativas 

excessivamente elevadas que muitos professores têm de si próprios, à medida que 

esses profissionais parecem não precisar de orientações ou pressões exercidas a 

partir de cima para os motivar, eles o fazem por si, conforme apontam os autores. 

 Neste sentido, pode-se olhar para a fala da formadora Célia quando diz que a 

escola possibilita a aspiralidade, pois permite o olhar sobre as possibilidades do 

professor dentro da rede, por meio da formação, coincidindo com as falas de Fullan 

e Hargreaves de que o trabalho cooperativo está além do espaço físico apenas. 

 
 É muito gostoso você ver onde chega, porque não é todo lugar que chega. 
(...) quando nós nos preparamos e nos preparávamos muito, (...) e nessa reação em cadeia, a pessoa 
que comanda isso e que também acredita, te dá caminhos, dá disposição para aprender, então a 
gente estava aprendendo sempre e o caminho é árduo. Mas, quando você olha que você vai fazendo 
intervenções a todo instante, a todo momento você intervém, você monitora, você compartilha, você 
ajusta e quando você vai in loco, quando você assiste um coordenador trabalhando numa formação e 
você percebe o quanto ele avançou enquanto profissional, eu acho que não tem satisfação maior. 
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(...) Então eu acho que a escola também é aspiralidade, você vê onde chegam, onde pode chegar um 
professor dentro de uma rede.(Élida) 

 
A escola permite a aspiralidade de todos os profissionais internos ou externos 

envolvidos, por meio da formação, independente das condições físicas, contudo há 

que se destacar o envolvimento dos profissionais para que este movimento 

aconteça.  

 

Realizar, portanto, a tarefa de formar professores não é fácil, nem é tarefa 
que deva ser realizada nos cursos de formação inicial ou projetos de 
formação continuada, por algumas disciplinas ou por alguns profissionais 
somente. Pelo contrário, essa tarefa deve se constituir num esforço coletivo 
de estudo e de investigação. (GIOVANNI, 1994, p. 15) 

 

Daí a importância dos projetos como objeto de formação colaborativa, 

cooperativa. 

Conforme Amiguinho et al. (2003), o projeto quase impõe o desenvolvimento 

de hábitos e de capacidades para trabalhar em grupo entre professores, vencendo 

barreiras próprias do trabalho estrictamente pedagógico-didáctico, e que os 

professores reconhecem como mudança significativa” (p.112) 

 Neste processo de envolvimento dos professores, de resultados possíveis por 

esta aspiralidade que a escola possibilita, a formadora destaca que, 

 
 Eles (os professores) têm muito medo também, né. Eles têm o medo de 
começar, medo de errar. Professor tem medo de errar, como nós sempre tivemos medo de errar. Mas 
a gente tem muita vontade de acertar. Então isso é primordial. O fato de você ver resultados 
acontecendo numa rede e que está repercutindo até hoje, mesmo com uma formação precária, com 
todos os problemas que está acontecendo, você vê que a pessoa que começou, que aderiu, que 
entendeu, ela não consegue ser mais o professor que ele era antes, ele pode talvez em alguns 
lugares, ele tenha estacionado, mas ele não deixou de caminhar. (Élida) 
  

 Tal colocação condiz com uma das causas do isolamento docente, citada 

acima por Fullan e Hargreaves, quanto à avaliação que os professores passam, o 

julgamento. 

 
Na posição profissional que ocupamos, actualmente, trabalhamos 
extensamente na formação contínua dos professores. Pedimos-lhes muitas 
vezes, que descrevam e reflictam sobre experiências formativas que 
consideram que os transformaram no tipo de educadores que hoje os são. 
Uma característica comum e notável destes relatos é a referência aos 
primeiros contactos desagradáveis com a avaliação, vista como uma 
humilhação provocada por aqueles que são supostos a prestar ajuda. (...) 
Não é, portanto, nada surpreendente que os professores associem, muitas 
vezes, a ajuda com a avaliação ou a colaboração com o controlo. Neste 
caso, o isolamento e o individualismo são a sua armadura, a sua proteção 
contra o escrutínio e a intrusão. (FULLAN; HARGREAVES, 2001, p. 77) 
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 Lelis (2012) tem apontado o quanto os pesquisadores tem tentado delinear a 

problemática docente. Ela discute o quanto a profissão do professor se caracteriza 

hoje pela intensificação e complexificação do próprio trabalho. Fullan e Hargreaves 

(2001) confirmam que as pressões do trabalho intensificaram- se ao longo dos anos. 

 
As inovações e as acções de formação multiplicaram-se, a papelada e o 
preenchimento de formulários proliferaram. O problema da sobrecarga e da 
insuficiência de tempo não é imaginário. É preciso fazer alguma coisa, 
relativamente às condições de ensino. (...) Como vimos, o tempo de 
preparação da prática educativa, não garante, por si próprio a colaboração 
entre os docentes. O empenho e a vontade também são necessários. Parte 
deste empenho deverá provir dos administradores, embora também os 
professores precisem de se empenhar. (FULLAN; HARGREAVES, 2001, p. 
115) 

 
 

 Desta forma, observa-se que o empenho do coordenador em provocar e/ou 

despertar o querer nos professores, a reflexão e a discussão dos problemas são 

fundamentais para o desenvolvimento dos professores, bem como fazem parte 

deste processo de colaboração entre os envolvidos para alcançar os objetivos 

propostos.  

 Neste sentido, como aponta a supervisora de ensino – Sra. Justina e a PCNP 

Élida, o Programa Ler e Escrever tem grande movimento de levar o coordenador e o 

professor a questionar suas práticas, buscando melhores soluções em conjunto, em 

parceria: 

 
 Então, por exemplo, quando eu visitei a feira literária que eu vi o seu 
trabalho com os meninos apresentando o trabalho, fazendo os docinhos lá para os pais que estavam 
em volta. Porque ela apresentou o trabalho... os meninos apresentaram o trabalho na feira literária; 
ela mostrou o processo, como os meninos construíram aquele trabalho e como os pais estavam 
também aprendendo o modo diferente do seu filho aprender na escola, que é o que eu vejo até hoje. 
Que eu vejo esse trabalho reflexivo que a Elaine consegue provocar na escola, reflexivo em relação 
à: “Bom, por que a Evelyn consegue e o outro professor não consegue?”. O que eu posso aprender 
com a Evelyn e o que nós na discussão dos nossos problemas de como ensinar melhor, é o que nos 
faz avançar na escola. Foi o que eu mais senti com o programa Ler e Escrever, foi essa ideia de 
buscar assim, “por que é que eu não consigo fazer com que o meu menino aprenda, de que jeito 
posso fazer melhor?”. Então eu acho que esse foi o grande movimento que nós tivemos.(Justina) 
 

 (...) rede colocou um trabalho como esse com formadoras que estudam, que 
estão nessa rede de relacionamentos e que já têm na sua rotina formativa estudar e dali ajustar – 
porque muitos dos conteúdos, dos textos trabalhados foram ajustados à realidade de cada diretoria. 
Algumas avançavam mais, outras menos, e isso também repercute no posicionamento do formador. 
Então você tem um formador comprometido com a formação, com todas essas estratégias 
metodológicas; com toda essa teoria que embasa esse material; e existe uma sequência de trabalho, 
porque você termina já com o gancho para se iniciar no próximo encontro. E lá não significa que você 
fechou. Então essa própria penalidade te dá essa substância, essa base de que eu tenho mais a 
fazer, eu tenho mais a estudar. Então você, muitas vezes e muitas vezes, a gente é testemunha, e a 
Célia vai lembrar, que ela chegava com uma pauta, mas ela não conseguia dar conta da pauta de 
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tantos contextos que saíam das próprias discussões que esses próprios coordenadores traziam. 
Então nós tínhamos uma rotatividade de coordenador onde o ir e vir era fluente, então era mais um 
motivo para você ter parceiros para se estudar. Então chegavam-se os novos, a gente tinha que 
acolher e ainda determinar ali parcerias de estudo, porque você precisa caminhar, então a formação 
caminha, e ela caminha nessa estrutura, ela caminha nessa estrutura teórica, nessa estrutura 
metodológica. Você tem que se apropriar, você tem que saber o que você está falando, e os ajustes 
acontecem. Muitas vezes ajustamos e ampliamos possibilidades para facilitar com que o formador 
pudesse dar conta, formador tanto do núcleo como o PC como formador, professor-coordenador 
formador de pessoas, formadores de opiniões. (Élida) 
 

 Para Amiguinho et al. (2003),  

Esta possibilidade de agir com um determinado sentido sobre a é uma das 
componentes fundamentais da formação experiencial: reforça o contacto , a 
relação sujeito/objeto e favorece o ambiente de reflexividade e de releitura 
da experiência. (...) a aposta na partilha de experiência e de vivências, no 
confronto de processos e de resultados, instituindo espaços de trabalho 
colectivo. (p. 108) 

 

 

 3.1.2  Formação de Professores 
 O quadro a seguir apresenta como tema a formação dos professores, tendo 

como base os projetos escolares e suas contribuições a uma formação mais efetiva 

e significativa aos docentes, apoiado na perspectiva dos sujeitos desta pesquisa. 

 

Quadro 5: A perspectiva dos professores sobre a Formação de Professores 

Formação de professores 

Professores 

formadores 

Pensando na formação de professores, de que forma os projetos 
podem contribuir com uma formação mais efetiva, visto que requer 
um estudo aprofundado, partindo das reais necessidades do 
professor e as dos seus alunos?  

Célia 

Um outro aspecto da concepção de formação é o eixo que está ligado ao 
eixo da formação, que é conhecimento didático e a reflexão sobre a 
prática, então é esse conhecimento didático que vai possibilitar. Então 
tem um grande ganho, no caso dos projetos, um grande ganho do saber 
didático, dos professores, que é o como ensinar os meninos. E aí então, 
voltando na questão inicial que eu coloquei, que é a rede, a Secretaria ter 
uma política pública de formação, que essa política vem, geralmente, com 
o material desse projeto que vem pronto, só que esse material pronto em 
si não tem poder, não tem um poder imanente nele, que ele vai gerar 
alguma coisa. É preciso fazer a mediação do uso desse material, e todas 
aqui que estão nesse lugar – e você que estava lá na ponta na sala de 
aula sabe disso. Eu vinha conversando com a Elaine no carro, e como a 
formação faz falta. E faz falta para qualquer um dessa cadeia. 

 

 Dividimos os quadros de forma a abordar, como já mencionado anteriormente, 

os temas que embasaram esta pesquisa, sendo estes: projetos escolares, formação 

de professores, formação colaborativa e desenvolvimento profissional de 

professores. Contudo, a análise das falas dos sujeitos de pesquisa e da literatura 
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apontada, provenientes do quadro 3, contribuíram ricamente para a compreensão do 

quanto o trabalho com projetos escolares contribuem com uma formação mais 

efetiva aos professores à medida que incluem o professor, dando voz a estes 

profissionais, os fazendo protagonistas de suas ações e possibilitando momentos 

colaborativos que abrangem não apenas os professores e coordenadores da escola, 

quanto uma rede inteira de profissionais formativos, além dos alunos, pais e 

comunidade, conforme apresentado no desenvolvimento do projeto realizado com o 

segundo ano. Tal análise responde, desta maneira, a questão de pesquisa do 

quadro 4. No entanto, faz-se necessário salientar a fala da formadora Célia, quanto 

à política publica do Programa Ler e Escrever. 

 A formadora do Programa se refere a ele como um Programa sem poder 

imanente, de modo que, segundo ela, o Programa traz nele a necessidade de uma 

mediação quanto ao uso do material, para desta forma ser-lhe atribuído significado. 

Tal mediação é feita por meio da formação, ao que a formadora vai dizer: 

 

 Um outro aspecto da concepção de formação é o eixo que está ligado ao 
eixo da formação, que é conhecimento didático e a reflexão sobre a prática, então é esse 
conhecimento didático que vai possibilitar. Então tem um grande ganho, no caso dos projetos, um 
grande ganho do saber didático, dos professores, que é o como ensinar os meninos. E aí então, 
voltando na questão inicial que eu coloquei, que é a rede, a Secretaria ter uma política pública de 
formação, que essa política vem, geralmente, com o material desse projeto que vem pronto, só que 
esse material pronto em si não tem poder, não tem um poder imanente nele, que ele vai gerar alguma 
coisa. É preciso fazer a mediação do uso desse material, e todas aqui que estão nesse lugar – e você 
que estava lá na ponta na sala de aula sabe disso. (...)a formação faz falta. E faz falta para qualquer 
um dessa cadeia. (Célia) 
 

 Os autores Fullan e Hargreaves (2001) sustentam que o maior problema do 

ensino está em “preparar, sustentar e motivar os bons docentes ao longo da sua 

carreira” (p. 111).  Eles indicam que a chave para este propósito está no 

profissionalismo interactivo, que implica: 

- juízos discricionários, enquanto aspecto central do profissionalismo; 

- culturas de trabalhos colaborativas; 

- normas de aperfeiçoamento contínuo em que se procuram novas ideias, dentro e 

fora do próprio local onde se trabalha; 

- uma reflexão na, pela e sobre a prática, em que o desenvolvimento individual e 

pessoal é considerado lado a lado com o desenvolvimento e a avaliação colectivos; 

- uma maior competência, eficácia e satisfação na profissão docente. 
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 Tais implicações vão ao encontro da proposta desta pesquisa, bem como as 

colocações da formadora Célia, quando de suas referências quanto à formação dos 

professores e à Política Pública implantada pela Secretaria, ficando claro que, não 

havendo um profissionalismo interactivo, não há poder eminente e tampouco vale as 

políticas públicas e os projetos nelas implícitos. 

Assiste-se, assim, cada vez mais, a uma integração entre o campo da 
formação e o campo da organização, o que leva a uma articulação (ou 
mesmo simbiose) das situações de formação com as situações de trabalho. 
Uma das perspectivas que mais têm favorecido esta integração é a que 
encara a formação como um investimento produtivo, integrada na decisão 
política e na estratégia geral da empresa (Jobert, 1987 apud Barroso, 2003, 
p.73) 

 

 Amiguinho et al. (2003) sustenta que hoje nas escolas há uma tendência de 

recuo da forma escolar de formação.  

Tal tendência está de acordo com um progressivo reconhecimento do 
potencial formativo das situações de trabalho e do ambiente de 
aprendizagem proporcionado pelo agir colectivo no interior das 
organizações. Por isso se tem vindo a apostar no desenvolvimento de 
dispositivos de formação que visam, fundamentalmente, articular produção 
e aprendizagem. (p. 103) 

 

 Fullan e Hargreaves afirmam ainda que nunca será possível saber quais são as 

soluções possíveis ou eficazes para muitas situações que os docentes enfrentam, 

contudo, “o ensino não pode ser estandardizado. Será através das experiências 

informadas, da busca de rumos promissores e da testagem e redefinição de novas 

estruturas e práticas que poderemos conseguir avanços maiores.” (2001, p. 112) 

 Segundo Amiguinho et al. (2003) 

 
É neste contexto que ganha significado a divulgação de situações 
educativas consideradas alternativas, a reflexão e análise em torno de 
experiências e processos de formação-acção que se pretendem marcados 
por outros pressupostos e princípios teóricos-metodológicos. (p. 103) 
  

 Para Barroso (2003) é necessário identificar nas empresas as “situações 

problemas” que são susceptíveis de tratamento educativo. “(...) os planos de 

formação tendem a articular-se estreitamente com o plano estratégico da empresa e 

orientam-se para a resolução de problemas e a realização de projectos” (Le Boterf, 

1988 apud Barroso, 2003, p. 73).  

 Sob o olhar do mesmo autor, o objetivo desta formação centrada na resolução 

das situações problemas não é o de propor um sistema novo que venha substituir o 

anterior, mas “está orientada para a procura de soluções pelos próprios actores, 
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cada um com a sua forma de inteligência, e que por contributos sucintos estão em 

condição de reparar os defeitos dos sistemas em que vivem” (VIALLET, 1987 apud 

Barroso, 2003, p. 73) 

 Observa-se uma combinação entre a formação-ação proposta por Barroso e a 

colocação da formadora Célia quanto à política pública do Programa Ler e Escrever, 

visto que, a formação continuada de professores centrada na escola, a mediação, 

intervenção e condução que esta vai regulando, não tem por fim propor um novo 

sistema, mas reparar os possíveis defeitos, conforme propõe Barroso. 

 Vale ressaltar que Barroso (2003) sugere ainda a refere-se ainda à formação 

centrada na escola, dizendo desta uma “formação que faz do estabelecimento de 

ensino o lugar onde emergem as atividades de formação dos seus profissionais, 

com o fim de identificar problemas, construir soluções e definir projectos.” (p. 74) 

 

 3.1.3  Formação Colaborativa 
 O quadro 5 apresenta o conceito de formação colaborativa, segundo os 

professores formadores, bem como o apontamento de experiências expressivas ao 

longo da carreira desses profissionais no que diz respeito ao trabalho em equipe, 

com consequências relevantes à formação dos professores, consequentemente à 

aprendizagem dos alunos. 

 

Quadro 6: A perspectiva dos professores sobre a Formação Colaborativa 

Formação Colaborativa 

Professores 

formadores 

Qual é o seu conceito sobre formação colaborativa em equipe? 
 
De acordo com sua experiência enquanto formadora, o que seria 
realmente possível fazer para que houvesse uma formação mais 
colaborativa nas escolas, com vistas a obter um trabalho mais 
gratificante, positivo e efetivo aos professores, com consequências 
significativas aos seus alunos? 

