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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar a política de formação continuada no município de 

Sobral/CE. A educação neste município tem chamado a atenção tanto por apresentar evolução 

nos indicadores de avaliação quanto por realizar formação continuada específica aos 

professores iniciantes na rede municipal. Pretendeu-se com este trabalho analisar o processo 

de implementação da política de formação continuada em Sobral, bem como, avaliar as 

contribuições da formação continuada para o desenvolvimento profissional dos professores 

iniciantes. Foi adotada a abordagem qualitativa de pesquisa que considera a perspectiva dos 

sujeitos, o contexto em que atuam e os significados que atribui às suas experiências.. Para 

tanto, foram utilizados diferentes procedimentos e instrumentos de pesquisa, tais como: 

entrevista semi-estruturada e grupo focal, análise de documento e questionário na tentativa de 

captar, nos diversos campos e com os atores envolvidos, todo o processo de formação 

continuada. Teve como sujeitos, na Secretaria de Educação a superintendente educacional e a 

coordenadora de valorização do magistério; na Escola de Formação de professores a diretora, 

a coordenadora de formação e 11 professores formadores; e, 45 professores iniciantes que 

avaliaram a formação oferecida pela rede municipal. Ao longo deste trabalho foram sendo 

descortinadas as ações que se articularam para a formação de um sistema educacional na rede 

municipal que também adota a meritocracia e a política de resultados como referência para a 

premiação das escolas e suas equipes. A formação continuada assume grande importância, a 

ponto de ser criada uma Escola de Formação Permanente, por entenderem que a formação é 

importante e a educação é permanente, todos os envolvidos: diretores, coordenadores e 

professores passam por formação em exercício e se corresponsabilizam pelos resultados da 

aprendizagem dos alunos. Os resultados apontaram para o desenvolvimento profissional de 

todas as instâncias envolvidas no processo de formação continuada. 

 

Palavras-chave: formação continuada; professores iniciantes; desenvolvimento profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to analyse the continued formation in the city of Sobral/CE. 

Education in this city has been calling atention for showing an evolution of the avaliation 

indicators as well as for performing specific continued formation for beginner teachers in 

municipal education. This work intended to analyse the process of implementation of the 

politics of continued formation in Sobral, and also to evaluate its contributions to the 

professional development of beginner teachers. It was chosen the qualitative approach of 

research, wich considers the perspective of the subjects, the context in wich they operate and 

the meanings they assign to their experiences. For that, it were used different research 

procedures and instruments, such as: semi-structured interview and focal group, document 

analysis and questionnaires in the attempt to embrace, in the various fields and with the 

involved actors, all of the continued formation process. The subjects were, in the Education 

Secretary, the educational superintendent and the coordinator of mastership appreciation; in 

the School of Formation of teachers, the principal, the coordinator of formation and 11 former 

teachers; and 45 beginner teachers that evaluated the formation offered by the municipal 

sector. During the making of this work, it were unveiled actions that were articulated to form 

an educational system in the municipal sector that also adopts meritocracy and results policy 

as reference to reward schools and its teams. The continued formation assumes such great 

importance that a School of Permanent Formation was created, because it is understood that 

formation is important and education is permanent, all of the involved: principals, 

coordinators and teachers, go through formation in exercise and cocharge each other for the 

results of the students learning. The results have pointed to the professional development of 

all instances involved in the process of continued formation. 

 

Key-words: continued formation; beginner teachers; professional development. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Envolvida com questões escolares desde muito cedo, pois como filha de professora e 

diretor de escola esses assuntos sempre fizeram parte do meu cotidiano, decidi fazer 

magistério e também ser professora. Tive oportunidade de lecionar em todos os níveis, desde 

a creche até o ensino superior, tanto em escolas públicas (municipal e estadual) quanto na 

particular e com isso pude perceber o quanto a formação dos professores, é necessária e pode 

fazer diferença no cotidiano da sala de aula.  

Atualmente, atuo na formação inicial, no curso de Pedagogia, mas já estive envolvida 

em processos de formação continuada dirigidos a professores do meu município e a outros 

municípios que contrataram os serviços da instituição em que leciono. Também lecionei em 

cursos de especialização para professores.  A docência, portanto, sempre fez parte da minha 

vida.  

No início de cada uma dessas etapas pude perceber o quão importante são: a acolhida 

ao iniciante, a clareza na exposição das expectativas da escola com relação ao trabalho a ser 

executado e das metas a serem atingidas e do processo de formação continuada apoiando o 

trabalho do professor, dando suporte às suas ações em sala de aula.    

No mestrado, apoiada na teoria walloniana, investiguei a ação docente e os fatores que 

afetam o trabalho de sala de aula de professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental, no 

início, ao longo e ao final do dia de trabalho, de duas professoras que faziam parte do quadro 

de docentes de uma escola de 1º ao 5º anos, remanescente da rede estadual.  

Os resultados apontaram o importante papel das relações com os alunos, com a 

direção da escola, com pais, com os colegas e com o governo que influenciam sobremaneira o 

dia-a-dia das professoras, estimulando e/ou desestimulando o seu trabalho. As professoras 

alegavam que lhes faltava diálogo e trabalho em equipe, ainda que tivessem o HTPC (Horário 

de Trabalho Pedagógico Coletivo), quando se reuniam professores e direção. Diziam não 

haver proximidade entre os pares e nem discussão sobre os problemas da escola, sentiam-se 

desvalorizadas pelas famílias dos alunos e descontentes em relação às políticas públicas 

estaduais de educação, mesmo assim, continuavam na docência porque vibravam com a 

aprendizagem dos alunos, sentiam-se responsáveis por eles, enfim, gostavam do que faziam.   
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Para a realização de um estudo sobre os sentimentos de professoras, foi necessário 

compreendê-los a partir das emoções presentes nas relações. Alegria, medo e raiva são 

emoções tidas por Wallon como primárias, e a tristeza, emoção mais evoluída, que aparecem 

no relato das professoras. Emoções e sentimentos inerentes ao ser humano podem provocar a 

busca, a investigação, a curiosidade e a resolução de problemas, mas podem também, gerar 

inércia, apatia, isolamento e retração. Cuidar das relações interpessoais do professor é papel 

do próprio professor, mas também do grupo no qual está inserido.  

A docência é composta e nutrida pela dimensão relacional, em que o Outro exerce 

papel de constante provocação para o desenvolvimento da pessoa do professor. A matriz 

walloniana expressa a composição do indivíduo como o conjunto funcional de quatro 

dimensões interdependentes: a dimensão motora, a cognitiva, a afetiva e a pessoa. Considera 

o indivíduo um ser essencialmente social e em contínuo desenvolvimento. Na tentativa de 

transpor essas ideias para o ambiente escolar, principalmente, em face à composição do 

professor há que se considerar todos os Outros que compõem as relações, o Outro diretor, o 

Outro colega, o Outro governo, o Outro família dos alunos, o Outro família do professor, o 

Outro funcionários da escola. O par dialético Eu-Outro, tem ao mesmo tempo, uma dinâmica 

complementar e antagônica, e é nessa interação que o indivíduo se constitui. O Eu necessita 

do Outro para a sua própria sobrevivência e evolução, mas só se constitui, verdadeiramente, e 

se constrói na sua identidade pela oposição e pela libertação desse outro (GULASSA, 2004).     

Nessa dinâmica do Eu-Outro estão presentes os meios e os grupos, que na visão 

walloniana, são conceitos distintos, mas, conexos entre si e, por vezes, podem coincidir. Para 

Wallon (WEREBE; NADEL-BRULFERT, 1986, p. 170), “o meio nada mais é do que o 

conjunto mais ou menos durável de circunstâncias nas quais se desenvolvem existências 

individuais. [...] comporta condições físicas e naturais, que são porém, transformadas pelas 

técnicas e pelos usos do grupo humano correspondente”.  Já o grupo “se baseia na reunião de 

indivíduos que mantêm entre si relações que determinam o papel ou o lugar de cada um no 

conjunto” (WALLON apud WEREBE; NADEL-BRULFERT, 1986, p. 170). Os seres vivos e 

o meio estabelecem entre si uma relação de trocas recíprocas, o ser humano depende do meio 

e em mútua relação com ele, também o transforma.   

Aproximando esses conceitos do contexto escolar, o autor faz uma diferenciação ao 

dizer, “a escola não é um grupo propriamente dito; trata-se antes, de um meio em que podem 

constituir-se grupos de tendências variadas, os quais podem estar em harmonia ou em 

oposição com seus objetivos” (WALLON apud WEREBE; NADEL-BRULFERT 1986, p. 
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171). Dessa forma, os grupos são para cada um, referências que possibilitam viver 

experiências imprescindíveis para o desenvolvimento, para a diferenciação e para a 

autonomia. Ao longo da vida, cada indivíduo pode participar de vários grupos, vivendo 

papéis, correspondendo ou não às expectativas desses grupos, aprendendo a agir, conhecendo 

suas possibilidades e limitações. Tem-se com isso, a possibilidade de participar de um grupo 

de professores veteranos e ao mesmo tempo pertencer a um grupo de professores iniciantes. 

Há possibilidade de ter um grupo de professores na escola afinado com os seus objetivos e 

outro em franca oposição. Ter um grupo de alunos em sala de aula que o preocupa pelo 

comportamento e outro pela dificuldade de aprendizagem. Cada momento, cada inserção, 

exige posicionamento, diferenciação ou concordância. Neste movimento, indivíduo-meio, de 

fundamental importância para o desenvolvimento da pessoa e do profissional, não se pode 

analisar ou conhecer o professor fora do seu contexto de existência.  

Wallon acreditava na reciprocidade entre a Psicologia e a Pedagogia, defendia a ideia 

de que a função da escola é promover o desenvolvimento do aluno intelectual e moral, 

trabalhar com qualidade e competência, via um ensino democrático que daria oportunidades 

iguais a todos os alunos, valendo-se de estratégias diferenciadas. A proposta do Plano 

Langevin-Wallon descreve mais detalhadamente o que o autor entendia como educação de 

qualidade e formação do indivíduo, além de atendimento aos deficientes e à formação dos 

professores.  

É a busca dessa qualidade do ensino e da justiça social de uma escola que atenda a 

todos sem distinção que nos move para o questionamento sobre a formação de professores, 

para que estes consigam por em prática todos esses ideais. 

Aspectos interessantes da teoria walloniana em aproximação com a escola são 

destacados por Almeida (2002, p. 84-85), o primeiro é salientar o papel do professor e da 

escola, o “professor como representante do legado do passado, como mediador entre o aluno e 

o conhecimento, o aluno é o representante do futuro, é a Humanidade no vir-a-ser”. A escola 

enquanto meio, “deve transmitir o pensamento, a arte, a civilização passada, ao mesmo tempo 

em que é um agente ativo do progresso e modernização”. Ambos, professor e escola 

funcionam como pontes ligando gerações, conhecimento, arte, cultura.  O segundo aspecto 

apontado pelo autor, é a formação do professor: 

 

O professor precisa conhecer as teorias de desenvolvimento, de 

aprendizagem, de personalidade que os livros ensinam. Mas precisa ter uma 
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atitude permanente de investigador do ser em desenvolvimento e de sua 

própria prática. E o conhecimento que aí adquire – na prática – volta para 

enriquecer as teorias. Ou seja, psicologia e pedagogia, em suas relações, 

realizam um benefício mútuo (ALMEIDA, 2002, p. 86). 

 

Apóio-me na proposição de Almeida (2002), de que o professor deve ter um olhar 

investigativo para a prática, percebendo seus alunos, percebendo-se enquanto profissional, 

pertencente a um grupo, a uma escola, a uma rede, enfim ir e voltar da prática à teoria, em um 

exercício permanente, o que requer um processo formativo tal como defendido por Nóvoa 

(1997, p. 27):  

 

A formação pode estimular o desenvolvimento profissional dos professores, 

no quadro de uma autonomia contextualizada da profissão docente. Importa 

valorizar paradigmas da formação que promovam a preparação de 

professores reflexivos, que assumam a responsabilidade do seu próprio 

desenvolvimento profissional e que participem como protagonistas na 

implementação das políticas educativas.  

 

Este seria um exercício que possibilitaria um olhar mais aprofundado para o processo 

ensino e aprendizagem, para a profissionalização, para a consciência sobre as políticas 

públicas ou sobre a falta delas. Daí compreender que a formação deve ser permanente, uma 

constante não porque se teve uma formação inicial frágil e se quer compensar o professor por 

isso. Não, a ideia é a do constante incômodo, da curiosidade e da investigação. De acordo 

com Canário (2007, p. 141): 

 

Ser professor hoje implica esforço de aprendizagem e melhoria permanentes 

que se inscreve em uma dinâmica de formação contínua a ser mais 

entendida, como um direito e menos como uma imposição. É nas escolas que 

se aprende a profissão de professor, na medida em que esse processo de 

aprendizagem se sobrepõe a um processo de socialização profissional. É este 

o fundamento para conferir prioridade estratégica à formação contínua de 

professores, em vez de continuar a centrar os debates e as políticas na 

formação inicial. O problema fulcral que enfrentamos reside no 

funcionamento das escolas e não numa soma de problemas parciais, na qual 

a formação (inicial) de professores constituiria uma das dimensões. 

(CANÁRIO, 2007, p.146). 

 

Faz-se necessário colocar a formação de professores no centro dos debates, evidenciá-

la, não como mais uma obrigação que os professores, já sobrecarregados, precisam realizar. 

Ao contrário, ao entendê-la como direito, como parte da profissionalização, reconhecê-la 

como possibilidade de melhoria do processo de ensino e aprendizagem tanto de professores 

quanto de alunos e equipe gestora.   
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No mundo de hoje, os saberes são datados, o comportamento dos alunos é datado, as 

coisas mudam muito rapidamente e o descompasso da escola em relação ao que a sociedade e 

os alunos carecem vai ficando cada vez maior. Mizukami et. al. (2006, p. 12), referindo-se às 

exigências do mundo atual sugerem:  

 

...que o professor lide com um conhecimento em construção – e não mais 

imutável – e que analise a educação como um compromisso político, 

carregado de valores éticos e morais, que considere o desenvolvimento da 

pessoa e a colaboração entre iguais e que seja capaz de conviver com a 

mudança e com incerteza. 

 

Por ser a docência uma profissão relacional, em que se aprende com o grupo o 

compromisso político, ético e moral, há que se aprender a conviver, compreender a cultura do 

contexto e desenvolver a capacidade de interação de cada pessoa com o resto do grupo, com 

seus iguais e com a comunidade que envolve a educação (IMBERNÓN, 2000).  

Se o momento atual demanda uma educação de qualidade, evidentemente que os 

professores estão na “linha de fogo”, são os primeiros a serem responsabilizados por ela. 

Entretanto, a formação continuada que lhes é apresentada, na maioria das vezes não é eficaz 

ou não considera as necessidades reais do cotidiano da sala de aula ou da escola, nem da 

equipe gestora. Faz-se necessária então, uma formação continuada com ações sistemáticas e 

planejadas, visando o desenvolvimento profissional dos professores e a melhora da qualidade 

das práticas pedagógicas (CANÁRIO, 2007). Sobre a formação docente André (2010), 

corrobora ao afirmar   

 

[…] a formação docente tem que ser pensada como um aprendizado 

profissional ao longo da vida, o que implica envolvimento dos professores 

em processos intencionais e planejados, que possibilitem mudanças em 

direção a uma prática efetiva em sala de aula (ANDRÉ, 2010, p.176). 

 

O aprendizado ao longo da vida deve acarretar mudanças na prática de sala aula. De 

nada adianta frequenter palestras, formações esporádicas que não conseguem “tocar” o 

professor para que modifique ou aprimore sua prática. As ações intencionais, planejadas e 

assistidas provocarão mudanças no processo ensino e aprendizagem e, consequentemente, na 

qualidade do ensino.    

Há que se pensar numa formação continuada que englobe todos os envolvidos com a 

educação na escola, desde o gestor até os funcionários e, além destes, as Secretarias de 
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Educação. Integrar-se-ia, assim, uma perspectiva colaborativa de formação, capaz de criar 

condições favoráveis ao trabalho coletivo, o que congregaria esforços conjuntos de todos os 

envolvidos em benefício de melhor qualidade do ensino. Davis et. al. (2012), ressaltam que se 

não houver apoio por parte das Secretarias – políticas de educação – que criem ações 

colaborativas nas escolas, fica muito difícil para o professor perceber que a formação resulta 

em benefício próprio e coletivo.  

O fato é que, ou se faz formação para os professores e não se faz para o gestor, o que 

acarreta problemas de ordem diária na escola e acaba por afetar o trabalho do professor, ou, se 

faz uma formação continuada sem considerar o aspecto psicossocial desse professor, 

estabelecendo um padrão genérico.  

 Muitas políticas públicas acreditam também no poder dessa formação que, por muito 

tempo foi caracterizada, como um “processo de lições-modelo, de noções oferecidas em 

cursos, de uma ortodoxia do ver e do realizar a formação, de cursos padronizados ministrados 

por especialistas” (IMBERNÓN, 2010, p. 8), modelo este, que tem surtido muito pouco 

efeito. O autor reconhece que a formação continuada vem sofrendo um processo de melhora, 

mas atualmente, 

 

[...] não podemos falar nem propor alternativas à formação continuada sem 

antes analisar o contexto político-social como elemento imprescindível na 

formação, já que o desenvolvimento dos indivíduos sempre é produzido em 

um contexto social e histórico determinado, que influi em sua natureza. 

(IMBERNÓN, 2010, p. 9) 

 

Se o objetivo da formação continuada é desenvolver o professor, é contribuir com o 

desenvolvimento profissional docente, há que se considerar ambos os lados da moeda, a 

pessoa e o profissional. Um profissional que se desenvolve em condições temporais e 

espaciais, (MARCELO, 1999; 2010; DAY, 2001; VAILLANT, 2009) um professor que 

provocado externamente por uma formação de qualidade tenha impulsionada a 

autoaprendizagem, a reflexão sobre a sua ação diária, como apregoam Vaillant, Marcelo 

(2012), mas tenha também, ainda que o aprimoramento da prática seja importante, o despertar 

da sua consciência política, sobretudo para não perder de vista a justiça social, a igualdade de 

oportunidades aos alunos e o amor aos ideais da profissão.  

Ao se considerar o tempo e o espaço de aprendizagem do professor, um nicho 

importante tem sido destacado, o dos professores iniciantes. Se ainda há preocupação com 
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relação aos professores “experientes” que estão em exercício, preocupação maior se deve ter 

com os iniciantes, retomando Ávalos (2012), não porque estes sejam fruto de formações 

iniciais frágeis ou duvidosas, mas por estarem num momento suigeneris da carreira, que 

provoca sentimentos, sensações e experiências típicas. Desse modo, a aprendizagem da 

docência apoia-se na seguinte concepção: 

 

Aprender a ser professor, neste contexto, não é, portanto, tarefa que se 

conclua após estudos de um aparato de conteúdo e técnica de transmissão 

deles. É uma aprendizagem que deve se dar por meio de situações práticas 

que sejam efetivamente problemáticas, o que exige o desenvolvimento de 

uma prática reflexiva e competente. Exige ainda que, além de 

conhecimentos, sejam trabalhadas atitudes, as quais são consideradas tão 

importantes quanto os conhecimentos (MIZUKAMI et. al., 2006, p. 12).  

 

A autora e colaboradores expõem em poucas linhas a complexidade da prática 

docente, profissão exigente para professores experientes e, principalmente, para professores 

iniciantes. Ensinar nos dias de hoje não é apenas transmitir um saber, a concepção que se 

adota é a da reflexão sobre a ação, sobre situações práticas. O início da carreira, período de 

muitas aprendizagens para o professor iniciante, dada a complexidade que envolve a 

profissão, é, no mínimo, amedrontador. Garcia (2010, p.28), descreve como sendo “um 

período de tensões e aprendizagens intensivas em contextos geralmente desconhecidos e 

durante o qual professores iniciantes devem adquirir conhecimento profissional além de 

conseguirem manter certo equilíbrio pessoal”.  

 Por acreditar que a educação é o melhor caminho para o desenvolvimento de uma 

cidade, estado ou nação, que é no exercício do dia-a-dia que se aprende a ser professor, 

coordenador e diretor, na corresponsabilidade entre esses sujeitos e por acreditar na 

viabilidade de uma formação continuada que pudesse contribuir com o desenvolvimento 

profissional de seus atores e, promover aprendizagem de qualidade aos alunos, procurei um 

exemplo de formação continuada bem sucedido. Um exemplo que pudesse apontar caminhos 

para resultados positivos, de trabalho sério e engajado e que não fosse apenas pontuado em 

uma só escola, mas sim, em toda uma rede de ensino. 

 Além da divulgação da mídia sobre os valores do Ideb e as cidades com melhores 

índices, que chamam a atenção para os resultados de determinados municípios, o impulso 

maior e que me aguçou ainda mais a curiosidade sobre exemplos bem sucedidos foi a 

divulgação, em setembro de 2011, do livro Políticas Docentes no Brasil: um estado da arte, de 

Gatti, Barreto e André (2011), que ofereceu muitas informações sobre o município de Sobral 
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e sua política de educação, dando destaque às iniciativas municipais sobre a formação 

continuada e a carreira docente; formas de ingresso no magistério; recepção e 

acompanhamento aos professores iniciantes; e subsídios ao trabalho docente com vistas à 

melhoria da aprendizagem dos alunos.  

Somaram-se às informações contidas na obra de Gatti, Barreto e André (2011), alguns 

documentos de premiações do município de Sobral pelo INEP (2005, 2006, 2008a e 2008b), 

Cadernos do Cenpec (2011, 2012), vídeos documentais da OCDE com o depoimento da 

Secretária de Educação do Estado do Ceará e do Secretário do município de Sobral, um 

relatório não publicado de Vieira (2011) e um relatório de pesquisa da Fundação Leman em 

parceria com o Itaú (2012), que forneceram muitas informações sobre as ações desenvolvidas 

no campo da educação no município de Sobral.  

  Em 2005, o INEP, com o projeto “Boas Práticas na Educação”, escolheu algumas 

práticas de cidades que foram selecionadas com resultados comprovados e resolveu 

disseminá-las amplamente. Com isso surgiu a publicação, com 1000 exemplares, da pesquisa 

denominada “Vencendo o desafio da aprendizagem nas séries iniciais: a experiência de Sobral 

(CE) que trata de todo o percurso realizado pela gestão municipal de educação no período de 

1997 a 2004, descrevendo as principais reformas e os resultados positivos alcançados.  

 O prêmio Inovação em Gestão Educacional de 2006, ganho por Sobral, foi publicado 

com o seguinte título “A política da Alfabetização como Estratégia para a Elevação do 

Desempenho Escolar nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental”. Traz um resumo das ações 

implementadas pelo município no âmbito da gestão educacional. 

 Outra publicação de 2008 que também salienta o promissor percurso da educação em 

Sobral resultou de uma parceria entre a UNICEF, o MEC, o INEP e a UNIDIME. O relatório 

intitulado “Rede de aprendizagem – Boas práticas de municípios que garantem o direito de 

aprender” - aborda a experiência bem sucedida de 37 redes municipais selecionadas com base 

no IDEB e no contexto socioeconômico dos alunos e suas famílias.  “Essas redes têm na 

valorização social da educação e da aprendizagem o sentido e a meta de seu trabalho” (p. 5).      

 O ano de 2008 foi marcado também por outra publicação que mereceu o Prêmio 

Inovação em Gestão Educacional, intitulada “Fortalecimento da Gestão Escolar: seleção por 

Critérios Meritocráticos e Formação Continuada de Diretores”, que trata da reestruturação da 

gestão escolar na rede municipal de Sobral.  
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 Corroboraram com as publicações do INEP, duas publicações dos Cadernos Cenpec 

em 2011, ambas sobre o Estado do Ceará, revelando Sobral como um dos destaques em 

educação. A pesquisa publicada pelos Cadernos Cenpec de Gusmão e Ribeiro (2011) 

apresenta o Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC), desenvolvido em regime de 

colaboração entre o Estado do Ceará e seus municípios, com apoio do Unicef. Tal trabalho 

mostra o projeto piloto desenvolvido em Sobral (CE) que atingiu, na alfabetização municipal, 

em 2005 nota 4,0, elevada em 2007 para 4,9 e em 2009, 6,6. Os resultados da politica 

educacional do município deram legitimidade ao projeto que foi estendido em âmbito 

estadual.  

 Padilha et. al. (2011) são autores de outro Cadernos Cenpec. Se a publicação anterior 

tem o foco na alfabetização das crianças, esta trata da evolução do Ideb nos anos finais do 

Ensino Fundamental no estado do Ceará, que mostra expressiva melhora se comparado ao 

restante dos estados do Nordeste. 

   A educação de Sobral também foi destacada em um vídeo, em 2011, sobre o 

crescimento do Brasil no Pisa. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) elaborou documentários, em vídeo, sobre o expressivo crescimento dos 

índices brasileiros no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa). Em especial, o 

vídeo Desempenho consistente e reformas bem-sucedidas na educação brasileira, traz 

entrevistas com o ministro da Educação, com especialistas e secretários de educação do país, 

incluindo a Secretária de Educação do Estado do Ceará e o Secretário Municipal de Educação 

de Sobral, bem como algumas descrições de ações em escolas.  Como exemplo, o município 

de Sobral, cidade cearense, que apresentava pontuação de 3,2 no Ideb em 2005, chegou a 4,4 

em 2009, saindo das últimas posições entre as 27 unidades da Federação para a 14º lugar no 

ranking do Brasil.  

 Outro vídeo disponível foi produzido pelo Instituto Airton Senna, que promove 

parcerias com os municípios e, no caso específico de Sobral, teve início com a preocupação 

com a alfabetização. Há depoimento do Secretário da Educação de Sobral contando o início 

da parceria e seus resultados.  

A Fundação Lemann juntamente com o Itaú BBA, publicou o relatório intitulado 

“Excelência com equidade”, em 2012. Trata-se de uma pesquisa que procurou evidenciar 

“escolas públicas que atendem alunos de nível socioeconômico baixo e que, considerando os 

resultados da Prova Brasil de 2011 e de seu Ideb, tiveram sucesso no aprendizado” (p. 5) 

Foram selecionadas escolas nas cinco regiões do país, e uma delas está situada em Sobral. 
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 O que todos os relatórios e vídeos, acima citados, das mais diversas procedências, têm 

em comum é que se basearam em índices ou indicadores públicos do Ideb, Prova Brasil, IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano), realizaram cruzamento entre eles, e, Sobral sempre 

esteve presente. O contexto educacional de Sobral revela índices promissores destacados 

pelos vários trabalhos, o que demandou investigações sobre as ações nos bastidores desses 

índices que contribuíram para a promoção dessa evolução. Além do processo de 

municipalização do Ensino Fundamental e das políticas de avaliação e monitoramento que 

merecem ser vistos com mais profundidade, somam-se a formação continuada de professores 

em exercício e iniciantes, a formação continuada de diretores e dos coordenadores 

pedagógicos, ações que possibilitam o desenvolvimento profissional e favorecem a gestão 

escolar e a corresponsabilidade nos resultados, da SEMED aos professores, um trabalho 

colaborativo em rede para o sucesso na aprendizagem dos alunos.  

Na maioria dos casos os caminhos que levam às mudanças na educação sugeridas por 

formulações de políticas educativas tratam “apenas de solucionar questões bastante imediatas 

ou de encontrar modos mais eficazes para manter a prática estabelecida, em lugar de pensar a 

longo prazo” e os professores precisam adaptar-se a elas. (VAILLANT, MARCELO, 2012, p. 

15). Tais mudanças exigem uma reestruturação que conceitualize a forma como esse sistema 

sofrerá a mudança de modo específico e profundo.  

O diagnóstico, a projeção de metas e o alcance destas metas, foram questões que 

exigiram da política de educação do município de Sobral uma nova conceitualização e 

profunda reestruturação da rede, além de uma forte adaptação da equipe dos gestores e 

professores.  As mudanças no interior dos sistemas educativos exigem modificações no 

trabalho dos professores, na sua formação e, no olhar que a sociedade tem sobre o seu 

trabalho.  

Nesse sentido, as políticas de educação de Sobral parecem ter acompanhado as 

necessidades de mudanças promovendo a formação continuada tanto para a equipe gestora 

quanto para os professores experientes e iniciantes, modificando a base de conhecimentos que 

se tinha até aquele momento, pensando também na prospecção da educação uma vez que 

havia metas estabelecidas que exigiam a continuidade nesse processo.  

Naturalmente, sair de resultados ínfimos para atingir metas requer um nível de 

exigência muito alto, requer trabalho disciplinado, formação de professores efetiva buscando-

se o melhor para que os resultados dos alunos reflitam todo esse esforço.  A mudança no 

papel dos diretores de escola assumindo o gerenciamento administrativo, financeiro e 
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pedagógico; a necessidade de alfabetizar o grande número de alunos que estavam no sistema 

escolar apresentando resultados sofríveis; a exigência e olhar sobre os professores 

alfabetizadores, a formação continuada para estes professores e a introdução da premiação 

para os melhores resultados foi o processo que alavancou todo o sistema educativo municipal 

de Sobral.  

Foram necessários investimentos sobre a base de conhecimentos de alfabetização tanto 

de professores quanto de gestores e apoio terceirizado para essa formação do projeto PAIC – 

Programa de Alfabetização na Idade Certa, que passou a ser um programa estadual e, 

atualmente, tornou-se um programa federal. Seguindo as prospectivas da rede, além dos 1º e 

2º anos, a rede passou a exigir também melhor nível de aprendizagem para os alunos dos 3º 

aos 5º anos, ampliando a formação continuada e a premiação para estas salas.     

Em Sobral, a formação continuada também veio acompanhada pela modificação da 

prática realizada nas salas de aula, houve modificação na rotina e na didática do professor. Foi 

criada uma Escola de Formação Permanente que envolve uma preocupação com a valorização 

do professor da rede, que promove a divulgação de experiências exitosas e encontros 

específicos para o desenvolvimento cultural e profissional do professor. O amadurecimento 

das ações de formação continuada, da equipe gestora aos professores; a formação continuada 

para os iniciantes; articuladas a outras ações de premiação; avaliação municipal e 

acompanhamento par e passo de toda a rede refletiram nos resultados do Ideb, alterados 

positivamente, revelando evolução.   