Célia 

Então você imagina: você desenvolvendo projeto, a outra professora 
desenvolvendo projetos. (...) as experiências são diferentes porque o 
sujeito da aprendizagem é diferente, porque a necessidade é diferente; 
porque você como sujeito do ensino, a forma de elaborar, de se relacionar 
com objeto de conhecimento, a forma como você organiza as situações 
de aprendizagem, considerando aquele grupo de aluno (...) e aí essa rede 
colaborativa pode sentar, discutir, ver como é que foi, por que você teve 
que mudar, por que você encaminhou desse jeito, por que você agrupou 
desta forma, e a outra, por que ela fez assim; ou que outro material ela 
trouxe que acrescentou, que modificou, (...) Aí você tem a formação que 
ajuda a olhar as especificidades, porque mesmo que ele está ali, ele não 
dá conta, então olhar para a especificidade, por que está proposto assim, 
por que é essa atividade é primeiro do que essa, por que tem esses 
encaminhamentos. Quer dizer, os encaminhamentos didáticos dão 
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consecução aos objetivos. Pode observar. Observa os objetivos lá e olha 
para o encaminhamento didático; olha para a atividade, olha para o 
encaminhamento didático. Então ele dá consecução, ele dá concretude 
ao objetivo que está posto, e aí como somos seres vivos e pensantes, 
você vai interagindo com esse material e vai... E aí para cada sala você 
vai ter, não um produto diferente, mas você vai ter experiência... isso 
enriquece, isso é rede colaborativa que traz... então é uma rede 
colaborativa lá na ponta, mas por conta da homologia de processos, essa 
rede começa aqui em cima. Então tinha uma rede colaborativa entre nós 
que a gente estava o tempo todo, e uma rede colaborativa pensando 
entre nós que são as pessoas que representam a Secretaria bem no 
início da ponta da cadeia, bem nesse início, e aí vem, entra aquela que 
está lá na escola que é a outra ponta, que é a Elaine, que faz o vínculo, e 
depois vem a sala de aula. 

 
É possível, em sua opinião, enxergar antes esta experiência na 
escola e além dela, tendo em vista a formação colaborativa em 
equipe? 

Célia 

Então isso está vinculado à questão da concepção que a gente tem de 
formação, que a concepção de formação, ela está vinculada e articulada 
ao contexto de trabalho da escola, então não tem como você fazer uma 
formação e que se você não acompanha esse trabalho, para você ter o 
feedback, como que ela sai. Então a rede colaborativa, ela já começa 
daqui. Então você ter uma rede colaborativa que passa pelo formador, 
que vai pelos técnicos da Secretaria, no caso da Secretaria se for 
municipal – no caso da nossa rede que vai para os técnicos da diretoria 
de ensino, que são os que estão lá no núcleo pedagógico, e aqui a gente 
tem três pessoas representando; que passa pelo coordenador e que 
chega na escola com os professores e com o grupo de professores. Então 
essa rede colaborativa em que vai, e a gente tem até uma concepção por 
trás que é a questão de homologia de processos, quer dizer: o que eu 
faço aqui que vai para o outro sujeito para ele poder desempenhar do 
lugar que ele ocupa da escola, como é que isso chega para ele, e depois 
como é que essa cadeia vai e ela volta. 
Então na concepção de formação ela está vinculada e articulada ao 
contexto de trabalho, que a prática docente é tomada como objeto de 
análise e reflexão, então essa é a matéria-prima. Essa rede colaborativa 
gira em torno disso para que essa matéria-prima que está lá na ponta, 
que é a sala de aula, ela possa voltar, a gente possa olhar para eles para 
ver como é que eles chegaram lá e o que precisa voltar agora para a 
gente ir arrumando, rearranjando e replanejando esse caminho. 

Élida 

Rede colaborativa. Então é o ir e vir. E quantas vezes, mesmo onde ela 
estava, falava, “calma, que agora nós vamos consultar outras pessoas”, 
por quê? Porque é muita responsabilidade, é muito compromisso. Você 
está comprometida com uma formação de uma pessoa que vai fazer a 
diferença. Lá na minha escola tem 400 alunos, mas e as escolas que tem 
1 mil, 2 mil? Quem aprendeu? Quem ensinou? Você não consegue ter, 
por isso que uma formação bem organizada, sei lá, uma formação dada 
com amor, onde você consegue trabalhar os conteúdos que você percebe 
que esse professor tem defasagem. Qual é a defasagem que ele tem? Eu 
conhecer, o que ele precisa, o que o meu coordenador precisa, eu estar 
ao lado dele não só num ambiente que é um núcleo pedagógico, mas eu 
ver, quando você chega numa escola e ele diz, “ah, ela chegou, vem cá”. 
Você ter a liberdade de perguntar, e você poder responder, às vezes você 
consegue responder, é fundamental. Então a gente trabalhou em prol 
de... a princípio você trabalha em prol de resultados, mas você sabe que 
o resultado é uma consequência da formação, o resultado é 
consequência de um processo formativo e que é longo. Ele precisa estar 
disposto. Até você desfragmentar, você desconstruir coisas que vêm 
enraizadas, cristalizadas, trazê-lo para essa reflexão didática, 
pedagógica, metodológica, pessoal, profissional, o quanto ele é 
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importante para a mudança de tudo, é um trabalho bem bonito. Não vou 
dizer nem pesado (...) 

 

De acordo com sua experiência enquanto formadora, o que seria 
realmente possível fazer para que houvesse uma formação mais 
colaborativa nas escolas, com vistas a obter um trabalho mais 
gratificante, positivo e efetivo aos professores, com consequências 
significativas aos seus alunos? 

Gilvonete 

(...) o que seria realmente possível fazer para que houvesse uma 
formação mais colaborativa nas escolas”. Eu acho que é, a princípio, os 
professores, coordenador, diretor, todos envolvidos na escola entender a 
importância do ATPC, que é um momento primordial de estudo. 
(...) então eu acho que esse momento tem que ser muito melhor 
explorado. E a gente mostra isso nos trabalhos da Fátima, que tinha a 
Silmara como coordenadora, no trabalho que foi desenvolvido pela Evelyn 
e que tinha a Elaine como coordenadora, e ambas professoras colocam 
os coordenadores como um apoio imprescindível para que esse trabalho 
tivesse sucesso. A gente tentou mostrar esse outro lado, aí fico feliz de 
ver a Evelyn agora dizer que sentou com mais essas quatro professoras, 
viram um projeto de cinco páginas e pensaram, “ah, a gente passa 
rápido”, não. Mas uma colocou... não, a gente consegue explorar melhor 
esse material e consegue ampliar isso. Eu acho que esse nosso professor 
intelectual, esse professor que a gente precisa na rede, eu acho que 
precisa de conscientização de formação, que isso requer sair da zona de 
conforto, requer trabalho, porque requer concentração, às vezes 
intimidade às vezes consigo mesmo. Em outros momentos num grupo 
colaborativo, na escola, eu acho que esse grupo colaborativo, como já foi 
dito aqui, acontece em várias instâncias. Desde vocês na Secretaria, 
passa pelo núcleo, depois passa pelos coordenadores, e passa pelos 
professores, são diferentes instâncias, mas que está tudo encadeado. 
Então eu fico feliz que quando a Evelyn participou do meu trabalho, a 
gente foi num café – né, Evelyn – e ela me colocou que ela queria fazer 
mestrado. Aí a gente começa a trocar figurinhas, eu coloquei um pouco 
das dificuldades, mas eu via no olhar dela vontade de crescer, de 
aprender. E eu acho que é isso o que a gente precisa, de professores que 
queiram aprender, que entendam que não dá para dar aula todos os dias 
até mesmo com o material do Ler. Eu pego o Ler hoje, abro na minha sala 
de aula, leio os encaminhamentos, mas sem entender esse 
encaminhamento entre as etapas, o porquê essa etapa vem primeiro, o 
porquê essa etapa vem depois. Isso requer muito esforço, muita 
dedicação e tempo que, muitas vezes, as pessoas não querem dispor. A 
disposição. Então eu acho também bacana, Evelyn, de você trazer essa 
rede colaborativa para esse nível de escola de você trocar com seus 
pares, que não é aquela coisa nas portas, ficar trocando figurinha, mas eu 
fiquei pensando na questão das fases do professor que você coloca, 
porque talvez num grupo de quatro, cinco professores tem um professor 
que está no seu primeiro ano de trabalho, o outro está no seu quinto, e o 
outro está com 20 anos de trabalho, então a gente vai perceber 
professores em diferentes momentos de expectativa, em diferentes níveis 
de cansaço ou de entusiasmo. E eu acho que nessa possibilidade de 
estar todos juntos, um vai talvez preenchendo as lacunas do outro, “ah, 
eu estou mais cansado, mas o meu colega está mais fortalecido e ele 
consegue, talvez, passar um pouco desse entusiasmo para mim”, e o que 
você colocou foi isso, uma professora que estava mais desestimulada, 
que talvez não acreditasse muito naquele projeto, e de repente ela 
encontrou parceiros que a fortaleceram. E ela acabou, talvez, até 
trazendo e mostrando coisas que nem ela acreditava que ela tinha. 

Élida 

(outras professoras 

falaram) 

Pois é, elas precisavam ser todas de ensino integral. Nem te conto, 
amiga, como é maravilhosa a proposta do ensino integral. E que sofreram 
todos os ajustes pertinentes, não saímos nem do eixo, mas o que é 
provocador o aluno do ensino integral, é. Nossa, tem que vivenciar. As 
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pessoas tinham que vivenciar. O espaço do ATPC por área, um PCA por 
área, e ele tem que estudar, ele tem que monitorar, ir a salas, ser 
parceiros, dar devolutiva, e tem um coordenador geral. (...)Tem uma 
estrutura. (...) Eu estou conseguindo trabalhar a experiência que eu tive 
como formadora, como professora, como mestranda. Trazer esse 
professor para reflexão e mostrar para ele que o que ele tem de conteúdo, 
o que ele pode transformar. A nossa frase principal lá é: “que diferença 
você vai fazer na vida dele?” Porque ele tem um projeto de vida. Qual é a 
sua diferença para fazer um projeto de vida dele? Eles fazem um plano de 
formação individual após uma avaliação. Eles têm uma avaliação de 360 
graus a cada semestre, e ele tem o prazo de 3 meses para fazer um 
plano individual de formação, mas no plano já diz, que ele tem que contar 
com um parceiro, para quem você vai... em quem você vai compartilhar, 
com quem você vai conversar, quem você vai trazer para construir com 
você esse plano de formação?(...) No princípio de corresponsabilidade. 
(...) De repente ele vai a uma palestra, a pessoa não conhece, mas o que 
ele ouviu lá como... “ah, teve uma frase fundamental, aquilo lá estruturou 
a minha mudança”. E aquilo tem que impactar no projeto de vida, a 
estrutura, o dorso, o que segura, o que sustenta o ensino integral é o 
projeto de vida do aluno. Então ele tem, além de um tutor, ele tem as 
disciplinas que são a parte diversificada, porque além de ele dar conta da 
base nacional com um, ele dá conta de quatro disciplinas da parte 
diversificada. Então quando ele chega com toda aquela propriedade sobre 
a disciplina dele, ele percebe que ele não tem estratégia metodológica. 
Que eles querem ensinar do mesmo jeito que ele ensinava nos 50 
minutos lá na escola que ele veio, e lá eles têm duas aulas. Então o que 
eu faço em duas aulas? Porque eu corria para fazer tudo em 50 minutos, 
mas agora eu tenho duas aulas. Não era o sonho do professor? Então 
quando você entrevista, que eu gosto de participar, quem faz as 
entrevistas é a PCNP e o supervisor, mas eu gosto de ir, porque se ele 
vai para a minha escola eu quero saber quem é ele, eu quero saber o que 
ele pensa. Eu quero que ele se ajuste, e a gente investe no professor, a 
gente investe muito, em trazê-lo para perto da gestão, em mostrar para 
ele que diferenciar a sua estratégia, olhar para sua metodologia, buscar a 
devolutiva do aluno, “como está a minha aula, o que vocês acharam?”. E 
os alunos são críticos, quando você olha na avaliação que eles fazem, 
que eles avaliam os professores. Quando você tem alguma dúvida, nós 
abrimos lá, também tem um instrumento de acompanhamento da 
secretaria. Quando a gente tem alguma dúvida, a gente abre na fala do 
aluno. É ali que a gente se estrutura para dar a devolutiva para esse 
professor. Então ele fala, “ele é muito bravo, ah ele é chato, mas ele 
ensina muito bem”. Pronto, fechou. Então quando você dá a devolutiva, 
porque a gestão tem que dar a devolutiva da avaliação. Então ele se 
autoavalia, ele é avaliado pelo colega, ele é avaliado pela gestão e pelo 
aluno. Aí ele cai num quadrante, né. A nota máxima é quatro, ele tem um 
cruzamento de notas que ele cai num quadrante ou o potencial dele está 
além da função, ou investe, e o programa é curto e grosso. Se ele não 
atingiu aquela média, você, por favor, dispense, porque o programa 
precisa dar certo. Eu preciso de um professor comprometido que conheça 
as premissas, que estude as diretrizes, que olhe para sua metodologia e 
que olhe para o aluno olhando para ele assim e falando, “como eu vou 
fazer a diferença no futuro desse cara?”. E os meus professores comem 
junto com os alunos, eles passeiam na hora do intervalo, eles têm 1 hora 
de almoço. E esse ano nós usamos de uma estratégia na devolutiva de 
que tem algumas competências que são analisadas no momento da 
avaliação, e nessas competências nós escolhemos duas para que ele 
estude, então a gente deixa bem claro: não significa que sobra fragilidade, 
significa que eu preciso potencializar isso em você, e você vai 
compartilhar isso quando você estiver vivenciando as ações, quando você 
estiver vivenciando as diretrizes, as premissas do programa, quando você 
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estiver lá na formação, o que você vai contribuir. Um dos caminhos que 
eu acho que é de todos nós lá é de fusão e multiplicação do trabalho, eu 
acho que já cai aí. Então difundir, multiplicar, compartilhar é regra, está 
dando certo?  
Agora é um hábito, lá é um hábito. Não tem uma atividade que eles não 
façam que eles não fotografem, que eles não coloquem... eles têm Face... 
Todos os meus alunos têm autorização de uso de imagem. Nós deixamos 
muito claro para os pais a corresponsabilidade, a participação, a reunião, 
que eles fazem parte daquele processo. Então nós trazemos o maior 
número de pais possíveis para frequentar a escola; nós movimentamos; 
eles têm umas disciplinas eletivas que eles podem escolher por uma 
ementa, uma disciplina eles escolhem de acordo com o projeto de vida, 
então eles leem. A gente tem simplificado cada vez mais a ementa para 
que a gente chegue no aluno, ele compreenda o que ele vai fazer naquela 
disciplina, as disciplinas são lotadas, a escola é lotada. 
Depois a supervisora é que abre essa devolutiva, eles conseguem 
enxergar. Eles não sabem quem avaliou, mas ele consegue detectar a 
sua fragilidade e a sua potencialidade. “Nossa, eu estou indo bem aqui, 
eu preciso ampliar”, “nossa, eu preciso difundir isso”. 
 
Justina: E o que é muito bacana nesse trabalho, assim, é a rede 
também, porque são gestores, é a Élida como vice, com os PCGs, é a 
rede de formação também. 
 
Élida: São cinco gestores. Seis. 
 
Justina: E o que é muito bacana, é que assim: nós temos os dados, 
como temos agora no MMR em cada uma das nossas escolas, a base do 
MMR foi a escola em tempo integral, mas, na realidade, é assim: o que é 
bacana é porque nós olhamos o resultado de aprendizagem do aluno, e aí 
o professor olha onde é que ele precisa mudar na sua prática e aí na sua 
estratégia metodológica também. E o que é bacana é a opinião das áreas. 
Por exemplo, estive com eles essa semana e conversei com o grupo de 
matemática. As dificuldades, né, Élida, que a gente identificou em 
matemática, que a gente ainda não conseguiu avançar como grupo de 
professor, onde é, o que nós temos que estudar mais com professores de 
matemática, e o que eles têm que pesquisar, o que eles têm que estudar 
para melhorar a sua prática, para de fato a gente ver o resultado do aluno. 
Então assim, o Raul Pilla para mim é uma escola modelo. 
 
Élida: O professor, ele tem que ser intelectual. Nós temos assim três 
pessoas, nós nos damos muito bem, trabalhávamos juntos numa linha de 
formação, mas nunca trabalhamos com os gestores. E nós nos ajustamos 
muito bem. E os três PCAs, além de eles serem coordenadores de aula, 
eles têm dez aulas, eles trabalham na sala e trabalham na formação. 
Então para mim é o segmento mais difícil da escola, é ser PCA. Mas ele 
traz a vivência da sala para a área dele, então nada é por acaso. E nós 
temos assim: a Mônica é explosiva. PCG, é explosiva, ela quer tudo 
perfeito. As pautas dela são de gestão de tempo, é de acompanhamento 
de PCA, porque existe uma verticalidade a quem você se remete. E aí o 
Sidney já cuida da paz, da comunidade, do pai, do projeto de vida do 
aluno, e o acompanhamento de como o professor está acompanhando o 
projeto de vida. Quando não deu para os dois, aí vem para mim. Então 
todas... Aí a porta é aberta, o aluno bate, “posso entrar?”, “pode, claro”, 
“bom dia”, “bom dia” – é “bom dia”, nós corrigimos a linguagem culta, eles 
têm que falar a linguagem culta. “Nós...” – vamos recomeçar – e isso é 
um trabalho de todos, nós fazemos isso com todos. Inclusive nós já 
trocamos até pessoas lá da cozinha pelo destrato com aluno, porque tinha 
esse hábito em outros lugares. Não, nós treinamos, nós mostramos o 
programa para inspetor, porque as únicas pessoas que não são efetivas 



 
 

176 

lá somos nós, os inspetores são cargo, nós somos todos designados. 
Então nós mostramos como é o programa lá na Secretaria, quando a 
pessoa chega, ele tem que saber dizer o que é que ele está 
representando enquanto funcionário. Passei, todos me conhecem, eu sei 
o nome de todos, eu vou na sala, eu falo, eu chamo, quando eu faço 
assim, na minha batida na sala,, eles falam, “é a dona Élida”, eles falam. 
Assim como eu pego no pé e elogio também, “eu vim aqui porque eu amei 
o AP de vocês de língua portuguesa”. Então eles vão lá na minha sala e 
fala, “você acredita que eu gabaritei?”, eu falei assim, “não acredito. Você 
merece um abraço, você merece um beijo”. Então a gestão é à vista 
mesmo, a gente deixa muito à vista nossos resultados, tudo o que a gente 
tem, tudo o que a gente gasta. Eu acho que é um programa que podia ter 
um investimento maior financeiro, porque a gente não tem, tem um 
diferencial mínimo de dinheiro de merenda, mas é muito pequeno. Eles 
ficam o dia todo, são considerados... Se eles ficam o dia todo, eu tenho 
400 alunos, deveria ser considerado 800 alunos. Não, então tudo é 
menos. Então tem ainda isso para ajustar, parar, eles entenderem, 
compreenderem. Mas para mim essa era a solução. 
 