Todo esse processo de grande exigência sobre os atores da educação tanto da 

secretaria quanto da equipe gestora da escola e, principalmente, os professores, traz um 

excesso de responsabilidade para todos. Procurei saber junto à Secretaria da Educação, à 

ESFAPEM e seus formadores, como aconteceu a implantação da formação continuada desde 

2001 e como é visto o desenvolvimento profissional desses profissionais. Investiguei junto 

aos professores que iniciaram sua carreira na educação municipal e que ainda estão em 

estágio probatório, como é vista a formação continuada no município, uma vez que este é um 

dos poucos sistemas educacionais que possui formação para professores iniciantes no país. 

Portanto, problematizar o processo da formação continuada desenvolvido pelo 

município, bem como, trazer à tona a materialização de suas ações foi o foco deste trabalho, 

enunciados pelo seguinte questão de pesquisa: Quais as contribuições da formação 

continuada de Sobral para o desenvolvimento profissional de seus participantes?  
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 O objetivo geral da pesquisa ficou assim definido: analisar a política de formação 

continuada implementada no município de Sobral, tendo como objetivos específicos: 

a) Caracterizar o contexto da política de formação continuada de Sobral.  

b) Analisar o processo de implementação da política de formação continuada de 

Sobral.  

c) Avaliar as contribuições da formação continuada de Sobral para o 

desenvolvimento profissional dos professores iniciantes. 

 

TESE: O QUE EXPLICA A EDUCAÇÃO BEM SUCEDIDA NA REDE MUNICIPAL DE 

SOBRAL É UMA POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA CALCADA EM AÇÕES 

ARTICULADAS ENTRE OS DIFERENTES ATORES E NÃO SOMENTE 

PROFESSORES.  
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2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL 

 

 

Este capítulo trata da formação continuada e o desenvolvimento profissional, traz 

também as modalidades de formação continuada no Brasil e, por fim, apresenta algumas 

pesquisas correlacionadas a este trabalho.  

 

2.1 Formação de professores e Desenvolvimento profissional 

 

O campo de estudos da formação continuada de professores, como aponta André 

(2010), tem se mostrado atraente aos pesquisadores, haja vista a crescente produção científica, 

sobretudo, por temas relacionados ao trabalho docente e à formação. “Queremos conhecer 

mais e melhor os professores e seu trabalho docente porque temos a intenção de descobrir os 

caminhos mais efetivos para alcançar um ensino de qualidade, que se reverta numa 

aprendizagem significativa para os alunos” (ANDRÉ, 2010, p. 176).  

Olhar a formação docente contínua, transversal ao processo de qualificação dos 

professores, possibilita enxergar como está a formação dos professores, como está a qualidade 

do trabalho que exercem em suas salas de aulas, como está e fica a aprendizagem dos alunos, 

possibilita também, rever como está, inclusive, a formação inicial dos professores.  Para essas 

descobertas, faz-se necessário um trabalho entre pesquisadores da universidade e professores 

das escolas que, em colaboração com grupos de pesquisa, analisem e reúnam informações que 

contribuam para a reestruturação das práticas de formação.  Como salienta André (2010, p. 

176-177): 

 

Investigar o que pensa, sente e faz o professor é muito importante, 

mas é preciso prosseguir nessa investigação, para relacionar essas 

opiniões e sentimentos aos seus processos de aprendizagem da 

docência e seus efeitos na sala de aula. [...] é preciso incrementar as 

pesquisas que articulem as concepções do professor, aos processos de 

aprendizagem da docência e as suas práticas de ensino.  

  

São relevantes as pesquisas que conjugam a participação dos professores na melhoria 

da qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos, por trazerem à tona as concepções dos 

professores articulando-as às suas práticas de ensino e à aprendizagem da docência, bem 
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como, a ressignificação desta. A compreensão sobre os processos de formação da docência e 

seus efeitos na sala de aula é uma tendência das pesquisas, como afirma Cochran-Smith 

(2006), pensar pesquisas êmicas, olhar “de dentro e por dentro” da profissão.  

Entretanto, outros elementos importantes, como bem lembra André (2010, p. 177) são 

“a atuação dos gestores escolares, as formas de organização do trabalho na escola, o clima 

institucional, os recursos físicos e materiais disponíveis, a participação dos pais, as políticas 

educativas”.   Deixar que apenas a formação dos professores e a realização de sua prática na 

sala de aula respondam por todos os problemas da educação é uma solução simplista demais. 

Da mesma forma, Gatti (2010), também faz referência aos múltiplos fatores que interferem na 

qualidade do ensino e que não são apenas da formação de professores.   

 

as políticas educacionais postas em ação, o financiamento da educação 

básica, aspectos das culturas nacional, regionais e locais, hábitos 

estruturados, a naturalização em nossa sociedade da situação crítica das 

aprendizagens efetivas de amplas camadas populares, as formas de estrutura 

e gestão das escolas, formação dos gestores, as condições sociais e de 

escolarização de pais e mães de alunos das camadas populacionais menos 

favorecidas (os “sem voz”) e, também, a condição do professorado: sua 

formação inicial e continuada, os planos de carreira e salário dos docentes da 

educação básica, as condições de trabalho nas escolas (GATTI, 2010, 

p.1359). 

 

Portanto, atribuir uma responsabilidade aos professores para que estes assumam 

sozinhos e respondam pela educação e sua melhora é, no mínimo, uma análise superficial e 

uma injustiça com o professorado, esquecendo-se de que as esferas de governo também 

precisam assumir sua parcela nisso.   

Nesse sentido, Conchran-Smith (2003, p. 75), faz uma crítica às pesquisas que 

examinam as relações entre a qualificação dos professores, a preparação dos professores, 

performance de ensino e resultados educacionais, por “tornarem rotina presumir que questões 

de qualidade de ensino, simbolizam amplamente a melhoria total da educação”.  

Sobrecarregar os professores como sendo problema ou solução da educação é cômodo e 

revela uma visão reducionista do quadro educacional. A autora afirma que há pelo menos três 

questões entrelaçadas nos debates sobre a qualidade da educação, que são: 

 A qualidade do ensino faz diferença no aprendizado dos alunos e em suas vidas? 

 Como nós definimos a qualidade de ensino? 

 E como nós recrutamos e preparamos da melhor maneira professores qualificados? 

(COCHRAN-SMITH, 2003, p. 75).  
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O fato é que, mesmo realizando suas pesquisas nos Estados Unidos, é possível 

reconhecer similaridades com o contexto brasileiro. A autora cita várias pesquisas, de 

diferentes correntes, e acaba por afirmar que “há um consenso de que a qualidade de ensino 

faz uma significativa diferença no aprendizado e na eficácia da escola” (COCHRAN-SMITH, 

2003, p. 76). Esse também é um ponto perseguido pelos pesquisadores brasileiros. 

Com relação à qualidade do ensino, não há tanto consenso, uma enquete citada por 

Cochran-Smith (2003), ressaltou a comunicação, a habilidade de ensino e a habilidade do 

professor em fazer seus alunos se interessarem – mais do que a informação e o conteúdo – 

como sendo os componentes de um ensino de qualidade (COCHRAN-SMITH, 2003). O 

público entrevistado apontou que: deveriam ser criadas atividades de aprendizagem que 

inspirassem o interesse do aluno (42%); deveria haver entusiasmo por parte dos professores 

(31%); afirmaram que deveriam ter uma atitude de cuidado com seus alunos (26%); e apenas 

19% apontaram o domínio da matéria, o que traduz o aspecto relacional da docência como 

importante para o ensino de qualidade. A consideração do Outro, no caso o aluno, é um dos 

aspectos mais importantes para a qualidade do ensino e foge aos aparatos da racionalidade 

técnica.  

Em relação à terceira pergunta, sobre os professores altamente qualificados ou bons 

professores, a autora rechaça a questão das avaliações feitas aos professores, por serem 

prescritivas e descontextualizadas, prezarem um professor técnico, capaz de passar nas provas 

de certificação que atendem às políticas vigentes que veem o “ensino como um processo 

linear dentro do qual o conhecimento é transmitido mais ou menos diretamente do professor 

ao aluno segundo uma fixa e cientificamente predeterminada sequência de instruções” 

(COCHRAN-SMITH, 2003, p. 78), desconsiderando as qualidades, a complexidade e o 

conhecimento do professor sobre o aspecto relacional com os alunos e a comunidade na qual 

estão inseridos. Para a autora, o professor qualificado ou bom professor: 

 

Não se confunde com um rol de instruções. Principalmente, o professor 

profissional rotineiramente seleciona de um repertório de estratégias de 

ensino aquelas que são mais adequadas às necessidades dos seus aprendizes 

no contexto local ao mesmo tempo em que ele ou ela forma relações 

produtivas com os pais e os membros da comunidade. (COCHRAN-SMITH, 

2003, p. 78). 

 

Sob essa perspectiva, a autora complementa sua visão de ensino de qualidade: “o 

ensino é um processo complexo e, de certa forma incerto, com conhecimento construído nas 
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interações de determinados professores, alunos, materiais, textos e experiências anteriores” 

(COCHRAN-SMITH, 2003, p. 78). Portanto, padronizar o conhecimento, pensar uma prática 

linearmente construída que não considera as interações, o contexto, os alunos, não é pensar 

nas características de um profissional de qualidade.  

Ainda no debate da qualidade de ensino, embora admita existir consenso sobre a sua 

importância e sua influência na aprendizagem dos alunos, a autora põe em questão outros 

aspectos que envolvem o ensino de qualidade:  

a) Questões empíricas: relativas a quanto e que tipo de registro ou documentação há 

sobre o aprendizado de professores, aprendizado de alunos, prática profissional, 

bem como, acesso a oportunidades educacionais que apoiam ou desafiam 

determinadas posições. 

b) Questões conceituais: relativos à definição de ensino e aprendizagem assumidos 

por determinadas posições e se acompanham o conhecimento sobre a ciência da 

aprendizagem, sobre a complexidade do ensino e o papel da cultura nas 

experiências de ensino.  

c) Questões sobre a experiência: indagando sobre as definições divergentes de 

qualidade do ensino, se estão ou não de acordo, com as nossas próprias 

experiências como aprendizes e com os tipos de professores e oportunidades de 

aprendizagem que queremos para os nossos filhos.  

d) Questões políticas: implicam as agendas e suas definições sobre a qualidade de 

ensino e aos interesses de quem estas servem ou ignoram (COCHRAN-SMITH, 

2003).   

Pensar, portanto, na formação de professores e na qualidade de ensino é de suma 

importância, mas requer questionamentos mais aprofundados e que revelem, de fato, a quem 

servem e a quem não servem, o porquê deste ou daquele caminho, desta e não daquela 

decisão. Reiterando o que aponta André (2010), os professores não respondem sozinhos pela 

qualidade do ensino, mas, como afirma Cochran-Smith (2003, p. 79): 

 

[...] estão cada vez mais sendo construídos como a cura não apenas 

para todas as doenças do sistema educacional enfermo, mas também 

para os problemas de uma sociedade falha – pobreza, falta de 

emprego, burocracia, hegemonia cultural e linguística e uma longa 

história de racismo institucional. 
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Naturalmente, atribuir aos professores toda a responsabilidade pela “cura” da 

educação não é uma ação isenta. Afirmar que os professores são a resposta para uma 

educação de qualidade e oportunidade de aprendizagem para todas as crianças, interessa para 

quem? Para quais políticas? Quem está deixando de ter a responsabilidade para atribuí-la aos 

professores? Sob que concepção de ensino de qualidade se está discursando? Portanto, pensar 

um ensino de qualidade que promova a justiça social, que faça com que os alunos sejam 

críticos e capazes de construir uma sociedade democrática é muito diferente de pensar um 

professor técnico, racional capaz de responder a questões que nada têm a ver com o aspecto 

relacional da escola e da sala de aula. Para isso, o professor precisa pensar a educação, pensar 

a quem serve, pensar sobre a concepção que adota para a sua prática diária em sala de aula e 

isso é uma aprendizagem ao longo da vida, com vistas ao seu desenvolvimento profissional 

provocado pela formação contínua e que, não deve acontecer apenas com os professores, mas 

sim, como todos os atores da educação.    

 

2.2 Modalidades de formação continuada no Brasil 

 

 Pensar a formação continuada como bem enfatiza Gatti (2003, p. 192), não é 

simplesmente tratar de informações e novos conteúdos, trabalhando a “racionalidade dos 

profissionais” de forma a produzir “mudanças em posturas e formas de agir”. Ressalta a 

autora que “programas que visam a inovações educacionais, aperfeiçoamentos, atualizações, 

tenham um entrelaçamento concreto com a ambiência psicossocial em que esses profissionais 

trabalham e vivem” (GATTI, 2003, p. 203). Ações de formação desconectadas da vivência do 

professor, do seu contexto e da sua realidade, na maioria das vezes, não promovem mudanças 

na ação do professor, justamente por não fazerem sentido para ele. Frequentam dois espaços 

distintos e paralelos, o espaço da sua própria sala de aula e o espaço da formação que, 

parecem nunca coincidir. 

 A pesquisa de Davis et. al. (2012, p. 9), traz à luz algumas modalidades de formação 

continuada e quais têm sido suas contribuições para o desenvolvimento profissional dos 

docentes e para a melhoria da qualidade do ensino no Brasil. Para tanto, verificaram como o 

processo de formação tem ocorrido em algumas secretarias estaduais e municipais de 

educação, pondo foco nos fatores geradores da formação, nos processos de implementação, 
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nos acompanhamentos e nos apoios dados à prática pedagógica, nas modalidades mais 

frequentes, na presença ou ausência de processos de monitoramento e avaliação. 

 Segundo as autoras, os estudos se dividem em duas abordagens principais, uma que 

põe foco no professor e outra com o foco na equipe pedagógica composta pelo diretor, 

coordenador e corpo docente.  

 A abordagem que foca a figura do professor faz alusão à qualificação em termos éticos 

e políticos; à formação inicial aligeirada e ao atendimento aos ciclos da vida profissional.  

Em relação à concepção que aborda os aspectos éticos e políticos as autoras se apoiam 

em Hargreaves (1995), que afirma ser central à formação docente identificar os propósitos e 

as razões demandados pela sociedade, bem como, o sentido que se atribui ao ato de ensinar. 

Considerar que o desenvolvimento docente e seus prismas pessoal e profissional sejam 

atendidos pela formação seja individual ou continuada, impera conhecer e considerar também 

as metas e os objetivos escolhidos pelos próprios professores, aspectos negligenciados pelos 

cursos de formação.   

 Salientam as autoras que, Hargreaves (1995), afirma serem inócuas as formações que 

desconhecem o porquê e para quem se ensina. Nesse sentido, o autor admite haver outras 

dimensões na prática do professor, além da técnica, como o aspecto emocional somado à ética 

e à política. Portanto, sugere considerar os alunos, seu bem estar, sua aprendizagem, seu 

desenvolvimento e ao mesmo tempo refletir sobre a própria formação, a profissão e a escola. 

Sobre o aspecto emocional as autoras comentam: 

  

[...] recuperar a alegria de ensinar e aprender, a surpresa diante do novo, a 

satisfação por conseguir enfrentar novos desafios e por superar conflitos, 

sentimentos que forma, aparentemente, excluídos da escola, deixando em 

seu lugar a angústia, a ansiedade e a frustração. [...] Nessa ótica a formação 

continuada deve permitir que se viva, na profissão, uma experiência 

prazerosa, valorizada por permitir tanto desvendar novas formas de ser, 

pensar e sentir como a construção de projetos coletivos éticos para o mundo 

em que se vive (DAVIS et.al., 2012, p. 13). 

 

Para a melhoria do ensino, somente atender ao aspecto técnico é não considerar nem a 

pessoa do docente e nem a pessoa do aluno, muito menos o contexto em que vivem ambos os 

atores. Pensar que na escola também se vivam emoções positivas é admitir o bem-estar de 
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professores e alunos, como conjunto integrado que contribui para o desenvolvimento contínuo 

tanto de ambos, num clima favorável entre o relacionamento interpessoal e a aprendizagem.  

 Uma segunda proposta, ainda tendo o professor como sujeito, focaliza a formação 

inicial como deficitária e tende a propor uma formação continuada que supra tais fragilidades. 

Enxerga o professor com habilidades e competências insuficientes, portanto, incapaz de 

reconhecer as próprias necessidades da profissão. Desta forma, não são consultados sobre o 

que precisam ou almejam na formação e passam a ser expectadores de formações definidas 

por outras instâncias hierárquicas que, por conseguinte, também desconsideram suas 

especificidades locais subjugando os docentes a uma formação padrão que continua a não 

atingir as necessidades dos docentes. Como afirmam Davis et.al.(2012), esse tipo de formação 

persiste calcada no argumento forte da formação inicial frágil.  

 A abordagem que considera o ciclo da carreira do professor é o terceiro exemplo da 

formação centrada no docente. Está relacionada ao percurso profissional do professor e na 

busca pela superação de desafios, em novos conhecimentos e mudanças. Entende que 

conhecer e identificar as necessidades peculiares de cada estágio da profissão colabora para 

pensar formações que, de fato, estão mais cientes da demanda dos docentes, visem um caráter 

mais personalizado e, portanto, capaz de oferecer apoio ao enfrentamento dos problemas 

característicos de cada etapa da profissão.  Atendendo de modo específico professores 

iniciantes e experientes, suas respectivas agruras, estados de desânimo, apatia, baixa 

autoestima desencadeiam nos docentes mudanças subjetivas que podem interferir no seu 

desenvolvimento pessoal e profissional (DAVIS et al., 2003).  A crítica das autoras à 

abordagem de formação centrada no professor assenta-se sobre a não valorização das trocas 

entre os professores, não colaborando para modificar a cultura dos professores.   

 Sobre a abordagem de formação continuada centrada no desenvolvimento das equipes 

pedagógicas e das escolas, apontam duas tendências. Uma centrada na figura do coordenador 

pedagógico e outra que entende ser a escola u lócus de formação continuada e permanente.  

Para a primeira tendência, que aponta o coordenador pedagógico como responsável 

pela formação, Davis et. al. (2012, p. 15), recorrem aos estudos de Christov (2007) e Placco, 

Almeida (2003), “que atribuem ao coordenador pedagógico um papel central: o de articulador 

das ações formativas na escola, as quais devem promover o desenvolvimento da equipe 

pedagógica (e não apenas do professor)”. Destarte, atribui-se ao coordenador pedagógico o 

compromisso de garantir boa qualidade ao processo de ensino oferecido pelas escolas, via 

monitoramento e formação continuada de professores. Entretanto, nem sempre o coordenador 
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pedagógico consegue atender às reais necessidades da escola, ora porque têm de ser 

implantados projetos ou programas de governo ora porque a cultura docente não legitima as 

propostas que lhes sugere. Duas situações ilustram este cenário, uma diz respeito à perda da 

oportunidade de um trabalho coletivo que fica subordinado por determinações políticas e 

outra que, mesmo quando eleito pelos pares, o coordenador pedagógico não consegue a 

hegemonia dos professores sofrendo boicote dos professores que não o aceitam na função.  

 A tendência que legitima a escola como lócus de formação, considera importante a 

participação dos professores desde o planejamento, a execução e a avaliação. Adota a 

perspectiva colaborativa, em que as ações de formação são realizadas no coletivo. Permite que 

os docentes decidam, em conjunto, o tipo de formação que desejam, seus objetivos e o modo 

de implantação. Essa tendência, segundo Davis et. al. (2003), vislumbra a colaboração entre 

os pares, discussões sobre a profissão docente, experimentação didática, novas estratégias de 

ensino, bem como, uma prática docente mais eficiente e organizada. 

 Trabalhar com o coletivo da escola implica planejar, por em prática, acompanhar e 

avaliar as prováveis mudanças que serão desencadeadas na atuação profissional de todos os 

envolvidos. Além disso, os professores também precisam medir o efeito dessas mudanças na 

escola, compreendendo que há momentos e movimentos de concordância e de discordância 

que precisam ser geridos até que se encontre o equilíbrio novamente. É preciso salientar, no 

entanto, que este tipo de formação colaborativa ainda não está plenamente desenvolvido, 

necessitando de apoio tanto por parte das políticas públicas quanto dos pesquisadores.  

Ressaltam Davis et. al. (2003), que, ainda há uma gama de assuntos a serem abordados 

em programas de formação de professores que vão desde a sala de aula até assuntos mais 

amplos como economia, política e sociedade, o que demonstra que a formação de professores 

compreende “uma pluralidade de vozes que, com base em distintas ideologias, defendem 

modelos que privilegiam aspectos muito diversos da profissão, descortinando cenários 

alternativos de formação profissional” (p. 18).  Tudo isso mostra que ainda há muito o que 

conversar, pensar e descobrir sobre a formação de professores e que o desenvolvimento 

profissional por ela provocado não pode estar limitado pelo domínio pessoal, a modificação e 

o desenvolvimento profissional devem acontecer na escola, com todos os envolvidos de modo 

a alterar também a cultura da escola.  
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2.3 Formação continuada e desenvolvimento profissional  

 

O conceito de desenvolvimento profissional é complexo e abrangente, entende-se que 

se trata de um processo contínuo, ao longo da vida, capaz de abarcar a formação inicial e a 

formação em exercício nos diversos períodos da carreira profissional, que procura estimular 

as capacidades criativas e reflexivas sobre a prática do professor a fim de que reverbere na 

aprendizagem dos alunos. Sob a perspectiva de Day (2001, p. 20-21): 

 

O desenvolvimento profissional envolve todas as experiências espontâneas 

de aprendizagem e as atividades conscientes planificadas, realizadas para 

benefício, directo ou indirecto, do indivíduo, do grupo ou da escola e que 

contribuem, através destes, para a qualidade da educação na sala de aula. É o 

processo através do qual professores, enquanto agentes de mudança, reveem, 

renovam e ampliam, individual e coletivamente, o seu compromisso com os 

propósitos morais do ensino, adquirem e desenvolvem, de forma crítica, 

juntamente com as crianças, jovens e colegas, o conhecimento, as destrezas e 

a inteligência emocional, essenciais para uma reflexão, planificação e prática 

profissionais eficazes, em cada uma das fases das suas vidas profissionais.  

    

Abrangente e complexa a definição feita pelo autor revela todos os prismas capazes de 

provocar mudanças no comportamento do professor, sejam elas de natureza cognitiva, 

relacional ou emocional e, não limita o desenvolvimento profissional docente à formação. 

Neste sentido, Imbernón (2010), parte da premissa que o desenvolvimento profissional 

docente envolve o desenvolvimento pedagógico, cognitivo, teórico e a compreensão de si 

mesmo, antes, porém, está subordinado à situação profissional que colabora ou impede o 

desenvolvimento da sua carreira. Sobre os aspectos que influenciam o desenvolvimento 

profissional, Imbernón (2010), aponta que o salário, o mercado de trabalho, o clima de 

trabalho nas escolas, a promoção na profissão, as estruturas hierárquicas, a carreira docente e 

a formação permanente realizada ao longo da vida profissional. E conclui que embora a 

formação seja um elemento importante para o desenvolvimento profissional, “não é o único e 

talvez não seja o decisivo”. (IMBERNÓN, 2010, p. 46).     

Considera, o autor que, o professor não pode limitar-se a refletir somente sobre a sua 

prática docente, deve ultrapassar as paredes da instituição com o propósito de analisar de 

maneira mais ampla, quais são os objetivos e interesses implícitos na educação, na realidade 

social e para que isso ocorra, a formação continuada deveria renovar-se numa proposta que 
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considerasse o meio, o grupo, a instituição, a comunidade, as bases implícitas, as decisões e 

atitudes dos professores.  

Tem-se assim, que introduzir ao conceito de desenvolvimento profissional, o coletivo, 

o que significa, de acordo com Imbernón (2010), importar-se com o desenvolvimento 

profissional de todo o pessoal que trabalha em uma mesma instituição de ensino no sentido de 

que ao estarem integrados, são capazes de melhorar tanto a situação de trabalho quanto o 

conhecimento profissional, incluindo-se também, as habilidades e atitudes dos profissionais. 

Estariam incluídos a equipe gestora, os professores e o pessoal não docente.   

Ao levar em conta que o desenvolvimento profissional acontece ao longo da vida e 

num processo de integração e não de isolamento, o autor destaca cinco grande eixos na 

formação permanente.: 

1 – a reflexão prático-teórica sobre a própria prática, capacidade do professor gerar 

conhecimento pedagógico por meio da prática educativa. 

2 – a troca de experiências entre iguais para tornar possível a atualização em todos os 

campos de intervenção educativa e aumentar a comunicação entre os professores. 

3 – a união da formação a um projeto de trabalho. 

4 – a formação como estímulo crítico ante práticas profissionais como hierarquia, o 

sexismo, a proletarização, o individualismo, o pouco prestígio, etc... e práticas 

sociais como a exclusão, a intolerância, etc... 

5 – o desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o trabalho 

conjunto para transformar essa prática. Possibilitar a passagem da experiência de 

inovação (isolada e individual) à inovação institucional (IMBERNÓN, 2010, p. 

50-51). 

Os eixos propostos pelo autor mostram o quão exigente é o trabalho da formação de 

professores de modo a construir seu desenvolvimento profissional, implica clareza do 

conceito, planejamento e objetivo comum a todos os envolvidos desde o governo até o 

professor em sua prática em sala de aula. O envolvimento teórico-prático que, por muitas 

vezes, estão desconexos, o professor vive a prática, mas a teoria que se lhe apresentam nas 

formações estão cindidas sem que ele consiga estabelecer uma relação entre elas, este é um 

ponto importante.  
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A oportunidade de poder haver espaços para a troca entre os pares, reivindicado pelos 

professores, esse espaço poderia ser, dentro da própria escola, o que em muitas redes é 

caracterizado pelo HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo), mas que na prática é 

subutilizado por falta de liderança ou interesse da equipe gestora e pelos próprios professores 

quando não criam vínculo e nem estabelecem relações de confiança com seus pares a ponto de 

exporem no coletivo suas fraquezas. Ficam juntos fisicamente e continuam isolados 

profissionalmente.    

Os espaços e programas de formação também poderiam suscitar discussões e análises 

críticas dos professores, de maneira a posicioná-los num debate sobre assuntos que 

interpenetram a sua prática e a sua convivência com os alunos, colocando em pauta assuntos, 

tais como, o preconceito, a violência, o próprio isolamento, a exclusão. Muitas vezes, atolados 

em sua dinâmica da prática, sequer param para pensar sobre determinados temas que abarcam 

a diversidade da escola, vivem na diversidade e podem “não discutir” sobre ela.  Assuntos e 

espaço de discussão de problemas comuns à escola podem ter papel transformador da 

realidade, gerar engajamento de todo o pessoal da escola e não só dos professores, 

planejamento de projetos que envolvam um número maior possível de integrantes de modo a 

disseminar ações conjuntas.  

Portanto, assim como Wallon, em Almeida (2002), Canário (1997), Imbernón (2010), 

apontam que o meio, no caso a escola, e o grupo de professores, alunos, equipe gestora e 

funcionários possibilitam situações que podem promover oportunidade de troca, revisão, 

renovação, discussão, antagonismo. Toda essa provocação de saberes, reflexão, movimento 

dentro de si e da escola, fica bem sintetizada na afirmação de Gatti (2009, p. 98): 

 

Esse desenvolvimento profissional parece, nos tempos atuais, configurar-se 

com condições que vão além das competências operativas e técnicas, aspecto 

muito enfatizado nos últimos anos, para configurar-se como uma integração 

de modos de agir e pensar, implicando um saber que inclui a mobilização de 

conhecimentos e métodos de trabalho, como também a mobilização de 

intenções, valores individuais e grupais, da cultura da escola; inclui 

confrontar ideias, crenças, práticas, rotinas, objetivos e papéis, no contexto 

do agir cotidiano, com seus alunos, colegas, gestores, na busca de melhor 

formar as crianças e jovens, e a si mesma.   

 

Essas relações que constituem e dão apoio ao desenvolvimento profissional, implicam 

reflexão sobre propósitos e práticas, valores e contextos sociais dos quais fazem parte. Como 

afirma Day (2001, p. 83): 
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[...] a abertura e o feedback, fundamentais para a reflexão, são processos de 

aprendizagem que não só desafiam as competências emocionais e cognitivas 

dos professores, como também os valores pessoais e profissionais que lhes 

estão subjacentes e que constituem o centro da prática profissional.   

  

Terreno vasto, a formação de professores e, por ser vasto, é necessária cautela para que 

não se perca o foco, como bem pondera André (2010, p. 176), é preciso “estar atentos ao fato 

de que esse conceito e muito abrangente, o que pode levar a uma diluição do objeto. Há um 

risco de fomentar a dispersão dos estudos em lugar de delimitá-los. Daí a necessidade de 

clarearmos muito bem o conceito”. A autora reúne os principais elementos concluindo que a 

formação docente é um processo ao longo de toda a vida e, portanto, um processo de contínuo 

desenvolvimento profissional.    

A partir dessas conclusões e entendendo que a continuação e consolidação da 

aprendizagem, como aponta Gouveia (2012, p. 41), “acontece no meio da problemática, na 

experimentação de sucessos e fracassos, na prática de ensino refletida e dialogada”, não 

podemos deixar de levar em conta as especificidades dos professores que estão iniciando suas 

carreiras.  

 

2.4 Pesquisas correlacionadas  

 

Foram consultadas dissertações e teses com temas correlatos a fim de ampliar a 

reflexão sobre a formação continuada de professores em redes de ensino e sobre o trabalho 

com professores iniciantes, objeto desta pesquisa. A consulta ao Banco de Teses e 

Dissertações da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 

resultou em inúmeras pesquisas sobre a Formação Continuada a partir de uma consulta cujo 

recorte temporal iniciou em 2006. Com relação ao tema dos professores iniciantes, este tem 

sido mais recorrente de 2010 em diante, quando pesquisas e artigos tem se pronunciado 

quanto às experiências de iniciantes em diferentes áreas como professores iniciantes em 

Química, em Geografia, em Matemática.  

 Para enriquecer e aprofundar mais o tema da formação continuada foram selecionadas 

pesquisas que se mostraram significativas e contributivas.   
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A dissertação de Gouveia (2012), intitulada Formação dos coordenadores 

pedagógicos em Boa Vista do Tupim/BA: uma experiência colaborativa, o fio por trás 

das missangas, embora tenha foco no coordenador pedagógico, se aproxima deste trabalho 

sob duas perspectivas, a primeira, por tratar-se de experiência bem sucedida na formação de 

professores em cidade do interior de um estado nordestino, a segunda, por evidenciar que a 

formação continuada, engajada, leva a melhores resultados de aprendizagem dos alunos, no 

caso desse trabalho, mais especificamente, a leitura. A autora relata que participou da 

formação de formadores em 107 municípios, e que um rol tão grande apresenta diferentes 

condições sociais, materiais, estruturais, históricas e geográficas e que, embora apresentem 

desejo de melhoria, nem todas as redes obtém êxito na formação continuada. Destaca, 

portanto, o trabalho realizado na rede em Boa Vista do Tupim, município baiano, inquietada 

pelas seguintes questões:  

1- Quais foram as principais ações da Secretaria Municipal de Educação de Boa 

Vista do Tupim que contribuíram para a construção do papel formador do 

coordenador pedagógico? 

2- Quais as principais necessidades formativas dos coordenadores durante o processo 

de constituição de seu papel de formador dentro da escola? 

3- Como os formadores contribuíram para construir a rede colaborativa de 

formação? 

O trabalho revela a dimensão política na formação, a vontade da SEMED, o 

engajamento na formação dos coordenadores e destes na formação de redes colaborativas nas 

escolas. Traz uma descrição sobre o processo de formação realizado no município, ressalta 

que a melhoria da qualidade da escola pública não resulta de ações isoladas, mas sim, de um 

conjunto de ações interligadas, envolvendo os diversos atores que compõem o quadro 

educativo.  Considera os coordenadores como corresponsáveis pela qualidade dos resultados 

da aprendizagem dos alunos, uma vez que são formadores dos professores e recebem apoio 

institucional e político das equipes técnicas da Secretaria em parceria com o Instituto 

Chapada. De acordo com Gouveia (2012), a viabilização do processo deu-se: a) pelo apoio 

político que favoreceu a estrutura da formação; b) a efetivação de uma rede colaborativa de 

corresponsáveis pela qualidade da aprendizagem dos alunos; c) por contar com o apoio 

técnico oferecido pelo Instituto Chapada; d) construir uma formação centrada na escola; e) 

rotina organizada que garantiu diferentes momentos de formação; e, f) por ter um conjunto de 

pessoas que se dedicam, se envolvem e se comprometem com a melhoria do ensino público.  
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A corresponsabilidade no trabalho da formação de professores foi um dos fatores 

também destacados nessa pesquisa, situando as ações articuladas entre a vontade política e o 

fazer pedagógico acompanhado pelos coordenadores e concretizado pelos professores 

resultando na aprendizagem dos alunos. 

 Outra dissertação que permite aderência a essa pesquisa, foi a de Gabardo (2012), 

intitulada O início da docência no Ensino Fundamental da rede municipal de 

Joinville/SC, por dar voz aos professores iniciantes da rede municipal e evidenciar suas 

necessidades de início de carreira.  Pesquisa do tipo survey, colheu questionário de 103 

professores do Ensino Fundamental de Joinville e realizou entrevista com a Secretária 

Municipal de Ensino, tendo como pontos para a reflexão: a) o acolhimento dos professores 

iniciantes na Rede Municipal de Ensino; b) quem recepciona e acompanha os professores 

iniciantes; c) as ações de recepção e acompanhamento a esses profissionais; d) a existência de 

programas ou políticas de reconhecimento de que os professores principiantes precisam de 

apoio quando iniciam sua atividade profissional; e) a formação continuada específica aos 

professores iniciantes. 

Os professores iniciantes apontaram a necessidade de valorização de seu trabalho 

pelos alunos, pela família, pelos gestores, pelos pares de profissão e pela comunidade.  

Salientaram que tanto a escola quanto a Secretaria Municipal de Educação, precisariam 

esclarecer melhor as orientações da rede quanto à matriz curricular e à condução do trabalho 

pedagógico, e que lhes fossem criadas situações de troca de experiências com os seus pares. A 

pesquisa também revelou que, para muitos professores pesquisados, o período inicial da 

carreira transcorreu tranquilamente, e que, embora reconheçam o “choque com a realidade” e 

os desafios dessa fase, consideram o início da carreira como um momento de descobertas e de 

intensas aprendizagens.  

Apontou algumas reivindicações dos professores iniciantes de Joinville/SC, que 

sugerem seja mais bem atendida a sua acolhida na escola e que haja acompanhamento na 

Rede Municipal de Ensino durante o início da carreira planejando formações continuadas que 

atendam a inserção na rede. Neste contexto, os professores iniciantes afirmaram buscar nos 

seus colegas de profissão e antigos professores um referencial para a sua prática docente, 

dentre os quais estão os gestores, supervisores, orientadores e os antigos professores, 

principalmente, os da graduação. A pesquisa também destacou que se faz necessária uma 

comunicação bem feita entre a escola e o professor iniciante a fim de refletirem sobre as 
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dificuldades e necessidades específicas do início da carreira e que seja oferecido apoio 

adequado a esse profissional. 

Ouvir os professores iniciantes e atende-los em suas expectativas, necessidades de 

formação e de orientações quanto ao trabalho da rede, também aparecem no caso de Sobral, 

mas ao contrário, a Secretaria Municipal de Educação procura oferecer aos iniciantes 

atendimento aos aspectos questionados e apontados por Gabardo (2012).    

Outra pesquisa importante foi a tese de Damasceno (2010), O trabalho docente no 

movimento de reformas educacionais no Estado do Acre, que dá voz aos professores da 

rede estadual de ensino e aponta fatores que construíram ao longo de 10 anos a melhoria na 

qualidade da aprendizagem dos alunos. A autora faz um recorte temporal de 10 anos, no 

período de 1999-2009, na rede pública estadual de ensino do Estado do Acre, pesquisando o 

movimento das reformas educacionais implantadas durante essa década e sua influência na 

melhoria dos resultados da aprendizagem dos alunos. Também do tipo survey, a pesquisa teve 

como sujeitos 240 professores da rede estadual de ensino complementado por entrevista com 

oito professores dessa mesma rede.  

A pesquisa apontou que a Secretaria de Educação Estadual primou por assegurar a 

gestão para a qualidade de educação e para tanto se valeu de uma combinação de vários 

fatores concretizados em políticas públicas, dos quais ressaltou: a) o estabelecimento de um 

novo modelo de gestão educacional; b) reestruturação da organização escolar e redefinição 

das funções dos profissionais que atuam nas escolas; c) ampliação do acesso, da permanência 

e o aumento do sucesso dos alunos na escola; d) a constituição de um padrão arquitetônico 

com modelos específicos para as escolas urbanas, rurais e indígenas, além de garantir acesso 

ao ensino superior aos professores, instituir um plano de carreira com progressão assegurada a 

cada três anos e fixar um piso salarial aos professores.   

Discutiu a cultura do desempenho, da performatividade, da accountability e da 

intensificação do trabalho docente e concluiu que o Estado do Acre adotou de forma 

equilibrada e híbrida, propostas de perspectiva emancipatória com perspectiva de orientação 

gerencial, ou seja, associou a formação de professores a um controle sobre a prática docente 

que resultaria em bons resultados dos alunos. A autora concluiu que a formação continuada 

dos professores exerceu mudanças significativas no trabalho docente, que passou a ser mais 

exigido e este, por sua vez, provocou avanços no desempenho dos alunos com melhoria dos 

indicadores nos exames nacionais.  
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Quanto à autonomia docente, os dados da pesquisa revelaram que, apesar dos 

professores sentirem controle sobre a definição de regras de comportamentos e convivências 

em sala de aula e uso do tempo de aprendizagem, a maioria deles está satisfeita com o grau de 

autonomia que possui, não reivindicando maior autonomia, ainda que uma grande parte tenha 

respondido “não ter maior poder de decisão em seu trabalho” (p. 301). Segundo Damasceno 

(2010, p. 301), os professores entrevistados “já perceberam que quanto maior for a autonomia, 

maiores serão as responsabilidades assumidas por eles, o que explica o grau de satisfação 

manifestado”. Continua ressaltando que “[...] a maioria não deseja maior autonomia, pelo 

menos no que se refere às questões sobre “o quê ensinar” e sobre “como ensinar””.   

A autora conclui o trabalho fazendo uma crítica ao tipo de trabalho docente 

condicionado aos índices, por limitá-lo ao controle da qualidade que o compara e expõe, com 

medidas de produtividade e eficiência, além de restringi-lo aos campos do Português e da 

Matemática, perdendo a visão de formação “de cidadãos capazes de lutar por um mundo mais 

justo” (p. 301), entretanto, ressalta também que, considera positiva a busca dos docentes por 

melhores resultados de aprendizagem dos seus alunos.  

Estrutura de reforma semelhante foi empregada no município de Sobral que, também 

teve os índices de aprendizagem nas avaliações nacionais e estaduais elevados. Adotou uma 

postura também híbrida entre a formação dos atores da escola: de professores, coordenadores 

e gestores; a reestruturação da gestão da qualidade da educação e da escola; sob uma política 

de busca por resultados do trabalho docente. As congruências dos trabalhos serão 

apresentadas na análise dos dados.   

Outra pesquisa importante foi a de Papi (2011) também sobre professores iniciantes, 

Professoras iniciantes bem-sucedidas: um estudo sobre seu desenvolvimento 

profissional, em que a autora realiza um estudo de caso tendo como foco o desenvolvimento 

profissional docente de duas professoras iniciantes na rede municipal de ensino, atuantes nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, consideradas bem-sucedidas.  

Por considerar o início da docência um período da profissão substancialmente 

diferente dos demais, em que o professor, sujeito aprendente, se aproxima tanto de “fatores 

pessoais quanto de fatores e aspectos profissionais e estrutural-organizacionais com os quais 

se defronta o professor” (p. 14), realiza um levantamento bibliográfico de trabalhos realizados 

sobre o tema dos professores iniciantes.  
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Investigou a partir da prática, a inserção de ambas as professoras a fim de identificar e 

apontar necessidades e possibilidades formativas de professores iniciantes, neste caso, bem-

sucedidas. Por meio de grupo focal, entrevistas semi-estruturadas e observação participante, a 

autora selecionou entre vários candidatos, os iniciantes considerados por seus gestores como 

bem-sucedidos. 

Percebeu que o campo da prática foi revelador e contribuiu para a compreensão da 

forma como essas professoras se constituem profissionalmente, sujeitas a condicionantes do 

momento histórico profissional vivido por elas. A autora estabeleceu quatro eixos 

interdependentes: o eixo da formação profissional, o dos aspectos da dinâmica da organização 

pedagógica da escola, o eixo dos desafios da prática pedagógica e o último, como sendo o 

eixo das politicas de descentralização. Ao longo do processo de tornarem-se professoras, 

ambas as docentes, cada uma a seu modo, ora atendem às exigências que lhes são impostas 

pelos condicionantes da profissão, ora rompem com esse atendimento, numa ação embrionária 

de autonomia e posicionamento profissional.  

A partir desses movimentos profissionais, a pesquisa permitiu reconhecer a evocação 

de que a “colaboração, o desenvolvimento do coletivo da escola, a reflexão individual e 

coletiva sobre a prática pedagógica, a aprendizagem com os pares, um projeto de formação 

específico para a etapa profissional em que se encontram” (p. 277), são aspectos que 

interferem no seu processo do desenvolvimento profissional docente.  

Isto posto, a autora destaca que seus achados podem contribuir para uma Proposta de 

Desenvolvimento Profissional institucional para professores iniciantes, que tenha a 

articulação entre a teoria e a prática como eixo central, bem como, conhecer a constituição do 

desenvolvimento profissional de professores iniciantes não considerados por seus gestores e 

pela SEMED, como professores bem-sucedidos.  

A pesquisa de Parente (2012), denominada A formação continuada e a qualificação 

profissional dos professores de Sobral/CE: múltiplos olhares propôs um estudo sobre a 

formação continuada dos professores do ensino médio nas escolas estaduais do município, a 

fim de verificar se as propostas curricular, pedagógica e metodológica desses cursos de 

formação favoreceram a competência profissional dos professores, em razão de a Secretaria 

de Educação do Estado do Ceará haver programado, em 2010, alguns cursos de formação 

continuada para os professores do ensino médio, que se considerava, traria propostas 

inovadoras para a prática de sala de aula. Foram planejadas pela SEDUC-CE e desenvolvidas 

na 6ª CREDE e escolas, com base na coleção Escola Aprendente, sendo registradas nos 
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planos de cursos, nos projetos de formação continuada dos professores, nas atas de reuniões, 

nas fichas de acompanhamento e nos relatórios avaliativos dos cursos. 

O campo de pesquisa enfatiza a realidade de 2010 de duas escolas estaduais do 

município de Sobral-CE, envolvendo dois diretores, dois coordenadores pedagógicos, 24 

professores de várias disciplinas do ensino médio onde 19 deles participaram dos cursos e 72 

alunos do ensino médio, abrangendo os três turnos. A pesquisadora constatou que nem 

sempre, os cursos de formação continuada trazem os efeitos esperados nos planejamentos 

educacionais sobre a prática docente, indicou a necessidade de incluir, nos projetos de 

formação docente, a participação dos professores, de acordo com sua área de atuação 

profissional. 

 Revelou algumas dificuldades no relacionamento entre a escola, a Secretaria de 

Educação do Estado do Ceará (SEDUC-CE) e a 6ª CREDE (Coordenadoria Regional de 

Desenvolvimento da Educação) em que o perfil do professor que pretendem formar é 

unificado sem considerar os contextos e as especificidades das escolas e dos professores e 

concluiu que ainda, precisa melhorar a interação e acompanhamento da realidade escolar e 

pedagógica do professor.   

As estratégias utilizadas para a formação continuada de professores em cursos de curta 

duração sem sequência lógica do planejamento pedagógico e da proposta curricular da escola 

esvaziam-se na prática escolar do dia a dia. 

A partir das percepções dos docentes, núcleos gestores e alunos acerca da qualidade do 

curso de formação continuada dos professores do ensino médio da rede estadual de ensino em 

Sobral-CE por meio de questionários com perguntas fechadas aplicados aos núcleos gestores, 

professores e alunos, bem como, análise documental das propostas curricular, pedagógica e 

metodológica dos cursos de formação continuada do professor. São muitas ideologias 

documentadas, entretanto, é preciso conhecer o processo de desenvolvimento de todas as 

ações e programas propostos na formação do professor.  

Identificou também, a falta de interesse de alguns professores em relação aos 

documentos oficiais que tratam dos fundamentos da educação, da organização do trabalho 

pedagógico - projetos políticos pedagógicos da escola e das propostas curriculares; além da 

falta de hábito de leitura.  

Sob o olhar dos professores há falta de contextualização na formação docente, 

afirmam que a formação continuada prioriza a melhoria dos indicadores educacionais, 
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reconhecendo como forma de promoção do professor, a premiação pela escola dependendo 

dos dados alcançados e que, portanto, a qualidade da formação docente é medida pelos 

resultados quantitativos da escola estipulado pela SEDUC-CE e não pela competência 

profissional. Sentem-se limitados pessoal e profissionalmente, por reconhecerem que a 

proposta de formação continuada que lhes é oferecida não atende suas reais necessidades para 

a melhoria do seu processo de profissionalização docente. Sugerem que haja o 

desenvolvimento de monitorias para acompanhamento das práticas docentes nas salas de aula, 

bem como, a disponibilidades de tempo para estudos individuais e coletivos por meio de 

várias fontes de pesquisa na escola.  

 Da mesma forma, os gestores percebem que a formação continuada do professor é 

planejada para atingir metas escolares, as quais acabam por limitar a função social da escola.  

Admitem que a SEDUC-CE não investe suficientemente em cursos que possam atender a 

todas as áreas temáticas dos professores, uma vez que alguns participam de cursos que não 

correspondem a sua área de atuação profissional na escola.  

 Sob o prisma dos alunos, a formação continuada do professor teve pouca interferência 

na sua competência profissional, posto que não identificaram mudanças diretas na prática 

docente de seus professores. Ignoram as informações referentes à formação do professor, 

embora reconheçam que a formação continuada do professor seja fator importante para a 

qualidade do ensino.   

Parente (2012) conclui afirmando que se faz necessária uma formação continuada que 

enxergue os professores e suas reais necessidades, a fim de que seja mais atraente aos olhos 

dos professores, mais efetiva em sua prática e que realmente consiga melhorar a relação 

ensino-aprendizagem entre alunos e professores que exerçam sua prática de modo competente 

e seguro, sem ter como meta apenas os resultados finais nos testes das avaliações externas.  

O próximo capítulo tratará da formação de professores iniciantes. 
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3 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES INICIANTES  

 

 

Tendo como objeto de estudo a formação continuada dos professores, neste capítulo, 

trataremos mais especificamente dos professores iniciantes, os problemas por eles enfrentados 

no início da carreira, algumas iniciativas de projetos que ocorrem ainda na formação inicial e 

que fortalecem a formação com a intenção de diminuir o impacto do início na docência, bem 

como, dos conhecimentos e habilidades que os professores devem ter ao iniciarem sua 

carreira docente.   

 

3.1 Problemas enfrentados pelos professores iniciantes 

 

É consensual o pensamento de que o início da carreira é um período marcante em 

qualquer profissão e com a docência não é diferente (ROMANOWSKI, MARTINS, 2010; 

REALI, TANCREDI, MIZUKAMI, 2008). As primeiras experiências na sala de aula servem 

como um teste para a continuidade ou desistência da profissão (LIMA et al., 2007). Dessa 

forma, desconsiderar o período em que os iniciantes assumem suas salas de aula tem se 

mostrado um grande equívoco. A preocupação com este período da profissão docente teve 

início quando muitos países tanto da Europa quanto das Américas perceberam quão difícil era 

atrair e manter na docência os melhores professores; dificuldade que aumentava em 

determinadas matérias do currículo e nas escolas menos favorecidas (OCDE, 2006; 

VAILLANT, 2006; MARCELO, 2011). 

O período da inserção profissional é, de acordo com Marcelo (2011), uma das etapas 

mais importantes, mas também a mais desatendida no processo de aprender a ensinar. Ter que 

atender às exigências de ensinar e aprender a ensinar ao mesmo tempo não é uma tarefa fácil, 

tampouco, quando se cobra da escola pública uma educação de qualidade.  

É preciso considerar que o professor iniciante se depara com um cenário bastante 

complexo quando chega à uma escola, precisa atingir objetivos, lidar com uma diversidade de 

alunos, com sentimentos e emoções, ter um bom discurso didático, dominar os conteúdos 

disciplinares e saber como transformá-los em pedagógicos de modo a atender às necessidades 

dos alunos, ter bom manejo de sala de aula, adaptar-se ao clima e à cultura da escola. 

(DARLING-HAMMOND E BARATZ-SNOWDEN, 2005; GATTI, 2012). O professor 
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iniciante ao assumir a sala de aula ingressa num universo demasiado complexo quer pelos 

objetivos a cumprir quer pela grande diversidade dos alunos, por ter que atender as suas 

próprias expectativas, às dos alunos, às dos pais, às do gestor, às dos pares. A essa gama de 

relações interpessoais, somem-se as questões de conteúdo disciplinar e práticas de cunho 

didático-pedagógico.    

Tem-se um profissional muitas vezes com uma formação inicial frágil, como apontam 

os estudos de Gatti e Barreto (2009) e Gatti e Nunes (2009), entretanto estão credenciados 

para o ingresso profissional. As instâncias políticas também têm enxergado tais fragilidades e 

emitido críticas à qualidade do ensino das instituições que formam professores, quer pela 

desvinculação entre teoria e prática, quer pela forte fragmentação dos conhecimentos, quer 

pela falta de vínculo com a escola básica. (GATTI, NUNES, 2009; MARCELO, VAILLANT, 

2009), a fim de incrementar a atenção ao período de inserção dos professores.  Aligeirou-se a 

formação inicial em quase todo o país, isto quando as licenciaturas não são o alvo mais 

frequente de cursos a distância, mas, infelizmente, o período de indução não tem sido o alvo 

das políticas de educação, pelo menos não no Brasil. (ROMANOWSKI, 2012; GATTI, 

BARRETO, ANDRÉ, 2011). Temos um quadro sofrível, nem boa formação inicial e muito 

menos política de inserção profissional.  

Considera-se o período da formação inicial como um passo importante do 

desenvolvimento profissional contínuo. O melhor momento para envolver o licenciando com 

o ensino, conscientizá-los sobre o compromisso da formação continuada, sobre o respeito ao 

direito que os alunos têm de aprender (MARCELO, VAILLANT, 2009). Todas essas 

necessidades deveriam ser abordadas nos cursos de licenciatura, quando o aluno deveria 

entrar em contato com a escola básica, atividade que fica restrita ao Estágio Curricular que 

nem sempre é cumprido a contento ou a projetos de extensão, que não abarcam todos os 

licenciandos.  

Sobre os processos de formação de professores iniciantes Nono e Mizukami (2006, p. 

384) contribuem afirmando que: 

   

[...] as pesquisas sobre professor principiante têm procurado caracterizar este 

período do desenvolvimento profissional docente, centrando-se no estudo do 

processo de aprender a ensinar durante os primeiros anos de ensino, 

buscando identificar e analisar problemas e preocupações específicos dos 

professores que iniciam a carreira, mudanças sofridas pelo professor ao 

passar de estudante a docente, papel da escola na aprendizagem profissional 

do iniciante. 
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Pesquisas desta natureza têm contribuído muito para evidenciar as especificidades dos 

problemas enfrentados pelos iniciantes, o que pode fundamentar teórica e empiricamente 

políticas que visam a atender as peculiaridades desta etapa da carreira.   

A preocupação com os problemas enfrentados pelos professores iniciantes foi alvo de 

pesquisas no Brasil, nas décadas de 60, 70 e 80, conforme aponta Gatti (2012). A autora faz 

referência a uma pesquisa do INEP/MEC, de 1976, realizada com 136 professores de 1ª a 4ª 

séries que, em síntese, trouxe os seguintes resultados sobre os professores em início de 

carreira: desconheciam instrumentos e técnicas adequadas para atender eficientemente as 

dificuldades dos alunos que demandavam diversificação de trabalho em sala de aula; não 

conheciam também aspectos fundamentais da Psicologia e da Metodologia; não apresentavam 

objetividade para avaliar seu próprio trabalho em sala de aula e transferiam boa parte da 

responsabilidade às famílias dos alunos; apresentavam problemas de ordem técnica em 

relação ao problema da alfabetização, pois propunham exercícios mecânicos que tornavam os 

alunos cada vez mais passivos.   

Tema silenciado por muitos anos - os professores iniciantes - volta a ser tratado a 

partir de estudos sobre a formação inicial e o trabalho docente por Mizukami e Reali, 2002; 

Montalvão e Mizukami, 2002; André, 2009; Gatti, 2010; Romanowski e Martins (2010); 

Gatti, Barreto, André, 2011; Romanowski, 2012; Papi, 2012.  

Contrastando as duas gamas de estudos realizados entre o período de 1965-2012, 

embora haja modificação na linguagem expressada entre as pesquisas, os assuntos continuam 

recorrentes apontando inadequação na formação inicial, fragilidade didático-pedagógica e de 

informação sobre os componentes curriculares, problema na seleção de atividades que 

atendam aos objetivos, problemas com a avaliação, dificuldade com o comportamento dos 

alunos – a questão da disciplina, a relação com a família, como despertar o interesse das 

crianças e adolescentes, como organizar planos de aula. Por conseguinte, emergem de maneira 

contundente, a falta de apoio pedagógico e de orientações no cotidiano da escola e, na maioria 

das vezes, os professores iniciantes, precisam recorrer a professores mais experientes na 

escola, ao coordenador pedagógico quando este cargo ou função existem, e ao material 

didático para compor exercícios.  

No início da carreira os professores iniciantes ficam expostos à sua falta de 

experiência, à inabilidade didático-metodológica, à introdução ao relacionamento com a 

comunidade escolar (GATTI, 2012). Deste modo, esse problema não é fruto da 

contemporaneidade, mas acompanha o ingresso dos professores sejam eles formados pelo 
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curso normal, ou atualmente, pela graduação; seja ingressando na escola elitista dos anos 60 e 

70 ou atualmente tendo que atender à diversidade dos alunos garantidos pela universalização 

do ensino. Entretanto, Cochran-Smith (2005) pondera as questões e problemas recorrentes da 

docência acrescentando que, mesmo sendo antigos, pois são questões e problemas que 

pertenceram a outra época e atualmente ressurgiram, possuem novo significado uma vez que a 

sociedade, a economia e a política se modificaram: 

   

[...] muitas das questões que orientaram o campo durante períodos 

particulares são periodicamente recicladas, reenfatizadas, relidas numa atual 

intersecção com pesquisa, prática e políticas de maneira que podem ou não 

parecerem diferentes de suas interações anteriores. Antigas questões nunca 

são “o mesmo” que antigas questões, sempre. Elas são instituídas como 

“novas” antigas questões porque possuem um significado diferente e um 

conjunto diferente de implicações quando são tecidas numa tapeçaria em 

tempos de mudanças políticas, sociais e econômicas (COCHRAN-SMITH, 

2000, p. 14).  

 

Evidentemente, ao se pesquisar esse tema nos anos 60 e 70, havia outra conjuntura 

política, social e econômica, muito diferente da atual. O momento atual requer que as 

questões sobre a docência considerem as questões que emergem no contexto escolar de hoje.  

Daí a necessidade de atendimento ao professor iniciante não apenas porque teve uma 

formação inicial frágil, e sim, porque as experiências docentes se dão após essa formação – no 

ingresso na profissão, na escola – e esse saber desenvolvido por meio dessas experiências 

docentes cotidianas compõem o desenvolvimento profissional desse iniciante.  

Nono e Mizukami (2006) salientam o cuidado que se deve ter com o período inicial da 

carreira docente ao analisar processos formativos de professores iniciantes tanto da Educação 

Infantil quanto dos anos iniciais do Ensino Fundamental.   

Embora sejam situações complementares, a formação inicial frágil irá interferir no 

início da docência que demanda atenção especial pela sua especificidade. Para tanto, está se 

falando de dois momentos distintos que exigem políticas distintas. A formação inicial requer 

maior rigor de supervisão, pois há cursos extremamente precários “jogando”, no mercado de 

trabalho, profissionais mal formados, consequência, entre outros aspectos, tanto da 

proliferação das IES quanto do aligeiramento do período de formação inicial. Há que se rever, 

via políticas públicas, tanto o tempo quanto a qualidade de formação. Por outro lado, o 

período de ingresso, requer acompanhamento próximo, acolhimento pedagógico e afetivo do 
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professor iniciante. Esta acolhida é, na maioria das vezes, realizada pelas escolas particulares 

em que o coordenador pedagógico, acompanha o trabalho do professor. Já nas redes públicas, 

o concurso público é a entrada e depois, o professor contará com a sorte de encontrar 

profissionais tais como: coordenador ou o próprio diretor e professores experientes que lhe 

apoiem. Do contrário, sofrerá as agruras de início de carreira apontadas por tantas pesquisas 

(MARCELO, 1999).  

Para Davis et. al. (2012), há variações nos modos de promover e pensar a formação 

dos professores, dentre eles, considerar os ciclos de vida profissional a fim de propor uma 

formação adequada à experiência do magistério do professor, seus interesses e necessidades. 

Portanto, considerar o momento do início da carreira e pensar uma formação adequada às suas 

necessidades é um modo de valorizar o professor e pensar na qualidade de ensino que 

promoverá aos seus alunos.  

A formação do professor iniciante deve atendê-lo nas suas especificidades, nas 

peculiaridades do momento, no amparo pedagógico constante, real, das circunstâncias que se 

mostram neste início. Portanto, como bem destaca Ávalos (2012) deve haver interesse em 

reconhecer a importância desse período de inserção profissional e suas peculiaridades, no 

sentido das políticas públicas apoiarem-no formalmente como já acontecem em alguns países 

tais como o Chile, Austrália e Inglaterra, políticas e processos de indução por meio de 

programas firmados que evidenciam efeitos sobre as condições de trabalho dos professores 

iniciantes, sobre seu bem-estar profissional, sobre o sentido da autoeficácia, bem como, a 

qualidade de sua prática e sua retenção nas escolas.   

Sobre o período inicial Beca e Cerda (2012) com base em Feiman-Nemser, aponta 

que:  

 

As condições em que começam a ensinar têm uma forte influência no nível 

de efetividade que um professor pretende alcançar e manter através dos anos, 

nas atitudes que dirigem seu comportamento docente inclusive depois de 

uma carreira de quarenta anos e também sobre sua decisão de seguir ou não 

seguir na docência (FEIMAN-NEMSER, et.al. apud BECA, CERDA 2012, 

p. 14). 

  

Neste sentido, revelando a importância da indução, e apontando as políticas de 

inserção à docência na América Latina, Vaillant (2009, p. 28) revela que “as chaves do êxito 

estão vinculadas a três fatores básicos: o recrutamento, a formação e o apoio ao trabalho dos 



51 

 

docentes na aula”.  A autora enfatiza que um dos grandes entraves para a política de educação 

na América Latina é a constante mudança dos Ministérios de Educação, gerando interrupções 

e descontinuidade, são desarticuladas não envolvendo a carreira, o desenvolvimento 

profissional e a avaliação. Sobre a iniciação à docência na América Latina, Vaillant (2009, p. 