Justina: O resultado dessa gestão é o resultado do programa Ler e 
Escrever. Tudo o que está ali na escola, do ensino integral, a ação da 
Élida, a ação do Sidney, todos eles está sedimentado nesse trabalho e 
nós tivemos um resultado. 
(...) sondagem, diagnóstico, agrupamento, registro, devolutiva. Que 
quando você vai monitorar, o que você vai monitorar? Observação de sala 
de aula, gestão de tempo, rotina, agenda do aluno, agenda do professor, 
agenda do gestor, tudo tem que funcionar, é tudo encaixado, tem data, 
tem previsão, tem meta. Então para mim esta seria a solução. 

 

 Nas escolas há dois tipos de cultura: as individualistas e as colaborativas. 

Contudo, a literatura tem mostrado que há alguns equívocos quanto à compreensão 

da cultura colaborativa, conforme já apontado nesta pesquisa quando da análise da 

obra de Lima (2002). Há que se dispensar um olhar mais criterioso ao se falar em 

cultura colaborativa, para que o problema teórico da falta de clareza conceptual não 

possibilite um tom vago na forma em que será discutido e abordado, conforme 

coloca o autor. 

 Partindo desta concepção, esta pesquisa preocupou-se em analisar a 

perspectiva dos sujeitos envolvidos quanto à formação colaborativa, tendo como 

meio o percurso de construção dos projetos escolares. 

 Para a formadora Célia há uma rede de colaboração que se forma, sendo que 

a Secretaria e os profissionais formativos que a compõem estão na ponta desta 

cadeia e os professores na outra ponta, na sala de aula com seus alunos. Neste 

meio há uma diversidade de profissionais que fazem parte da cadeia de 

colaboração, bem como PCNP e coordenadores. Tais profissionais vão 

possibilitando, por meio dos seus estudos e formações o desenvolvimento dos 

profissionais do ensino, estando o projeto, objeto desta pesquisa no centro, à 
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medida que possibilita colocar os envolvidos em reflexão e estudo, a fim de se 

discutir os objetivos finais, aprendendo uns com os outros, pelas trocas de 

experiências. Por meio dos projetos a rede colaborativa se efetiva, conforme 

colocações que a formadora traz: 

 Então você imagina: você desenvolvendo projeto, a outra professora 
desenvolvendo projetos. (...) as experiências são diferentes porque o sujeito da aprendizagem é 
diferente, porque a necessidade é diferente; porque você como sujeito do ensino, a forma de 
elaborar, de se relacionar com objeto de conhecimento, a forma como você organiza as situações de 
aprendizagem, considerando aquele grupo de aluno (...) e aí essa rede colaborativa pode sentar, 
discutir, ver como é que foi, por que você teve que mudar, por que você encaminhou desse jeito, por 
que você agrupou desta forma, e a outra, por que ela fez assim; ou que outro material ela trouxe que 
acrescentou, que modificou, (...) Aí você tem a formação que ajuda a olhar as especificidades, porque 
mesmo que ele está ali, ele não dá conta, então olhar para a especificidade, por que está proposto 
assim, por que é essa atividade é primeiro do que essa, por que tem esses encaminhamentos. Quer 
dizer, os encaminhamentos didáticos dão consecução aos objetivos. Pode observar. Observa os 
objetivos lá e olha para o encaminhamento didático; olha para a atividade, olha para o 
encaminhamento didático. Então ele dá consecução, ele dá concretude ao objetivo que está posto, e 
aí como somos seres vivos e pensantes, você vai interagindo com esse material e vai... E aí para 
cada sala você vai ter, não um produto diferente, mas você vai ter experiência... isso enriquece, isso 
é rede colaborativa que traz... então é uma rede colaborativa lá na ponta, mas por conta da 
homologia de processos, essa rede começa aqui em cima. Então tinha uma rede colaborativa entre 
nós que a gente estava o tempo todo, e uma rede colaborativa pensando entre nós que são as 
pessoas que representam a Secretaria bem no início da ponta da cadeia, bem nesse início, e aí vem, 
entra aquela que está lá na escola que é a outra ponta, que é a Elaine, que faz o vínculo, e depois 
vem a sala de aula.(Célia) 

 

 “Os professores nunca deixam de aprender a ensinar.”(...) Portanto, dar e 

receber ajuda não implicava incompetência” (FULLAN; HARGREAVES, 2001, p.82 e 

83). Os autores colocam a troca entre os profissionais docentes fundamental para  o 

aperfeiçoamento contínuo e de aprendizagem ao longo da carreira, salientando que 

há muito mais sucesso nas escolas, quando os saberes são partilhados. “(...) o 

principal benefício da colaboração é o facto de ela reduzir o sentimento de 

impotência dos educadores e de aumentar o seu sentido de eficácia.” (p. 83) 

 Para Célia, a rede colaborativa começa neste momento de formação, 

acompanhamento e feedback, é um processo de “vai e volta”: 

 

 (...) você ter uma rede colaborativa que passa pelo formador, que vai pelos 
técnicos da Secretaria, no caso da Secretaria se for municipal – no caso da nossa rede que vai para 
os técnicos da diretoria de ensino, que são os que estão lá no núcleo pedagógico, e aqui a gente tem 
três pessoas representando; que passa pelo coordenador e que chega na escola com os professores 
e com o grupo de professores. Então essa rede colaborativa em que vai, e a gente tem até uma 
concepção por trás que é a questão de homologia de processos, quer dizer: o que eu faço aqui que 
vai para o outro sujeito para ele poder desempenhar do lugar que ele ocupa da escola, como é que 
isso chega para ele, e depois como é que essa cadeia vai e ela volta. 
Então na concepção de formação ela está vinculada e articulada ao contexto de trabalho, que a 
prática docente é tomada como objeto de análise e reflexão, então essa é a matéria-prima. Essa rede 
colaborativa gira em torno disso para que essa matéria-prima que está lá na ponta, que é a sala de 
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aula, ela possa voltar, a gente possa olhar para eles para ver como é que eles chegaram lá e o que 
precisa voltar agora para a gente ir arrumando, rearranjando e replanejando esse caminho. (Célia) 

 

A mesma concepção é complementada pela PCNP Élida, quando diz que, 

 Rede colaborativa. Então é o ir e vir. E quantas vezes, mesmo onde ela 
estava, falava, “calma, que agora nós vamos consultar outras pessoas”, por quê? Porque é muita 
responsabilidade, é muito compromisso. Você está comprometida com uma formação de uma pessoa 
que vai fazer a diferença. (...) a princípio você trabalha em prol de resultados, mas você sabe que o 
resultado é uma consequência da formação, o resultado é consequência de um processo formativo e 
que é longo. Ele precisa estar disposto. Até você desfragmentar, você desconstruir coisas que vêm 
enraizadas, cristalizadas, trazê-lo para essa reflexão didática, pedagógica, metodológica, pessoal, 
profissional, o quanto ele é importante para a mudança de tudo, é um trabalho bem bonito. Não vou 
dizer nem pesado (...) (Élida) 
 

 Vale trazer o recorte da fala da PCNP Élida, quando diz que a rede 

colaborativa envolve o comprometimento não apenas do professor, mas do 

formador, que se envolve de tal maneira, por ter a concepção de que aquele que 

está formando fará a diferença. Essa característica, apontando o compromisso do 

formador, indica o sucesso e o desenvolvimento do programa a que nos referimos 

nesta pesquisa. 

 Vale sublinhar, sob o mesmo ponto de vista, a fala da autora Giovanni, quando 
do “perfil” do professor, 
 

[...] é preciso, principalmente, que o professor se torne ele próprio um 
estudioso, um leitor, um escritor, um construtor de conhecimentos, para 
formar assim seus alunos. E isso vai depender das possibilidades de 
acesso, vivência e análise que ele tiver, em relação aos conhecimentos 
sobre esse fazer. (GIOVANNI, 1994, p. 15) 

 

 

 Fullan e Hargreaves (2001) afirmam que as culturas colaborativas exprimem-se 

em todos os aspectos da vida de uma escola, salientando que estes aspectos vão 

dos gestos das pessoas ao trabalho árduo e interesse demonstrado pelos 

profissionais demonstrado em quaisquer lugares ou situações. Segundo os autores, 

as culturas colaborativas reconhecem e dão voz ao propósito dos docentes, 

confirmando o propósito das formadoras em colocar a formação colaborativa como 

consequência de um trabalho árduo, mas com resultados significativos e 

transformadores. 

 

Nas culturas colaborativas, o insucesso e a incerteza não são protegidos e 
defendidos, mas antes partilhados e discutidos, tendo em vista obter ajuda e 
apoio. Nela, os professores não perdem tempo e energia a tentar proteger a 
sua imagem. Tais culturas exige um acordo global sobre os valores 
educativos, mas também toleram desacordos e, em certa medida, 
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encorajam-nos activamente, dentro destes limites. As escolas 
caracterizadas por culturas colaborativas são, também, locais de trabalho 
árduo, empenhamento forte e comum, dedicação, responsabilidade coletiva 
e um sentimento especial de orgulho na instituição. (FULLAN; 
HARGREAVES, 2001, p. 89) 

 

 Fundamental destacar também que os mesmos autores dizem o quanto, nas 

escolas cuja cultura colaborativa está em evidência, há mais desacordos do que 

noutras, contudo há uma base mais sólida e maior segurança entre os profissionais 

envolvidos, de forma que as discussões podem ser feitas de forma aberta, sem que 

afete as relações. Os autores colocam também que “na escola colaborativa em 

pleno funcionamento, muitos professores, na verdade todos, são líderes” (p. 94). 

 Giovanni (1994, p. 24) enfatiza desta forma, a relevância que se deve dar “à 

pessoa do professor, ao saber da experiência e à criação de oportunidades de ‘troca 

de experiências e partilha de saberes’.”  

 

Referindo-se especificamente à criação de ‘redes de (auto)formação 
participada’, isto é, de espaços de formação mútua, de diálogo entre 
professores, NOVOA enfatiza a idéia de que a formação e desenvolvimento 
profissional dos professores ‘... passa por processos de investigação 
diretamente articulados com as práticas educativas’, ou ainda, ‘... pela 
dinamização de dispositivos de investigação-ação e de investigação-
formação’, para ‘... dar corpo à apropriação pelos professores dos saberes 
que são chamados a mobilizar no exercício de sua profissão’. (GIOVANNI, 
1994, p. 24) 

 

 Diante tais posições, a PCNP Gilvonete dispõe dos argumentos que apontam o 

que considera importante e necessário para que haja uma formação mais 

colaborativa e efetiva nas escolas, destacando a importância de se ter parceiros que 

vão se fortalecer e apoiar mutuamente. 

 (...) o que seria realmente possível fazer para que houvesse uma formação 
mais colaborativa nas escolas”. Eu acho que é, a princípio, os professores, coordenador, diretor, 
todos envolvidos na escola entender a importância do ATPC, que é um momento primordial de 
estudo. 
 (...) então eu acho que esse momento tem que ser muito melhor explorado. 
E a gente mostra isso nos trabalhos da Fátima, que tinha a Silmara como coordenadora, no trabalho 
que foi desenvolvido pela Evelyn e que tinha a Elaine como coordenadora, e ambas professoras 
colocam os coordenadores como um apoio imprescindível para que esse trabalho tivesse sucesso. A 
gente tentou mostrar esse outro lado, aí fico feliz de ver a Evelyn agora dizer que sentou com mais 
essas quatro professoras, viram um projeto de cinco páginas e pensaram, “ah, a gente passa rápido”, 
não. Mas uma colocou... não, a gente consegue explorar melhor esse material e consegue ampliar 
isso. Eu acho que esse nosso professor intelectual, esse professor que a gente precisa na rede, eu 
acho que precisa de conscientização de formação, que isso requer sair da zona de conforto, requer 
trabalho, porque requer concentração, às vezes intimidade às vezes consigo mesmo. Em outros 
momentos num grupo colaborativo, na escola, eu acho que esse grupo colaborativo, como já foi dito 
aqui, acontece em várias instâncias. Desde vocês na Secretaria, passa pelo núcleo, depois passa 
pelos coordenadores, e passa pelos professores, são diferentes instâncias, mas que está tudo 
encadeado. (...) E eu acho que é isso o que a gente precisa, de professores que queiram aprender, 
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que entendam que não dá para dar aula todos os dias até mesmo com o material do Ler. Eu pego o 
Ler hoje, abro na minha sala de aula, leio os encaminhamentos, mas sem entender esse 
encaminhamento entre as etapas, o porquê essa etapa vem primeiro, o porquê essa etapa vem 
depois. Isso requer muito esforço, muita dedicação e tempo que, muitas vezes, as pessoas não 
querem dispor. A disposição. Então eu acho também bacana, Evelyn, de você trazer essa rede 
colaborativa para esse nível de escola de você trocar com seus pares, que não é aquela coisa nas 
portas, ficar trocando figurinha, mas eu fiquei pensando na questão das fases do professor que você 
coloca, porque talvez num grupo de quatro, cinco professores tem um professor que está no seu 
primeiro ano de trabalho, o outro está no seu quinto, e o outro está com 20 anos de trabalho, então a 
gente vai perceber professores em diferentes momentos de expectativa, em diferentes níveis de 
cansaço ou de entusiasmo. E eu acho que nessa possibilidade de estar todos juntos, um vai talvez 
preenchendo as lacunas do outro, “ah, eu estou mais cansado, mas o meu colega está mais 
fortalecido e ele consegue, talvez, passar um pouco desse entusiasmo para mim”, e o que você 
colocou foi isso, uma professora que estava mais desestimulada, que talvez não acreditasse muito 
naquele projeto, e de repente ela encontrou parceiros que a fortaleceram. E ela acabou, talvez, até 
trazendo e mostrando coisas que nem ela acreditava que ela tinha. (Gilvonete) 
 

 A fala de Gilvonete remete ao que Fullan e Hargreaves (2001) estabelecem 

quanto às culturas colaborativas não emergirem espontaneamente ou por si 

próprias. Elas exigem uma orientação e intervenção por parte dos gestores. 

 

(...) de um modo global, trata-se de uma intervenção que apoia e facilita, 
que cria oportunidades para os professores trabalhares em conjunto dentro 
do seu horário de trabalho. As culturas colaborativas não impõem o apoio 
colegial e as parcerias: promovem-nos e facilitam-nos. (p. 105) 

 

 Barroso (2003, p. 74) também indica como fundamental esta intervenção 

por parte dos gestores, dizendo que “para que se possa estabelecer uma integração 

entre o “lugar de aprender” e o “lugar de fazer”, é preciso também, que sejam 

criadas condições para que se produza uma outra relação entre o “saber” e o 

“poder” nas escolas.” Isto implica, entre outras coisas, segundo o autor, 

que se desenvolva nas escolas uma gestão participada e participativa e que 
existam lideranças (individuais e colectivas) capazes de “empreenderem” as 
mudanças necessárias para que a formação se possa finalizar na inovação 
e no desenvolvimento organizacional. (BARROSO, 2003, p. 74) 

  

 A PCNP Élida trouxe a escola integral como sendo uma interessante proposta 

de formação colaborativa. Importante salientar que os autores Fullan e Hargreaves 

(2001) apontam as escolas integrais como possibilidade de um trabalho mais 

positivo e gratificante aos professores. Eles defendem que “o local de trabalho dos 

professores e dos alunos é a chave da reforma.” E ainda que “actualmente, as 

escolas não são locais onde o crescimento individual e colaborativo dos docentes (e, 

consequentemente dos discentes) possa florescer.” (2001, p.72) 
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 Pois é, elas precisavam ser todas de ensino integral. Nem te conto, amiga, 
como é maravilhosa a proposta do ensino integral. E que sofreram todos os ajustes pertinentes, não 
saímos nem do eixo, mas o que é provocador o aluno do ensino integral, é. Nossa, tem que vivenciar. 
As pessoas tinham que vivenciar. O espaço do ATPC por área, um PCA por área, e ele tem que 
estudar, ele tem que monitorar, ir a salas, ser parceiros, dar devolutiva, e tem um coordenador geral. 
(...)Tem uma estrutura. (...) Eu estou conseguindo trabalhar a experiência que eu tive como 
formadora, como professora, como mestranda. Trazer esse professor para reflexão e mostrar para ele 
que o que ele tem de conteúdo, o que ele pode transformar. A nossa frase principal lá é: “que 
diferença você vai fazer na vida dele?” Porque ele tem um projeto de vida. Qual é a sua diferença 
para fazer um projeto de vida dele? Eles fazem um plano de formação individual após uma avaliação. 
Eles têm uma avaliação de 360 graus a cada semestre, e ele tem o prazo de 3 meses para fazer um 
plano individual de formação, mas no plano já diz, que ele tem que contar com um parceiro, para 
quem você vai... em quem você vai compartilhar, com quem você vai conversar, quem você vai trazer 
para construir com você esse plano de formação?(...) No princípio de corresponsabilidade. (...) De 
repente ele vai a uma palestra, a pessoa não conhece, mas o que ele ouviu lá como... “ah, teve uma 
frase fundamental, aquilo lá estruturou a minha mudança”. E aquilo tem que impactar no projeto de 
vida, a estrutura, o dorso, o que segura, o que sustenta o ensino integral é o projeto de vida do aluno. 
Então ele tem, além de um tutor, ele tem as disciplinas que são a parte diversificada, porque além de 
ele dar conta da base nacional com um, ele dá conta de quatro disciplinas da parte diversificada. 
Então quando ele chega com toda aquela propriedade sobre a disciplina dele, ele percebe que ele 
não tem estratégia metodológica. Que eles querem ensinar do mesmo jeito que ele ensinava nos 50 
minutos lá na escola que ele veio, e lá eles têm duas aulas. Então o que eu faço em duas aulas? 
Porque eu corria para fazer tudo em 50 minutos, mas agora eu tenho duas aulas. Não era o sonho do 
professor? Então quando você entrevista, que eu gosto de participar, quem faz as entrevistas é a 
PCNP e o supervisor, mas eu gosto de ir, porque se ele vai para a minha escola eu quero saber 
quem é ele, eu quero saber o que ele pensa. Eu quero que ele se ajuste, e a gente investe no 
professor, a gente investe muito, em trazê-lo para perto da gestão, em mostrar para ele que 
diferenciar a sua estratégia, olhar para sua metodologia, buscar a devolutiva do aluno, “como está a 
minha aula, o que vocês acharam?”. E os alunos são críticos, quando você olha na avaliação que 
eles fazem, que eles avaliam os professores. Quando você tem alguma dúvida, nós abrimos lá, 
também tem um instrumento de acompanhamento da secretaria. Quando a gente tem alguma dúvida, 
a gente abre na fala do aluno. É ali que a gente se estrutura para dar a devolutiva para esse 
professor. Então ele fala, “ele é muito bravo, ah ele é chato, mas ele ensina muito bem”. Pronto, 
fechou. Então quando você dá a devolutiva, porque a gestão tem que dar a devolutiva da avaliação. 
Então ele se autoavalia, ele é avaliado pelo colega, ele é avaliado pela gestão e pelo aluno. Aí ele cai 
num quadrante, né. A nota máxima é quatro, ele tem um cruzamento de notas que ele cai num 
quadrante ou o potencial dele está além da função, ou investe, e o programa é curto e grosso. Se ele 
não atingiu aquela média, você, por favor, dispense, porque o programa precisa dar certo. Eu preciso 
de um professor comprometido que conheça as premissas, que estude as diretrizes, que olhe para 
sua metodologia e que olhe para o aluno olhando para ele assim e falando, “como eu vou fazer a 
diferença no futuro desse cara?”. E os meus professores comem junto com os alunos, eles passeiam 
na hora do intervalo, eles têm 1 hora de almoço. E esse ano nós usamos de uma estratégia na 
devolutiva de que tem algumas competências que são analisadas no momento da avaliação, e 
nessas competências nós escolhemos duas para que ele estude, então a gente deixa bem claro: não 
significa que sobra fragilidade, significa que eu preciso potencializar isso em você, e você vai 
compartilhar isso quando você estiver vivenciando as ações, quando você estiver vivenciando as 
diretrizes, as premissas do programa, quando você estiver lá na formação, o que você vai contribuir. 
Um dos caminhos que eu acho que é de todos nós lá é de fusão e multiplicação do trabalho, eu acho 
que já cai aí. Então difundir, multiplicar, compartilhar é regra, está dando certo?  
 Agora é um hábito, lá é um hábito. Não tem uma atividade que eles não 
façam que eles não fotografem, que eles não coloquem... eles têm Face... Todos os meus alunos têm 
autorização de uso de imagem. Nós deixamos muito claro para os pais a corresponsabilidade, a 
participação, a reunião, que eles fazem parte daquele processo. Então nós trazemos o maior número 
de pais possíveis para frequentar a escola; nós movimentamos; eles têm umas disciplinas eletivas 
que eles podem escolher por uma ementa, uma disciplina eles escolhem de acordo com o projeto de 
vida, então eles leem. A gente tem simplificado cada vez mais a ementa para que a gente chegue no 
aluno, ele compreenda o que ele vai fazer naquela disciplina, as disciplinas são lotadas, a escola é 
lotada. 
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 Depois a supervisora é que abre essa devolutiva, eles conseguem enxergar. 
Eles não sabem quem avaliou, mas ele consegue detectar a sua fragilidade e a sua potencialidade. 
“Nossa, eu estou indo bem aqui, eu preciso ampliar”, “nossa, eu preciso difundir isso”. (Élida) 
 

 Vale ressaltar Barroso que traz uma abordagem fundamental às colocações da 

formadora Élida, quando diz que, 

Para que seja possível pôr em prática modalidades de formação que 
permitam aos trabalhadores aprender através da organização e das suas 
situações de trabalho, é preciso que a própria organização “aprenda” a 
valorizar a experiência dos trabalhadores e a criar condições  para que eles 
participem das tomadas de decisão. (2003, p. 75) 
 

E o que é muito bacana, é que assim: nós temos os dados, como temos agora no MMR em 
cada uma das nossas escolas, a base do MMR foi a escola em tempo integral, mas, na realidade, é 
assim: o que é bacana é porque nós olhamos o resultado de aprendizagem do aluno, e aí o professor 
olha onde é que ele precisa mudar na sua prática e aí na sua estratégia metodológica também. E o 
que é bacana é a opinião das áreas. Por exemplo, estive com eles essa semana e conversei com o 
grupo de matemática. As dificuldades, né, Élida, que a gente identificou em matemática, que a gente 
ainda não conseguiu avançar como grupo de professor, onde é, o que nós temos que estudar mais 
com professores de matemática, e o que eles têm que pesquisar, o que eles têm que estudar para 
melhorar a sua prática, para de fato a gente ver o resultado do aluno. Então assim, o Raul Pilla para 
mim é uma escola modelo.(Justina) 
 

 O professor, ele tem que ser intelectual. Nós temos assim três pessoas, nós 
nos damos muito bem, trabalhávamos juntos numa linha de formação, mas nunca trabalhamos com 
os gestores. E nós nos ajustamos muito bem. E os três PCAs, além de eles serem coordenadores de 
aula, eles têm dez aulas, eles trabalham na sala e trabalham na formação. Então para mim é o 
segmento mais difícil da escola, é ser PCA. Mas ele traz a vivência da sala para a área dele, então 
nada é por acaso. E nós temos assim: a Mônica é explosiva. PCG, é explosiva, ela quer tudo perfeito. 
As pautas dela são de gestão de tempo, é de acompanhamento de PCA, porque existe uma 
verticalidade a quem você se remete. E aí o Sidney já cuida da paz, da comunidade, do pai, do 
projeto de vida do aluno, e o acompanhamento de como o professor está acompanhando o projeto de 
vida. Quando não deu para os dois, aí vem para mim. Então todas... Aí a porta é aberta, o aluno bate, 
“posso entrar?”, “pode, claro”, “bom dia”, “bom dia” – é “bom dia”, nós corrigimos a linguagem culta, 
eles têm que falar a linguagem culta. “Nós...” – vamos recomeçar – e isso é um trabalho de todos, 
nós fazemos isso com todos. Inclusive nós já trocamos até pessoas lá da cozinha pelo destrato com 
aluno, porque tinha esse hábito em outros lugares. Não, nós treinamos, nós mostramos o programa 
para inspetor, porque as únicas pessoas que não são efetivas lá somos nós, os inspetores são cargo, 
nós somos todos designados. Então nós mostramos como é o programa lá na Secretaria, quando a 
pessoa chega, ele tem que saber dizer o que é que ele está representando enquanto funcionário. 
Passei, todos me conhecem, eu sei o nome de todos, eu vou na sala, eu falo, eu chamo, quando eu 
faço assim, na minha batida na sala,, eles falam, “é a dona Élida”, eles falam. Assim como eu pego 
no pé e elogio também, “eu vim aqui porque eu amei o AP de vocês de língua portuguesa”. Então 
eles vão lá na minha sala e fala, “você acredita que eu gabaritei?”, eu falei assim, “não acredito. Você 
merece um abraço, você merece um beijo”. Então a gestão é à vista mesmo, a gente deixa muito à 
vista nossos resultados, tudo o que a gente tem, tudo o que a gente gasta. Eu acho que é um 
programa que podia ter um investimento maior financeiro, porque a gente não tem, tem um diferencial 
mínimo de dinheiro de merenda, mas é muito pequeno. Eles ficam o dia todo, são considerados... Se 
eles ficam o dia todo, eu tenho 400 alunos, deveria ser considerado 800 alunos. Não, então tudo é 
menos. Então tem ainda isso para ajustar, parar, eles entenderem, compreenderem. Mas para mim 
essa era a solução. (Élida) 
 

O resultado dessa gestão é o resultado do programa Ler e Escrever. Tudo o que está ali na 
escola, do ensino integral, a ação da Élida, a ação do Sidney, todos eles está sedimentado nesse 
trabalho e nós tivemos um resultado. (...) sondagem, diagnóstico, agrupamento, registro, devolutiva. 
Que quando você vai monitorar, o que você vai monitorar? Observação de sala de aula, gestão de 
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tempo, rotina, agenda do aluno, agenda do professor, agenda do gestor, tudo tem que funcionar, é 
tudo encaixado, tem data, tem previsão, tem meta. Então para mim esta seria a solução. (Justina) 
 

 Essa estrutura da escola integral mostra que a colaboração nem sempre 

é fácil, implica como Fullan e Hargreaves (2001, p. 102) colocam, “um certo grau de 

dificuldade e, até, de desconforto, em certas ocasiões”, contudo “(...) As 

colaborações eficazes operam no mundo das ideias, analisando criticamente as 

práticas existentes, procurando melhores alternativas e trabalhando em conjunto, 

arduamente, para introduzir alterações e avaliar o seu valor. (p.102) 

 Além disso, conforme aponta Lieberman (1986) apud Giovanni (1994, p. 

45) “a estrutura colaborativa une os professores, encoraja novas interações, gera 

possibilidades de professores assumirem novos papéis e exibirem lideranças”. 

 Os autores acreditam que no futuro este é um dos desafios-chave ao 

trabalho colaborativo e ao desenvolvimento profissional dos professores.  Desta 

forma, vale ressaltar o que Barroso (2003) defende, dizendo que “a integração da 

formação na organização escola, faz-se, deste modo, através da sua mobilização ao 

serviço de um projeto de mudança. Para isso é preciso utilizar dispositivos e 

modalidades de formação adequados.” (p. 76) 

 

3.1.4  Desenvolvimento Profissional de Professores 
 O último quadro indica as experiências de formação colaborativa em equipe, 

bem como o desenvolvimento dessas práticas, as contribuições e impactos à 

formação e desempenho dos sujeitos, enquanto formadores. 

 

Quadro 7: A perspectiva dos professores sobre o Desenvolvimento Profissional de Professores 

Desenvolvimento Profissional de Professores 

Professores 

formadores 

Você já participou de outras experiências de formação colaborativa 
em equipe? Se sim, como se viu nesta experiência? Como foi seu 
envolvimento e quais ações desenvolveu? Quais materiais de apoio? 
Quais as redes de colaboração que se formou para levá-la a cabo? 
 
Tal(is) experiência(s) contribuíram para sua formação e para seu 
desempenho enquanto formadora de professores? Como? 
 
Houve algum impacto desta experiência na prática de formadora de 
professores que passou a desempenhar? 

Célia 

(...) Deixa eu colocar três coisinhas aqui que eu acho que é interessante. 
Uma é pegar o último que é da Fátima. Eu estava olhando os vídeos, 
trabalho muito com vídeo, eu estou fazendo uma formação e eu tenho 
inúmeros, que tudo para mim tem que ser gravado porque não dá para ir 
na escola ver. Então vem, você olha por meio de vídeo e você olha a 
prática. Não é a mesma coisa, mas você está olhando a prática. Aí eu 
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estava olhando o trabalho da... e sempre cai no trabalho da Fátima, e 
estava olhando e vendo, e até pensei de montar para essa formação que 
eu vou dar, editar e fazer um recorte, porque fica muito nítido o avanço da 
Fátima e o impacto... à medida que ela aprende, os meninos mudam. Isso 
é visível. Então no primeiro vídeo que a gente gravou de leitura 
colaborativa, que era o vídeo lá do macaco, as crianças, a forma como ela 
organiza, como é que ela propõe, como ela organiza a situação de 
aprendizagem, ela já coloca os meninos no lugar de sujeito, e já coloca os 
meninos numa rede colaborativa, aquela coisa de um ouvir o outro, 
aquela coisa de respeito. Então você vai vendo isso, as crianças 
avançando nessa atividade. Quando vai no segundo vídeo, que é o de 
“comer insetos, por que não?”, você já nota os meninos assim... ela com 
uma segurança muito maior nos encaminhamentos e procedimentos 
didáticos, e aí os meninos... e quando vai para o vídeo, não, de fato... o 
segundo foi do sabiá, laranjeira. Você já vê os meninos, já são outras 
crianças. Eles já falam com tanta desenvoltura e um já diz assim, “como o 
fulano disse...”, ele vai buscando e se apoiando. Ou então, “fulano e 
fulano”, “eu concordo com a fala por conta disso e disso, mas eu também 
enxergo isso”. Então você vai vendo os meninos avançando do ponto de 
vista de desenvolver os procedimentos de leitura e as capacidades, mas 
também do ponto de vista da argumentação e da colocação, então esse é 
uma coisa bem interessante. 

Élida 

Então aprender é mudar com seus comportamentos. Então quando ele 
muda a partir de um trabalho que veio de formiguinha, de anos, porque o 
Ler e Escrever é filho de um programa anterior, de anos. Quando você vê 
aquilo que você recebe, por exemplo no meu caso, nos anos finais, eu 
recebo na rede os meus filhos que eram dos meus coordenadores, e eu 
olho e falo, “esse menino é filho do Ler. Ele está lá no sexto ano”, eu não 
tenho aluno não alfabético na minha escola. Então ele é filho de um 
programa que eu como formadora e agora como gestora, para mim é um 
ponto de honra eu dar continuidade e dar ciência aos meus professores, 
como é que se dá continuidade de um trabalho como esse. Porque dá a 
impressão que ele se encerra no quinto ano, e não, nosso ciclo vai até o 
sexto. Ele não faz o sexto lá onde ele estava com aquele programa, então 
a conscientização de todos os gestores de dentro da escola, de que 
aquilo só vai dar certo se você compreender de onde ele veio, se você 
compreender o processo que ele passou – que ele não passou, né, 
porque ele pode ter passado ou não. Porque tem desvios daquilo que 
você deu de formação. Você falou uma coisa e a pessoa pode ter 
compreendido outra, e numa rede isso é complicado de você ir corrigindo, 
você só corrige aquilo o que está perto. Então quando você se apropria 
de um trabalho como esse, para mim eu me realizei como pessoa, como 
aprender a ler, como aprender... nós também aprendemos a ler, 
aprendemos a escrever enquanto formador, a estudar, a devolver, porque 
dá a impressão que você só dá, mas você precisa devolver para eles. 
“Nossa, olha esse ponto. Aqui você foi brilhante”, “olha, você podia ter 
aproveitado muito mais, você podia ter feito uns questionamentos 
bárbaros”, então você aprendeu a lidar com o outro, porque não existem 
só flores. Nós temos também as flores espetaladas. 
(...) nós temos, graças a Deus ainda, poucos espinhos. Nós tivemos 
pétalas separadas que nós tivemos que juntar para montar o nosso 
buquê, porque a gente vê o resultado, a gente vê o filho que veio desse 
programa, então quem não compreende, ainda hoje você ouve uma 
professora falar, “esse menino é analfabeto”, então é na hora... mas na 
hora, “venha cá, qual é o seu conceito de analfabeto?”. Então quando 
você coloca na mesa aquilo o que ela ainda não compreendeu e todo 
mundo pode opinar e todo mundo pode colocar suas experiências e você 
a partir dessas experiências, você dar uma estrutura teórica, você ter uma 
concepção daquele trabalho e todo mundo poder falar e ser ouvido, aí sim 
é um grupo, para mim é um grupo colaborativo, porque eu tenho que 
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colaborar para o quê? Só para mim? Porque eu posso colaborar só para 
minha autoformação, minha formação profissional, então ele não é mais 
colaborativo, porque ele tem que repercutir. Eu posso conversar: eles 
estão conversando uma vez por mês, mas vai repercutir onde? Se o seu 
mestrado não repercutir na educação, então ficou parado onde? A 
educação precisa disso, ela precisa de repercussão. Ela precisa que mais 
e mais profissionais entendam que quando a gente senta para conversar 
sobre a educação, eu vou sair daqui com uma outra ideia de grupo 
colaborativo. Eu vou sair daqui... aí ou eu vou referendar aquilo o que eu 
acredito e que eu pratico lá na minha escola, que na minha escola é 
sempre por área, para conversar por área. Então todos têm um conteúdo 
da sua disciplina apropriado. Onde está o meu investimento? Na 
estratégia metodológica. Então nós vamos apresentando e estudando, e o 
tempo de ATPC é rico da formação. Então gestar este tempo, e esse 
tempo ter uma sequência de trabalho para que eu não perca qual é o meu 
objetivo de estar ali como gestora ou como formadora, porque eu acho 
que nem importa se é PCNP, supervisor, nós somos gestores, né, e 
gestores é estar à frente de uma ideia, e propor desafios mesmo. Olha, eu 
amo o que você faz, mas eu quero que você... eu vou te desafiar: como 
você faria isso de outro jeito? Quando você vai me mostrar o processo? 
Quando nós vamos estudar sobre processo? Quando que o professor vai 
entender que ele precisa de um aperfeiçoamento individual, e que esse 
aperfeiçoamento individual, esse estudo individual requer parceiros. Não 
tem como eu só estudar, eu posso, claro, estudar sozinha. Com quem eu 
vou debater? Então a partir do momento que nós temos dois, três, como 
vocês são em quatro professoras, né, trazendo informações, ajustando 
ideias, trazendo a sua concepção teórica, porque o professor tem a 
prática. Quando você diz para ele que existe um teórico que está 
embasando aquilo tudo, aí ele olha, “tem?”, “tem, é fulano de tal. Eu 
conheço dois do que você me indicou, os outros eu não conheço”. 
Entendeu? Então eu quero conhecer. Então instigar, eu querer conhecer 
significa que eu quero embasar mais ainda a minha equipe, meus 
professores, uma rede, a escola – a escola é uma célula muito 
complicada. Não tem só o ATPC, não tem só a formação. Tem muitos 
problemas lá dentro. Então o momento de formação, ele tem que ser 
muito especial, como nós fazíamos com que ele fosse, e eles ficavam o 
dia todo, não é fácil uma formação de um dia inteiro de oito horas. 
Muitas, nós fizemos muitas, estudamos muito, estudávamos até de 
madrugada. Às vezes a gente começava fora de horário, então não existe 
um limite de formação, não existe um limite para você aprender, não tem 
um horário. Existe sim o desafio de que eu preciso fazer a diferença num 
coordenador para que o coordenador compreenda o que nós queremos e 
o que tenha ali como subsídio para ele, tanto teórico quanto prático, 
porque nós não sabíamos tudo e íamos descobrir a prática lá dentro da 
escola. Porque quando você fica também distante da escola, você 
absorve até os termos da formadora – já me senti falando igual a Célia. A 
gente incorpora palavras, do jeito da Patrícia. 
E por quê? Porque você acredita que ali está... que Deus te colocou o 
melhor profissional para acompanhar a sua formação, porque aquela 
pessoa ama o que ela faz. Se ela ama o que ela faz, ela sabe o que ela 
está falando, e quando ela não sabe, ela fala, “espera aí, na próxima 
formação nós vamos falar sobre isso. Eu vou levar para o meu grupo, eu 
vou levar para o pessoal para a gente discutir isso”. 