36) afirma: 

 

As políticas integradas para a formação inicial e o desenvolvimento 

profissional docente devem prestar particular atenção aos dispositivos de 

apoio para aqueles que se iniciam na docência. Este não é o caso da América 

Latina onde a inserção à docência não é objeto de uma política tal como 

sugere o recente estudo (Marcelo Garcia, 2007) que encontrou escassos 

programas institucionalizados. A inserção “de fato” se produz mas são muito 

poucas as ocasiões em que a escola ou outras instituições desenvolvem 

programas específicos para professores iniciantes.  

 

 A autora evidencia (VAILLANT, 2009, p. 37-38) que no final dos anos 90, Cornejo 

(1999) identificou três experiências de inserção à docência, uma na Argentina sob a forma de 

“residencia de docentes”; uma no México que impulsionou a elaboração de recursos docentes 

na escola e uma no Chile com projeto de inserção profissional de recém-titulados. Entretanto, 

em estudos mais recentes, Marcelo Garcia (2007) revela que a situação não sofreu alteração 

nos últimos anos. 

No Brasil, algumas iniciativas de formação pré-serviço têm se mostrado eficazes 

(GATTI, BARRETO, ANDRÉ, 2011) valendo-se da relação e aproximação das esferas do 

governo juntamente com a universidade e a escola básica, como é o caso do PIBID – 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, criado pelo Decreto nº 07.219/2010, 

de abrangência nacional, subordinado à Capes, cuja finalidade é incentivar a iniciação à 

docência e qualificá-la, tendo em vista a melhoria da educação básica. No âmbito estadual há 

o PROFIR – Programa Especial de Formação de Professores da Zona Rural, que é um 

programa formativo de graduação, realizado nas férias dos professores, com duração de três 

meses ao ano, oferecido pelo governo do Acre em parceria com a Universidade Federal do 

Acre (UFAC) e as prefeituras municipais. Outro exemplo é o Estado do Espírito Santo que 

criou o Programa Bolsa Estágio Formação Docente, em parceria com IES públicas e privadas, 

para alunos serem acompanhados nas escolas por professores tutores de estágio, pedagogo 

efetivo ou contratado e o professor orientador da IES. Há ainda, no Estado de São Paulo, o 

Programa Bolsa Formação: Escola Pública e Universidade, que ficou conhecido como Bolsa 
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Alfabetização, parceria entre a SEE e as IES, alunos da graduação atuarão em salas de aula, 

em projetos de recuperação e apoio à aprendizagem, na rede estadual sob a supervisão de 

professores universitários.   

Embora se tratando de um contexto norte-americano e em outras circunstâncias, 

Cochran-Smith (2006) apoia a construção de programa pré-serviço em que, ao lado de 

professores experientes, os universitários reconheçam os contextos sociais, intelectuais e 

organizacionais para aprender a ensinar. Considera também o importante papel das 

universidades ao desempenhar a formação de professores e a responsabilidade da formação de 

professores para a sociedade.   

Ainda no Estado de São Paulo, iniciativas de duas universidades merecem destaque. A 

UNIFESP – campus de Guarulhos vem experimentando no Cômputo do Estágio Curricular a 

experiência da Residência Pedagógica que estabelece uma prática de imersão na escola 

adotando a observação, o planejamento e a execução de algumas atividades em sala de aula 

pelos licenciandos. E a UNESP, desde 1987, implantou em seus campi, projetos de 

articulação entre a universidade e a escola, “instalados com a função de elaboração de 

diagnóstico do sistema de ensino da região onde está inserida” (GATTI, BARRETO, 

ANDRÉ, 2011).  

 O que se percebe é que mesmo que a academia discuta e saliente a preocupação que se 

deve ter com os recém-ingressados na profissão, é preciso refletir também sobre a formação 

inicial e sobre os entraves políticos que dificultam o seu desenvolvimento. Enquanto políticas 

de indução não acontecem, os professores recém formados vão em busca de trabalho nas 

escolas, disputam vagas em concursos públicos e acabam ingressando quer na rede pública 

quer em escolas privadas e se veem em crise quando necessitam de uma série de 

conhecimentos, competências e habilidades que lhes são exigidas na prática profissional. 

 

3.2 O que os professores iniciantes precisam saber 

 

Ao ingressarem na escola os professores iniciantes se deparam com uma complexidade 

enorme de fatores que envolvem o fazer da sala de aula, para o que a formação inicial não os 

preparou suficientemente. Difícil também é preparar os professores iniciantes selecionando o 

que precisam saber e ser capazes de fazer. Segundo Mizukami et. al. (2002); Reali (2009); 
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Darling-Hammond
1
, Baratz-Snowden (2005), entre outros, não há um jeito certo ou único 

para se comportar, de maneira mais séria, menos risonha, mais simpática, mais reservada. Da 

mesma forma, há variações nas práticas que devem ser aprendidas pelos iniciantes.  

Aproximando os conhecimentos e habilidades de professores eficazes, as autoras 

delineiam três linhas gerais de conhecimento os quais os professores iniciantes devem 

dominar para serem bem sucedidos:  

 

- o conhecimento sobre como os aprendizes aprendem e se desenvolvem 

dentro dos contextos sociais; 

- entendimento da matéria e habilidades a serem ensinadas sob à luz de um 

propósito social de educação; 

- entendimento do ensino sob a luz do conteúdo e aprendizes a serem 

ensinados, informados pela avaliação, tendo como suporte um ambiente de 

sala de aula produtivo (DARLING-HAMMOND e BARATZ-SNOWDEN, 

2005, p. 5). 

 

 As autoras descrevem um conjunto das principais ideias, habilidades e disposições 

essenciais a serem adquiridas pelos professores iniciantes. Eles precisam saber sobre 

“aprendizagem, desenvolvimento humano, linguagem, currículo, matéria a ser ensinada, sobre 

como ensinar uma diversidade de alunos, sobre avaliação e gerenciamento de sala de aula” 

(DARLING-HAMMOND e BARATZ-SNOWDEN, 2005, p. 7). 

 Preocupam-se com a preparação inicial que os professores devem ter para serem 

capazes de ensinar no início de suas carreiras, bem como, continuar aprendendo no trabalho 

com seus colegas, reconhecendo que as habilidades mais sofisticadas de ensino serão 

desenvolvidas por meio de experiências ao longo de suas carreiras. Seguindo as três linhas 

gerais anunciadas acima, a primeira delas trata do conhecimento dos alunos e seu 

desenvolvimento no contexto social e a ela estão relacionados a aprendizagem, o 

desenvolvimento humano e a linguagem.  

  Quanto à aprendizagem, a autora ressalta que o passo mais importante é “entender 

como as crianças aprendem”. Para tanto, devem ser considerados: o aluno e sua concentração, 

interesse e percepção; o conhecimento, as habilidades e as atitudes que os professores querem 

que eles aprendam e como poderão ser organizados e transferidos para outras situações e 

                                                 
1
 As contribuições da autora para este trabalho foram extraídas de grandes pesquisas empíricas que se 

transformaram em relatórios e em livros. Embora toda a sua produção tenha sido realizada num contexto 

estadunidense, suas apreciações, informações e conceitos são pertinentes a todos os demais contextos, 

principalmente, ao brasileiro. 
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aprendizagem; a avaliação que revelará o quanto os alunos aprenderam, e seu feedback que 

poderá orientar o aprofundamento da aprendizagem; e, considerar o contexto cultural do 

aluno, uma vez que a aprendizagem  acontece dentro e fora da escola, de modo que os alunos 

possam realizar conexões entre ambos os espaços.   

 Os professores iniciantes também precisam ter compreensão sobre a natureza do saber 

ou do conhecimento, ou seja, entender que os alunos já possuem conhecimentos, crenças e 

experiências anteriores fora da escola e que o professor deve construir “pontes” entre tais 

conhecimentos e os novos conhecimentos por ele ensinados, incluindo também, novos 

encaminhamentos para possíveis conceitos equivocados ou de senso comum que os alunos 

podem apresentar. 

    Considerar e conhecer o processamento cognitivo dos alunos implica que os 

professores iniciantes saibam como os alunos percebem, processam e retém as informações, 

seja por período curto ou longo de tempo e como podem resgatá-las na memória quando 

necessário, além de associá-las a novas informações.  

É necessário que o professor iniciante também considere a metacognição, no sentido 

de ensinar os alunos a pensarem sobre o que entendem, sobre o que precisam aprender e de 

quais estratégias devem se valer a fim de adquirir as informações de que precisam.  

Outro ponto importante a ser considerado pelos professores iniciantes é a motivação, 

ou seja, conhecer o que estimula os alunos a se envolverem com as novas aprendizagens e 

continuarem se desenvolvendo. Implica saber que tipos de tarefas, exercícios e devolutivas 

mais estimulam seus esforços para continuarem a aprender. 

A aprendizagem também envolve conteúdo, avaliação e a interação em sala de aula. 

Quanto à seleção do conteúdo e como ele deve ser transmitido e construído pelos alunos, os 

professores devem ter conhecimento da estrutura da disciplina que irão ensinar, compreender 

como é organizada, quais são seus conceitos centrais, e como pode ser melhor compreendida 

pelos alunos.  Quanto à avaliação, saber construir e selecionar instrumentos de avaliação 

formal e informal, que possam evidenciar e orientar sobre o que os alunos já sabem e sobre o 

que ainda precisam aprender. Considerar as interações interpessoais em sala de aula de modo 

que os alunos possam aprender uns com os outros, trazendo as informações de fora da escola 

para dentro dela de forma a enriquecer o cabedal cultural dos diferentes alunos.  

Compreender o desenvolvimento humano implica conhecer como os alunos se 

desenvolvem física, social, emocional, cognitiva, moral e linguisticamente. A observação dos 
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alunos é uma boa ferramenta e permite conhecer as diferentes necessidades para o 

desenvolvimento de cada aluno. Ao tomar conhecimento de cada etapa ou estágio do 

desenvolvimento, bem como, da relação intrínseca e dialética que existe entre o 

desenvolvimento e a aprendizagem, e que ambos estão baseados no contexto cultural, isso 

também dará pistas ao professor sobre qual ou quais são as maneiras que os alunos aprendem 

e sobre como escolher, planejar e aplicar tarefas que sejam estimulantes à aprendizagem dos 

alunos.  

Do contrário, sem conhecer o desenvolvimento dos alunos, os professores correm o 

risco de não saber dosar o grau de dificuldade das atividades propostas, tornando-as 

inadequadas e desestimulando os alunos por serem fáceis ou difíceis demais. Conhecer as 

experiências culturais e domésticas dos alunos contribui para reduzir a ocorrência de falhas na 

comunicação e mal entendidos desnecessários ao processo de ensino e aprendizagem.  

No que se refere à linguagem, independente da disciplina ou do segmento que 

lecionem - da Educação Infantil ao Ensino Médio - os professores usam a linguagem de 

muitas formas em todas as suas atividades de ensino, ainda que, para a maioria dos 

professores de modo inconsciente.  

 

Professores usam a linguagem para chamar a atenção dos alunos, apresentar 

a informação, enfatizar pontos particulares, provocar discussões, elogiar, 

pressionar por melhores respostas, explicar, e, às vezes, reprimir. (...) Poucos 

notam as escolhas que fazem ao usar estratégias particulares para transmitir 

o conhecimento ou o tom da voz que utilizam (DARLING-HAMMOND, 

BARATZ-SNOWDEN, 2005, p.12).  

 

 Como instrumento do cotidiano, os professores não notam a estrutura da linguagem 

que utilizam diariamente, fazem uso automático da linguagem. Se esquecem  que, muitas 

crianças possuem linguagens diferentes à exigida pela escola quando estão no trato familiar, 

consequentemente, precisam ter seu repertório ampliado quando apresentam tais diferenças. 

Por outro lado, as crianças também precisam adaptar-se à linguagem exigida pela escola, 

quando falam, escrevem, discutem ideias, interpretam textos, individualmente ou em 

pequenos grupos.   

Darling-Hammond e Baratz-Snowden (2005), ressaltam que outro aspecto importante 

que o professor iniciante deve saber, corresponde ao conhecimento da matéria e os 

objetivos do currículo, o que vai exigir que o professor conheça a matéria que vai ensinar e 
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compreenda como deve organizar o currículo de modo a atender tanto às necessidades dos 

alunos quanto os objetivos de aprendizagem da escola. As autoras ressaltam que os 

professores precisam ter uma “visão curricular” que também considere “propostas sociais de 

educação em uma democracia – é necessário guiar decisões sobre o quê ensinar e por quê? 

Significa capacitar os professores a selecionar, adaptar e montar materiais e aula para que 

possam alcançar seus objetivos” (p. 16). Implica conhecer a matéria e seus objetivos e 

também os alunos e seu contexto de forma a atender a expectativa de aprendizagem destes.  

Ter clareza dos conceitos essenciais da matéria irá subsidiar os professores iniciantes 

para desenvolver e executar um planejamento coerente, com objetivos claros e bem 

representados nas atividades e experiências propostas, o que implica selecionar materiais e 

estratégias apropriados para o entendimento dos conceitos-chave pelos alunos. Pensar em 

incluir o uso de tecnologias que ajudem seus alunos a acessarem informações, a 

desenvolverem habilidades e ideias. Neste bojo, é importante considerar também, que todo o 

planejamento, seus objetivos e atividades propostas concorrem com o fator tempo, o que 

significa que o professor iniciante deve ter clareza da dosagem das atividades e do 

aprofundamento de cada uma delas.  Além disso, precisa estar consciente de sua 

“responsabilidade profissional para com os alunos e suas famílias, incluindo políticas 

relacionadas ao currículo, ensino e avaliação; os direitos dos alunos à aprendizagem, à 

proteção e ao bem estar”. (p. 16).  Refere-se ao papel político que o profissional deve assumir, 

afinal não está sozinho. A docência tem um caráter relacional forte, tanto com as pessoas 

quanto com a sua aprendizagem, e a escola é o espaço do encontro entre professores, alunos, 

equipe gestora, pais, conhecimento e currículo, expectativas, objetivos, ação e diversificado 

contexto cultural.   

 Mesmo com todos os pontos importantes levantados até aqui sobre as aprendizagens 

que os professores iniciantes precisam ter na sua formação inicial, as autoras não param por 

aqui. Levantam questões acerca do conhecimento do ensino, que corresponde à terceira das 

três áreas gerais do conhecimento, na qual estão envolvidos: o conhecimento do conteúdo 

pedagógico da matéria, o ensino para a diversidade de alunos, a avaliação e a gestão da sala 

de aula.  

 Quando as autoras falam sobre ensinar a matéria afirmam que, para isso, houve 

preparação e antecipação para a compreensão dos alunos antes do tempo, ou seja, 

planejamento, mas é preciso que os professores estejam preparados. Para ensinarem a matéria 

os professores precisam conhecer a fundo o conteúdo que será ensinado, bem como, “o 
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processo para aprender este conteúdo, a natureza do pensamento do aluno, seu raciocínio, 

compreensão e desempenho para a aprendizagem do conteúdo. Isto é a base do conhecimento 

pedagógico do conteúdo.” (p. 17). Daí, dizerem que o conhecimento particular que os 

professores devem ter para fazer o conteúdo acessível aos alunos é o conhecimento 

pedagógico do conteúdo.  

O conhecimento pedagógico do conteúdo é bastante complexo, implica ter 

entendimento flexível da matéria; pensar e propor aos alunos resoluções de problemas que os 

façam conhecer várias abordagens para solucioná-los; antecipar e responder a possíveis 

compreensões ou distorções de compreensão dos alunos em determinada matéria – equívocos 

conceituais e saber lidar com isso, de modo a resolvê-los; dar exemplos variados e 

representações chave que tornem o conteúdo mais acessível ao maior número possível de 

alunos, fazendo com que esses novos exemplos possam ser conectados às experiências ou 

conceitos que os alunos já tiveram ou possuem. Significa também considerar os 

procedimentos e habilidades mais acertados para desenvolver cada área diferente, como por 

exemplo: entender a estrutura da Matemática – trabalhar com lógica e resolução de 

problemas; para a História e demais áreas das Ciências Sociais – trabalhar com evidências e 

perspectivas; das Artes – trabalhar o significado e as linguagens da expressão artística; para as 

Ciências – experimentação.  

 As autoras lançam algumas questões sobre a matéria que os professores iniciantes 

deveriam ser capazes de responder: 

 Como definimos a matéria?  

 Quais são os diferentes propósitos de ensinar a matéria? Por que a matéria é importante 

para os alunos?  

 Qual é a compreensão e o desempenho dos alunos em relação à matéria?  

 Quais são os principais currículos disponíveis para ensinar a matéria?  

 Como professores podem avaliar a compreensão e a performance do aluno dentro de um 

domínio da matéria?  

 Quais são as práticas que caracterizam o ensino de um conteúdo em particular?  

 Quais representações, exemplos, e analogias são particularmente úteis em ajudar 

estudantes a apreender conceitos particulares ou ideias? (DARLING-HAMMOND e 

BARATZ-SNOWDEN, 2005, p. 20-21).  
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Todo esse questionamento sobre a matéria e seu tratamento pedagógico não são fáceis 

de serem adquiridos. Serão construídos também com a prática, com a experimentação da sala 

de aula, com alunos reais e não apenas por simulações ou estágios. Requerem atenção de um 

professor experiente, que dirá de um iniciante que além de conhecer a matéria e o trato 

pedagógico que deverá dar a ela, realizará esse trabalho junto a um grupo de alunos 

diversificados.   

 Trabalhar com um grupo diversificado de alunos significa cuidar do pedagógico, 

portanto, do processo de ensino e aprendizagem de alunos com backgrounds culturais 

diferentes. Com alunos diferentes, terão que conhecer melhor a comunidade em que estão 

inseridos, as famílias dos alunos e os alunos individualmente (seu tempo de concentração, 

interesse, tipos de comunicação e comportamento).   

 Em relação aos alunos de inclusão, para cada deficiência e suas condições atender às 

necessidades pedagógicas de forma distinta, adaptando atividades específicas (repertório de 

estratégias), quando estes apresentam deficiência auditiva, visual, motora, cognitiva, 

considerando seus tempos de aprendizagem diferentes, suas avaliações diferentes e suas 

rotinas diferenciadas buscando muitas vezes apoio nos familiares e tutores, a fim de dar o 

maior suporte à aprendizagem de todos os alunos. 

 Outro componente importante para o ensino e a aprendizagem dos alunos é a 

avaliação. A avaliação quando usada para descobrir o que os alunos entendem e como estão 

raciocinando sobre o conteúdo é uma ferramenta muito útil na orientação da aprendizagem 

dos alunos. Segundo as autoras “ensino, aprendizagem e avaliação devem ser entendidos 

como interativos e cíclicos; por exemplo, a avaliação do aprendizado deveria colaborar na 

melhoria do ensino e da aprendizagem subsequente”(p. 23). E complementam afirmando que 

tal postura é bem diferente e traz resultados diferentes do que quando são pensadas como 

dimensões descontínuas e lineares.   

 Ao compreenderem a inter-relação existente entre ensino, aprendizagem e avaliação, 

os professores iniciantes devem assumir a postura de reconhecer a avaliação como formativa, 

ou seja, que acontece ao longo do processo com o intuito de melhorar o ensino e a 

aprendizagem dos alunos. O uso de estratégias diferenciadas de avaliação irá contribuir para 

que o professor tenha uma visão cada vez mais nítida do que os seus alunos são capazes ou 

não de realizar em termos de aprendizagem e o que lhes falta alcançar. Falar sobre estratégias 

diferentes de avaliação formativa significa valer-se de observações, correções, conversas com 

os alunos, trabalho escrito, discussões, e também, provas e testes.  
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   O fato de a avaliação acontecer durante o processo de aprendizagem não faz dela, por 

si só, um elemento eficaz, é necessário que seus resultados sejam observados pelo professor e 

discutidos com seus alunos, tanto quando se tratar de bom desempenho quanto se tratar de 

falhas na aprendizagem, o que, se realizado de maneira séria, será um orientador do processo 

de ensino e aprendizagem dos alunos, bem como, norteador das aulas ou sequências que o 

professor poderá rever ou replanejar, a fim de perceber se suas atividades estão ou não 

apropriadas ou coerentes.  Devem estar cientes de que terão que atribuir notas aos alunos, 

reconhecer seu desempenho – avanços, estagnações e prospecções de aprendizagem - de 

modo que possam comunicar-lhes e discutir com eles seus resultados encaminhando também 

a autoavaliação, para que se tornem partícipes do processo. Os pais também devem ser 

informados sobre o processo de aprendizagem de seus filhos e a avaliação é o instrumento 

base para isso. 

 Ainda em relação à avaliação, os professores iniciantes precisam conhecer o que as 

avaliações estandardizadas, como provas nacionais, estaduais e municipais, medem de 

conhecimentos dos alunos e entender o que pode e o que não pode ser inferido sobre a 

compreensão das notas dadas a eles nestes testes, bem como, interpretar as pontuações de 

modo a lhes orientar a aprendizagem e informar os pais sobre as conquistas de seus filhos.  

 O grande nó dos principiantes, logo ao ingressarem, não é tanto com o conteúdo, e 

sim, a gestão da sala de aula - o comportamento e disciplina dos alunos.  Evidentemente que 

um bom ambiente é um fator facilitador da aprendizagem, no entanto, não se consegue um 

ambiente favorável apenas construindo regras de conduta com os alunos em sala de aula, mas 

sim, propondo atividades e interações interessantes que os motive a se comportar para tornar 

sua aprendizagem mais eficaz. As autoras propõem quatro pontos importantes para se 

conseguir uma gestão de sala de aula melhor. O primeiro deles se refere a tarefas apropriadas, 

interessantes, capazes de motivar e tornar os alunos mais engajados.  O segundo aspecto é 

saber desenvolver um ambiente de aprendizado em sala de aula capaz de desenvolver o 

sentimento de pertença e de bem estar no grupo, como também, um senso de cooperação para 

ajudarem uns aos outros, acadêmica e socialmente. O clima de cooperação na comunidade de 

alunos será desenvolvido na medida em que o professor sugerir situações nas quais os alunos 

aprendam a interagir respeitosamente – respeito no tratamento de uns com os outros deve ser 

ensinado, pois muitos alunos não sabem – e propor atividades que exijam aprendizado 

cooperativo de forma que todos participem e a aprendizagem aconteça para todos os alunos 

(DARLING-HAMMOND, BARATZ-SNOWDEN, 2005). 
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 Criar um ambiente organizado na sala de aula de forma a otimizar o tempo de 

aprendizagem e diminuir ao máximo as distrações dos alunos, é o terceiro ponto salientado 

pelas autoras. Manter um ambiente organizado significa estar atento aos alunos e às suas 

necessidades, para tanto, é preciso estabelecer normas básicas de conduta com os alunos: 

quanto ao tratamento entre os colegas durante a rotina de sala, entradas e saídas de sala, 

expectativas durante o trabalho em grupo, movimentação das carteiras em sala quando o 

trabalho for em grupo e quando for individual; manter o fluxo de atividades ajustado, 

atendendo ao ritmo de aprendizagem da sala; estar atento às respostas dos alunos esclarecendo 

suas dúvidas, resolvendo entendimentos equivocados, assistindo e, por vezes, interferindo nas 

resoluções de problemas.  

 O quarto aspecto trata da resolução de problemas nas circunstâncias em que alunos 

desrespeitosos ou desordeiros atuam. Este aspecto é denominado pelas autoras como “saber 

como reparar e restaurar comportamentos” (p. 27). Os professores iniciantes precisam 

conhecer diferentes estratégias para resolução deste tipo de problema, bem como, saber 

avaliar individualmente o aluno que apresenta este tipo de comportamento, conhecendo sua 

situação de aprendizagem e suas necessidades, o “histórico do comportamento do aluno, o 

contexto da sala, a severidade do problema diante das regras da sala e da escola” (p. 27).  As 

autoras também sugerem que os professores iniciantes também saibam “ensinar o 

comportamento desejado, incluindo habilidades de raciocínio que ajudem os alunos a começar 

a avaliar seus próprios comportamentos, modificar suas ações e achar soluções para os 

problemas de interação” (DARLING-HAMMOND e BARATZ-SNOWDEN, 2005, p. 27). O 

comportamento é uma das reclamações mais recorrentes, principalmente, quando se trata de 

professores iniciantes, sua inabilidade e insegurança, são evidenciadas quando sua turma 

apresenta problemas com a disciplina. Preparar os futuros professores para os conteúdos 

atitudinais, não é a preocupação maior dos cursos de formação, que primam mais pela 

didática de conteúdos conceituais e procedimentais. Com as experiências do estágio, com as 

participações em Programas pré-serviço, como é o caso do PIBID e programas outros, talvez 

esta interface seja mais privilegiada, pela observação de outros professores e pela regência de 

sala que estes programas têm se proposto a fazer. Saber como os professores podem adquirir 

os conhecimentos que eles precisam é um dos tópicos tratados pelas autoras, que será 

abordado a seguir. 
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3.3 Como os professores podem adquirir os conhecimentos que eles precisam? 

  

 As autoras discutem pontos importantes sobre a aquisição dos conhecimentos dos 

professores iniciantes. Afirmam que embora o conhecimento sobre ensino e aprendizagem 

tenha evoluído, nem todos os professores terão acesso a eles, justamente pela grande variação 

na qualidade dos programas e cursos de formação de professores, além disso, em muitos 

lugares, a depender da situação, alguns professores são contratados sem sequer terem 

formação. Portanto, o tipo e a qualidade de formação sofre ampla variação. 

 Os futuros professores possuem conhecimentos e habilidades variados antes mesmo de 

ingressarem na carreira, alguns têm conhecimento sobre o conteúdo, mas não são 

familiarizados com crianças; outros conhecem o desenvolvimento de crianças e desconhecem 

a gestão de sala de aula; outros possuem experiência fora da escola com grupos de jovens, 

aulas particulares; muitos são bem educados e têm conhecimentos de “livro” relevantes ao 

processo ensino e aprendizagem, mas não possuem habilidades e experiências para exercer 

um ensino eficaz; alguns têm bom senso para apresentar informações aos alunos que possuem 

facilidade para aprender, mas lhes faltam habilidades para alcançar alunos que aprendem de 

maneiras diferentes, têm lacunas em seus conhecimentos ou têm dificuldades particulares de 

aprendizado (DARLING-HAMMOND, BARATZ-SNOWDEN, 2005).   

 Diante desta diversidade de experiências apresentadas pelos futuros professores, as 

questões que se colocam são: como criar programas ou cursos de formação de professores que 

desenvolvam o conhecimento, as habilidades e a disposições que lhes permitam ser bem 

sucedidos nas suas salas de aula? Quais conhecimentos e habilidades são pré-requisito para 

entrarem em uma sala de aula? As autoras afirmam que uma abordagem única não atingirá 

todos os futuros professores, mas as formações devem assegurar que os futuros professores 

compreendam as bases da aprendizagem, do desenvolvimento, do currículo e do ensino antes 

de partirem para a prática. Se os futuros professores estão aprendendo seu trabalho via 

experiências com alunos ou com o estágio a supervisão destas experiências deve ser realizada 

por veteranos mais experientes, mas “como estruturar essa supervisão para que dê atenção e 

perícia adequadamente? Como ensinar o conteúdo que é necessário de modo que capacite os 

professores a utilizarem o conhecimento que eles adquiriram?” (DARLING-HAMMOND, 

BARATZ-SNOWDEN, 2005, p. 30).  
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De fato, a supervisão da prática, nos cursos de licenciatura no Brasil, é um calcanhar 

de Aquiles, pois dificilmente os professores supervisores do estágio conseguem acompanhar 

todos os alunos, em todos os momentos e gerar discussões acerca da prática, nem tampouco, 

conseguem acompanhar os alunos que estão iniciando com experiências em salas de aula 

independentes.   

Outro problema que se apresenta diz respeito ao currículo que deveria ser estruturado 

pensando no que os professores precisam aprender para a sua prática, de modo que tenham 

em mente toda a estrutura básica do conhecimento necessário à docência, para que consigam e 

continuem a construir conhecimento adicionando estratégias e técnicas que lhes possibilitem 

se desenvolver ao longo da carreira. Ainda sobre a organização do currículo, esta requer que 

seja organizada uma sequência de aprendizagem ao futuro professor que mude o foco sobre si 

mesmo – característica de professores no início de carreira – para o foco no aprendizado do 

aluno, mudando também o foco da fundamentação sobre a teoria da aprendizagem para as 

suas implicações no ensino. Exige encontrar caminhos para que os futuros professores 

aprendam sobre a prática na própria prática, que lhes possibilite aplicações concretas, e lhes 

permita levantar problemas sobre a prática que possam ser analisados e orientados, e lhes 

possibilite buscar e ajustar esforços para a resolução dos problemas. Essa conexão com a 

prática exige que os futuros professores se engajem em pesquisa e reflexão sobre o currículo, 

o ensino e a aprendizagem. (Idem, p. 31).  

Atualmente, este tipo de estrutura que relaciona bem a teoria com a prática tem sido 

conseguida com experiências pré-serviço como é o caso do PIBID, em que os alunos, ainda 

graduandos têm a oportunidade de vivenciar, analisar e serem orientados em sua prática de 

sala de aula, antes de se formarem e ingressarem em suas próprias salas de aula. Esta é a sua 

primeira experiência registrada em sala de aula, e traz ao futuro professor dois pontos 

importantes: o primeiro trata do conjunto de competências e habilidades que ele pode 

adquirir, percebendo que sua rotina ou planejamento devem ser flexíveis e são passíveis de 

ajustes a depender das circunstâncias, principalmente, quando se trata de variar estratégias 

para alunos que não são bem sucedidos. O segundo ponto refere-se à preparação deste futuro 

professor para a aprendizagem ao longo da vida, com suas próprias práticas e com as 

percepções de outrem sobre o seu trabalho quando assumirem o ensino em suas salas de aula.      
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3.4 Problemas na aprendizagem da docência 

 

Isto posto, com relação à formação dos professores, e pensando da docência, as 

autoras apontam para três problemas, aos quais denominaram: equívoco sobre a docência, o 

problema da atuação e o problema da complexidade que devem ser considerados.  