 

 

 

 

 

Eu quero falar de um lugar de quem passou pela sala de aula, 
coordenação, núcleo. Eu lembro que quando eu me tornei coordenadora, 
a Célia fez uma diferença na minha vida absurda, porque eu passei a 
participar das promoções de PC, e foi ali que eu me encarei a minha 
prática, comecei a voltar e pensar na minha ação enquanto professora. E 
muitas vezes eu pensei, “nossa, se eu soubesse disso eu teria feito 
diferente” – lá na sala de aula, eu já não estava mais na sala, só tinha o 
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Gilvonete que lamentar. 
O número de alunos não alfabéticos era impressionante. E aí a gente viu 
no olhinho dela brilhando disponibilidade para reorganizar a escola, não 
tinha espaço. 
 
Célia: Deixa eu só fazer um parênteses. Nós fomos na sua escola visitar, 
assim que você começou, você lembra? O número de alunos não 
alfabéticos era impressionante. (...)E aí a gente viu no olhinho dela 
brilhando disponibilidade para reorganizar a escola, não tinha espaço. 
Teve que reorganizar até no corredor – lembra disso? (...) E de mobilizar 
a gestão da escola, e daí eu acho que foi todo o seu processo de 
mudança. Porque você começou a ver que era possível, que tinha no 
lugar de coordenadora fazer alguma coisa. 

 
E foi esse processo que mexeu e mudou a minha vida, então eu entendi 
que a formação era fundamental para a nossa prática, e que, muitas 
vezes, a gente na sala de aula trabalha sem uma teoria ou sem uma 
consciência de uma teoria – porque embora você não tenha essa 
consciência, você tem algo que embasa a tua prática, uma concepção de 
aprendizagem, uma concepção de educação, e que, muitas vezes, a 
gente não tem essa clareza. E eu percebi então essa questão, que a 
gente não tem essa clareza. E a formação da Célia mexeu muito comigo, 
então isso fez com que meus olhos brilhassem e que voltasse para a 
escola, e eu queria que as professoras entendessem o que eu sentia no 
núcleo. Então o que eu desejo enquanto coordenadora é que os 
professores entendessem a necessidade do estudo. Eu entendi que a 
gente tinha que estudar para ser professor, para poder ensinar melhor. E 
aí, de repente, eu fui para o núcleo, trabalhar com a Élida era aprender 
todos os dias. E aí eu tive que passar a estudar ainda mais, porque do 
lugar de quem recebia formação, eu tinha que dar essa formação. Então 
você percebe que ainda a tua responsabilidade aumenta. E aí eu fui para 
o mestrado, e eu lembro das minhas conversas com a Patrícia, “Patrícia, 
eu quero discutir formação, tem que ser esse assunto”, porque eu acho 
que o professor tem que entender que ele precisa de formação, e eu 
acredito que muitos professores não tem essa clareza porque eles 
trabalham com semanário de 10 anos, que ele carrega por 10 anos, e vai 
reproduzindo aquele trabalho mecanicamente, sem perceber que os 
alunos que ele recebe não são os mesmos de há 10 anos atrás, e eu via 
muito isso quando eu fui coordenadora. Então eu mudei muito a minha 
postura como professora, eu acho que era uma ingenuidade muito grande 
como professora, e de repente quando eu me tornei coordenadora entrou 
em choque esses dois mundos, e eu percebi que a gente tinha que 
estudar, que aquele semanário de 10 anos não cabia mais, ou muito 
menos um livro didático ou material do Ler e Escrever pegar e apenas 
reproduzir. E quando eu comecei a discutir isso com a Patrícia, eu lembro 
que eu tinha uma angústia muito grande, né, Paty, pela experiência que 
eu tive com os professores na escola quando eu era coordenadora, 
porque eu tentava levar aquilo que eu tinha aprendido com a Célia, e eu 
percebi que muitos professores não queriam. Quando eu pedia para ler, 
“ah, vamos ler um texto da Kátia Brackling que eu fiquei encantada, aí 
dava uma semana, duas semanas de prazo para os professores lerem, 
quando chegava no ATPC, quantos leram? Um. Quando tinha. Então isso 
me causava uma angústia e a Patty, eu acho que né, Patty, você sentia 
muito isso, “como que esse professor não lê? Como que ele diz que não 
tem tempo para ler o que ele...” – pior ainda – “... que ele não gosta de 
ler”. É ele que vai ensinar o aluno a ler, como que ele não lê? Como que 
ele vai ensinar o aluno a produzir um texto se ele mesmo não escreve. 
Então essas coisas entraram em choque na minha cabeça quando eu 
discutia com a Patrícia o nosso objeto. Até que a gente, então, tentou 
pensar num professor intelectual, que é esse professor que escapa dessa 
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característica, que é aquele professor que entende que para ele ser um 
bom professor, ensinar o melhor ao seu aluno, ele tem que estudar 
continuamente e que cai na formação. 
E aí a gente esbarra na questão do programa Ler e Escrever que tem 
essas críticas de ser uma formação homogênea para toda uma rede, que 
aparentemente descaracteriza as necessidades de cada escola, de cada 
unidade, e eu e a Patrícia, a gente tentou mostrar o outro lado. Não, é 
possível, porque esse material, ele está aí, mas como você colocou, não 
é um material em si, é a pessoa que vai se desdobrar para esse material, 
que vai estudar, que vai ler, que vai compreender e ser capaz de a partir 
daí expandir o que está no material. 
 
Então parabéns pelo trabalho, fico muito feliz de ver esse resultado, 
porque quando a gente conversou eu lembro que você falava dos 
projetos, e nem a Patrícia, “eu não estou entendendo o que a Evelyn 
queria”. A gente começou a discutir, né, Paty, “o que a Evelyn quer? 
Projeto?”, mas você amadureceu a ideia, a gente falou isso, “amadurece 
a ideia que sai”. Fico feliz de ver esse resultado, de ver o teu crescimento, 
de ver essa professora intelectual que eu queria defender no meu 
trabalho e perceber que é possível, porque às vezes a gente pensava, 
“será que é uma utopia pensar no nosso professor como um intelectual?”, 
porque tem... quantos autores que falam da proletarização docente, da 
precarização docente, que professor hoje sendo enxergado como aquele 
que reproduz programas, pega um livro e reproduz. E eu não aceitava 
isso, né, Patty. Nós como professores não devemos aceitar esse estigma 
de quem reproduz. Mas sim como profissionais da educação que produz 
conhecimento e não apenas reproduz. 
A Fátima trouxe um depoimento muito bacana (...)  Ela disse que tudo o 
que é preparativo para o seminário, aquele trabalho, projeto que foi 
revisto e era olhado, ‘reolhado’ e a Célia fazia as intervenções, ela disse 
uma coisa muito bonita, ela falou assim, “eu aprendi a ensinar o melhor”, 
e os alunos percebem isso e a aprendizagem acontece de forma mais 
significativa para o aluno, eu acho que isso fantástico, nosso objetivo é 
esse. 

 

Todas as entrevistadas 

do grupo falaram sobre 

o projeto 

(Sobre o Projeto Bichodário) 
 