 O equívoco sobre o ensino se refere à associação que os futuros professores fazem 

sobre a docência tomando como base sua experiência enquanto alunos. As autoras apontam 

para algumas características, como por exemplo: focar mais na personalidade do professor e 

menos no papel da matéria ou do conhecimento pedagógico; acreditam que ensinar é apenas 

transmitir informação e estimular os alunos, mais do que avaliar a sua aprendizagem; 

subestimam a importância dos contextos do lar e das comunidades no ensino. Com essas 

preconcepções, os futuros professores podem inconscientemente prenderem-se a práticas 

ineficazes e não aprenderem abordagens mais eficientes (DARLING-HAMMOND, 

BARATZ-SNOWDEN, 2005, p. 33).     

 A fim de sanar esses equívocos, os programas podem valer-se dessas crenças iniciais 

dos professores iniciantes como trampolim para desfazer esses equívocos, usando de 

discussões estruturadas e observações guiadas da sala de aula, para examinar, analisar e 

desenvolver outra visão do ensino.  

 Em relação ao que denominam como problema da atuação (enactment), requer que os 

professores não apenas pensem como professores, mas ajam como professores, assumindo 

todas as tarefas simultâneas que a profissão exige. 

  

Desenvolver uma presença de autoridade na sala de aula, atenção para 

perceber o que diferentes alunos estão fazendo e sentindo em cada momento, 

além de habilidades para explicar, questionar, discutir, dar feedback, 

construir tarefas, facilitar e gerenciar a sala de aula – tudo ao mesmo tempo 

– não é simples  (DARLING-HAMMOND, BARATZ-SNOWDEN, 2005, p. 

34). 

 

Essa quantidade de ações simultâneas que fazem parte do dia-a-dia do professor é 

aprendida na prática. Entretanto, não apenas observando a prática pela prática sem supervisão, 

ao contrário, exercendo a prática e refletindo sobre o ensino. Quando as ações da prática são 

observadas e discutidas, aumenta a chance do professor atentar para que as suas ações sejam 
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mais efetivas e tratem de toda a diversidade que os alunos apresentam fazendo uso de um 

repertório de estratégias que possibilitem a aprendizagem mais eficiente dos alunos.   

     Sobre a complexidade que é característica da profissão, muitas interfaces da 

docência estão em jogo, a diversidade de alunos, de objetivos a serem alcançados sejam eles 

sociais ou acadêmicos, mais uma série de responsabilidades e atendimentos que o professor 

tem que dar aos alunos que variam a cada momento, assim como a inter-relação entre 

professor-aluno-conhecimento que também sofre variação de acordo com as circunstâncias. 

Muitas dúvidas assolam o dia-a-dia do professor iniciante: 

 

O que ensinarei entre tudo o que deveria ensinar? Como posso compreender 

isso para que o meu entendimento torne o deles possível? O que estão 

pensando e sentindo em relação a mim, uns aos outros e em relação ao que 

estou tentando ensinar? Quão perto eu deveria vir e quão longe eu deveria 

ficar? (DARLING-HAMMOND, BARATZ-SNOWDEN, 2005, p. 38). 

    

  Todas estas questões habitam a mente do professor enquanto ensina, distribui tarefas, 

analisa a sala de aula e, constantemente fazem com que modifique a rotina que foi planejada 

anteriormente. Perceber que há imprevistos e que toda essa complexidade compõe o trabalho 

do professor é extremamente importante para os futuros professores.  

  

3.5 Implicações para a preparação de professores 

 

 Conforme dito anteriormente, o conteúdo do livro de Darling-Hammond e Baratz-

Snowden (2005), foi baseado em experiências e pesquisas estadunidenses, portanto, permite 

aproximações e distanciamentos a depender do prisma de análise. As autoras mencionam que 

houve a partis dos anos 1980 uma reforma nos cursos de formação de professores para 

aproximar a teoria da prática. A crítica vinha sobre o distanciamento que os cursos que 

formavam professores apresentavam. Nos Estados Unidos além da formação tradicional pelas 

universidades, foram criados programas alternativos para a formação de professores que, 

também depois dos anos 80 primaram por vincular a teoria à prática mais fortemente.  No 

caso do Brasil, as formações acontecem pelas universidades, centros universitários, 

faculdades, porque a exigência é da formação no ensino superior, mas ainda permanecemos 

com o distanciamento entre a teoria e a prática.  
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A prática sugerida pelas autoras é experimentada pelos futuros professores, inserida do 

curso de formação supervisionada, questionada e discutida, o que chamam de prática clínica. 

São comunidades de aprendizagem em que os iniciantes aprendem com os mais experientes 

valendo-se da prática clínica. Essa prática permite uma visão curricular do ensino, e requer 

que o professor iniciante desenvolva seu senso pedagógico por meio de imagens de boas 

práticas, vídeos e estudos que ajudam o professor iniciante a refletir, guiar e direcionar o seu 

aprendizado.  

Darling-Hammond e Baratz-Snowden (2005) criaram uma estrutura que denominaram 

“estrutura para aprender a ensinar”, ou o que uma comunidade de aprendizagem precisa para 

aprender, composta por: conhecimento (compreensão do conteúdo ou matéria, pedagogia, 

alunos e seus contexto sociais), práticas (um repertório inicial de estratégias de ensino), visão 

(imagens de boas práticas que guiem o ensino), disposição (hábitos de pensamento e ação 

sobre o ensino e as crianças) e ferramentas (recursos conceituais e procedimentais para usar 

em sala de aula), todas elas inter-relacionadas.   

Para colocar toda esta estrutura em prática e para que seja mais efetiva, é necessário 

realizar parcerias entre os cursos de formação e as escolas, no caso brasileiro, entre a 

universidade e a escola, que comporão as comunidades de aprendizagem onde os professores 

experientes atenderão os grupos de alunos-professores, compartilhando regras, práticas e 

comportamentos que influenciarão, sobremaneira, sua aprendizagem. A ação colaborativa 

entre professores experientes e alunos-professores desenvolverá práticas promissoras para os 

novatos.  

As pesquisas mais recentes têm mostrado, conforme afirmam Darling-Hammond, 

Baratz-Snowden (2005, p. 41), que o desenvolvimento dos futuros professores é melhor 

quando eles estão em contextos onde podem aplicar seu conhecimento. “se beneficiam por 

participar da cultura do ensino, por trabalhar com ferramentas da prática, por examinar planos 

de ensino e aprendizado dos alunos enquanto estão submersos em teoria sobre o aprendizado, 

o desenvolvimento e a matéria”. Trabalhar muito próximo da realidade que irão enfrentar, 

com professores experientes, próximos aos alunos e aplicando seus conhecimentos, trocando 

ideia com outros alunos-professores tem se mostrado um bom e eficaz modelo de formação.  

No início deste capítulo foram abordadas algumas experiências pré-serviço que 

aconteceram e vem acontecendo, entretanto, são experiências pontuais, que ainda não se 

caracterizam como políticas públicas nacionais, com exceção do PIBID. São iniciativas de 

algumas Secretarias de Estado e Universidades. As pesquisas realizadas sobre a formação 
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inicial mostraram que os cursos de formação de professores, licenciaturas, não têm se 

mostrado eficazes, enviam ao mercado de trabalho profissionais certificados, mas inseguros e 

desabilitados para o serviço, o que não deixa de ser uma grande preocupação e que, por sorte 

ou azar é uma problemática internacional (OCDE, 2006).  

No próximo capítulo será abordada a metodologia da pesquisa.  
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4  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

A fim de analisar o processo de formação continuada implantado pela Secretaria 

Municipal de Educação de Sobral e suas ações para a equipe gestora e para os professores da 

rede municipal tanto mais experientes quanto os iniciantes em estágio probatório, foi 

necessário detalhar as práticas, conhecer seus diferentes atores e, sobretudo, ouvi-los. A ideia 

era descrever e analisar o processo educativo em instâncias que se mostravam ser da área do 

saber, mas também da prática e da política. (CHARLOT, 2006).  

Foi adotada a abordagem qualitativa de pesquisa que se caracteriza por descortinar 

uma nova maneira de investigar, na qual o esforço é feito no sentido de não dividir a realidade 

em fragmentos mensuráveis, isoladamente estudados, pois não seria a mais adequada para 

esse estudo (ANDRÉ, 1995). A autora afirma ainda que essa abordagem defende a 

compreensão dos fenômenos na sua totalidade, ou seja, considera os aspectos constitutivos e 

inter-relacionados de uma determinada situação ou fenômeno.   

Como modalidade investigativa, a abordagem qualitativa visa romper a proteção que 

separa o pesquisado do pesquisador, assegurada por um método rígido e por objetivos claros, 

em que o pesquisador assume a postura de cientista e os pesquisados se tornam meros dados, 

revelados pelo seu comportamento,  respostas, falas, discursos, narrativas, traduzidos de 

forma impessoal. Ao invés disso, a nova perspectiva, investe na resposta ao “desafio da 

compreensão dos aspectos formadores/formantes do humano, de suas relações e construções 

culturais, em suas dimensões grupais, comunitárias ou pessoais” e propõe “a não neutralidade, 

a integração contextual e a compreensão de significados nas dinâmicas histórico-relacionais”. 

(GATTI, ANDRÉ, 2010, p. 30) 

A princípio foram entrecruzadas as informações do estado da arte em Políticas 

Docentes no Brasil, as legislações federais, do Ceará e de Sobral, leituras e análises dos 

prêmios publicados pelo INEP e OCDE e seus respectivos sites, pelas informações sobre o 

IDEB do município, acrescidas pelas informações fornecidas pela Secretaria Municipal de 

Educação relacionadas a plano de carreira, ações articuladas, salários e premiações.  

Por tratar-se de políticas de formação continuada foi necessário focar em três locus 

diferentes, mas interdependentes, a fim de abranger o maior número possível de agentes 

envolvidos neste processo. O primeiro foi a Secretaria Municipal de Educação personalizada 

pela Superintendente Educacional e pela Coordenadora de Valorização do Magistério; o 
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segundo foi a ESFAPEM onde os dados foram colhidos com a Diretora, com a Coordenadora 

da Formação Continuada e com alguns professores formadores. Por último, na Vila Olímpica, 

espaço onde acontecem as formações, a fim de coletar dados com os professores iniciantes no 

estágio probatório.     

Foram conjugados três tipos de instrumentos diferentes: questionário, entrevista 

semiestruturada e grupo focal. Os questionários foram utilizados quando se tratava de um 

número maior de pessoas a serem abrangidas, caso dos formadores e dos professores 

iniciantes. Os agentes da Secretaria e da ESFAPEM foram entrevistados e alguns professores 

iniciantes participaram de um grupo focal. Seus roteiros encontram-se no apêndice.  

 

4.1 Processo de coleta de dados 

 

Em contato prévio via email foi solicitada, ao Secretário da Educação do Município de 

Sobral, autorização para a realização da pesquisa. Após a autorização e a sugestão de que as 

informações fossem tratadas com a Superintendente Educacional, via telefone, agendamos 

datas e horários para pesquisa in loco tanto na Secretaria quanto na ESFAPEM. Importante 

ressaltar que o momento da pesquisa de campo foi enriquecido pela acolhida, disponibilidade 

e solicitude de todos os profissionais da rede sem exceção. Todas as informações e dados 

requeridos e solicitados para esta pesquisa foram disponibilizados.  

O trabalho de campo em Sobral iniciou-se pela Secretaria Municipal de Educação 

onde foram entrevistadas a Superintendente Educacional (posto que seu papel seja responder 

pela dinâmica pedagógica e administrativa da rede municipal) e a Coordenadora de 

Valorização do Magistério, responsável pela qualificação dos professores, pelo plano de 

carreira, avaliação de desempenho e premiação de todos os professores da rede. A atribuição 

do Secretário da Educação se dá sobre questões mais abrangentes e políticas. Nessa instância 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas, separadamente, com ambas as profissionais.  

Foi necessário, ao mesmo tempo, dar um zoom no que se realiza em termos de 

formação continuada de professores, sobretudo com os iniciantes e, imergir no ambiente 

organizacional da Secretaria Municipal de Educação, no ambiente da ESFAPEM e no 

ambiente do curso dos professores e, também, conhecer uma cultura diferente da minha, com 

tratamento, sotaque e vocabulário peculiares. De acordo com André (2002) deve haver um 

movimento entre a referência do pesquisador e o que o campo revela – uma aproximação dos 

significados dos sujeitos.  
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Na ESFAPEM foram realizadas entrevistas semiestruturadas com a Diretora e com a 

Coordenadora de Formação Continuada da Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

responsáveis pela formação continuada dos iniciantes e dos demais professores. Abrangeu-se 

também, por meio de questionário, 10 Professores formadores que se disponibilizaram 

voluntariamente. Estes responderam um questionário composto por nove questões abertas 

referentes ao início do seu trabalho na ESFAPEM; às atribuições do professor formador e sua 

rotina; aos focos da formação continuada; à repercussão da formação continuada nas escolas; 

ao acompanhamento dos docentes e sobre sua visão sobre os professores da rede municipal.  

Optou-se por conjugar o questionário ao grupo focal quando tratamos com os 

professores iniciantes da rede que estavam terminando a formação continuada exigida no 

período probatório. A estes, com menos de três anos de ingresso na rede, primeiramente, foi 

enviado um questionário, com vistas a aprofundar e complementar as respostas obtidas pelos 

questionários foi realizado um grupo focal com oito professores do grupo que finalizava a 

formação do Estágio Probatório.  

O questionário, pré-testado, foi composto por 12 perguntas fechadas que tratavam do 

perfil do professor e por 12 questões abertas, que indagavam os principais desafios 

enfrentados na profissão, suas necessidades formativas e, como avaliavam as modalidades de 

formação continuada das quais participavam: as realizadas pela Esfapem e a realizada no 

Projeto Olhares, realçando pontos positivos e negativos de cada uma delas. Juntamente com o 

questionário foram enviadas uma carta de apresentação e o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido obedecendo às regras da ética em pesquisa. Os dados aqui coletados são de junho 

de 2012. Foi possível colher, voluntariamente, 36 questionários respondidos, o que 

representou uma parcela de 32% da população total. O questionário foi um meio anônimo das 

pessoas revelarem suas necessidade e suas crenças.  

O compêndio de dados obtidos após os questionários, entrevistas e grupo focal 

possibilitaram a aproximação dos fatos e ocorrências na formação continuada no município, 

denominada pelos sujeitos como formação em exercício. 

 

4.2 Caracterização dos sujeitos 

 

 A seguir uma breve caracterização dos sujeitos que participaram da pesquisa. Tanto as 

pessoas entrevistadas na Secretaria de Educação quanto as entrevistadas na ESFAPEM 
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viveram todo o processo de evolução da rede municipal de educação ao longo dos últimos 10 

anos.  

 A superintendente educacional é professora de Ensino Médio, formada em Letras, 

ministrava aulas de Português na rede estadual até ingressar na rede municipal nos anos 2000, 

quando prestou o processo seletivo para gestor de escola promovido pela SEMED, um dos 

pontos deflagradores da mudança. Assumiu o cargo de superintendente em 2007 a convite do 

atual secretário, que também iniciou seu trabalho na rede municipal pelo mesmo processo 

seletivo, embora este tenha vindo de experiência no Ensino Superior. De personalidade 

marcante e fala incisiva, a superintendente relatou, com a clareza de quem viveu o processo 

de gestão, as mudanças estruturais que foram galgadas gradativamente, sem perder de vista a 

produção de resultados e o monitoramento das ações.  

Igualmente solícita, a Coordenadora de Valorização do Magistério ofereceu muitas 

contribuições a esta pesquisa. Envolvida com a educação do município desde a década de 

1980, era religiosa nessa época, atendia as comunidades carentes via o MEB- Movimento de 

Educação de Base. Por discordância ideológica deixou a vida religiosa, mas não a educação. 

Atualmente, pertence também ao quadro da UVA (Universidade de Vale do Acaraú), como 

técnica em educação e tendo atuado também junto a Pró-reitoria de Extensão. Em 2002 o 

município de Sobral tinha um índice alto de crianças não alfabetizadas, na tentativa de 

recuperar essa situação a Secretaria da Educação realizou uma pesquisa com as crianças de 

segundo, terceiro, quarto e quinto anos. Frente a esse diagnóstico, a Secretaria iniciou a 

implementação de políticas no sentido de resolver os problemas da alfabetização. Desde 2002 

a convite da secretaria da educação, foi chamada a trabalhar junto à Coordenação do Ensino 

Fundamental no acompanhamento diário das atividades do programa de alfabetização. 

Tratava-se de um programa de correção de fluxo na alfabetização sob a responsabilidade do 

Instituto Ayrton Senna, denominado Se Liga, comprado pela SEMED. Superada essa fase e 

mudada a política da alfabetização no município, atuou à frente aos trabalhos de Educação de 

Jovens e Adultos e desde 2009 assumiu a Coordenação da Valorização do Magistério. 

A diretora da ESFAPEM iniciou na rede municipal como professora de Educação 

Infantil como primeira experiência, foi convidada para trabalhar na Secretaria de Educação 

para acompanhar as creches e pré-escolas. Nas pré-escolas ficavam as salas de quatro a cinco 

anos, as crianças ficavam sob a responsabilidade da Secretaria da Educação e as creches eram 

três. Na época ainda ficavam sob a responsabilidade da Fundação de Ação Social que era uma 

instituição vinculada à Secretaria de Saúde.  Fazia o acompanhamento dessas creches, da 
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estrutura física a todo trabalho pedagógico e matrícula. Acabou largando a rede municipal 

pela rede particular, e em 1998, quando houve uma seleção para supervisores de ensino 

municipal, retornou à Secretaria no eixo de Educação Infantil de 1998 a 2001. Com a 

mudança da gestão foi convidada a permanecer, porque também tinha ingressado pelo 

concurso para professora e estava no estágio probatório. Assumiu a Coordenação de Educação 

Infantil até 2007, quando foi convidada para ser Secretária Adjunta e permaneceu no cargo 

por dois anos até 2008, quando o diretor da ESFAPEM foi convidado para a Secretaria da 

Cultura, assumiu a direção da ESFAPEM.  

Psicóloga de formação, a Coordenadora de Formação da Esfapem, sua primeira 

missão na Secretaria foi conhecer toda a estrutura física das escolas públicas do município de 

Sobral, e atuar como psicóloga. Coordenou de 1994 a 1998 o Programa Educação Inclusiva 

Direito à Diversidade do Ministério da Educação, quando foi lotada na Secretaria da 

Educação. Sobral é um dos municípios polo. E a partir de 2001, quando começaram as 

formações no município atuou também como formadora de professores da Educação Infantil. 

De 2006/2007 a escola de formação foi instituída e passou a atuar na ESFAPEM como 

formadora de professores, sempre na Educação Infantil e a partir de 2009 iniciou, de fato, 

como coordenadora dos programas de formação. 

O grupo de professores formadores da Esfapem que respondeu ao questionário foi 

constituído por oito mulheres e dois homens; oito deles possuem curso de Pedagogia, dois de 

Biologia e um além da Pedagogia também possui curso de Letras, seis trabalham com a 

formação para a Educação Infantil, três trabalham com a formação do Ensino Fundamental e 

um trabalha na formação da Educação de Jovens e Adultos. Todos os formadores sujeitos 

desta pesquisa, não são funcionários exclusivos da Esfapem, ao contrário, conciliam as 

formações com outro trabalho.  Como já havia antes da criação da Esfapem a formação no 

município, embora esta não fosse sistemática como o é atualmente, muitos professores 

formadores já contratados pela rede municipal, ingressaram na Escola de Formação.  

Como mencionado anteriormente, além do questionário aplicado com os professores 

do Estágio Probatório, também foi realizado um grupo focal composto por oito professores: 

dois homens, sendo um recém- formado e um mais experiente, ambos na área da Língua 

Portuguesa e, por seis mulheres, duas da área de História, duas da Língua Portuguesa, uma da 

Educação Física, uma da Matemática. Para quatro delas, esse foi o primeiro concurso público, 

duas tinham experiência como diretora, uma na própria rede e a outra em outras escolas, 
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inclusive no nível superior.   Foram usados nomes fictícios. O quadro abaixo permite uma 

melhor visão desses sujeitos: 

Professor 

 

Informações 

Fernando (1) Língua Portuguesa, Ensino Fundamental II, recém-saído da graduação, 

primeiro concurso público. 

Edna (2) Língua Portuguesa, Fundamental II, primeiro concurso público, tem 

seis meses de formação no Estágio Probatório. 

Mércia (3) Diretora, mas ingressou como professora. (como professora se mantém 

efetiva na rede).  

Juliana (4) Educação Física, ingressou na rede em 2010, tem seis meses de 

Formação no Estágio.  

Paula (5) História, Ensino Fundamental II, primeiro concurso público, recém-

saída da graduação.  

Edilaine (6) Matemática, possui experiências anteriores no próprio Ensino 

Fundamental II, no Ensino Médio e até no Ensino Superior.  

Nívea (7) História, primeiro concurso público, atualmente está lotada na 

superintendência.  

 

Leonardo (8) 

Língua Portuguesa, Fund. II, experiência no Estado e no município até 

aprovação no concurso em ambas as redes. Trabalha no distrito de 

Taperuaba. Entre 30 e 35 anos.  

 

 

4.3 Metodologia de análise de dados 

 

Os questionários foram submetidos ao programa Sphinx, em que as questões fechadas 

geraram gráficos e as abertas contribuíram para identificar o que os professores iniciantes 

pensam sobre si, a profissão e o trabalho na rede municipal de Sobral.  

Os registros das entrevistas e do grupo focal foram submetidos a análise de conteúdo, 

que consistiu primeiramente, de leituras flutuantes e, em seguida, de identificação dos 

aspectos significativos das falas, ou seja, aproximações, contradições, repetições e 

agrupamento de aspectos comuns. O fato de as entrevistas terem sido realizadas com 
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diferentes “atores” do trabalho de formação continuada, fizeram com que elas se 

complementassem e tornasse possível perceber as congruências do processo de formação no 

município.     

Retomados os objetivos, os dados coletados nos diferentes espaços que tratam da 

educação em Sobral, foram subdivididos em cinco categorias, três categorias que tratam da 

formação continuada, foco deste trabalho: a formação continuada da equipe gestora, a 

formação continuada dos professores e a formação continuada dos professores iniciantes; e 

duas categorias transversais às anteriores denominadas: rotina e avaliação, por entendermos 

que ambas influenciaram sobremaneira o cotidiano da educação sobralense.   
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5 APRESENTAÇÃO DOS DADOS: O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 

5.1 O município de Sobral 

 

A cidade de Sobral, foco desse estudo, está localizada à noroeste do Estado, a 235 

quilômetros de Fortaleza, entre as águas do Rio Acaraú e a Serra da Meruoca, limita-se ao 

norte com os municípios de Massapê, Santana do Acaraú e Meruoca, ao sul com Santa 

Quitéria, Groaíras e Cariré, a leste com Itapipoca, Irauçuba e Canindé, e a oeste com os 

municípios de Coreaú, Mucambo e Alcântara. Sobral é ligada a Fortaleza através da BR-222, 

que liga, ainda, o Ceará ao Piauí, ao Maranhão e ao Pará.  

Figura 1: Vista aérea da cidade de Sobral 

 

Fonte: www.sobral.ce.gov.br/cidade/sobral.htm 

 

Sobral vem experimentando um forte processo de modernização em sua estrutura 

econômica. Há 50 anos, a cidade era o mais importante polo comercial do norte do Estado. Na 

segunda metade do século XIX o desenvolvimento de Sobral chegou a superar o de 

Fortaleza. O progresso da cidade se firmou a partir da instalação de indústrias e de um 

http://www.sobral.ce.gov.br/cidade/geografia.htm#transp
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vigoroso sistema educacional e de prestação de serviços de saúde. Está a uma altitude de 70 

metros. O clima é quente e seco, com uma temperatura média de 30 graus centígrados
2
.  

Nascido em 1841, o Município ocupa uma área de 2.129 quilômetros quadrados, tem 

uma população, estimada pelo IBGE de 2010, 193 134 hab. (CE: 5º) –  IBGE/2012
3, 

com 

densidade demográfica de 90,97 hab./km
2.

 Conta com o crescimento populacional de 21,25% 

na última década
3
  

                                      Figura 2: Sobral no Ceará 

  

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) 

  

                                                 
2
 Para mais informações consultar: (http://www.sobral.ce.gov.br/cidade/sobral.htm). 

3
 (http://www.populacaodobrasil.com/populacao/populacao-de-sobral-ce#sthash.4p9cZgcH.dpuf). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_residente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Cear%C3%A1_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/2012
http://pt.wikipedia.org/wiki/2012
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Figura 3: Município de Sobral 

 

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)  

 

Com um PIB de R$ 2.348.207.000, o município acrescentou o valor de R$ 

399.998.000 ao seu PIB, entre 2009 e 2010, valor superior a toda riqueza de Cratéus, que tem 

um PIB de 384.606 (IBGE 2010), PIB per capta de R$ 12 472 49 IBGE/2012 e IDMH de 

0,714, o segundo do Ceará, considerado alto pelo PNUD/2010. 

É a quarta economia do estado perdendo para Fortaleza, Maracanaú e Caucaia. É a 

maior economia do interior do Ceará e a 8ª maior economia do interior nordestino. É também 

o maior centro universitário do interior do Ceará. Com uma população de 193.134 habitantes 

é a quinta cidade mais povoada do estado sendo a segunda maior do interior, atrás apenas 

de Juazeiro do Norte, situada no sul do Ceará. Tem uma taxa de urbanização de 88,35%. 

É o segundo município mais desenvolvido do estado do Ceará, atrás apenas de 

Fortaleza, de acordo com o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). Sobral também é 

líder em trabalhadores com carteira assinada no interior do Ceará e possui a quarta maior 

arrecadação em ICMS do Estado, atrás de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia, na Região 

Metropolitana de Fortaleza. A cidade também é destaque nas exportações, sendo o único 

município do interior que compete com a Capital a liderança nas exportações do Estado. A 

cidade de Sobral é considerada, de acordo com o IBGE, uma Capital Regional.
  

Possui duas universidades públicas a UVA (Universidade Estadual do Vale do 

Acaraú) e um campus da UFC (Universidade Federal do Ceará), além de mais oito 

instituições privadas com diversos cursos de graduação, pós-graduação e stricto sensu nas 

áreas de Biológicas, Humanas e Exatas.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Real_(moeda)
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/2012
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maracana%C3%BA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caucaia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juazeiro_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Cear%C3%A1_por_IDH
http://pt.wikipedia.org/wiki/IDH
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A cidade ficou conhecida internacionalmente por ter sido o local de comprovação 

da Teoria da Relatividade de Albert Einstein, em 1919. O sítio urbano de Sobral 

foi tombado como patrimônio cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional em 1999. 

Foi apontada por duas vezes (2011/12 e 2013/14) pelo guia de investimentos 

estrangeiros, editado pelo grupo jornalístico britânico Financial Times, como uma das 10 

cidades do futuro da América, a única cidade brasileira do seu porte.  

 Para entender a formação continuada dos docentes de Sobral nos dias atuais, é preciso 

situar a política educacional do estado do Ceará, que por sua vez, se inscreve no contexto das 

políticas governamentais que datam de meados dos anos 1990, no movimento das reformas 

educacionais.  

As decisões políticas e sua articulação podem gerar mudanças que tanto podem ser 

alavancadas pelo governo federal e, em alguns casos, mudanças nas esferas estaduais e 

municipais, ou ao contrário, a articulação pode vir de programas ou ações de políticas 

municipais e estaduais e tornarem-se federais impactando umas as outras. A seguir, será 

abordada a política adotada pelo Estado do Ceará. 

 

5.2 Políticas públicas no governo do Ceará 

 

Na última década os resultados do Estado do Ceará, no tocante à educação, têm tido 

destaque nos índices das avaliações federais e estaduais. Pesquisas têm mostrado que essa 

evolução é fruto de decisões políticas que o estado tomou ao longo dos últimos 20 anos que 

foram favorecidas pela continuidade nos programas administrativos e políticos.  

Desde 1987 a administração pública cearense afastou-se do modelo tradicional, de até 

então, as oligarquias ou “coronelismo”, para enveredar por um percurso de reformas 

considerável, que pretendia enfrentar de modo mais ferrenho o desequilíbrio fiscal, o baixo 

nível de educação, déficits orçamentários e, sobretudo a desigualdade social e a pobreza. Para 

tanto, amparou-se em medidas austeras que exigiam modificação no gerenciamento da 

eficiência do setor público, adotando medidas que envolveram desde ajustes fiscais e 

saneamento das contas públicas à recuperação de investimentos, provocado por maior 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_Relatividade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://pt.wikipedia.org/wiki/1919
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tombamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_do_Patrim%C3%B4nio_Hist%C3%B3rico_e_Art%C3%ADstico_Nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_do_Patrim%C3%B4nio_Hist%C3%B3rico_e_Art%C3%ADstico_Nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/1999
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credibilidade, a fim de iniciar um novo ciclo de desenvolvimento, como afirmam Medeiros, 

Rosa, Nogueira (2008).   

A recuperação no setor econômico do estado no período de 1987 a 2002, ainda não 

possibilitou ganho significativo na qualidade de vida da maioria da população no tocante à 

saúde e à educação. Ao contrário, reforçava a tônica dos governos desde 1987, que 

“convergiam para a busca de uma metodologia que norteasse a ação governamental para 

resultados” em todos os setores (MEDEIROS, ROSA, NOGUEIRA, 2008, p. 8). 

A gestão estadual entre 2003 e 2006, iniciou a implantação da Gestão Pública por 

Resultados (GPR) em seu plano de governo, denominando-a “Ceará Cidadania, Crescimento 

com Inclusão Social
4
”, cujo maior propósito era racionalizar os recursos públicos.  