Élida: Um projeto sempre surge de uma necessidade, então como nós 
tínhamos instrumentos que avaliaram a nossa diretoria como um grande 
número de alunos com dificuldades, alunos considerados não 
alfabéticos... (...) nós tínhamos um mapeamento, um mapa, uma 
sondagem que era digitada no mapa e você conseguia ver na rede ali da 
diretoria – isso você via em todas as diretorias, porque o mapa era um 
instrumento utilizado pela rede e você consegue acompanhar o processo. 
E num primeiro semestre nós sempre levantamos esses dados e vemos 
onde se concentrava o nosso ponto de potencialidade e de fragilidade. 
Nós tínhamos aí nos anos iniciais, nos primeiros e segundos, e até 
terceiros anos, um número de aluno muito alto que ainda não tinham 
aprendido a ler e escrever. E o que nós fizemos? Chamamos todos os 
coordenadores e decidimos que não ia ser... que nós tínhamos que 
desenvolver alguma ação, uma ação que tivesse um impacto, uma ação 
em que nós pudéssemos ir construindo ali junto, e achando caminhos 
juntos. Então a princípio nós fizemos uma análise coletiva de sondagens 
que esses professores-coordenadores trouxeram para um encontro e 
nessa sondagem nós íamos... a finalidade era detectar se o erro estava 
na sondagem do professor, o que ele entendia... que procedimentos ele 
tinha que ter antes da sondagem e se realmente era aquele resultado que 
estava lá, era o correto. E aí eles começaram a discutir em duplas e trios, 
às vezes em quartetos, de escolas que ficavam próximas, em regiões 
próximas, porque geralmente nós queríamos também saber da 
característica da região onde eles tinham as escolas. Então concentramos 
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em grupos de escolas próximas para análise da sondagem. Eles 
trouxeram e trocaram as sondagens entre os professores e 
coordenadores, para que eles pudessem fazer essa análise juntos. Então 
nós detectamos também que tinham desvios de interpretação da 
sondagem. Tinha, inclusive, dúvidas dos próprios coordenadores em que 
hipótese estava aquela criança. Então ali, além de ser um momento em 
que nós estávamos trazendo um instrumento real, que é essa sondagem 
dos meninos, nós tínhamos também detectado qual era a fragilidade da 
diretoria em relação à formação desses professores, o que eles 
compreendiam, o que eles estavam compreendendo? Será que o que 
estava sendo trabalhado ali não tinha uma interpretação que não era a da 
formação? Então, foi análise de dados e formação. Então cada PCNP 
tinha um papel dentro de um grupo em várias salas e nós discutimos em 
vários encontros, até chegarmos a conclusão que havia mesmo uma má 
interpretação desse professor na hora da sondagem do aluno. Então as 
sondagens eram refeitas com os encaminhamentos apropriados, que 
esses encaminhamentos vinham da própria formação, mas nós tínhamos 
ainda um número considerável de crianças, porque se ele tinha um 
problema de interpretação da sondagem, do diagnóstico daquela 
sondagem, como é que eu ia fazer o aluno avançar? Tudo bem que eu 
tenho esse aluno não alfabético, ele está lá numa etapa, e como que eu 
faço ele avançar? Então eles se concentravam num determinado grupo, e 
ali ele não ia. Foi onde a Célia trouxe uma experiência de uma diretoria 
com uma escola. E nós transformamos a experiência da diretoria, 
ampliamos as possibilidades, colocamos um passo a passo, um prazo 
maior e jogamos com a ajuda da supervisora que transformou a ação 
como implementação. Então isso vai acontecer na rede e nesta diretoria. 
Então não era uma opção dos professores, “vamos aprender a fazer a 
sondagem e vão aprender a diagnosticar essa sondagem, e em seguida 
vão aplicar um projeto em que todos vão trabalhar e vai ser o 
coordenador fazendo intervenção, o coordenador trazendo para esse 
grupo refletir”. Esse grupo refletindo, escrevendo o projeto – porque o 
projeto foi escrito no processo, ele não foi um projeto que veio já. Ele veio 
como uma semente. 
(...) E ali nós fomos colocando mais atividades e vivenciando, que foi no 
caso a escola da Elaine. Então se vivenciava numa das classes, se 
vivenciava com a Elaine, se vivenciava com a Valdirene, a professora. Aí 
íamos escrevendo. Então tem essas dúvidas. Se tem essa dúvida aqui, 
com certeza os procedimentos metodológicos da professora precisam ser 
alinhados, então vamos levar isso para a formação. Na formação levava-
se tudo o que tinha-se feito na escola da Elaine e percebíamos que 
tinham muitas escolas que tinham aquela mesma dúvida, aquele mesmo 
procedimento e as escolas foram avançando nos resultados. Eu acho que 
foi no período de 1 ano os melhores resultados que nós tivemos nos 
terceiros anos, que foi onde nós resolvemos fazer as intervenções, aí os 
professores começaram a entender o que era o Bichodário. Porque 
tinham livros, inclusive, com esse nome, usando a ordem alfabética dos 
bichos, mas existiam etapas, etapas que não podiam ser transpostas sem 
ser analisadas, então trazia-se para esse grupo de trabalho a vivência 
que eles estavam tendo nas escolas. Então eles conseguiam dar 
devolutiva para esse professor e conseguiam trazer a reflexão do que 
tinha dúvida lá na sala de aula, lá no professor. Algumas além da Elaine, 
algumas escolas nós visitamos, mas é muito complicado o trabalho de um 
PCNP, de um supervisor, de uma formadora, que às vezes a gente perde 
o registro, né. Tem coisas que você olha e fala, “nossa, a gente tinha que 
ter fotografado isso, a gente tinha que ter”. O máximo que nós pudemos 
registrar, a gente conseguia quando nós estávamos dentro da escola da 
Elaine, conversando com a Valdirene, trazendo, a Elaine apresentou... 
(...) Nós difundimos isso num encontro, porque o Ler e Escrever também 
abria a possibilidade dos encontros entre diretorias. Então a nossa 
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diretoria era o polo, o grupo se encontrava cinco diretorias – um, dois, 
três, quatro cinco – e nós conseguimos mostrar o passo a passo, assim, 
do que nós já tínhamos conquistado. Tanto que eles vieram pedir para 
tentar fazer nas diretorias deles. E a Elaine foi, apresentou o trabalho, 
como que era elaborado, ela levou o resultado da escola dela, nós 
apresentamos em números o quanto nós tínhamos avançado em meses. 
Depois em semestre, depois de 1 ano foi uma ascensão muito grande, 
tanto que a própria Telma nos ajudou a organizar os encaminhamentos, a 
colocar as teorias que ela também tinha dentro do programa. Ela 
potencializou muito o nosso trabalho, embasou bastante com a 
experiência que ela tem como alfabetizadora.  
(...) Então, a escrita coletiva nasceu daí. Uma coisa interessante que eu 
acho que vale a pena marcar, é que esse foi uma ação que ela não está 
prescrita, vamos dizer assim, no programa, no material do programa você 
não vai encontrar essa ação em nenhum lugar. Mas o que a formação 
permite que as pessoas não fiquem circunscritas, só ajudando dentro 
daquele círculo fechado. 
Elaine: Ele tem, eu acho que é do primeiro ano, né, a escrita coletiva, 
base do Bichodário. 
Élida: Então, a escrita coletiva nasceu daí. 
Célia: Uma coisa interessante que eu acho que vale a pena marcar, é 
que esse foi uma ação que ela não está prescrita, vamos dizer assim, no 
programa, no material do programa você não vai encontrar essa ação em 
nenhum lugar. Mas o que a formação permite que as pessoas não fiquem 
circunscritas, só ajudando dentro daquele círculo fechado. 
(...) O conhecimento teórico que as PCNPs tinham, foi o que garantiu e o 
que já vinha outros conhecimentos acumulados, que permitiu olhar para 
essa ação – evidentemente teve uma ação anterior, não sei se você 
lembra, em Águas de Lindóia, onde a gente olhou para a rede toda, e aí 
tivemos uma ação que tinha um bichodário primeiro, que era, inclusive, de 
uma professora da prefeitura que foi aluna da Telma na formação que ela 
dá para professores. E aí eu levei esse material, as PCNPs tinham que 
fazer esse trabalho, eu não estava na Leste 1 naquela época, eu levei 
esse material e a gente mudou. A gente fez um projeto de salão de 
beleza. Aliás, apresentamos o bichodário, salão de beleza e mais um. E 
eles gostaram tanto, então uma escola gravou... 
Élida: O jogo da memória. 
Célia: É, o jogo da memória. E uma escola gravou, e foi assim, eu acho 
que nunca mais a gente vai captar uma cena daquela. Porque, assim, 
você vê a criança avançar no processo, você vê... as crianças vão na 
escrita coletiva, você vai vendo, é de impactar essa cena. Então esse 
vídeo foi para o estado todo, aí nesse período que eu vim para cá, eu 
trouxe – quer dizer, trazendo dessa rede toda grande, algo... apenas uma 
cena e delineado aquilo que estava em Águas de Lindóia, a Élida pegou 
isso na mão, transformou isso, escreveu esse projeto e foi para a 
formação, e ele veio e foi sendo acrescentado. Tanto é que o dela depois 
foi para a rede. Então está vendo a troca, como a troca é grande? 
Ele foi para a rede. Tanto é que na diretoria centro, eles, a partir do dela, 
eles elaboraram o outro, porque ele já tinha a experiência, quer dizer. O 
outro, ele está para além do dela porque ele se valeu do dela, precisou do 
dela, assim como ela se valeu do outro para poder escrever, e aí elas 
escreveram um que foi do jogo de memória. 
Élida: E que nós usamos com os alunos que já estavam recém-
alfabéticos. 
Célia: É. Então isso tem, o papel... quer dizer, a formadora leva para as 
diferentes diretorias, mas leva para o grupo de formadores, e o grupo de 
formadores pega aquilo e vai disseminando. Então um projeto que nasce 
da necessidade, e mostra, e volta para a escola, e mostra os resultados 
que obtivemos, eles eram, de fato, impactantes. Tirou a diretoria de um 
lugar e levou para outro, não só no aprendizado das crianças, mas no 
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aprendizado dos professores que não sabiam fazer análise das escritas e 
os meninos eram jogados para baixo. E aí isso jogava os dados da 
diretoria para baixo. Então essa foi... e dentro do Ler e Escrever, das 
ações todas, são assim. Que a gente, por exemplo, no último ano, em 
2015, qual era a questão das crianças? Nós estávamos com crianças com 
95, 98% de crianças alfabéticas no terceiro ano, que é uma grande vitória 
numa rede pública, mas tínhamos menino que não lia bem e não 
compreendendo. Aí nós entramos com uma outra ação que foi o projeto 
Teatro de Leitores, que era justamente para promover a fluência leitora, e 
foi impactante de novo, porque a gente teve novamente... aqui a gente 
não teve nenhuma... 
Élida: É leitura dramática. 
Célia: É, não teve nenhuma escola que gravou, não. Não teve nenhuma, 
mas a gente tem muitos bons projetos de outras diretorias, que se a gente 
tivesse, estaria socializando novamente, com certeza a Elaine ficaria 
extremamente encantada. Levaria lá para a escola dela, e trazia de volta. 
Célia: Quando ela fala que a Telma usou, é que esse material hoje foi 
incorporado dentro do material do primeiro ano. 
Elaine: Dentro do material. 
Célia: Justamente que a gente trouxe, que a gente viu quanto deu certo, 
e ele está muito diferente do que é inicialmente, por conta de nós? Não, 
por conta do movimento na rede. Foi uma construção coletiva. O primeiro 
que a gente levou para Águas de Lindóia era o único que a gente tinha. 
Eu não sei se na sala da Élida teve problema, na sala da Justina, você 
não estava ainda. A gente levou, e eu avisei para o meu grupo, falei, 
“gente, a gente vai ver o trabalho, ele tem vários problemas, já estou 
avisando para vocês, ele tem problema aqui, problema ali”, porque senão 
elas iam cair de pau, porque já tinham avançado muito, e a gente 
precisava de uma âncora, aquele projeto era uma âncora levando para a 
rede. E aí já apresentei antes, porque teve algumas colegas que me 
apresentaram, elas quase apanharam do grupo. Que elas mesmos, 
porque assim, lá na hora quando a gente estava com a rede toda, eu não 
fico com o meu grupo. Eu fico com outros grupos que eu não conheço, e 
aí se você não conhece, eu estou lá com quem eu já conheço, é 
confortável. Ela sabe e tal, e fala, “não, espera aí, o que é isso, a Célia 
está trazendo, mas deve ter alguma coisa”. Mas eu estava com outros 
grupos. Então teve colegas que não preparam o grupo e quase apanhou. 
Eu falei, “gente, a gente vai ver um trabalho, esse trabalho pode nos 
ajudar. Ele tem problema, ((entre outros))...” – já pontuei. Então quando a 
gente foi olhar, eu já direcionei o olhar para o que era e falei, “olha, vocês 
já sabem, nem vai discutir, mas é essa a proposta”. Aí nas diretorias que 
eu trabalhava, eu já levei e falei, “gente, nós vamos fazer isso e vamos 
gravar”. E foi onde surgiu... aí já vem um produto muito melhor do que o 
primeiro, e aí quando vem para a Leste 1, ele se transforma melhor do 
que aquilo o que eu trouxe. Aí foi melhorando.. quer dizer, reflexão. Essa 
coisa que eu falei, o conhecimento didático, ele é o eixo da formação, e 
ele pressupõe essa coisa da discussão, de olhar para a prática e discutir. 
Então a gente parte de um trabalho que não era tão bom, mas era nossa 
tábua de salvação, que eles precisavam ter referência. 
Élida: Precisa de sementinha. 
Justina: Desculpa. E a rede se apropriou, e esse projeto está na rede, 
né, Élida, até hoje a gente coloca para os nossos coordenadores como 
sendo uma metodologia para ajudar a prática do professor, porque os 
meninos têm a aquisição do sistema da escrita. Então isso acabou 
enraizado na rede, então é um trabalho que hoje ainda está nas nossas 
escolas. 
Élida: E a gente abria ainda a oportunidade de ter a recuperação, os 
grupos de apoio que eram chamados, que eram feitos em horários que as 
escolas se ajustavam de acordo com a necessidade que ela tinha, o 
professor que estava estudando e se dedicando a ser um professor de 
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apoio. Então aquele professor era o professor especial, o intelectual, o 
professor que aceitava o desafio de olhar para a teoria, de estar 
construindo junto, nós chamamos esse professor para conhecer de onde 
nasceu, como que a gente fazia, que nós também cometíamos erro e que 
também tínhamos acertos, e que nós estávamos no caminho certo. Então 
a gente sempre dava uma devolutiva da rede, a gente sempre mostrava 
em números, assim como o coordenador mostrava em números para a 
sua própria escola. Mas para ele ainda era muito mais fácil porque ele 
tinha ali o hábito do registro. Então registrar para esse grupo de apoio era 
fundamental. Alguns registros a gente ainda conseguia ver, outros não, 
porque eles eram objetos de estudo, nós tematizávamos a prática de 
cada um ali, a gente aprendia muito com o que vinha de vídeo e de 
escrita, a própria escrita, o hábito de escrever, o que o aluno respondeu, o 
que ele perguntou. Então... 
Célia: Então, eu tenho dois relatórios muitos bons que eu uso na 
formação, que um é da Alessandra, e ela tem dentro do relatório, ela 
fotografa a escrita da criança, as escritas na lousa, e você vê claramente 
a discussão, e dá para analisar e ver o avanço das crianças. Uma coisa, 
assim, impressionante.  
Então são tantos relatórios quanto as professoras... elas fotografavam, ou 
então algumas escaneavam; fotografavam, escaneavam ou transcrevia, 
teve coordenadora que transcreveu o que estava na lousa. Então você 
tem vídeo e você tem essas cenas que você olha e você fica impactada 
de ver. E também tem lá da escola, como é o nome dela? Aquela escola 
que tem o mercadinho, que a gente... 
Élida: É a Júlio Diniz. 
Célia: Da Júlio Diniz também tenho isso registrado no registro escrito. 
Daqui da Leste eu tenho o material em registro escrito. Tenho gravado 
que é bem do início, da Valdirene foi o primeiro, e aí esse material a gente 
divulga aí. 
Gil: Me fez pensar uma coisa, Célia. Quando você disse que esse 
trabalho do bichodário de levar o PC para analisar a sondagem, da 
dificuldade que ele tinha de olhar, de diagnosticar as escritas, e você 
falou, “ah, todo esse processo tirou a (..) de um lugar e pôs no outro”. E 
eu penso também na questão do professor, da autoestima desse 
professor, porque eu falo que o professor é uma classe que se angustia 
tanto, eles sempre falam, “mas eu trabalho, trabalho e não estou vendo 
resultado”. E às vezes o professor naquele momento não conseguir 
enxergar os saberes dos alunos, porque ele não estava conseguindo 
fazer uma análise boa daquele material, daquela escrita e talvez 
pensasse que o aluno estava numa fase aquém da quem realmente o 
aluno poderia estar. E eu acredito que essa questão da autoestima do 
professor é muito importante, a própria Evelyn colocou, “ah, no ano 
seguinte pós-seminário, eu me sentia mais segura”. Então a gente 
percebe que esse acreditar do professor é muito importante. Eu lembro 
também de uma apresentação da Cida da PC, que ela levou algumas 
escritas de primeiro ano, que eram escritas de texto de divulgação 
científica. Porque tem todo um acreditar de alguns professores que alunos 
de primeiro ano não escrevem, e aí a gente pensa o quanto essa 
concepção do professor impacta na ação dele lá na sala, e a gente viu 
professores que acreditaram, “não, aluno de primeiro ano escreve. Eu 
tenho que me disponibilizar a ter esse trabalho em sala de aula”. E a 
gente viu os alunos reescrevendo esses textos de divulgação científica 
porque passa primeiramente pelo acreditar do professor e autoestima 
dele, de ele pensar que é capaz. E não estou dizendo de uma arrogância 
intelectual, porque quem tem essa característica é aquele que pensa que 
não tem que aprender mais nada. Mas eu estou dizendo, esse professor 
que acredita no trabalho dele, na competência, na capacidade dele de 
desenvolver um trabalho, que acredita no seu aluno, que não subestima o 
seu aluno, mas que sabe que ainda precisa melhorar, precisa aprender 
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mais, e eu acho que essa autoestima que talvez tenha envolvido esses 
professores nesse projeto de olhar para as escritas também tenha sido 
importante. 

 

 Apesar das culturas colaborativas serem complexas e construídas a longo 

prazo, há que se considerar o quanto são fundamentais para o pleno 

desenvolvimento dos professores. Por conseguinte, o quadro 6 procurou alinhavar 

as experiências de formação colaborativa dos sujeitos desta pesquisa às formações, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento profissionais, com vistas a verificar possíveis 

impactos destas experiências nas práticas de formadores de professores que os 

sujeitos passaram, então, a desempenhar. 

 De acordo com Dubar (2003, p. 49), “A formação válida é aquela que 

desenvolve saberes práticos, úteis para o trabalho e adquiridos diretamente pelo seu 

exercício. Para que serve ter conhecimentos se estes não servirem para mudar as 

condições ou os resultados do trabalho?” 

Giovanni (1994) aponta que não basta simplesmente dizer ao professor o que 

fazer, sem mostrar o significado real, no dia a dia da escola e da sala de aula. Para 

ela,  

 
É preciso, antes de mais nada, redescobrir o que é ser professor, 
reencontrando no interior de cada escola e de cada sala de aula aquilo 
que define a essência do trabalho escolar: o empenho na busca do 
conhecimento. É isso que, necessariamente, torna a escola um local de 
estudo. Em suma, o que deve ou deveria determinar nas rotinas escolares 
o compromisso de cada um de seus atores (professores, alunos, 
especialistas) é uma relação responsável com o estudo. (GIOVANNI, 
1994, p. 14 e 15) 

 

 A formadora Célia narra o visível impacto e mudança profissional e de 

aprendizado, tanto da professora, como alunos, advindos desta experiência 

colaborativa no trabalho da professora Fátima que desenvolveu um projeto, sendo 

este também selecionado à apresentação no Seminário de Boas Práticas.  

 

 (...) fica muito nítido o avanço da Fátima e o impacto... à medida que ela 
aprende, os meninos mudam. Isso é visível. Então no primeiro vídeo que a gente gravou de leitura 
colaborativa, que era o vídeo lá do macaco, as crianças, a forma como ela organiza, como é que ela 
propõe, como ela organiza a situação de aprendizagem, ela já coloca os meninos no lugar de sujeito, 
e já coloca os meninos numa rede colaborativa, aquela coisa de um ouvir o outro, aquela coisa de 
respeito. Então você vai vendo isso, as crianças avançando nessa atividade. Quando vai no segundo 
vídeo, que é o de “comer insetos, por que não?”, você já nota os meninos assim... ela com uma 
segurança muito maior nos encaminhamentos e procedimentos didáticos, e aí os meninos... e quando 
vai para o vídeo, não, de fato... o segundo foi do sabiá, laranjeira. Você já vê os meninos, já são 
outras crianças. Eles já falam com tanta desenvoltura e um já diz assim, “como o fulano disse...”, ele 
vai buscando e se apoiando. Ou então, “fulano e fulano”, “eu concordo com a fala por conta disso e 
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disso, mas eu também enxergo isso”. Então você vai vendo os meninos avançando do ponto de vista 
de desenvolver os procedimentos de leitura e as capacidades, mas também do ponto de vista da 
argumentação e da colocação, então esse é uma coisa bem interessante. (Célia) 
 

  De acordo com Dubar (2003, p. 50), “Qualquer formação que não parta do 

“vivido do trabalho” está voltada ao fracasso pelo próprio facto da existência desta 

“construção mental e social” da realidade da “formação”. E ainda, 

 (...) Os saberes técnicos são saberes de aplicação que permitem à 
experiência aprofundar e enriquecer esquemas que têm o seu fundamento 
na teoria científica. Toda a formação que não realize correctamente este 
vaivém entre “ciência e trabalho” (NAVILLE, 1962) ficará sem efeito... 
(DUBAR, 2003, p.50) 

 

 A PCNP Élida aponta o Programa Ler e Escrever como impactante ao longo 

de sua carreira, visto que ele faz parte de um processo que precisa de mediação, 

formação e colaboração, sendo estendido ao longo dos anos: 

Então aprender é mudar com seus comportamentos. (...) o Ler e Escrever é 
filho de um programa anterior, de anos. Quando você vê aquilo que você recebe, por exemplo, no 
meu caso, nos anos finais, eu recebo na rede os meus filhos que eram dos meus coordenadores, e 
eu olho e falo, “esse menino é filho do Ler. Ele está lá no sexto ano”, eu não tenho aluno não 
alfabético na minha escola. Então ele é filho de um programa que eu como formadora e agora como 
gestora, para mim é um ponto de honra eu dar continuidade e dar ciência aos meus professores, 
como é que se dá continuidade de um trabalho como esse. (...) nós também aprendemos a ler, 
aprendemos a escrever enquanto formador, a estudar, a devolver, porque dá a impressão que você 
só dá, mas você precisa devolver para eles. (...) Então quando você coloca na mesa aquilo o que ela 
ainda não compreendeu e todo mundo pode opinar e todo mundo pode colocar suas experiências e 
você a partir dessas experiências, você dar uma estrutura teórica, você ter uma concepção daquele 
trabalho e todo mundo poder falar e ser ouvido, aí sim é um grupo, para mim é um grupo 
colaborativo, porque eu tenho que colaborar para o quê? Só para mim? Porque eu posso colaborar 
só para minha autoformação, minha formação profissional, então ele não é mais colaborativo, porque 
ele tem que repercutir. (...) (Élida) 
 

Vale realçar aqui a colocação de Giovanni (1994), visto que a explanação 

quanto ao papel do pesquisador exposto pela autora, coincide com as colocações da 

formadora Célia. 