Iniciado pelo Governo do Estado do Ceará em 2003, o Modelo de Gestão Pública por 

Resultados (GPR) teve os dois anos seguintes para amadurecer, aparar arestas e aperfeiçoar 

procedimentos, definindo objetivos estratégicos e metas de desempenho, “a gestão por 

resultados consolida os compromissos assumidos pelo Movimento Ceará Cidadania, servindo 

de esteio para a viabilização do plano de governo, na busca do crescimento com inclusão 

social
5
” (HOLANDA, 2006, p. 8).  

O cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, gera um impacto na gestão pública 

reorganizando-a e modernizando-a administrativamente, desdobrando a instituição: a) 

responsabilizando a Secretaria da Controladoria – SECON, para racionalizar e controlar a 

aplicação dos recursos públicos; b) mudando o modelo de gestão que passou a ser 

centralizado em eixos de atuação; e c) a criando do Comitê de Gestão por Resultados e Gestão 

Fiscal – COGERF, que sedimentaria o Modelo da GPR no estado. Outra ação apontada foi a 

implementação de operações de crédito com agências multilaterais.  (MEDEIROS, ROSA, 

NOGUEIRA, 2008, p. 9), entre elas, o Banco Mundial que, em 2005, iniciou a Operação 

SWAP que vinculava os recursos desembolsados ao Estado do Ceará aos resultados de 

algumas metas pré-estabelecidas, que incluíam “o equilíbrio fiscal, superávits crescentes, o 

                                                 
4
 O Plano Ceará Cidadania: crescimento com inclusão social, expressa como expectativas, transformações em 

todos os níveis contemplando a dinamização dos diversos setores da economia, promovendo também a inclusão 

social como efetivação da justiça social para todos os cearenses. Contempla a inauguração de um novo ciclo de 

desenvolvimento pautado na participação social e interação com a sociedade por meio da valorização e incentivo 

aos espaços de dialogo como premissas para a consolidação do Ceará cada vez melhor. Para mais informações 

consultar Ceará cidadania: crescimento com inclusão social. Plano de Governo de 2003-2006. 

http://www25.ceara.gov.br/content/aplicacao/gov-e/diversos/gerados/plano_governo_2003.pdf. 
5
 Para mais informações sobre o percurso da adoção do modelo, consultar Nota Técnica no 11, Holanda, Rosa, 

Albuquerque, Ceará, 2004. A Série Notas Técnicas do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará 

(IPECE), tem como objetivo a divulgação de trabalhos elaborados pelos servidores do órgão, que possam 

contribuir para a discussão de diversos temas de interesse do Estado do Ceará. 
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alcance de dezesseis indicadores econômicos e sociais, gastos mínimos em nove programas 

prioritários e a assistência técnica na implantação de uma política de Gestão por Resultados” 

MEDEIROS, ROSA, NOGUEIRA, 2008, p. 9). 

O modelo de GPR adotado pelo Ceará
6
 baseou-se em experiências internacionais, 

incluindo o Canadá e teve como pilares três etapas essenciais: a) planejamento, b) 

implementação e c) monitoramento e avaliação. A primeira etapa, a do planejamento, exigiu 

que fossem definidos, de acordo com Rosa et. al (2006), Resultados Estratégicos de Governo, 

estipuladas metas e seus indicadores, em cada eixo de atuação do Plano de Governo. 

Elaborou-se um marco lógico do plano de governo, a fim de operacionalizar tal etapa, cuja 

estrutura estava fundada em quatro eixos que agrupavam resultados estratégicos, juntamente 

com seus indicadores para acompanhamento e avaliação dos resultados.  

A etapa da implementação foi posta em prática em 2005 quando todos os planos das 

Secretarias de Estado ficaram prontos e estavam em consonância com os resultados 

estratégicos que o governo desejava atingir e criou-se uma “Matriz de GPR” que aliava o 

marco lógico da secretaria ao marco lógico do plano de governo. Em termos de ação houve 

repercussão nos programas, dado que foram realizados movimentos de agregação, eliminação 

e redução, dando prioridade aos que mais contribuíssem ao alcance das metas estabelecidas 

pelo governo.   

Monitoramento e avaliação compõem o escopo da terceira etapa da GPR, requereram 

mudança na concepção das políticas públicas não acostumadas a este tipo de cobrança. 

Iniciada juntamente com a etapa anterior, a da implementação, segundo Holanda, Rosa 

(2004), assentam-se sobre o acompanhamento das metas, aferição dos resultados e impactos 

desses resultados sobre os projetos e programas pelo gestor. Na esteira da implementação 

Medeiros, Rosa, Nogueira (2008) indicam que em 2006 o governo incorporou a “cultura” da 

inclusão obrigatória de um capítulo de prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado 

que contivesse a análise do desempenho da gestão por resultados por parte da SECON. No 

ano seguinte, 2007, o plano de governo teve como lema “O grande Salto que o Ceará 

Merece”, definido pelo modelo calcado na Lei no 13.875, de 07.02.07:  

 

                                                 
6
 Ceará: A prática da gestão Públicas por Resultados. Holanda (org., 2006) No presente documento, o modelo de 

GPR do Ceará é detalhado a partir de uma coletânea de artigos elaborados por técnicos do governo. Através 

deles, apresenta-se a leitura estratégica do plano de governo, o marco lógico conceitual de GPR, o modelo 

prático implantado no estado e experiências inovadoras de políticas públicas baseadas nesse conceito de gestão.
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Gestão por Resultados como administração voltada para o cidadão, centrada 

notadamente nas áreas finalísticas, objetivando padrões ótimos de eficiência, 

eficácia e efetividade que visa à concretização de uma gestão pública 

empreendedora, inovadora, ética, transparente e voltada para resultados. 

(CEARÁ, 2007, p. 74 apud MEDEIROS, ROSA, NOGUEIRA, 2008, p. 10). 

 

 O modelo de Gestão por Resultados foi amplamente aceito pelos governos que 

sucederam a primeira tomada de decisão. Cada Secretaria de Estado procedeu de uma maneira 

e obteve um produto. A seguir, será exemplificado o procedimento realizado pela Secretaria 

de Educação Básica do Estado (SEDUC):  

 

A Secretaria de Educação Básica do Estado (SEDUC) [...] objetiva 

proporcionar à população do Ceará uma educação de qualidade. Para 

mensurar tal resultado foram estabelecidos, três indicadores de resultado 

estratégico de governo. O primeiro deles foi: as notas do Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Básica – (SAEB) e do Sistema Permanente de 

Avaliação da Educação Básica (SPAECE); o segundo indicador foi a Taxa 

de escolarização líquida no ensino médio, já que as ações e os programas do 

Governo estadual atuam em torno desse nível de ensino, e o terceiro e último 

indicador estabelecido foi a taxa de analfabetismo, por ser um indicador já 

consagrado na área da educação. Esses indicadores sintetizam os resultados 

das ações realizadas pela SEDUC. A partir desse resultado de governo e de 

seus indicadores, os técnicos da área de planejamento da Secretaria de 

Educação, juntamente com os técnicos da SEPLAN e do IPECE, partiram 

para a construção da matriz de resultados estratégicos da secretaria 

(CEARÁ, IPECE, 2006, p. 65).  

 

Os processos de continuidade e aprimoramento caracterizam o fortalecimento das 

políticas públicas do Estado que enfrentou e deu suporte aos problemas de infraestrutura 

financeira, econômica e social. Problemas esses que, uma vez não sanados por completo, 

serviram de base para a redefinição das tomadas de decisão do PPA 2008 a 2011 baseadas nas 

discussões de todas as secretarias.   

 

5.3 O impacto das GPR sobre as reformas educacionais  

 

No governo do início dos anos 90, (Ciro Gomes de 1991-1994), a educação emerge 

com as seguintes conquistas: 
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A universalização do Telensino; a elaboração do Plano Decenal de Educação 

para Todos (1993/2003) do Ceará; a transformação da Universidade 

Regional do Cariri (URCA) em fundação e o reconhecimento da 

Universidade do Vale do Acaraú (UVA) e, por fim, a expansão do ensino 

fundamental por meio de 93% de matrículas. (CARDOSO, 2011, p. 158). 

 

Em 1992, um dos primeiros estados a implantar a avaliação de alunos foi o Ceará, 

realizando um projeto piloto, segundo Vieira (2007) denominado Avaliação do Rendimento 

Escolar dos alunos de 4ª e 8ª séries (avaliação das quartas e oitavas) em que foram avaliados 

alunos da rede estadual de 156 escolas e uma amostra de alunos da cidade de Fortaleza.  

O Ceará implementou o primeiro sistema de avaliação da rede estadual, que sofreu 

alterações em sua denominação, conforme afirma Cassettari (2006) Sistema Permanente de 

Avaliação do Estado do Ceará –SPAECE, em 1996 e Sistema Permanente de Avaliação da 

Educação Básica do Ceará no ano 2000. Com a Portaria nº 101/2002, ficou institucionalizado 

e teve sua estrutura modificada, passando a incorporar a Avaliação Institucional, que se 

mantinha isolada. Em 2001, o SPAECE passou a ser temático com o objetivo de aprofundar 

determinadas questões tais como SPAECE-NET; SPAECE-MAT; SPAECE – Classe de 

Aceleração.     

Os dois mandatos subsequentes foram regidos novamente por Jereissati (1995-1998 e 

1999-2002) que conseguiu aumentar ainda mais a visibilidade do estado na visão nacional e 

internacional. Além de incentivar a indústria e o turismo, e como mencionado acima drenar a 

gestão fiscal e aumentar o PIB e os investimentos públicos, para a educação, as ações ficaram 

sob o guarda-chuva do slogan “Todos pela Educação de Qualidade para Todos”. 

Concretizaram-se ao longo deste período:  

 

Eleições de diretores de escolas estaduais; municipalização; Programa 

Magister (iniciativa de formação inicial em serviço de professores da rede 

pública iniciada em 2000 com continuidade prevista até 2004). Ação 

conjunta entre a SEDUC e quatro universidades públicas do Estado UFC, 

UECE; URCA e UVA); elevação das taxas de matrícula do Ensino 

Fundamental, perfazendo o percentual de 98% da população de 7 a 14 anos; 

expansão do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos; criação de 

21 Centros Regionais de Desenvolvimento da Educação (CREDE); 

aperfeiçoamento do Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Ceará 

(SPAECE) – criado em 1992; Sistema de Acompanhamento Pedagógico 

(SAP) em 1996 e Sistema Integrado de Gestão Educacional (SIGE) em 1997 

e implantação universalizada dos ciclos de formação no Ensino Fundamental 

da rede estadual em 2000. (VIEIRA, 2002 apud CARDOSO, 2011, p. 159). 
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Segundo Vieira (2007, p. 51) a apresentação dos resultados via avaliações, como 

exemplo, o SPAECE de 2004, refere-se ao “potencial pedagógico do uso de seus resultados”. 

Muitos relatórios foram criados e, a partir da divulgação e da publicação dos resultados, 

políticas de inovação e combate ao fracasso escolar passaram a ganhar força.  

 

Pela primeira vez trabalhou-se com instrumentos que auxiliam a escola a 

enxergar seu próprio desempenho, identificando fraquezas e potencialidades, 

o que representa importante subsídio para sua melhoria. Este trabalho foi 

feito em todas as regiões e municípios do Estado, sem distinção entre as 

escolas municipais ou estaduais. A melhoria da escola pública requer um 

entendimento de tal natureza e a concepção de uma rede única de ensino. O 

trabalho de socialização dos indicadores de resultados envolve uma 

pedagogia de difusão (VIEIRA, 2007, p. 51). 

 

Alguns fatores apontados passaram a ser as molas mestras para o desenvolvimento e 

estruturação da educação cearense. Na esteira das mudanças apresenta-se como iminente a 

cidade de Sobral que despontou no cenário estadual e nacional, tornando-se também objeto de 

pesquisa da OCDE. 

  

5.4 O desenvolvimento educacional de Sobral  

 

Tendo adotado a mesma tendência política da Gestão por Resultados do governo 

estadual, a cidade de Sobral investiu profundamente na educação de suas crianças.  

Atualmente Sobral atingiu 7,3 no último Ideb
7
, um índice promissor, superando a meta 

estabelecida para 2021, que era de 6,3
8
. 

                                                 
7
 O Ideb- O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é o indicador objetivo para a verificação do 

cumprimento das metas fixadas no Termo de Adesão ao Compromisso Todos pela Educação, eixo do Plano de 

Desenvolvimento da Educação que trata da educação básica. O Ideb será calculado e divulgado periodicamente 

pelo Inep, a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas 

avaliações do Inep, o Saeb – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os 

municípios.Com o Ideb, ampliam-se as possibilidades de mobilização da sociedade em favor da educação, uma 

vez que o índice é comparável nacionalmente e expressa em valores os resultados mais importantes da educação: 

aprendizagem e fluxo. A combinação de ambos tem também o mérito de equilibrar as duas dimensões: se um 

sistema de ensino retiver seus alunos para obter resultados de melhor qualidade na Prova Brasil, o fator fluxo 

será alterado, indicando a necessidade de melhoria do sistema. Se, ao contrário, o sistema apressar a aprovação 

do aluno sem qualidade, o resultado da Prova Brasil indicará igualmente a necessidade de melhoria do sistema.  

(http://portal.inep.gov.br/web/prova-brasil-e-saeb/o-ideb acesso em 05.09.2013)
 

8
 Saeb - O Sistema de Avaliação da Educação Básica é composto por duas avaliações complementares. A 

primeira, denominada Aneb – Avaliação Nacional da Educação Básica, abrange de maneira amostral os 

estudantes das redes públicas e privadas do país, localizados na área rural e urbana e matriculados no 5º e 9º anos 

http://portal.inep.gov.br/web/prova-brasil-e-saeb/o-ideb%20acesso%20em%2005.09.2013
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Gráfico 1: Evolução do Ideb no município de Sobral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além de mostrar elevação no Ideb, a cidade de Sobral também conseguiu evoluir em 

alguns pontos que eram críticos na educação municipal, como por exemplo, indicadores 

educacionais sobre o abandono de alunos (evasão) e os indicadores da alfabetização:  

 

Gráfico 2: Taxa de abandono do 1º ao 5º ano 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Sobral – 2013 

 

Mesmo apresentando crescimento populacional e demográfico, o município conseguiu 

erradicar a taxa de evasão no primeiro ciclo do Ensino Fundamental (1º ao 5º anos). O 

trabalho realizado pela SEMED juntamente com os diretores das escolas conseguiu anular a 

taxa de abandono nos últimos seis anos. 

  

                                                                                                                                                         
do ensino fundamental e também no 3º ano do ensino médio. Nesses estratos, os resultados são apresentados 

para cada Unidade da Federação, Região e para o Brasil como um todo. 
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Gráfico 3: Taxa de abandono do 1º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Sobral – 2013 

 

A taxa de abandono, quando isolados os dados somente do 1º ano do Ensino 

Fundamental, já havia sido zerada há mais tempo ainda, desde 2004, o que evidencia o foco 

da política educacional na alfabetização. 

 

Gráfico 4: Taxa de abandono no 2º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Sobral – 2013 

 

A diminuição da evasão do 2º ano do Ensino Fundamental foi evoluindo e conquistou-

se a sua nulidade no ano de 2007. Manter os alunos, na escola, passado o período da 

alfabetização era uma das metas estabelecidas pela política educacional municipal. Além da 

diminuição da taxa de evasão, a efetivação da aprendizagem também compreendia uma das 

metas. Na medida em que as crianças passaram a frequentar a escola, o próximo passo foi o 

trabalho com a leitura e a escrita. 
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Gráfico 5: Alfabetização na idade certa (final dos 7 anos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Sobral – 2013 

 

O gráfico mostra indicadores atuais atingidos por Sobral, reveladores de uma política 

educacional preocupada com o planejamento, acompanhamento e avaliação das ações 

empreendidas. O rendimento das crianças do 1º ano na alfabetização mais que dobrou e o das 

crianças de 2º ano do Ensino Fundamental também apresentou crescimento vultoso.  

Os resultados do Ideb e os indicadores da própria SEMED quanto à alfabetização, 

indicam a evolução da educação municipal desde 2001, quando apresentava indicadores 

sofríveis. Olhar para estes gráficos e perceber que houve evolução nos indicadores remete à 

imperativa necessidade de analisar como se deu o processo educacional desde 2001.  

Esse avanço, no entanto, tem história que remonta ao final dos anos 90, quando teve 

início um processo de reestruturação da educação sobralense que acompanhou muito de perto 

a política estadual que se firmava neste mesmo período.  

 

5.5 O início da política educacional em Sobral 

 

Segundo as entrevistadas, no final de década de 90 a educação em Sobral tinha pífios 

indicadores, escolas rurais espalhadas e afastadas, baixo nível de alfabetização de pais e 

crianças, professores com salários muito baixos e com formação precária, a Educação Infantil 

pertencendo à pasta do Bem Estar Social.  

33,7 

51,5 

87,7 89,1 

75,2 

87,2 
89,2 91,0 

82,8 86,2 86,2 83,7 

49,1 

62,4 

90,7 92,2 92,3 92,9 93,4 92,4 
97,5 96,1 96,6 96,6 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1º ano 2º ano



86 

 

  Era realizada, na cidade, uma parceria com o Instituto Aytorn Senna que contribuía 

com a alfabetização das crianças no sentido de correção do fluxo - idade e série.  No ano de 

2000, foi realizada uma avaliação externa a fim de observar e mensurar qual era o nível das 

crianças. O resultado foi chocante, pois 48% das crianças da 2ª série não sabiam ler, e as 

demais séries também apresentavam um elevado grau de alunos não alfabetizados. 

Gráfico 6: Resultado da avaliação de leitura com alunos de 2ª série – final de 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Sobral/CE 

 

O baixo indicador na alfabetização deflagrou o ponto de partida para uma política de 

governo que buscaria por resultados. A partir daí, foram planejadas e implantadas medidas 

que gerariam modificações no quadro que se apresentava. Segundo Gatti, Barreto e André 

(2011, p. 13): 

O modo como essas decisões são formuladas e implementadas em 

determinados contextos - a maneira como são propostas e colocadas em 

ação; a sua articulação, ou não, entre si e com políticas mais amplas, com 

metas claras, ou não; o seu financiamento; o seu gerenciamento, etc... 

oferece indícios da sua adequação e informa sobre o tipo de impacto que 

poderão ter, à luz do conhecimento já acumulado sobre o desenvolvimento 

de políticas e programas governamentais, em determinadas condições. 

     

Ao se considerar as circunstâncias que se apresentavam no cenário educacional de 

Sobral algumas decisões foram tomadas e impactaram o contexto que até então era anunciado.   

Aconteceram os processos de municipalização e reestruturação da rede com as 

seguintes medidas: a) as creches que até então pertenciam à Secretaria do Bem Estar Social 

passaram para a Secretaria de Educação; b) houve acordo com a Secretaria Estadual que se 
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responsabilizaria pelo Ensino Médio enquanto que o Ensino Fundamental ficaria a cargo do 

município para o atendimento de toda matrícula pública de 1ª a 5ª série; c) blindagem das 

escolas, ou seja, não havia interferência política para matrículas e transferências; d) amparo 

legal por meio de decretos para todas as medidas tomadas a fim de garantir sua continuidade, 

como por exemplo, gratificação, a formação para os professores em estágio probatório; e) 

com verba do Fundef (ainda não era o Fundeb), foi possível que a SEMED assumisse maior 

controle sobre as matrículas nas escolas, melhorasse a estrutura física das creches, bem como, 

seu mobiliário; f) nucleação das escolas. Sobral possui uma extensa área territorial, com 

distritos com até 70 km de distância. Administrar uma região tão grande e monitorar a 

qualidade da educação que se prestava nessas pequenas e longínquas salas de aula era muito 

difícil. As 98 escolas foram reduzidas a 39 no processo de nucleação. A rede municipal de 

Sobral conta, atualmente, com 44 escolas.  

Para o período de 2001 a 2004 foram definidas estratégias de ação pela SEMED, além 

de metas prioritárias que nortearam o trabalho. Os profissionais da SEMED foram à busca de 

aprofundamento teórico. As estratégias foram: implantar um processo avaliativo que fosse 

diagnóstico individual com avaliação externa semestral da aprendizagem dos alunos e a outra 

foi o estabelecimento de metas de aprendizagem: 

 Meta 1: Alfabetização na Idade Certa (1ª e 2ª séries – 6 e 7 anos de idade); 

 Meta 2: Alfabetização dos alunos de 3ª a 5ª séries (defasados e não defasados); 

 Meta 3: Proficiência de Língua Portuguesa e Matemática (alunos já alfabetizados 

da 3ª a 5ª séries) (ROSSI, SILVA, 2008, p.4) 

As metas relacionadas à alfabetização desencadearam outras ações tais como:  

Além das metas estabelecidas que perseguissem, principalmente, a alfabetização de 

todos os alunos da rede, também foram criados três eixos estratégicos:  

1. Eixo de fortalecimento da gestão escolar (EFGE). 

2. Eixo de fortalecimento da ação pedagógica (EFAP). 

3. Eixo de valorização do magistério (EVM). 

O Eixo de fortalecimento da gestão escolar (EFGE) apresentava como sujeitos: os 

diretores e os coordenadores escolares e tinha como objeto a autonomia administrativa, 

pedagógica e financeira da escola.  
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O ponto de partida foi definir o perfil do profissional diretor e coordenador de modo 

que atendesse e conduzisse o processo estabelecido pelas metas, e selecionar por critérios 

meritocráticos tanto diretores quanto coordenadores escolares, por meio de processos 

seletivos e não concursos públicos, a fim de ajustar o perfil do candidato às necessidades da 

SEMED, cujas etapas são: prova escrita sobre conhecimentos necessários à gestão escolar, de 

caráter eliminatório; observação sobre a participação em cursos da empresa responsável pela 

seleção, sobre temas e problematizações; avaliação comportamental destinada à aferição de 

conhecimentos, habilidades e atitudes do candidato em função do perfil pré-estabelecido; 

entrevista individual observando a adequação ao perfil requerido; e, por último, a análise de 

títulos. 

Foi pensada uma formação continuada específica para os diretores e coordenadores, 

que será descrita mais adiante neste trabalho, além do processo de responsabilização escolar e 

acompanhamento e monitoramento da SEMED às ações da escola.  

O Eixo do fortalecimento da ação pedagógica teve como sujeitos os professores e 

como objeto a condução do trabalho em sala de aula. Para tanto, houve um conjunto de 

medidas de caráter pedagógico a serem tomadas, como por exemplo, o estabelecimento de um 

programa de alfabetização que garantisse a alfabetização de 100% das crianças que tivessem 

idade entre 6 e 7 anos – Alfabetização na Idade Certa; garantisse proficiência em Língua 

Portuguesa e Matemática a todos os alunos que ainda não estivessem alfabetizados da 3ª a 5ª 

séries; atendimento das crianças de 6 anos incorporadas ao Ensino Fundamental; 

implementação de apoio às práticas pedagógicas oferecendo formação em exercício para os 

professores alfabetizadores, mudança na rotina estruturada em sala de aula, material didático 

para todos os alunos das salas de alfabetização, material de apoio pedagógico para alunos e 

professores, e projetos escolares envolvendo a Literatura Infantil.   

  O Eixo de valorização do magistério teve como sujeitos os professores e como objeto 

a qualificação docente. Visou fazer concursos públicos aos professores da rede, reajuste 

salarial, lançou o Prêmio Escola Alfabetizadora/Prêmio Escola de Sucesso, Bônus para 

aquisição de computadores, incentivo salarial mensal diferenciado (a partir do resultado da 

aprendizagem da turma), Programa de ampliação cultural – Olhares (será detalhado mais 

adiante).    

 A seguir serão apresentados alguns elementos que contribuíram para a evolução 

educacional no município. Entende-se que a articulação entre eles promoveu a empreitada 

educacional de Sobral.   
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5.6 Elementos das Políticas de Educação Municipal 

 

Algumas ações da SEMED foram imprescindíveis para o desenvolvimento do 

processo educacional. A começar:  

a) Continuidade político-administrativa 

A continuidade administrativa contribuiu, sobremaneira, como elemento determinante 

para a implementação das políticas públicas de educação no município.   Algumas decisões 

importantes foram tomadas ao longo das últimas duas décadas, sem ruptura, a continuidade do 

rumo das mudanças foi crucial para consolidar toda a estrutura educacional que se mostra 

atualmente.  

 Considere-se também, o celeiro político-administrativo representado por líderes de 

Sobral que assumiram cargos públicos na esfera estadual e federal, levando consigo algumas 

ideais que foram ampliadas para o Estado, como o caso do PAIC; secretários da educação 

municipal que se tornaram secretários estaduais; o prefeito que, por dois mandatos, 

reestruturou a educação no município tornou-se deputado e, em seguida governador, além de 

outros líderes que assumiram outras pastas que não a da educação. Isolando as questões de 

política partidária, a aproximação política entre o município e o Estado, refletiu no modo de 

administrar a política educacional municipal, assumindo a Gestão Pública por Resultados 

como concepção.   

Embora tenha havido migração de líderes municipais para a esfera estadual, a equipe 

formada para os momentos das decisões das metas e implantações das ações foi sempre muito 

comprometida com as questões da educação de Sobral, enfrentando resistências que se vão 

mostrando ao longo do processo, mas que depois se tornam alicerce para outras tantas 

modificações delas decorrentes. A identificação do perfil correto das pessoas que assumem 

ações e mudanças muitas vezes, radicais é imprescindível para esses momentos específicos.  

A composição das equipes de trabalho formadas por pessoas que vivenciaram as 

mudanças e vão colaborando para que a evolução não tenha fim também é um fator 

importante para a história da educação sobralense. 

Dentro do processo de continuidade alguns pontos merecem destaque.   O primeiro 

deles diz respeito à nucleação das escolas. Esse processo requereu do prefeito e do secretário 

da época, inúmeras visitas para o convencimento dos pais de que seus filhos seriam melhor 
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atendidos, em termos de aprendizagem, se passassem a frequentar uma escola mais longe de 

casa e que a assiduidade era fator importante para a aprendizagem. Segundo a 

superintendente, muitas vezes, o ônibus circular disponibilizado pela SEMED, que passava 

buscando e levando crianças da zona rural para a escola, ia e voltava vazio. Foi um trabalho 

árduo, que demandou tempo até que os pais percebessem e se convencessem da necessidade 

de escola para os seus filhos.  A nucleação foi um dos pontos estruturantes do processo 

educacional da cidade.  

b) A alfabetização das crianças  

O segundo ponto foi apostar na alfabetização de todas as crianças, o que desencadeou 

um processo de equidade na aprendizagem. Independente do contexto, urbano ou rural, todas 

as crianças tiveram disponibilizado material de apoio, de literatura, transporte para os que 

residiam  mais longe, e participação nas avaliações. Em que pesem as discussões acerca da 

avaliação da aprendizagem, o fato de não subestimar nenhuma criança infere o caráter 

democrático da educação perseguido pela educação em Sobral. As crianças da zona rural e da 

periferia têm apresentado avanços na alfabetização e zerado a taxa de abandono mesmo 

pertencendo a esses contextos mais desfavorecidos.  

O projeto de educação pensado em Sobral considera a complexidade dos diferentes 

contextos oportunizando a todas as crianças um ensino efetivo, o que  representa um tipo de 

esforço necessário para as circunstâncias que se apresentavam.   Se aliar a administração à 

pedagogia em metas e ações articuladas não era a melhor solução, qual seria? Como combater 

o alto índice de analfabetismo que se apresentava, valendo-se de outra estratégia? Como 

resolver o problema de escolas ou salas pulverizadas, sem qualidade de ensino e com 

professores em situação precária?   

c) Criação da Superintendência Escolar  

No ano de 2001 também foi instituída a Superintendência Escolar por sugestão do 

Instituto Ayrton Senna que ainda mantinha classes remanescentes de alfabetização e exercia 

parceria com a gestão municipal.  

Possui uma equipe formada por 22 funcionários, quatro superintendentes adjuntos - 

responsáveis por 11 escolas cada um, pelas Coordenações: da Educação Infantil, do Ensino 

Fundamental e da Valorização do Magistério. Há dois prédios anexos um para a Avaliação 

Externa e outra para a Brinquedoteca. Os superintendentes adjuntos fazem um revezamento 

de visitas de modo que sempre tenha um presente, como apoio, na Superintendência.  
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É da responsabilidade da Superintendência Escolar o controle de todos os alunos, 

professores, diretores e resultados, quer da esfera pedagógica, quer da esfera administrativa 

(contratação, dispensa, transferência de professores e funcionários), quer da financeira. Todas 

as ações do diretor devem ser comunicadas à superintendência. De acordo com a fala da 

superintendente “o diretor é responsável pelo grupo dentro da escola, pelos coordenadores, 

pelos professores, mas alguém tem que ser responsável por ele e somos nós. Diretor precisa 

dar satisfação de tudo”. É a instância centralizadora das ações de toda a SEMED. A 

Superintendência Escolar controla e gerencia as ações das escolas, como por exemplo, 

cronograma de planejamento, de formação, de reuniões; as decisões dos diretores e os 

resultados nas avaliações de cada escola.  

d) Distribuição de material didático 

 A SEMED disponibiliza, às escolas, dois kits, o kit para o professor, distribuído 

mensalmente no dia da formação e o kit para o aluno entregue bimestralmente durante o 

período letivo.  

 A SEMED também fornece outros materiais pedagógicos para a escola tais como 

brinquedos, jogos e outros destinados à faixa etária atendida pela instituição. Parte do material 

didático tais como livros e manuais de orientação são fornecidos por meio do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD). Outros são advindos de matrizes didáticas elaboradas 

pela Escola de Formação Permanente do Magistério, Instituto ALFA e BETO e do Programa 

de Alfabetização na Idade Certa (PAIC).  

e) Jornada Ampliada 

 É uma iniciativa de acompanhamento e auxílio à aprendizagem dos alunos, 

desenvolvida pela SEMED e acontece em todas as escolas municipais. Tem por objetivo 

recuperar os alunos que não acompanham o nível de aprendizagem de suas turmas, por esse 

motivo é realizada no contraturno escolar. Além da recuperação, oferece a todos os estudantes 

a oportunidade de desenvolver estudos com música, teatro, dança, poesia, capoeira, esportes e 

outras atividades educativas que influenciam sua formação integral, assemelhando-se assim 

ao Programa Mais Educação do Ministério da Educação (MEC). 

 Para atender esta iniciativa a SEMED conta com professores temporários contratados 

e selecionados pelo núcleo gestor da escola. São desenvolvidas, para esses profissionais, 

atividades específicas de formação que visam capacitá-los para trabalhar a música, o teatro e 

outros instrumentos educativos, de modo a ampliar o universo cultural das crianças, 
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ultrapassando a mera perspectiva de transmissão de conteúdos. Assim, os professores 

participam de oficinas e encontros que orientam seu trabalho pedagógico dentro da 

perspectiva da Jornada Ampliada.   A Formação da Jornada Ampliada é realizada na Escola 

de Comunicação, Ofícios e Arte (ECOA) com duração de 8 horas/aula mensais. Esta é 

oferecida em moldes semelhantes à Formação em Serviço, tendo o mesmo tempo de duração 

e proposta de trabalho. 

f) A Escola da Noite 

É um programa, novo, que atende aos jovens e adultos analfabetos do município. 

Funciona nas escolas no período noturno e tem uma coordenação própria. O diretor da escola 

trabalha durante o dia com o Ensino Fundamental regular e à noite a escola fica para a EJA 

sob a responsabilidade do coordenador da Noite. É atendida pelos programas PROJOVEM 

URBANO, PROJOVEM RURAL e Brasil Alfabetizado.   

Para os pais que não têm com deixar seus filhos, há uma sala de brinquedo 

providenciada pelo coordenador para atendimento das crianças enquanto os pais assistem às 

aulas.  

g) Criação da Coordenação de Valorização do Magistério 

O projeto de educação de Sobral possui três grandes eixos: o eixo de fortalecimento da 

Gestão Escolar, que tem como sujeito diretores e coordenadores; o eixo de fortalecimento da 

Ação Pedagógica que tem como sujeito os professores e como objeto a organização do 

trabalho em sala de aula; e, o eixo de Valorização do Magistério que surgiu posteriormente 

como uma política de reconhecimento ao trabalho dos professores.  Na criação desse eixo foi 

criada também a Coordenação de Valorização do Magistério, em 2005, que realiza seu 

trabalho juntamente com o secretário e também com a intermediação das outras coordenações, 

uma vez que a Coordenação de Valorização do Magistério é uma coordenação meio e não 

fim. Esta coordenação precisa se articular constantemente com a Superintendência Escolar, 

com a Coordenação da Educação Infantil, com a Coordenação do Ensino Fundamental, com a 

Coordenação da Escola da Noite.  

O papel dessa coordenação, bem como desse eixo, é pensar a política de valorização 

do professor, desde as questões que correspondem ao salário, incentivos, gratificações até a 

formação dos professores.  Nas palavras da coordenadora “A gente quer desenvolver uma 

política de qualificação da docência esperando com isso que tenhamos uma qualificação da 

educação e uma melhor aprendizagem das crianças. É essa a função da coordenação”. 
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Essa Coordenadoria é responsável por várias ações junto aos professores e diretores 

que vão desde o seu ingresso na rede, o acompanhamento da formação em exercício, os 

resultados nas avaliações e, consequentemente suas gratificações. É da responsabilidade desta 

Coordenação cuidar dos incentivos tanto da carreira quanto pecuniários dos professores e 

equipe gestora.  

 

Gráfico 7: Demonstrativo salarial dos professores efetivos com nível superior 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Sobral/CE 

 

O salário dos professores por jornada de trabalho de quatro horas é, em média, 33% 

mais alto que o salário mínimo estipulado nos anos correspondentes ao período de 2001 a 

2013. É superior ao piso salarial previsto pelo FUNDEB, e sofreu um acréscimo de 375% nos 

últimos 12 anos, o que, segundo a Superintendente, é um fator de atração para professores de 

municípios vizinhos se interessarem por prestar concurso em Sobral.  

  

R$ 0,00

R$ 200,00

R$ 400,00

R$ 600,00

R$ 800,00

R$ 1.000,00

R$ 1.200,00

R$ 1.400,00

R$ 1.600,00

R$ 1.800,00

R$ 2.000,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4HS 8HS



94 

 

Gráfico 8: Demonstrativo de gratificação de produtividade 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Sobral/CE 

 

A premiação que acontece no final do ano a depender do resultado da escola, sofreu 

alteração, inicialmente, somente os professores e diretores eram contemplados, em seguida, 

foi ampliado para toda a equipe gestora, e nos três últimos anos passou a englobar também o 

Secretário Escolar, tendo reconhecido o seu papel dentro da escola. Entendendo os resultados 

como fruto do trabalho integrado de todos os envolvidos na escola, todos são responsáveis 

pelos resultados, portanto, todos beneficiados pela premiação. Os dados referentes aos 2003, 

2004 e 2005, foram coletados por outro órgão dentro da própria SEMED, mas não nos foram 

disponibilizados.  

A rede, segundo informação da SEMED, possuía antes de 2000, um contingente de 

369 professores efetivos.  
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Gráfico 9: Número de professores a partir de 2001 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Sobral/CE 

 

De acordo com os dados fornecidos pela SEMED é possível perceber que em 12 anos 

de acompanhamento o número de professores concursados cresceu mais de 110%. O 

crescimento do número de professores indica crescimento da rede de ensino e segurança para 

o profissional.  Não garante, mas contribui para a melhoria na qualidade do ensino, uma vez 

que esses professores têm participado das formações oferecidas pela SEMED e para os alunos 

e não há transitoriedade de professores o que acaba por prejudicar o rendimento escolar.   

a) Gratificação de Produtividade à docência: a Gratificação de Produtividade à docência 

tem como objetivo estimular a produtividade dos professores do Sistema Municipal de 

Ensino, instituída Lei nº 1022, de 30 de junho de 2010, que assegura gratificações aos 

professores. É um incentivo mensal e contempla os professores de 1º ao 9º anos do 

Ensino Fundamental diurno. O valor da gratificação é vinculado aos resultados de 

proficiência de aprendizagem de suas turmas, aferidos por avaliação externa no final dos 

semestres letivos, podendo o professor receber até R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 

por turma. 

b) Gratificação de produtividade ao Núcleo Gestor da Escola: essa gratificação tem 

como objetivo estimular a produtividade dos núcleos gestores das escolas do Sistema 

Municipal de Ensino. É um incentivo mensal e contempla todas as Escolas do Ensino 

Fundamental. O valor da gratificação é vinculado aos resultados da média de proficiência 

de aprendizagem de todas as turmas avaliadas da escola, aferidos por avaliação externa ao 

final dos semestres letivos, podendo o núcleo gestor (diretor, vice-diretor, coordenador 
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pedagógico e secretário escolar) receber até R$ 500,00 (quinhentos reais) de gratificação 

mensal.  

c) Incentivo Profissional (Estágio Probatório): Gratificação mensal, de incentivo 

profissional de 25% (vinte e cinco por cento) em relação ao salário base de 4 horas, para 

os professores aprovados no concurso público pra o cargo de Professor de Educação 

Básica, classe B, referência 1, que participam da Formação em serviço do Estágio 

Probatório, com a frequência mínima de 80% da carga horária do curso.  Baseado no 

Decreto nº 1323 de 08 de Agosto de 2011 que regulamenta a Lei nº 1059 de 25 de Maio 

de 2011 que prevê a gratificação e a Programação da formação em exercício do Estágio 

Probatório.  

d) Substituição mensal: é o valor em hora extra, inserido no salário do professor, 

mensalmente, para pagar um professor que irá substituí-lo no dia em que sai da sala de 

aula para participar da formação continuada em serviço. Cada escola possui um “banco 

de professores substitutos”, para os momentos em que os professores estão em formação 

ou em planejamento. Os professores que substituem o professor são sempre os mesmos, 

por exemplo, quando o professor do 1º ano A se ausenta, o mesmo professor substituto 

entrará nessa sala. Dessa forma, o professor substituto cria vínculo com os alunos e 

estabelece uma relação mais próxima com o professor da sala sobre o conteúdo a ser 

trabalhado. 

e) Prêmio Escola de Sucesso: Criado através do Decreto nº. 983, de 29 de novembro de 

2007, e regularmente por portarias, tem por objetivo premiar as escolas do sistema 

municipal de ensino que atingirem, em cada categoria, as metas de aprendizagem 

estabelecidas pela Secretaria de Educação para cada ano. Valores pagos: Professor: R$  

1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) para uma turma ou R$ 2.800,00 (dois mil e 

oitocentos reais) para duas turmas; Diretor: R$ 2.000,00 (dois mil reais); Vice-diretor: R$ 

1.700,00 (um mil e setecentos reais); Coordenador Pedagógico: R$ 1.700,00  (um mil e 

setecentos reais); Secretário Escolar: R$ 1.000,00 (um mil reais).  

f) Programa Educador Rumo à Informática -Bônus computador: O programa tem 

como objetivo apoiar os profissionais do magistério, incluindo o núcleo gestor das escolas 

do sistema municipal de ensino na aquisição de microcomputadores e periféricos. Através 

de edital, a Secretaria de Educação, concede aos professores um “bônus computador” no 

valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), podendo ainda ser realizado financiamento, por 

linhas de crédito em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Caixa 

Econômica Federal. 

g) Plano de Carreira e Remuneração: O Decreto nº 1325, de 22 de Agosto de 2011 

regulamenta a Lei n. 1021 de 30 de junho de 2010, que altera a Lei n. 256 de 30 de março 

de 2000, para aperfeiçoar as regras e procedimentos sobre o Plano de Carreira e 
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Remuneração do Grupo Ocupacional do Magistério Público do Município de Sobral. O 

PCR regulamenta a carreira, a progressão e remuneração, os direitos e deveres 

profissionais, do servidor público municipal, que ingressa no magistério. Esse decreto 

tem como premissa uma avaliação do professor iniciante na rede municipal denominada 

Avaliação de Desempenho Docente em Estágio Probatório que, numa escala de 0 a 10, 

atribui valores à participação, produtividade, responsabilidade, planejamento, iniciativa, 

criatividade, conhecimento do trabalho, relacionamento no trabalho, ética profissional, 

aproveitamento dos programas de formação. A avaliação é assinada pelo diretor da 

escola, pelo coordenador e pelo próprio professor. O docente será considerado apto se 

obtiver nota igual ou superior a 84 pontos.  

h) Parceria na Formação de professores por meio do PARFOR/MEC: O Plano Nacional 

de Formação dos Professores da Educação Básica – PARFOR, tem como objetivo 

principal, garantir aos professores em exercício na rede pública de educação básica uma 

formação acadêmica exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN/1996, bem como promover a melhoria da qualidade da educação básica. A 

demanda dessas formações para o MEC surge do Plano de Ações Articuladas – PAR, de 

cada município. Na parceria o município de Sobral, mediante critérios pré-estabelecidos, 

divulga, mobiliza, acompanha e alimenta o sistema.Os cursos ofertados no âmbito do 

PARFOR PRESENCIAL são os seguintes: 

- Primeira Licenciatura: para professores em exercício na rede pública da educação 

básica sem formação; 

- Segunda Licenciatura: para professores em exercício na rede pública da educação 

básica, há pelo menos três anos, em área distinta da sua formação inicial; 

- Formação Pedagógica: para professores em exercício na rede pública da educação 

graduados, mas não licenciados. 

- Formação Continuada: especializações e curso de extensão. 

i) Profissionais que cuidam das crianças com necessidades especiais: Sobre o atendimento 

às crianças com necessidades especiais há um profissional chamado AEE Agente de 

Educação Especial que possui carga horária de atendimento às crianças juntamente com 

o professor titular de oito, 12 ou 16 horas dependendo do número de alunos da escola. 

Esses profissionais precisam, no mínimo, estar cursando psicopedagogia. 

j) Trabalho de incentivo à leitura: Há também um trabalho de incentivo à leitura realizado 

nas escolas pelos agentes de leitura dentro da escola. Existe um espaço e um tempo para 

que os agentes de leitura consigam realizar atividades com os alunos. Eles trabalham com 

a biblioteca móvel ou a biblioteca dentro da escola. Existem anexos que não contam com 

uma biblioteca. Dessa forma, os alunos são atendidos por bibliotecas itinerantes. Segundo 

a superintendente,  
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Olha, a gente fica pasma, isso é muito orgulho pra nós. Uma criança foi 

premiada pela OBMEP... Por esses vários programas. A maioria deles é dos 

distritos. A maioria dessas crianças são as que moram mesmo nas 

localidades mais humildes, dentro dos matos, que se desenvolvem, que têm 

maior desenvoltura (Superintendente educacional). 

 

 Segundo a Superintendente, o nível de leitura dos alunos em Sobral não sofre 

distinção. As crianças menos favorecidas e de escolas distantes têm as mesmas 

oportunidades que as crianças do centro urbano, retrata um ensino democrático 

com equidade de oportunidades e indica a responsabilidade e o compromisso da 

SEMED com todos os alunos da rede municipal sem distinção.      

k)      Criação da Escola de Formação Permanente do Magistério - ESFAPEM 

Além de informações encontradas no texto de Oliveira (2009) e no site da 

ESFAPEM, foram coletadas informações por meio das entrevistas com a diretora 

e com a coordenadora de formação, ambas com experiência na rede municipal 

anterior à criação da Escola de Formação. 

No ano de 2005, a SEMED começou a pensar num espaço próprio para a 

formação dos professores na perspectiva da qualificação dos processos de ensino 

e, também, como política de valorização do magistério. A saída proposta foi a 

criação da Escola de Formação Permanente do Magistério – ESFAPEM 

(OLIVEIRA, 2009).  

Criada em junho de 2006, a instituição ocupa o terceiro piso do edifício da 

Biblioteca Municipal “Lustosa da Costa”.  A Escola de Formação 

Permanente do Magistério – ESFAPEM – é uma entidade civil, pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de organização social. 

Sua atuação está fundamentada em uma política de valorização do magistério e 

também na qualificação da instituição escolar e do ensino, ao mesmo tempo em 

que investe em uma política de humanização dos professores (na potencialização 

das suas habilidades, competências e saberes), por meio da formação continuada e 

por meio das avaliações semestrais que empreende. A ESFAPEM tem como 

finalidade desenvolver processos educacionais no campo do ensino e da pesquisa, 

bem como prestar consultoria e assessoria à gestão educacional, não apenas ao 

município de Sobral. 

Atualmente, é composta por seis profissionais da equipe técnica e 27 formadores. 

O grupo de formadores é composto, em sua maioria por diretores de escolas 

particulares, coordenadores pedagógicos e professores universitários da UVA. 
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Segundo a diretora da ESFAPEM, os critérios para a escolha dos formadores são: 

análise do currículo, experiência em sala de aula, formação mínima em 

licenciatura e uma apreciação sobre a compreensão do candidato acerca do 

processo de formação da rede pública. 

 A formação dos professores formadores é realizada por meio de cursos de 

extensão realizados em parceria com a Universidade Estadual do Vale do Acaraú 

(UVA). Quando da realização do trabalho de campo verificou-se que a ESFAPEM 

está em entendimento com a Universidade Estadual do Ceará (UECE) no sentido 

da oferta de um curso de especialização em Formação de Formadores.  

Importante salientar que a presença de professores universitários na equipe técnica 

rendeu frutos ao longo das formações dos professores. Um deles dirigiu a 

ESFAPEM de 2006 a 2008 e atualmente, está à frente da Pasta da Secretaria da 

Cultura, enquanto que outro permanece em atuação junto à atual equipe, 

possibilitou a aproximação da relação entre a escola e a universidade.  

Os gestores, coordenadores e professores realizaram um curso de extensão, 

denominado “Sistematizar práticas didático-pedagógicas: Fundamentos, Técnicas 

e Procedimentos”, com 120 horas-aula, distribuídas em três módulos de 40 horas: 

Estudos Presenciais de Conteúdos, Orientação Presencial e Produção Individual 

de Textos, certificado pela Pró-reitoria de Extensão da UVA.  Este projeto foi uma 

parceria, que acontece desde 2007, entre a ESFAPEM e o Grupo de Pesquisa em 

História e Memória Social da Educação e da Cultura da Universidade Estadual 

Vale do Acaraú – GPHMSEC - com apoio da Secretaria da Educação de Sobral.  

Os textos produzidos ao longo do curso resultaram num livro intitulado 

“Entre(atos) outros do ofício” “como uma coletânea de narrativas sistematizadas 

dos mais visíveis e cotidianos atos do ofício de professores, coordenadores 

pedagógicos e gestores escolares” (PEREIRA, ARAÚJO, 2008, p.17). Ainda 

segundo os autores, a construção do livro baseado nas experiências cotidianas dos 

professores da escola básica: 

 

[...] os reuniu na condição de detentores de experiências e conhecimentos 

diversos; de práticas e saberes dispostos não em uma hierarquia em que a 

universidade sabe e ensina e a escola de ensino fundamental não sabe e 

aprende. E sim, em uma relação em que os saberes e os lugares de poder são 

postos em discussão na perspectiva de propor outros acordos, outras 

proporções (PEREIRA, ARAÚJO, 2008, p.17).   
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Compor um livro com os saberes dos professores da Educação Básica é um sinal 

de valorização, principalmente, quando esta sugestão acontece de professores da 

universidade que contribuem para a sua formação. Essa via de mão dupla deveria 

ser mais utilizada pela universidade em parcerias com as Secretarias de Educação 

e com as escolas básicas e sem dúvida, seria um mote para a valorização dos 

professores. 

A ESFAPEM é responsável por toda a formação dos professores do município, da 

Educação Infantil ao Ensino Fundamental II e EJA, bem como, dos professores 

iniciantes que estão no estágio probatório.   

l)     O Programa Olhares: Incluído na formação continuada e de responsabilidade da 

ESFAPEM desde 2007, está o Programa Olhares - Ofício de Educar, que foi 

concebido com o objetivo de oferecer aos profissionais da Educação Municipal de 

Sobral, um espaço em que os seus saberes e emoções sobre o ofício de educar 

possam se encontrar com outros “Olhares”. Dois motivos desencadearam a 

proposta do programa, um deles foi perceber que a formação dos professores, que 

era obrigatória, se mostrasse necessária à qualificação do ensino que Sobral 

desejava, estava se tornando um tanto quanto árida aos professores. O outro 

motivo foi impulsionado pelos resultados de um levantamento realizado sobre os 

professores de Sobral e percebeu-se que: 

 

[...] em 2005, mostrava um universo predominantemente feminino, a maioria 

com menos de 40 anos, chefes de família, com características socioculturais 

parecidas: baixo nível de leitura, desconhecimento das manifestações 

culturais tanto eruditas quanto populares, visão de mundo limitada ao 

próprio universo (que, por vezes, ia pouco além de Sobral). Muitas de nossas 

professoras, ainda hoje, sequer conhecem Fortaleza. Diante desta 

constatação, a Secretaria da Educação realizou, em 2006, um encontro de 

professores, com duração de três dias, que chamou de Olhares – o Ofício de 

Educar – Encontro de Educadores de Sobral (OLIVEIRA, 2009, p. 251). 

  

Devido ao sucesso na primeira edição, o Programa se consolidou tendo como 

princípios norteadores: fortalecer a identidade do professor; ser um espaço de 

valorização e qualificação; ter o educador como protagonista do Programa; ver a 

participação livre. Proporcionar uma formação pessoal e cultural em que o 

educador, por meio de diversos olhares fortalecesse sua identidade profissional, é 

um objetivo do programa.  
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Nos anos seguintes, a 2007, o Programa passou a ser realizado ao longo do ano e 

uma série de atividades científicas, culturais e pedagógicas desenvolvidas 

permitiram, a partir de múltiplas visões, ampliar o cabedal cultural dos professores 

da rede pública municipal, de outras redes e demais interessados, por trata-se uma 

formação aberta a todos os professores, inclusive de municípios vizinhos.  

Dentre as atividades do programa, têm-se o “Mestre do Ofício” que consiste numa 

“conversa informal”, com profissionais, sejam educadores ou não, sobre suas 

experiências e saberes motivadores.  

O Relato de Experiências Exitosas, em que professores (professores em sala, 

diretor, coordenador) relatam de forma escrita e oral suas vivências positivas na 

escola, algumas estratégias didáticas bem sucedidas que são compartilhadas. O 

propósito desta iniciativa é divulgar boas práticas e refletir sobre elas. A 

socialização dos relatos resultou na publicação do livro “Olhares da Memória” 

que contém as narrativas de profissionais da educação da rede municipal de 

Sobral. Há também oficinas, ciclo de palestras e encontro com escritores. 

O Cine Mestre trouxe para a formação a exibição e discussão de filmes contando 

com um convidado que os instiga a apontar aspectos do filme.  

O Universo Cultural que possibilitou aos professores uma ida ao passado pelas 

ruas, e patrimônio histórico material e imaterial de Sobral; pelas ruas do centro de 

Fortaleza e pela centenária Viçosa do Ceará, o que “permitiu que cruzassem os 

olhares com o do outro, o da sua cidade e território, com o de seu povo, sua gente, 

sua história” (OLIVEIRA, 2009, p. 253).  

As ações são desenvolvidas ao longo do ano, palestras, encontros culturais com 

apresentações musicais e de dança, mas, seu ponto alto é o mês de Outubro, 

quando ocorre o Encontro de Educadores de Sobral. Participam da programação 

deste encontro não apenas os professores da rede municipal, mas de outras redes 

públicas e privadas de Sobral, além de educadores de outros municípios. 

Embora pareçam duas formações distintas, uma mais árida (a sobre os conteúdos) 

e outra mais alegre (Olhares), ambas “foram entendidas como um todo, como um 

só organismo” salienta Oliveira (2009, p. 253). 

A educação em Sobral contou com o apoio político desde o início e foi se 

consolidando na medida em que ia enfrentando os problemas que surgiam ao 

longo desse percurso de 12 anos. A formação continuada é o fio condutor, quer no 

aspecto da prática docente quer no aspecto pessoal (cultural). Ainda na esfera 
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política houve investimento físico e financeiro nas escolas, as verbas chegavam ao 

destino, houve blindagem do sistema, sem interferência de políticos no tocante a 

vagas e transferências. Soma-se a esses fatores, a corresponsabilidade de todos os 

envolvidos, a SEMED representada pela Superintendência e pela Coordenação de 

Valorização do Magistério; os diretores de escola e sua equipe; os professores e a 

ESFAPEM. Há um acompanhamento muito próximo de todas as ações e 

resultados das escolas e a reverberação destes tanto na Superintendência quanto na 

ESFAPEM.   

 

5.7 A visão de accountability na educação 

  

 A avaliação não é o tema central deste trabalho, entretanto, tornou-se importante 

discutir este assunto, uma vez que a política educacional de Sobral adota a premiação como 

incentivo aos atores da educação na busca por melhores resultados dos alunos. A seguir, serão 

apresentados prós e contras na adoção da política de resultados.  

O processo de municipalização incentivado pela verba designada pelo Fundeb aos 

municípios estimulou-os a assumir o maior número possível de matrículas não somente para a 

Educação Infantil, incumbência municipal, mas também para o Ensino Fundamental cuja 

responsabilidade era híbrida, entre estados e municípios. Desta forma, “a municipalização do 

Ensino Fundamental foi efetivada independentemente das condições de oferta dos serviços 

educacionais” (VIEIRA, 2011, p.423). Segundo a autora, foi um momento em que não havia 

preocupação com a qualidade do ensino e sim, com a sua expansão.  

 Na década de 90, iniciaram as discussões das políticas educacionais, acerca da eficácia 

da gestão educacional no âmbito municipal. Nas pesquisas desta época, como afirma Vieira 

(2011), aspectos tais como a eficiência dos serviços educacionais, a qualidade dos gastos com 

educação e os indicadores de desempenho escolar, não foram levados em consideração, mas 

foi nesta mesma década que o Brasil passou a se preocupar com uma política nacional de 

avaliação materializada por meio do SAEB – Sistema de Avaliação Básica, do ENEM – 

Exame Nacional do Ensino Médio, e do ENC – Exame Nacional de Curso, que ficou 

conhecido como Provão, para o Ensino Superior.   

 A partir destes instrumentos foi construída uma base de dados que permitiu a 

elaboração de diagnósticos sobre a política educacional, em geral e sobre problemas 
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concernentes ao desempenho dos alunos brasileiros. Tais resultados evidenciaram que ainda 

havia muito a ser feito, para que o Brasil pudesse se equiparar aos países bem sucedidos no 

desempenho escolar de seus alunos. 

 Os resultados das avaliações desencadearam dois processos: o aumento da 

responsabilização pelos resultados (que acabou por eleger os agentes escolares como 

responsáveis pelo êxito ou fracasso dos alunos, ora na figura do diretor, ora na figura do 

professor, ou de ambos) e a criação de mecanismos simbólicos ou financeiros, cada vez mais 

acentuados nos programas e planos governamentais.      

 Embora fosse uma avaliação em larga escala, os resultados revelados pelo SAEB não 

afetaram os municípios nem as escolas, porque eles não se viam nos resultados. Vieira (2011), 

afirma que essa constatação estimulou, em 2005, uma reestruturação do SAEB, que 

possibilitou a implantação de uma política de accountability no país. O termo é originário da 

Língua Inglesa e se traduz em dois componentes: a prestação de contas e a responsabilização 

(VIEIRA, 2011; BROOKE, 2013). A prestação de contas diz respeito às informações acerca 

do uso dos recursos financeiros, humanos e materiais; e a responsabilização está intimamente 

ligada à prestação de contas, no tocante a apresentação dos resultados e da aplicação dos 

recursos.  

  Adotando a configuração de Vieira (2011), para a implantação do sistema de 

accountability educacional, quatro elementos se fazem necessários: informações, padrões, 

autoridade e consequências, sendo o último o mais importante e complexo do sistema, tendo 

em vista que seu principal objetivo é a melhoria da educação e não a imposição de castigos. A 

política educacional brasileira tem mostrado avanços consideráveis, nos últimos anos, no que 

concerne a esses quatro elementos e, o sistema de accountability vem gradativa e sutilmente 

se implantando. Talvez esta maneira velada de assumir tal política, no Brasil, se justifique 

pelo fato do governo brasileiro se identificar mais com as bandeiras de esquerda e a política 

de accountability estar mais próxima de uma postura neoliberal.  

 Vieira (2011), traz o estudo de McKinsey e Company (2010), para ilustrar que a busca 

para a melhoria do desempenho dos alunos está ancorada no tripé: estrutura, recursos e 

processos. Os aspectos estrutura e recursos são apontados pelo estudo como os mais visíveis 

socialmente, mas, o que de fato causa alteração na melhoria do desempenho, são os processos, 

para os quais são aportados maiores recursos, pois tratam da melhoria da forma como a 

instrução é ministrada.   O estudo apontou também que, para o cumprimento das propostas, há 
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uma combinação entre exigência e persuasão, e que, na maioria das vezes, a exigência é 

predominante. 

 Foram evidenciadas, pelo estudo acima, seis intervenções comuns a todos os estágios 

de melhoria de desempenho. São eles: 

1 – capacitação dos professores (em termos de habilidades de ensino) e de gestão dos 

diretores; 

2 – avaliação dos alunos; 

3 – aperfeiçoamento dos sistemas de dados; 

4 – facilitação das melhorias mediante a introdução de documentos de política e leis 

sobre a educação; 

5 – revisão de normas e currículos; e 

6 – garantia de uma estrutura adequada de recompensa e remuneração para professores 

e diretores (VIEIRA, 2011, p. 427). 

  

Além das intervenções acima citadas, que se traduzem em mudanças nos processos e 

condutas para a melhoria do desempenho dos alunos, o estudo destaca também a atenção à 

continuidade da liderança no desencadeamento e suporte da reforma, enfatizando dois 

aspectos: a longevidade e a formação de novas gerações.  

 Em 2011, segundo Brooke (2013, p. 120), sete estados brasileiros haviam adotado a 

política de pagamentos de bônus ou prêmios aos professores baseados em indicadores do 

desempenho dos alunos; duas capitais também adotaram a política de bonificação baseada em 

seus sistemas de avaliação e alguns municípios, de menor porte, que não possuem sistema de 

avaliação próprio, distribuem prêmios baseados no resultado do Ideb de suas escolas, 

portanto, a cada dois anos.  

 Em sua essência, as políticas de bonificação partem das mesmas premissas: “relação 

entre o desempenho dos profissionais da educação (principalmente, professores) e a 

aprendizagem dos alunos”. Nesta perspectiva, o bônus funciona como incentivo ou como 

reconhecimento pelos bons resultados obtidos, contribuindo assim, para a melhoria da 

qualidade da educação em termos de aprendizagem dos alunos.  

 Brooke (2013), chama a atenção ao afirmar que nos Estados Unidos, há uma séria 

polêmica sobre utilização dos resultados de desempenho de aprendizagem trazer como 

consequência prêmios ou castigos.  
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O autor, afirma que no Brasil, há divergências entre os que pensam a formulação da 

política educacional dos estados e os críticos que abominam tanto a responsabilização quanto 

o uso dos resultados como base para a bonificação, segundo ele, os insatisfeitos estão 

configurando um movimento e, com as mesmas inquietações o Movimento (Movimento 

Contra Testes de Alto Impacto em Educação), elaborou  documento junto ao Conselho 

Nacional de Educação intitulado “Diretrizes Conceituais e Operacionais para a Avaliação na 

Educação Básica (Subsídios)” (CNE, 2012), (BROOKE, 2013). No final do documento há 

sugestão de definir um sistema nacional de avaliação por um dos representantes da corrente 

contrária à utilização dos resultados, o Professor Luiz Carlos Freitas, que propõe:  

 

evitar avaliações de alto impacto (high stakes) “associadas a consequências 

fortes, pelo potencial que esta últimas apresentam de corromper os próprios 

indicadores da educação básica e gerar fraudes (p. 24) e a não utilização de 

resultados dos testes de desempenho de alunos “como base para incentivo e 

para cálculo de pagamento de salário dos profissionais de educação” (p. 24) 

pela falta de evidência empírica que permita avaliar as possíveis 

consequências da política em solo brasileiro (BROOKE, 2013, p. 123). 