 
Para o pesquisador, o movimento é o de entrar para ver de dentro, num ato 
de olhar que implica, segundo FREIRE (1981), um outro ato, o de ‘ad-mirar’, 
que significa ‘olhar de dentro, adentrar, para então sair, recuar, tomar 
distância para ver melhor’, qualquer uma das partes do objeto de seu olhar, 
sem contudo separá-la do todo ou perder seu contexto. [...] trata-se de 
apropriar-se do contexto para mudá-lo. Reafirma-se, assim, a necessidade 
de aproximação e recuo em relação às práticas que se pretende estudar e 
que a construção de um referencial de natureza teórico-prática requer. 
(GIOVANNI, 1994, p. 41) 
 
A "Reflexão sobre a ação" se constitui assim, em base indispensável ao 
autodesenvolvimento profissional do professor. Não há um conhecimento 
profissional que dê conta de todas as situações de ensino possíveis. É o 
diálogo reflexivo do professor com as realidades que enfrenta (complexas, 
mutantes, incertas) que vai permitir-lhe, dia a dia, criar novas realidades, 
experimentando, corrigindo, inventando. (Idem, p. 20) 
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 (...)a formação da Célia mexeu muito comigo, então isso fez com que meus 
olhos brilhassem e que voltasse para a escola (...) Então o que eu desejo enquanto coordenadora é 
que os professores entendessem a necessidade do estudo. (...) eu acho que o professor tem que 
entender que ele precisa de formação, e eu acredito que muitos professores não tem essa clareza 
porque eles trabalham com semanário de 10 anos, que ele carrega por 10 anos, e vai reproduzindo 
aquele trabalho mecanicamente, sem perceber que os alunos que ele recebe não são os mesmos de 
há 10 anos atrás (...) “como que esse professor não lê? Como que ele diz que não tem tempo para ler 
o que ele...” – pior ainda – “... que ele não gosta de ler”. É ele que vai ensinar o aluno a ler, como que 
ele não lê? Como que ele vai ensinar o aluno a produzir um texto se ele mesmo não escreve. (...) E aí 
a gente esbarra na questão do programa Ler e Escrever que tem essas críticas de ser uma formação 
homogênea para toda uma rede, que aparentemente descaracteriza as necessidades de cada escola, 
de cada unidade, e eu e a Patrícia, a gente tentou mostrar o outro lado. Não, é possível, porque esse 
material, ele está aí, mas como você colocou, não é um material em si, é a pessoa que vai se 
desdobrar para esse material, que vai estudar, que vai ler, que vai compreender e ser capaz de a 
partir daí expandir o que está no material. (Gilvonete) 
 

 Tendo por embasamento as posições das formadoras quanto suas 

experiências colaborativas e a forma como as mesmas contribuíram para seu 

desempenho enquanto formadoras de professores, torna-se relevante destacar a 

fala expressa por Dubar (2003), 

 

[...] aqueles que definem o trabalho referindo-o em relação à empresa para 
a qual contribuem para assegurar sucesso, sendo por isso recompensados 
pela promoção interna, falam da formação como de um conjunto de saberes 
práticos, teóricos e especializados (“um pouco de tudo”), que são 
organizados relativamente à empresa, à sua produção, às suas tecnologias 
e ao seu mercado. É, acima de tudo, esta configuração que se tem de 
conhecer, de forma a poder vir a optimizar os seus resultados ao mesmo 
tempo que se maximalizam as suas próprias satisfações. São estas 
“configurações de competências (BERTHELOT, 1993), que concedem um 
lugar essencial à comunicação na empresa, que designamos por saberes 
da organização. A formação que permite a incorporação destes saberes é 
uma “formação integrada” que combina a contribuição de conhecimentos 
(sobre a produção, as tecnologias, o mercado...), o desenvolvimento de 
competências, nomeadamente relacionais (expressão, comunicação, 
trabalho colectivo...) e o aperfeiçoamento permanente de capacidades 
directamente operatórias. (LASTREE, 1989 apud DUBAR, 2003, p.50) 

 

 Como ultima experiência, os sujeitos destacaram o Projeto Bichodário, 

desenvolvido para a alfabetização das crianças de 1º ano, 

 

 Um projeto sempre surge de uma necessidade, então como nós tínhamos 
instrumentos que avaliaram a nossa diretoria como um grande número de alunos com dificuldades, 
alunos considerados não alfabéticos... (...) Chamamos todos os coordenadores e decidimos que (...) 
nós tínhamos que desenvolver alguma ação, uma ação que tivesse um impacto, uma ação em que 
nós pudéssemos ir construindo ali junto, e achando caminhos juntos.(...)eles começaram a discutir 
em duplas e trios, às vezes em quartetos, de escolas que ficavam próximas (...)trouxeram e trocaram 
as sondagens entre os professores e coordenadores, para que eles pudessem fazer essa análise 
juntos. (...) detectamos também que tinham desvios de interpretação da sondagem. Tinha, inclusive, 
dúvidas dos próprios coordenadores em que hipótese estava aquela criança. (...) tínhamos também 
detectado qual era a fragilidade da diretoria em relação à formação desses professores.(...) Então as 
sondagens eram refeitas com os encaminhamentos apropriados, que esses encaminhamentos 
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vinham da própria formação(...)Então não era uma opção dos professores, “vamos aprender a fazer a 
sondagem e vão aprender a diagnosticar essa sondagem, e em seguida vão aplicar um projeto em 
que todos vão trabalhar e vai ser o coordenador fazendo intervenção, o coordenador trazendo para 
esse grupo refletir”. Esse grupo refletindo, escrevendo o projeto – porque o projeto foi escrito no 
processo, ele não foi um projeto que veio já. Ele veio como uma semente. 
 
 (...) Na formação levava-se tudo o que tinha-se feito na escola da Elaine e 
percebíamos que tinham muitas escolas que tinham aquela mesma dúvida, aquele mesmo 
procedimento e as escolas foram avançando nos resultados. (...)os professores começaram a 
entender o que era o Bichodário. (...) existiam etapas, etapas que não podiam ser transpostas sem 
ser analisadas, então trazia-se para esse grupo de trabalho a vivência que eles estavam tendo nas 
escolas. Então eles conseguiam dar devolutiva para esse professor e conseguiam trazer a reflexão 
do que tinha dúvida lá na sala de aula, lá no professor. (...) Nós difundimos isso num encontro, 
porque o Ler e Escrever também abria a possibilidade dos encontros entre diretorias. Então a nossa 
diretoria era o polo, o grupo se encontrava cinco diretorias (...)e nós conseguimos mostrar o passo a 
passo, assim, do que nós já tínhamos conquistado. Uma coisa interessante que eu acho que vale a 
pena marcar, é que esse foi uma ação que ela não está prescrita, vamos dizer assim, no programa, 
no material do programa você não vai encontrar essa ação em nenhum lugar. Mas o que a formação 
permite que as pessoas não fiquem circunscritas, só ajudando dentro daquele círculo fechado. (Élida) 
 
 (...)E a rede se apropriou, e esse projeto está na rede (...)até hoje a gente 
coloca para os nossos coordenadores como sendo uma metodologia para ajudar a prática do 
professor, porque os meninos têm a aquisição do sistema da escrita. Então isso acabou enraizado na 
rede, então é um trabalho que hoje ainda está nas nossas escolas.(Justina) 
 
   
 (...) eu penso também na questão do professor, da autoestima desse 
professor, porque eu falo que o professor é uma classe que se angustia tanto, eles sempre falam, 
“mas eu trabalho, trabalho e não estou vendo resultado”. E às vezes o professor naquele momento 
não conseguir enxergar os saberes dos alunos, porque ele não estava conseguindo fazer uma 
análise boa daquele material, daquela escrita e talvez pensasse que o aluno estava numa fase 
aquém da quem realmente o aluno poderia estar. E eu acredito que essa questão da autoestima do 
professor é muito importante, a própria Evelyn colocou, “ah, no ano seguinte pós-seminário, eu me 
sentia mais segura”. Então a gente percebe que esse acreditar do professor é muito importante(...) 
estou dizendo, esse professor que acredita no trabalho dele, na competência, na capacidade dele de 
desenvolver um trabalho, que acredita no seu aluno, que não subestima o seu aluno, mas que sabe 
que ainda precisa melhorar, precisa aprender mais(...)(Gilvonete) 

 

 Fullan e Hargreaves apresentam algumas recomendações sobre o modo como 

os profissionais que estão fora da escola10, podem contribuir para o desenvolvimento 

profissional dos docentes, os quais coincidem em grande parte com as experiências 

apontadas pelos sujeitos desta pesquisa. As orientações são as seguintes (Fullan, 

Hargreaves, 2001, p. 113): 

a) Localize, escute e articule a voz interior. 

b) Pratique a reflexão na acção, pela e sobre a acção. 

c)  Desenvolva uma mentalidade orientada para o risco. 

d) Confie nos processos, bem como nas pessoas. 

e) Ao trabalhar com os outros, aprecie a pessoa na sua integra. 

f) Empenhe-se em trabalhar com seus colegas. 

                                                           
10

 Tomamos a referência sobre os “profissionais que estão fora da escola”, nos dirigindo aos profissionais que 
atuam em prol da educação, não necessariamente na sala de aula ou na escola em questão, mas aqueles 
envolvidos com os assuntos educativos, bem como os formadores, supervisores, PCNP entre outros. 
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g) Procure a diversidade e evite a balcanização. 

h) Redefina o seu papel, de modo a incluir as responsabilidades fora da sala de aula. 

i) Equilibre trabalho e vida privada. 

j) Pressione e apoie os diretores e outros administradores, no sentido de desenvolverem um 

profissionalismo interactivo. 

k)  Empenhe-se no aperfeiçoamento contínuo e na aprendizagem permanente. 

l) Monitorize e fortaleça a ligação entre o seu desenvolvimento e o dos seus alunos. 

 

 As orientações apontadas pelos autores mostram que o desenvolvimento dos 

alunos beneficia o aperfeiçoamento dos professores, conforme os próprios autores 

colocam, assim como o envolvimento e troca de experiências e saberes, bem como 

o acompanhamento e feedback dos profissionais envolvidos, fortalecem a relação, o 

bem-estar, trazendo-lhes consequências significativas, benefícios mútuos, visto que 

“Nas escolas eficazes, os professores que trabalham com os outros e com a 

administração preocupam-se em “medir aquilo que é importante” (Fullan; 

Hargreaves, 2001, p. 143) e ainda, “O controlo das culturas colaborativas “está ao 

alcance daqueles que participam nelas: são os docentes e os outros membros que, 

em conjunto, fazem as suas próprias escolas” (p.178) 

 Quando do início da narração deste importante projeto - Bichodário, a 

formadora Élida traz questionamentos de suma importância para esta pesquisa, 

visto que o objeto aqui são os projetos escolares como potencializadores da 

formação colaborativa, há que se pensar nas questões apontadas por ela: “porque 

eu tenho que colaborar? para o quê? Só para mim?”. Ela discute que podemos 

colaborar apenas para nós mesmos, apenas para nossa autoformação, contudo, se 

essa colaboração não repercutir, deixa de ser colaborativo. Vale salientar o que ela 

diz ainda sobre esta proposição colaborativa “A educação precisa disso, ela precisa 

de repercussão. Ela precisa que mais e mais profissionais entendam que quando a 

gente senta para conversar sobre a educação, eu vou sair daqui com uma outra 

ideia de grupo colaborativo.” Esses questionamentos e reflexão sobre o colaborativo 

coincide com Furllan e Hargreaves (2001, p.112) na colocação “(...) Portanto, a 

acção é imperativa na experimentação de novas abordagens”. 

 Vale ressaltar também a colocação de Dubar (2003, p. 51) quanto à formação 

ser essencial à construção de identidades profissionais. Para ela, “a formação é 

essencial na construção das identidades profissionais porque facilita a incorporação 
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de saberes que estruturam, simultaneamente a relação com o trabalho e a carreira 

profissional”. E ainda, 

 

A formação contínua comporta desafios identitários. (...) O trabalho está no 
centro do processo de construção, destruição e reconstrução das formas 
identitárias, porque é no e pelo trabalho que os indivíduos, nas sociedades 
salariais, adquirem o reconhecimento financeiro e simbólico da sua 
actividade. É também apropriando-se do seu trabalho, conferindo-lhe um 
“sentido”, isto é, dando-lhe, ao mesmo tempo, uma significação subjetiva e 
uma direção objectiva, que os indivíduos acedem à autonomia e à 
cidadania.(DUBAR, 2003, p. 51) 

 

 Portanto, há que se observar o quanto a formação pode contribuir, de forma 

significativa, para o desenvolvimento dos professores. Nela está implícita toda uma 

rede colaborativa que se forma no e pelo trabalho construído pelos indivíduos 

envolvidos. Esta construção vai sendo delineada também pela autoestima do 

professor, como a própria formadora Gilvonete apontou, bem como nas relações de 

vivência entre esses profissionais. 

 A formação continua é definida por Day (2001, p. 203) como “um 

acontecimento planeado, um conjunto de eventos ou um programa amplo de 

aprendizagens acreditadas e não acreditadas, de modo a distingui-la de atividades 

menos formais de desenvolvimento dentro da escola, de redes de parcerias dentro e 

fora da escola”. Pode-se verificar que a formação colaborativa dentro das escolas 

são possíveis por meio das formações, contudo, nelas estão implícitos os objetos 

que as conduzirão, nesta pesquisa, aponta-se os projetos escolares, como 

facilitadores e potencializadores desse percurso de construção que coincida com a 

proposição colaborativa à medida que envolve e permite a construção coletiva dos 

saberes, a troca de experiências, práticas e o feedback do trabalho e dos objetivos 

alcançados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os resultados dessa dissertação permitiram representar graficamente a 

compreensão que se deu quanto à formação da rede colaborativa por meio do 

trabalho com projetos escolares, conforme apresento doravante. 

 

Figura 1: Esquema de formação da Rede Colaborativa por meio dos projetos escolares 

 

 O esquema aponta o projeto em desenvolvimento com as crianças dentro da 

sala de aula, sendo que, todas as dificuldades ou as práticas com êxito são levadas, 

pela professora ao coordenador pedagógico e compartilhadas com o grupo da 

unidade escolar em ATPC. É neste momento que existe a troca entre os pares, ou 

seja, os professores da mesma série fazem seus apontamentos e considerações, 

momento este de troca de experiências, além de também trazer à tona dúvidas e 

questionamentos. 

 O Coordenador Pedagógico sana alguns questionamentos ainda em ATPC, 

outrora os leva para estudo no Núcleo de Formação Pedagógica, onde vão discutir 

entre formadores, PCNP. É neste momento que há outras trocas, outras formações 
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e estudo buscando a formação do professor, consequentemente, o aprendizado dos 

alunos. Tais formações voltam para a escola em ATPC, seguido do trabalho do 

professor que continuará em sala de aula fazendo as intervenções e ajustes 

necessários com os alunos. 

 Vale ressaltar que, nesta experiência especificamente, tive o feedback do 

trabalho com o projeto não apenas da coordenadora, mas diretamente das 

formadoras, em reuniões diversas no núcleo pedagógico, onde fomos delineando o 

desenvolvimento do mesmo, bem como a apresentação para o Seminário de Boas 

Práticas. 

 Tal experiência permitiu que a rede de colaboração ampliasse, à medida que 

saiu da escola, foi apresentado aos professores, coordenadores e formadores de 

outras diretorias de ensino. 

 As experiências apresentadas durante o seminário também serviram de 

formação e aprendizado aos professores envolvidos. 

 Importante salientar que após o Seminário, houve ainda apresentação do 

projeto no Núcleo Pedagógico aos coordenadores da Diretoria Leste 1, que 

multiplicaram tais experiências em suas escolas, possibilitando um leque maior de 

formações. 

 O esquema apresentado aponta claramente essa rede de formação 

colaborativa que se formou, a partir de um projeto desenvolvido dentro da sala de 

aula, atravessando os muros da escola. Tal experiência mostrou que ensinar, muito 

mais do que passar conhecimentos, como diz Paulo Freire é ajudar na construção 

deles. Tarefa difícil, mas prazerosa, cheia de desafios, acertos, erros, sucessos, 

conquistas e porque não fracassos. Fracassos esses que vão se acentuando à 

medida que os anos vão passando e as fases de desenvolvimento do professor vão 

se delineando, ora indicando caminhos fáceis de seguir, ora indicando caminhos 

tortuosos e, neste momento é que a escolha por qual deles seguir se mostra difícil e, 

portanto, permite que alguns docentes deem ouvidos à desmotivação, optando pelo 

trajeto em que sua prática ficará omissa. 

 Vale a pena a reflexão sobre o professor que se formou e iniciou sua carreira 

com um leque de possibilidades e missões a serem planejadas e desenvolvidas, 

mas que permitiu que estas caíssem no esquecimento por falta de estímulo, 

incentivo, pelos problemas enfrentados no dia a dia, por sentir-se esquecido meio a 

tantas cobranças e opressões, pelos baixos salários, as más condições de trabalho, 



 
 

200 

a violência nas escolas, a carência, por seus problemas pessoais e/ou a má 

formação inicial que recebeu, não se dando conta de que esta estaria cheia de 

lacunas a serem preenchidas e que muitas vezes a ele não seria dado a voz. 

 Todavia, esta pesquisa buscou a possibilidade de considerar o ensino por meio 

dos projetos escolares como objeto de grande importância para a formação e o 

desenvolvimento de professores, tendo como embasamento os projetos 

desenvolvidos dentro do Programa Ler e Escrever nas séries iniciais de 1º e 3º ano 

apresentados. Observou-se a possibilidade de incluir o professor, à medida que o 

colocou num papel protagonista, onde foram consideradas não apenas as 

necessidades dos alunos, mas suas próprias necessidades enquanto educador, 

permitindo ações ativas, integralmente participativas, independente da fase inicial ou 

final de sua carreira.  

 Vale ressaltar a autora GIOVANNI (2009, p. 21), que destaca, como visto neste 

trabalho, as principais características que definem o paradigma da pesquisa 

colaborativa, entre essas, enfatizamos que “os professores tornam-se mais atentos à 

necessidade de melhoria, quando se viabiliza para eles e com eles a análise e a 

observação de seu próprio perfil”. 

 O trabalho por projetos mostrou que ensinar envolve aprendizagem, pois quem 

ensina, aprende, busca, estuda e pesquisa, evidencia o amor, a alegria e a 

disposição pela carreira, a disponibilidade, personalidade, humildade, envolve 

disciplina, postura, integridade, honestidade consigo mesmo e com o trabalho, com 

as crianças, com os pares de trabalho e todos os envolvidos, cuja finalidade está 

voltada à luta para transformação e renovação do velho, para formação dos seres 

humanos, formação e renovação do presente e futuro. 

 

Assim, se há algo que possa definir, igualmente, o ato de ensinar e o ato de 
aprender presentes no trabalho do professor em sala de aula, esse algo é: 
ESTUDO, ato de estudar, de realizar esforços na busca de conhecimentos. 
(GIOVANNI, 1994, p. 13) 

 

 Salientando a trajetória vivida no 1º ano A, foi possível perceber um leque de 

possibilidades, talvez impensadas anteriormente. Possibilidade de alfabetizar toda 

uma sala em pouco tempo, estimular cada criança e permitir que superassem as 

expectativas, visto que ao final do 2º semestre já liam e produziam textos. 

Possibilidade de acreditar que atrelando a teoria que buscava à prática, teria como 
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consequência um melhor aproveitamento e desenvolvimento quanto à ação– 

reflexão-ação enquanto educadora, por conseguinte, vale então ressaltar os 

diversos caminhos alcançados partindo desta experiência, dado que esta 

proporcionou a troca de experiências dentro e para além da escola, aprendizagens 

diversas na troca de práticas, pelas críticas construtivas recebidas dos sujeitos 

responsáveis por conduzir e acompanhar a formação dentro da escola, “locus 

privilegiado na formação continuada e desenvolvimento profissional de professores 

(...) onde o professor “aprende, desaprende, reestrutura o aprendido, faz 

descobertas e, portanto, é nesse lócus que muitas vezes ele vai aprimorando sua 

formação” (SILVA, 2001, p. 150) 

 Percebeu-se ainda neste trabalho, confirmando-se na fala dos sujeitos do 

grupo focal, um formato de rede colaborativa que foi se formando de dentro para 

fora da escola e vice-versa, sendo que o projeto desenvolvido com as crianças de 1º 

ano partiu da necessidade de aprimorar a produção de textos dos alunos recém-

alfabéticos. Assim, pode-se dizer que originou-se com a professora em sala de aula, 

quando de suas dificuldades ou práticas exitosas, ambos levadas ao coordenador 

pedagógico e ao grupo da unidade escolar, os pares, havendo as primeiras trocas, 

seguido posteriormente de um olhar mais formativo que delineou o trabalho, com 

vistas a destacar no projeto realizado os pontos positivos, bem como orientar, sanar 

dúvidas, contribuir à superação das dificuldades, fazendo os ajustes necessários. 

 A rede colaborativa teve continuidade à medida que fora da escola os 

formadores conversavam e estudavam o projeto, alinhavando às expectativas da 

apresentação para o Seminário, bem como fazendo as devolutivas necessárias à 

coordenadora pedagógica e à professora da sala. Este ir e vir foi costurando toda 

esta rede de cooperação e colaboração, dando voz ao professor que utilizou-se da 

pesquisa, estudo e formação para preencher as lacunas em seu processo de ensino, 

com vistas à promover a evolução dos alunos. 

 Desta forma, convém ressaltar a afirmação de GIOVANNI, quando da 

importância dada à realização de projetos de formação: 

 

Bons projetos de formação continuada de professores podem e devem 
ocorrer no interior das escolas sem, necessariamente, ser transformados 
em projetos de pesquisa. (GIOVANNI, 2009, p. 22 e 23) 
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 No entanto, vale a pena contrapor a experiência com os projetos realizados e 

apresentados nesta pesquisa à experiência e olhar de SILVA (2001). Para ela faz-se 

necessário reconhecer que uma escola não é apenas um conjunto de professores, 

havendo desta forma, em cada uma delas, uma subcultura escolar própria, daí o 

desafio de olhar para a formação que por um lado propõe uma “ideia de mudança 

includente, reflexiva e contextualizada por outro ela pode ser perigosamente 

reducionista e mistificadora” (p. 151) 

Reducionista porque pode estar restringindo a escola a seu corpo docente e 
atribuindo a ela uma autonomia inexistente em nosso sistema escolar 
burocrático e centralizador. Mistificador pela supervalorização dos 
professores que ela pressupõe. É fundamental registrar que as tentativas de 
análise e interpretação do saber dos professores “reflexivos” também tem 
implicações políticas delicadas, já que podem ser usadas para aumentar o 
“poder de controle” do sistema sobre eles. (...) Não podemos, sob o pretexto 
de valorizar os professores e/ou culpabilizá-los, aderirmos acriticamente a 
um discurso da escola redentora, nova (?) centralidade dos professores 
como salvadores da humanidade. (SILVA, 2001, p. 151) 

 

 A autora realizou uma pesquisa-ação colaborativa Universidade-escola pública 

de Ciclo II do ensino fundamental na periferia do interior paulista, com um grupo de 

professores, visando o desenvolvimento profissional dos professores e 

transformações na escola, tendo como resultado de sua experiência uma 

interpretação quanto às perspectivas de mudança da escola e seu papel pouco 

formador. 

Ao longo do tempo foram emergindo aspectos da cultuda da escola que 
evidenciavam empecilhos/obstáculos tanto para o desenvolvimento 
profissionaldos professores quanto para que ocorressem mudanças na 
escola, desnudando o perigo da “centralidade” nos professores e muitas 
vezes dando significado real ao eterno chavão dos professores “a teoria na 
prática é outra” (SILVA, 2001, p.152) 

 

Silva (2001, p.154), aponta o tempo e o espaço como premissa imprescindível à 

transformação da escola “e entraves decisivos para a construção coletiva do 

trabalho pedagógico e para a própria realização da pesquisa colaborativa, onde 

professores deixam de ser informantes para configurarem-se como parceiros de 

trabalho”. 

 Ela nos leva a refletir sobre a autonomia da escola, “aliada às determinações 

oriundas das “normas e diretrizes do respectivo sistema”, questionando “(...) Qual 

margem de autonomia possuem os professores para serem sujeitos de seu 

trabalho?” 
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 Silva (2001) em sua análise aponta os professores aprisionados na cultura da 

escola pública, com suas regras e ritos, como ela mesma aponta, observando ainda 

a falta de autonomia da escola e a “liberdade de escolha”.  

 O trabalho de pesquisa colaborativa trouxe resultados contrários observados 

por Silva, 

(...) por um lado pudemos interpretar a reação e oposição dos professores e 
sua crítica à inviabilidade da proposta de construção de projeto pedagógico 
para escola (...) permitindo analisar o cotidiano escolar em movimento, na 
perspectiva de seus atores. Incomodamente detectamos inúmeros 
exemplos em que os professores não trabalhavam diversificadamente ou 
não viabilizavam propostas alternativas de enfrentamento ao fracasso 
escolar porque “são impedidos de”. (SILVA, 2001, p.159) 

 

 A pesquisa de Silva (2001), evidenciou “a construção de escolas como redes 

de auto formação continuada, enquanto espaços formativos e de experimentação 

além de não estar presente na cultura de nossas escolas, está muito longe do poder 

de ação dos pesquisadores e mesmo das Universidades” (p. 159) e ainda, do ponto 

de vista da autora,  

(...) o discurso neoliberal pode estar se apropriando de questões essenciais 
à construção da educação democrática e, travestindo seus fundamentos e 
compromissos, vem camuflando em “capacitação em serviço dos 
professores reflexivos” toda uma gama de questões políticas e problemas 
estruturais do sistema educativo, ignorando condições de trabalho e 
formação docente, substituindo argumentos políticos pelos econômicos, 
sobrepondo questões gerenciais às pedagógicas. (SILVA, 2001, p. 162) 

 

 Fundamentados nas fragilidades elencadas pela pesquisa de SILVA (2001) e 

nas propostas e recomendações do Banco Mundial citadas por Torres (2009), há 

que se considerar a necessidade de mudança do currículo efetivo para um currículo 

mais aberto e flexível onde os professores possam atuar integralmente. Este é, 

fundamentalmente um relevante caminho à significativas mudanças, contudo, 

quando nos debruçamos sobre os objetivos provenientes desta pesquisa, tomamos 

a experiência do trabalho com projetos promissora de autonomia docente, visto que 

percebeu-se por meio deste trabalho o desenvolvimento e a formação de grupos 

colaborativos que não se fizeram apenas dentro da escola, mas para além desta 

produzido em conjunto com outras pessoas, por meio da formação continuada. 

 Os projetos desenvolvidos durante o ano letivo foram extremamente 

satisfatórios e contribuíram muito para o crescimento significativo dos alunos e a 

formação do grupo colaborativo que envolveu a professora de classe da escola em 

questão, assim como professoras de outras diretorias, coordenadores, PCNP, a 
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supervisora de ensino, a formadora da FDE e demais envolvidos, para a 

apresentação das boas praticas e trocas de experiências, evidenciaram a 

importância e relevância dos projetos para a prática pedagógica. 

 

Um professor capaz de ajudar seus alunos a desenvolverem a criatividade, 
a receptividade à mudança e á inovação, a versatilidade no conhecimento, a 
antecipação e adaptabilidade a situações variáveis, a capacidade de 
discernimento, a atitude crítica, a identificação e solução de problemas etc. 
requer no mínimo, que ele mesmo tenha aprendido e seja capaz de dominar 
essas habilidades no seu exercício profissional. (TORRES, 2009, p. 157) 

  

 Torres, prescreve a relação existente entre as habilidades e rendimento dos 

alunos às habilidades do professor, considerando a importância de uma formação 

docente expressiva que dê ao professor o papel protagonista e a real autonomia. 

Desta forma, considerou-se os projetos como meios possíveis desta formação, ao 

passo que possibilita o envolvimento dos sujeitos, de forma a contribuir e cooperar 

uns com os outros, tirando os docentes da monotonia e do desencantamento 

docente. 

 Não diferente, o projeto desenvolvido com o segundo ano, direcionou os 

caminhos na formação de um grupo interno da escola, trazendo os professores 

envolvidos para o mesmo contexto, sob um mesmo olhar, de forma a contribuir com 

a formação e desenvolvimento de cada um, numa prática reflexiva e ativa. 

 Quando os professores desenvolvem um projeto e se permitem atuar como 

mediadores em sua prática, estabelecendo uma rotina com objetivos e ações 

planejadas em conjunto, quando refletem sobre estas ações e buscam superar 

dificuldades encontradas, de forma cooperativa, certamente conseguem ir além das 

expectativas, visto que se fazem protagonistas de suas ações, ganham voz para 

expor seus pensamentos, sua construção, consequentemente, sua emancipação. 

 (...) as escolas poderiam se constituir no que Nóvoa chama de redes 
de auto formação continuada que permitissem aos professores o 
enfrentamento de seus problemas/dificuldades no ensinar-aprender e a 
construção de uma escola mais justa e democrática, através do 
desenvolvimento de uma práxis reflexiva que seria catalisada através do 
trabalho coletivo de seus membros. (SILVA, 2001, p. 150) 

   

 Assim, perfazemos esta pesquisa evidenciando que a formação deve ser 

contínua, pois estudar, ler, pesquisar não é algo que se finda, contudo, esta 

formação só será significativa se permitir caminhos possíveis para superar desafios, 
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não apenas sob o olhar da aprendizagem do aluno, mas em consonância com o 

protagonismo do professor. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Eu, _________________________________________________________, 

RG ___________________, estou sendo convidado(a) a participar de um estudo 

denominado “Projetos escolares como espaço de formação colaborativa: experiência 

de uma escola pública da Zona Leste de São Paulo”, cujos objetivos e justificativas 

são: Analisar por quais meios, bases e com quais pressupostos, os projetos 

escolares ganham a potencialidade atribuída a eles na literatura, contribuindo com a 

formação continuada do professor e potencializando a formação de grupos 

colaborativos na escola e/ou fora dela. 

 Minha participação no referido estudo será no sentido de colaborar por meio de 

debate, em grupo de professores, a minha experiência enquanto formadora quando 

do trabalho com projetos. 

  Fui alertado de que, o debate terá por embasamento um roteiro de perguntas 

norteadoras, das quais estarei livre para abordar as questões de acordo com minhas 

experiências. A conversa será gravada e posteriormente transcrita para a pesquisa 

mecionada, sendo que, os resultados somente serão obtidos após a sua 

realização/defesa da dissertação. 

  Estou ciente e autorizo a aparição do meu nome no trabalho, bem como 

minhas opiniões e argumentos, quanto aos assuntos abordados. 

Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar. 

  Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Evelyn Camponucci 

Cassillo Rosa, sob a orientação da professora doutora Patrícia Aparecida Bioto-

Cavalcanti, do Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais 

(PROGEPE), Universidade Nove de Julho (UNINOVE) e com eles poderei manter 

contato pelos telefones (11) 98475-4362 e (11) 3665-9358, respectivamente. 



 
 

 

  É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o 

livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e 

suas conseqüências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da 

minha participação. 

   Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e 

compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre 

consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 

econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 

e igual maneira, caso ocorra algum dano decorrente da minha participação no 

estudo, serei devidamente indenizado, conforme determina a lei. 

  Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre este estudo devo 

ligar para UNINOVE (11) 3665-9358 ou mandar um email para alineaas@uninove.br. 

 

 

São Paulo, 26/08/2017. 

 

____________________________________________________________ 

Sujeito de Pesquisa 

 

 

 

______________________________     ____________________________ 

   Evelyn Camponucci Cassillo Rosa   Patrícia Aparecida Bioto Cavalcanti 
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Apêndice 2 – Roteiro guia do grupo focal 
 
 

Projetos escolares como espaço de formação colaborativa: experiência de 
uma escola pública da Zona Leste de São Paulo 

 
Evelyn Camponucci Cassillo Rosa 

Orientadora: Patrícia Aparecida Bioto-Cavalcanti 

 
 
15) Como você vê a experiência com projetos dentro do Programa Ler e 
Escrever, com vistas ao potencial formativo que essas experiências trazem aos 
alunos, professores e ao coletivo da escola? 
 
16) Olhando especificamente o projeto “Quem reescreve um conto, aprende um 
tanto”, realizado em 2013, com a turma de 1º ano, apresentado no Seminário Boas 
Práticas Pedagógicas dos Anos Iniciais da Rede Estadual da Educação, qual foi sua 
observação quanto ao desenvolvimento deste trabalho, no que diz respeito ao seu 
potencial formativo para alunos, professores, equipe da escola e núcleo 
pedagógico? 
 
17) Como PCNP, Supervisora, Coordenadora ou Formadora, como avalia o 
impacto desta experiência para o programa Ler e Escrever e na formação de 
professores? 
 
18) É possível, em sua opinião, enxergar antes esta experiência na escola e além 
dela, tendo em vista a formação colaborativa em equipe? 
 
19) Qual é o seu conceito sobre formação colaborativa em equipe? 
 
20) Você já participou de outras experiências de formação colaborativa em 
equipe? Se sim, como se viu nesta experiência? Como foi seu envolvimento e quais 
ações desenvolveu? Quais materiais de apoio? Quais as redes de colaboração que 
se formou para levá-la a cabo? 
 
21) Tal(is) experiência(s) contribuíram para sua formação e para seu 
desempenho enquanto formadora de professores? Como? 
 
22) Houve algum impacto desta experiência na prática de formadora de 
professores que passou a desempenhar? 
 
 
Sob à luz teórica: 
 
Lelis (2012, p. 166) diz que, 
 
O trabalho do professor não pode ser pensado separadamente do trabalho do aluno. Não é produtivo 
questionar a formação e o exercício profissional dos professores sem se interrogar o que mudou, 
como os alunos constroem sua experiência escolar, qual a relação com o saber, qual o sentido 
atribuído às vivências escolares.  

 



 
 

 

23) De que modo, em sua opinião, o trabalho com projetos pode superar as 
dificuldades encontradas no interior da escola, quer seja quanto à formação 
continuada de professores, quer seja quanto à aprendizagem dos alunos? 
 
 
 Segundo Davis et al (2012, p.16), nem sempre a ação do Professor Coordenador 
(PC) é pautada pelas necessidades e demandas da escola, uma vez que os projetos 
e programas do governo assumem caráter prioritário e a própria cultura docente 
resiste às propostas feitas por ele. 
 Assim, defende-se que não apenas o desencantamento docente, que vai tomando 
forma ao longo da carreira, mas também o fato das propostas vindas do sistema 
chegarem prontas são causas para uma resistência que se consolida dia a dia. 
Propostas que poderiam ser prazerosas e adaptadas à realidade, buscando-se 
resultados significativos, passam a ser vistas como enfadonhas ao corpo docente. 
 
24)  Enquanto formadora de professores, como você enxerga hoje as propostas 
dos projetos dentro do Programa Ler e Escrever, com vistas às necessidades 
formativas dos professores e alunos? 
 
 
Para Maués, 2011, p.81 
 
o professor tem que estar preparado para trabalhar e planejar em equipe, aplicar instrumentos de 
avaliação externa, saber utilizar as tecnologias de informação e comunicação, participar de projetos 
de cooperação internacional, além de participar da gestão e tomada de decisão. Mas as funções não 
terminam por aí, também o professor deve estar preparado para trabalhar com os pais e a 
comunidade localizada no entorno da escola. Pra tanto deve ser capaz de aconselhar os pais de 
maneira profissional e estabelecer parcerias para realização de ações coma comunidade local.  

 
25)  Sob a fala de Maués, é possível afirmar que os projetos possibilitam este 
trabalho em equipe, cooperativo?  
 
 
Segundo Barbosa, Horn, 2008, p. 54, quanto ao trabalho com projetos, 
 
A postura pedagógica implicada nessa abordagem provoca muitas vezes certa insegurança aos 
educadores, já que eles não podem ter, desde o primeiro momento, o mapeamento do projeto como 
um todo, pois este será elaborado paulatinamente pela ação, pela avaliação e pelo replanejamento. 
Essa construção envolve a participação tanto dos alunos quanto do educador, na medida em que as 
decisões e os encaminhamentos emergem das motivações do grupo, dos materiais e recursos 
disponíveis, das portas que se abrem – possibilitando novos embates, novos problemas, novas 
soluções – e, principalmente, do estudo aprofundado que os professores realizam acerca da temática 
a ser estudada. 

 
26)  Pensando na formação de professores, de que forma os projetos podem 
contribuir com uma formação mais efetiva, visto que requer um estudo aprofundado, 
partindo das reais necessidades do professor e as dos seus alunos?  
 
 
Ainda segundo as mesmas autoras, 
 



 
 

 

A pedagogia de projetos oferece aos professores a possibilidade de reinventar o seu profissionalismo, 
de sair da queixa, da sobrecarga de trabalho, do isolamento, da fragmentação de esforços para criar 
um espaço de trabalho cooperativo, criativo e participativo.  

 
27) Você considera o trabalho com projetos, tanto os projetos enviados pelas 
secretarias, quanto os desenvolvidos pelos próprios professores da escola, 
possíveis de formação espaços ou grupos colaborativos? 
 
 
Lima (2002, p.184) destaca que a questão central não é identificar o que falta aos 
professores para colaborarem mais, mas sim o que pode ser feito,  
 
Um alargamento mais significativo das áreas do currículo em que os docentes possam exercer a sua 
competência profissional; [...] a concessão de mais tempo e espaço para que este trabalho de 
colaboração se possa efetuar; e, a contratação de mais pessoal docente para as escolas, para 
substituir os colegas nas turmas, quando estes desenvolvem o trabalho colaborativo em interação 
com seus pares” (p. 184) 

 
28)  De acordo com sua experiência enquanto formadora, o que seria realmente 
possível fazer para que houvesse uma formação mais colaborativa nas escolas, com 
vistas a obter um trabalho mais gratificante, positivo e efetivo aos professores, com 
consequências significativas aos seus alunos? 