 

 Essas sugestões propostas por Freitas (2012), podem ser melhor compreendidas pelo 

Dossiê, da Revista Educação e Sociedade, denominado “Políticas Públicas de 

Responsabilização na Educação”,  que traz críticas à política de incentivos monetários.  

 As críticas seguem na direção de que ao adotarem as políticas de responsabilização se 

assume, para a educação, a lógica empresarial que, nas palavras de Brooke (2013, p. 124) 

“altera a verdadeira vocação do sistema de educação pública”. Corrobora com essa ideia 

Freitas (2012), ao admitir que quando a educação pública se submete à lógica empresarial, a 

educação se distancia da dimensão de bem público amplo, que deveria ter como horizonte o 

projeto de nação e não somente a visão da demanda empresarial, por mais importante que 

seja. Nesta mesma direção, Afonso (2012), enfatiza que as políticas de responsabilização 

transmitem ideias antidemocráticas por não terem aderência com os verdadeiros objetivos do 

processo educacional e também são inadequadas por serem oriundas do sistema de produção 

capitalista. Para este autor, há uma recusa ao perceber e aceitar que os conceitos de eficiência 

e eficácia podem ser empregados na gestão de sistemas escolares.  

 Como principais críticas, ao sistema de bonificação, Brooke (2013), salienta algumas 

extraídas dos textos do Dossiê, são elas: 
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1 – o vínculo entre a responsabilização e metas de desempenho pode ampliar a 

“pressão produtivista” sobre os professores (XIMENES, 2012);  

2 – há incompatibilidade entre a bonificação e a igualdade no atendimento aos 

diversos alunos da escola (FREITAS, 2012); 

3 – a responsabilidade difunde o mito da irresponsabilidade dos docentes 

(XIMENES, 2012); 

4 – a responsabilidade estimula a competição entre professores e escolas 

(AFONSO, 2012); 

5 – há uma falta de clareza sobre a maneira como a bonificação pode contribuir 

para a melhoria (AFONSO, 2012); 

6 – a responsabilização promove o estreitamento da definição de qualidade 

(XIMENES, 2012) e do currículo (FREITAS, 2012) e do ensino; 

7 – a bonificação não tem maiores impactos na melhoria do desempenho dos 

alunos (FREITAS, 2012), (BROOKE, 2013, p. 126-139).  

 

Uma vez postas as críticas ao processo de responsabilização e bonificação, o autor 

pondera que há, por vezes, exagero nos argumentos tanto de quem defende a ideia quanto dos 

que são contrários a ela. Do lado dos gestores, pode acontecer a supervalorização da política, 

que no Brasil, aproximou-se mais do método gerencial de pagamentos por resultados do que 

de uma filosofia de responsabilização. Destarte, podem subvalorizar os efeitos negativos da 

proposta, principalmente, em relação às atividades das escolas, que precisam ser consideradas 

em uma avaliação ponderada sobre as consequências desta política. Do lado dos críticos, que 

consideram principalmente, os pontos negativos da política de bonificação, pondera que tais 

pontos podem ser melhorados a partir de um redesenho da forma técnica de como a política 

vem sendo empregada. Como por exemplo, Brokee (2013, p. 143), relata a “necessidade de 

elaborar indicadores de desenvolvimento das escolas que abranjam todas as faixas de 

desempenho dos alunos e também de metodologias para permitir ajustar os resultados da 

escola de acordo com o nível socioeconômico da clientela”. 

 Para ambos os lados, os defensores e os críticos da política, há ponderações a serem 

feitas, a fim de diminuir os efeitos negativos e aumentar a confiabilidade das decisões da 

política de bonificação: a) incluir bônus somente para a coletividade da escola; b) a 

incorporação de métodos de valor agregado a partir de medidas longitudinais; c) a criação de 

sistemas de colaboração e responsabilização entre as escolas com maior bonificação e as de 
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menor bonificação; d) a formulação de políticas de bonificação visando a negociação de 

melhores salários; e) testes mais exigentes em termos de processos cognitivos, que estejam 

menos sujeitos ao estreitamento curricular e de ensino.    

 Da mesma forma, o sistema de bonificação precisa ter credibilidade suficiente a fim de 

promover: a) mudanças no comportamento dos professores, no tocante a sua qualidade 

técnica; b) correspondência entre o que os professores sabem da rede e a distribuição do 

bônus; c) transparência e clareza de critérios; d) compreensão sobre como o professor pode 

modificar os resultados de sua escola; e) políticas de formação continuada voltada para o 

desenvolvimento da atuação em conjunto da equipe escolar, todos são fatores que impactam a 

política (BROOKE, 2013). 

 Outra autora que analisa os limites e problemas das avaliações sistêmicas dirigidas, 

sobretudo à Educação Básica, é Santos (2013), que também aponta na direção de uma 

avaliação mais coerente que deve ser pensada para as propostas educacionais que se articulam 

com posições que buscam a justiça social.  A autora fala sob o prisma de quem está inserido 

não no interior do campo da avaliação, mas sim, de quem está inserida no campo do currículo 

e da formação de professores. Neste sentido, sua maior preocupação diz respeito às políticas 

públicas que convirjam para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária e que 

forme pessoas com mais capacidade de participar na esfera política e social.  

 Centra sua discussão na política de avaliação ancorada em ranqueamento e premiação, 

destaca que o ranqueamento mobiliza sentimentos que exploram “a competição, a 

concorrência, a inveja, a cobiça, a vaidade e a culpa pelo fracasso” (SANTOS, 2013, p. 230), 

e que pode até alcançar algum sucesso, mas o que está em jogo são outras questões, como por 

exemplo, que tipo de valores, que formas de conduta e que tipos de pessoas estão sendo 

formadas na e pela escola?  

 A autora salienta que Stephen Ball (2004), critica as políticas públicas orientadas pelos 

princípios da “nova gestão pública”, que põem foco na perfomatividade. Santos (2013) 

baseia-se na análise de Lyotard (1989, p. 91), para afirmar que no processo de 

performatividade, “as narrativas de emancipação cedem lugar a um discurso em que não há 

espaço para o verdadeiro, o justo, o belo, em que o critério central é a eficiência – algo é bom 

“quando realiza melhor e/ou gasta menos que outro”(SANTOS, 2013, p. 231). A cultura da 

avaliação situa-se, portanto, neste contexto.  
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 Em se colocando o desempenho dos alunos e dos professores em primeiro plano, vê-se 

deslocada a preocupação que antes era com o processo educacional para o seu produto, para 

os resultados. Sendo assim, o valor das instituições e de seus profissionais acaba sendo 

considerado apenas pela produtividade de suas performances, (BALL, 2004) citado por 

Santos (2013), produzindo um resultado parcial da realidade.   

 Isso pode ser traduzido à realidade da escola, quando ao buscar melhores resultados, 

se importa apenas com alunos considerados “fáceis de lidar”, e nestes casos, a sua matrícula 

ou transferência são realizadas sem quaisquer problemas. No caso de professores que recebem 

bônus salarial, os alunos tidos como “fáceis de lidar”, lhes garantem, com seus bons 

resultados, a premiação. No caso da escola, as chances de aumentar seus indicadores também 

acontecem, além de conseguir atingir as metas propostas pelas instâncias superiores, o que 

alimenta o clima de competitividade entre as escolas.   

 A repercussão da cultura da avaliação se estende ao uso de metas relacionadas ao 

incentivo e à punição, o que segundo Ball (2004, p. 15), a frequente “coleta  e publicação de 

dados de desempenho reveste de instrumentalidade cada coisa que fazemos”. Santos (2013, p. 

232), critica esta postura que substitui a ideia da boa prática pela busca por resultados 

mensuráveis, que nas palavras de Ball (2004, p. 16), é caracterizada “pela superficialidade, 

flexibilidade, transparência e representado como espetáculo, com performances”.  As escolas 

querem ser as melhores, os professores que trabalham nas melhores escolas, passam a ser 

considerados melhores também.  

 Santos (2013), aponta para o perigo da redução do currículo escolar justificada pelas 

matrizes de referência dos testes, atingindo apenas aquilo que pode ser mensurável, em 

detrimento de outros aspectos fundamentais ao processo educacional.  

 A autora lembra também que, ao classificarem as escolas e estabelecerem metas a 

serem alcançadas por elas, os testes deflagram movimentos de competição, que acabam por 

modificar as relações entre a escola e a comunidade, além do que, os professores também 

sofrem com a pressão exercida sobre a escola para a obtenção por melhores resultados.    

 Todas essas questões acima citadas contribuem para o crescimento do adoecimento e 

da insatisfação com o trabalho. Ao assumir a postura da produtividade, as relações no interior 

da escola tendem a ser modificadas. Um dos caminhos para solucionar esse problema, na 

visão de Santos (2013), seria reconduzir a avaliação do campo da gestão para o campo do 
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ensino. Isso feito, a avaliação e seus significados, métodos e práticas passarão a ser 

subordinados à lógica do novo campo em que estão inseridos.  

 Assim, a avaliação diagnóstica é pensada a serviço do aluno, mudando o sentido da 

avaliação. Seus instrumentos sofrerão alteração e, uma vez transformados, passam a ser 

produzidos com o professor. Seus resultados passam a ser utilizados para o aluno, o professor 

e a família trabalharem juntos na superação das dificuldades do aluno. 

 Esta seria uma maneira de o professor identificar suas falhas e buscar meios para saná-

las. Ao invés de criticar a avaliação sistêmica, deve-se buscar reverter a cultura da avaliação. 

No julgamento da autora:  

 

[...]  cotidiana das escolas, de conhecimentos acumulados no campo da 

avaliação, orientadas por ideais de muitos educadores, que como eu, sonham 

com uma educação que esteja realmente a serviço de um mundo melhor do 

que esse em que vivemos (SANTOS, 2013, p. 243). 

  

 Apesar de tecer críticas à cultura da avaliação, a autora vislumbra a possibilidade de 

mudanças, deslocando o foco da avaliação da performance para outro, no sentido de abordar o 

cotidiano da escola e as práticas nele realizadas para pensar uma educação melhor para os 

alunos e, por conseguinte, um mundo melhor.   

 Foram apresentadas até aqui, as análises de alguns autores sobre a avaliação de 

resultados e seus pontos positivos, negativos e possível solução. Naturalmente, não houve a 

pretensão de verem esgotados todos os argumentos, uma vez que existem vários autores 

discutindo o assunto no Brasil. Brooke (2013, p. 144), alerta para a necessidade da realização 

de pesquisas brasileiras sobre o tema da avaliação cuja ausência “pode estar levando a uma 

radicalização precoce de posições que impede a avaliação objetiva da política e a projeção dos 

cuidados necessários para minimizar os efeitos indesejáveis”.  

Por que não exigir qualidade na escola pública? 

O próximo capítulo tratará da formação continuada da equipe gestora e dos 

formadores. 
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6 A FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE GESTORA E DOS 

FORMADORES 

 

 

É preocupação da Secretaria de Educação manter os diretores em formação, assim 

como os coordenadores e professores. A seguir serão descritos os processos de formação dos 

diretores e coordenadores da rede municipal. Todas as escolas de Sobral contam com 

diretores e coordenadores. Mesmo as mais isoladas, que ficam nos distritos, possuem diretores 

que se responsabilizam por vários anexos. As informações sobre a formação foram fornecidas 

pelas entrevistas com a Superintendente, a Coordenadora de Valorização do Magistério e com 

a diretora e a coordenadora da ESFAPEM.   

As escolas sempre contaram com um diretor, mas em 2001, quando houve o processo 

seletivo, a formação para os diretores foi anunciada no edital. Simultaneamente ao ingresso na 

rede os diretores iniciaram a formação. A eles foi dada autonomia e cobrada liderança uma 

vez que assumiriam a responsabilidade administrativa, financeira e pedagógica.   

Dos 44 diretores das escolas à época, apenas 20% permaneceram no cargo após o 

processo seletivo. Os demais foram dispensados. Importante ressaltar que, os diretores passam 

pelo processo seletivo e não por concurso público, desta forma, os diretores que quiserem se 

efetivar na rede, podem prestar o concurso para professores e deixar o cargo para assumir a 

direção, saindo da direção, retornam à sede. O diretor que desistir e não for concursado, 

abandona a rede.    

 

No momento que nós assumimos já entramos com autonomia financeira, 

pedagógica e administrativa. Nós precisávamos respeitar os professores 

efetivos que lá estavam, mas quanto ao temporário ficava sob nossa 

responsabilidade. Autonomia barra responsabilidade. Nós assumimos tudo! 

Na nossa primeira reunião com o Secretário de Educação ele disse muito 

claramente o que ele queria; porque foi dada aquela autonomia e para quê. 

Nas nossas reuniões nós íamos conversar só sobre a aprendizagem das 

crianças. Tudo que fosse pertinente, a telha quebrada, a carteira 

desconsertada, nós resolvêssemos na escola. Não trouxéssemos pequenos 

problemas para resolver na Secretaria. Todos os utilitários como pagamento 

de água, luz, telefone também ficariam por nossa conta. Assim, como ele 

estava nos dando autonomia ele iria nos cobrar resultado. O importante era o 

resultado no final do ano (Superintendente educacional). 
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Fica clara, no relato da superintendente educacional, a preocupação da SEMED com o 

resultado dos alunos, inicialmente, quanto à alfabetização, em seguida, sobre todos os níveis. 

Em 2001, após a nomeação, aos diretores foi dada a autonomia, mas lhes seria cobrada a 

responsabilidade em gerir a qualidade do ensino oferecido em sua escola. A SEMED iria 

discutir problemas diretamente relacionados à aprendizagem dos alunos. Com essa medida, a 

SEMED diminuiu o contato com os professores e impôs aos diretores de escola a mediação 

dessa relação, além das demais atribuições. De acordo com a superintendente “Hoje nós 

estamos com onze anos e a gente tem essa política como sagrada - o diretor é o carro chefe, o 

diretor é o responsável pelos resultados dentro da escola”. Os diretores de escola, de acordo 

com Day (2001) devem ser administradores, que projetam e implementam planos que são 

centrados na execução de tarefas, mas também devem ser líderes que articulam esses planos a 

uma visão global sobre as necessidades da escola e do pessoal que nela trabalha.    

A autonomia das decisões dos diretores em suas escolas, apontada na fala da 

Superintendente, indica que o trabalho da Superintendência, reside em observar, controlar e 

cobrar os resultados dos diretores referentes às avaliações. Para tanto, são realizadas reuniões 

de estudo, apresentação e comparação dos resultados aferidos pelas Avaliações Externa 

(semestral), Estaduais e Federais que expressarão um diagnóstico de cada uma das escolas. 

Quando há o resultado da Avaliação Externa, são realizadas reuniões, como exemplo, 

a reunião por polo em que são convocados diretores e coordenadores, e são socializados os 

resultados dos nove distritos correspondentes àquele polo, ponderando o que foi bom e o que 

foi ruim.  

A expectativa da Superintendência e do Secretário é de que os diretores devam ter uma 

previsão dos resultados de sua escola, série por série, antes mesmo de serem aferidos. O 

diagnóstico interno deve ser tão bem acompanhado a ponto de não haver surpresas com os 

resultados apresentados nas reuniões com a SEMED, seja na avaliação de Junho (diagnóstica) 

seja na de Novembro (de resultados).   

  

Quais são as séries que você está bem diretor? Você tem que saber, porque 

senão, ele não está mais fazendo o acompanhamento - o diagnóstico interno. 

E aí a gente leva, a gente discute, a gente chama atenção, eles se vêm, eles 

amam ver os resultados uns dos outros. Eu já disse até que eles deveriam se 

preocupar só com os deles. Que eles amam ver o slide montado 

(Superintendente educacional).  
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A publicação dos resultados permite que eles vejam os números uns dos outros, 

comparem, analisem e estabeleçam novas metas. 

 

O que foi bom vai ser parabenizado e o que foi ruim vai ser chamada a 

atenção. Por que é que a escola tal não conseguiu? Essa escola aqui é igual 

a você. Porque quando não se consegue há várias justificativas. Não 

consegui porque a minha escola é na zona rural. Mas a escola [...] também é 

na zona rural e conseguiu. Não consegui porque a minha escola é grande. É 

muito grande. A maior escola conseguiu. Por que a sua não conseguiu? 

Ninguém quer ser o último? Ninguém quer ficar nas piores médias. Assim 

mesmo, o nosso distanciamento de uma escola pra outra está sendo mínimo e 

é para isso que a gente zela (Superintendente educacional).  

 

O gerenciamento dos resultados dos diretores soa como competitivo, uma vez que há 

um ranquiamento das escolas. Ao afirmar que uma escola tem características similares a 

outra, a Superintendência tenta estabelecer um quadro de equidade de oportunidades, se é 

possível para uma será possível para outra. Entretanto, estabelecer uma isonomia das 

características gera uma interpretação ambígua. Que todos, independente do contexto tenham 

as mesmas oportunidades e direito à aprendizagem isso é democracia (COCHRAN-SMITH, 

2005b), é o que todos que estão ligados à educação desejam. Por outro lado, ter o mesmo 

número de alunos, pertencer à mesma zona rural ou a mesma zona urbana, embora guardem 

similaridades, possuem professores diferentes, com tempo de desenvolvimento profissional 

diferentes, lidando com alunos diferentes, com tempos de aprendizagem diferentes.  O que há 

em comum é o currículo preestabelecido que prevê uma aprendizagem linear e acumulativa 

(LERNER, 2002), que enquadra o aluno num mesmo ritmo de aprendizagem, por isso, há que 

se ponderar o princípio da isonomia para não se cair na armadilha dos resultados como afirma 

Cochran-Smith (2005b).      

O atendimento/monitoramento realizado pela superintendência não faz distinção entre 

escolas pequenas e grandes, de zona rural ou zona urbana. Todas as escolas têm de chegar a 

resultados positivos.  

 

[...] assim desmitifica toda a construção de dizer que é mais fácil alfabetizar 

poucos do que muitos. Porque além de ser uma escola imensa, a maior 

escola de Sobral é a melhor do estado do Ceará. E foi a escola que mais 

alfabetizou alunos. [...] nós temos o mesmo olhar independente da escola, se 

é aqui vizinha da prefeitura como se é a 80 quilômetros de distância. Não faz 

diferença de uma criança aqui da sede pra uma criança do distrito [...] anexo 

de uma escola lá dentro dos matos. Você pode ter certeza que aquela criança 
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lê igual a criança aqui da sede sem nenhuma discriminação. Tudo aqui é 

proporcional, tudo é em rede (Superintendente educacional).   

 

A proposta da SEMED é atingir a excelência com equidade, sem distinção entre as 

escolas e seus contextos. Embora a busca por resultados imprima um ritmo de 

acompanhamento par e passo do diretor parte-se da premissa de que a escola tem que ensinar 

e o aluno tem que aprender. Talvez, esse seja um ponto que mereça destaque na educação de 

Sobral, reconhecer com clareza o papel da escola como instituição de ensino, que irá a todo 

custo realizar seu objetivo, tanto pelas ações da prática cotidiana do professor quanto pela 

Jornada Ampliada.  

Neste cenário, o diretor e o coordenador estarão cobrando e dando suporte ao 

professor, o primeiro reconhecendo e apoiando em suas dificuldades e o segundo auxiliando-o 

no planejamento de ações didáticas ao longo do mês de trabalho.  Há, portanto, um espírito de 

corresponsabilidade em que ninguém assume sozinho os resultados positivos ou negativos. Os 

resultados são de todos.     

  

6.1 A formação dos diretores  

 

Os diretores já passaram por várias formações. A primeira formação foi realizada com 

os mesmos profissionais contratados pela Secretaria à época do concurso, um grupo de 

psicólogos e pedagogos que acompanharam o processo de seleção e o início dos trabalhos dos 

diretores, numa espécie de coaching com acompanhamento individual. Nesta época, a equipe 

selecionou o perfil mais adequado de cada diretor para cada escola e ainda assim, o 

acompanhou durante o início do seu trabalho. 

Em seguida, houve uma especialização em Gestão Escolar realizada pela UVA, em 

que vieram profissionais de Fortaleza que também eram professores da instituição. Todos os 

diretores participaram desse curso.  

Atualmente os diretores estão sendo formados pela equipe do LICEU, uma vez por 

mês, por oito horas. O LICEU é uma consultoria que foi contratada após terem recebido o 

prêmio do INEP (de cem mil reais).  Segundo a Superintendente, “nós já temos uma política 

aqui e todo mundo já ganhou os seus computadores. A gente decidiu aproveitar esse dinheiro 

e fazer uma formação pros nossos diretores”. A verba recebida foi revertida em formação.  
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As reuniões dos diretores na SEMED acontecem quinzenalmente lideradas pela 

superintendente. O diretor não tem justificativa para se ausentar das reuniões, caso não possa 

comparecer não pode enviar representante, deverá obter as informações com a 

superintendente adjunta.  Tudo o que a gente tem de conversar a gente deixa pra aquele 

momento.  Tudo é discutido. Não vem nada de cima pra baixo não. 

No momento da coleta destes dados, como ainda estavam em formação, os diretores 

iam até à SEMED apenas uma vez por mês, respeitando o cronograma de reuniões quinzenais 

ou de duas saídas por mês da escola. Nesse caso, uma para a formação do LICEU e outra para 

a Secretaria.  

As formações, contratadas por licitação apresentam editais variados a cada 

oportunidade. Há diversificação nas propostas e nas empresas por elas responsáveis. Há 

cobrança, mas também há formação, o regime de contrapartida é muito claro e tem 

funcionado no sentido de manter os diretores atentos às necessidades da escola e engajados na 

busca pela superação dos resultados por ela apresentados.  

 

6.2 A formação dos Coordenadores  

 

Os coordenadores, assim como os diretores, também passaram por um processo 

seletivo. O diretor tem autonomia para escolher com quem vai trabalhar dentro de uma lista 

de selecionados. Há escolas com até seis coordenadores. O número de coordenadores é 

calculado pelo número de matrículas, a relação é de um coordenador para cada 250 alunos. Os 

coordenadores também tiveram formação externa. Atualmente têm formação com as 

coordenadoras de Educação Infantil e Ensino Fundamental da própria SEMED. 

Bimestralmente, a superintendente participa da reunião de coordenadores juntamente com as 

coordenadoras da SEMED. É função dos coordenadores acompanhar o planejamento dos 

professores realizado na escola, no período de aula (4 horas), quinzenalmente, e a execução de 

atividades em sala de aula.  

Houve época em que os coordenadores acompanhavam os professores da UE nas 

formações, mas como estas formações acontecem por níveis, cada nível tem um dia específico 

para a formação, o coordenador acabava se ausentando muito da escola e não atendendo os 

professores conforme a proposta da SEMED. Em atendimento à solicitação dos próprios 

coordenadores, essa participação foi substituída pela formação específica. 
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Importante ressaltar que a SEMED considera a formação da equipe gestora (diretores e 

coordenadores) igualmente relevante à formação dos professores. Reitera a superintendente 

“É preocupação da Secretaria manter os diretores em formação, assim como os 

coordenadores e os professores”.  

No caso de Sobral, tanto diretores quanto coordenadores estão engajados em formação 

continuada o que denota a preocupação da SEMED com o desenvolvimento profissional da 

equipe gestora, o que de acordo com Davis et. al. (2012) significa fortalecimento e 

legitimação da escola como lócus de contínua e permanente formação.  A ênfase no 

engajamento da equipe gestora com os professores pode promover coesão no grupo e atitude 

colaborativa, pois todos estão direcionados para o atendimento das mesmas metas e 

propósitos.  

O coordenador assume quinzenalmente com os professores o compromisso do 

planejamento que é realizado na escola, no período de aula, durante quatro horas. Neste 

momento em que os professores estão sendo acompanhados pelo coordenador, suas salas de 

aula estão com os professores substitutos. As ações vistas na formação são inseridas no 

planejamento quinzenal, observadas e, se preciso alteradas ao longo do período.  O 

planejamento tem papel essencial, todos os professores de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental de 1º ao 5º ano fazem seu planejamento na escola, quinzenalmente, durante o 

horário de trabalho e é função do coordenador acompanhá-lo.   

Ao se referir à pesquisa de Placco, Almeida e Souza (2011), que revelou que os 

coordenadores estão deslocados de suas reais funções na escola, Gouveia (2012), afirma que 

estes acabam sendo absorvidos por demandas administrativas. A autora recorre ao texto de 

Placco (2010), na defesa de uma rotina como ferramenta de planejamento, apoio e definição 

de seus papéis na escola.  Em Sobral, os papéis do diretor e do coordenador estão bem 

definidos, corresponsáveis pela dimensão pedagógica, o coordenador assume papel de 

mediador entre o conhecimento do professor, do aluno e as ações de formação docente que 

cada nível ou série recebeu.   

Entretanto, a ênfase dada ao papel do diretor que assume a gestão administrativa, 

financeira e pedagógica da escola, requer que sejam consideradas as exigências que pairam 

sobre ele, no tocante à complexidade do seu trabalho referente à diversidade de tempo, 

energia e saber profissional (DAY, 2001).  A tendência mais empresarial na administração 

escolar gerou uma cultura escolar que fez com que os diretores de escola se vissem mais 

distantes da experiência cultural da sala de aula e na medida em que se “concede maior 
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importância à necessidade de dar forma ao ethos do desenvolvimento profissional em atender 

às relações internas, a necessidade dos diretores das escolas em atenderem ao seu próprio 

desenvolvimento como aprendentes tornou-se essencial” (DAY, 2001, p. 140).  

As experiências dos diretores de escola tendem a atender a dois aspectos de suma 

importância, requer líderes que não apenas conheçam e sejam conhecidos pelo seu pessoal, 

como também se conheçam a si mesmos. Recentemente, pesquisas realizadas no Canadá, 

Inglaterra e Dinamarca, mostraram que assim como os professores têm fases de 

desenvolvimento profissional os diretores as apresentam e revelam que muitos passam por 

situações de frustração e ansiedade. Tais estudos mostraram que o desenvolvimento do 

pensamento e da prática dos diretores de escola é um processo complexo em que são 

identificadas diferentes fases:  

 

Iniciação: um período de idealismo, incerteza e ajuste; Desenvolvimento: um 

período de consolidação e extensão; Autonomia: um período de 

conservadorismo e resistência às      mudanças; Desencanto (DAY, 

BAKIOGLU, 1996, p. 207 apud DAY, 2001, p. 142-143).       

 

Relacionam-se às fases do desenvolvimento profissional dos diretores de escola a sua 

história de vida, a sua preparação prévia, a sua saúde, a cultura externa herdada, suas crenças 

pessoais bem como, sua capacidade para lidar com o stress, principalmente, o causado por 

gerir as relações com o pessoal docente, como apontou Day (2001, p. 143), além de relatar 

que “um processo contínuo de desenvolvimento a meio da carreira é absolutamente 

fundamental para evitar, mais tarde, o mal-estar administrativo (burnout management)”. 

Manter os diretores frequentemente em formação contribui para que sejam estimulados e 

motivados a manterem-se na profissão e reverem-se pessoal e profissionalmente.   

Em que pese o papel do diretor de escola como líder sendo eficaz, motivador e 

empenhado, esses fatores não garantem o sucesso da escola, pois, não podem assumir 

sozinhos a organização escolar, necessitam também da pujança dos docentes. (DAY, 2001). 

Para os resultados da escola, da aprendizagem dos alunos e de um bom planejamento e 

condução pedagógicos não bastam diretores e coordenadores, é preciso engajamento dos 

professores.  
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6.3 Professores formadores da ESFAPEM 

 

Com participação voluntária, dez professores formadores da Esfapem responderam um 

questionário composto por nove questões abertas referentes ao início do seu trabalho na 

Esfapem; às atribuições do professor formador e sua rotina; aos focos da formação 

continuada; à repercussão da formação continuada nas escolas; ao acompanhamento dos 

docentes e sobre como era a visão que possuíam sobre os professores da rede municipal.  

Como mencionado anteriormente, os formadores sujeitos desta pesquisa, não são 

funcionários exclusivos da ESFAPEM, conciliam as formações a outro trabalho, também na 

educação.  Como já havia antes da criação da ESFAPEM a formação no município, embora 

não fosse sistemática como o é atualmente, muitos professores formadores já contratados pela 

rede municipal, ingressaram na Escola de Formação.  

Uma das formadoras explica o processo de admissão: 

  

Em 2006 a Esfapem foi fundada e os professionais que já desempenhavam a 

função de formadores foram, quase na totalidade, legitimados por essa 

Escola que tornou-se um divisor de águas, pois tínhamos formações isoladas 

e, a partir de sua criação, tornaram-se integradas e hoje podemos afirmar que 

as formações conversam entre si, complementam-se e cumprem a função de 

desenvolver atividades junto aos professores buscando seu aperfeiçoamento 

e qualificação, com o objetivo principal que é a aprendizagem das crianças 

que estudam nas escolas municipais.   (Formador 2) 

 

É incumbência dos formadores prepararem os encontros mensais de formação. 

Reúnem-se em grupo para combinar a rotina do dia. Segundo os professores formadores há, 

no início do ano, uma reunião na ESFAPEM para ser construída uma programação que 

atenda às necessidades de cada sala e o cronograma com as datas dos encontros, das 

reuniões de coordenação e das entregas do material a serem utilizados nas formações. Em 

seguida, são programadas as atividades mensais, cada grupo de formadores, dos diferentes 

níveis, se reúne pelo menos duas vezes para debater, escolherem material, discutirem 

dinâmicas, decidir a agenda, dividir as atribuições e responsabilidades do encontro.  Essa 

programação é submetida à apreciação da coordenadora de segmento da ESFAPEM para 

anuência ou eventuais ajustes. É realizado o envio do material para a reprodução.   
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 Indagados sobre quem forma os formadores, a maioria dos professores respondeu que 

não há uma formação sistemática nem pela Secretaria e nem pela Esfapem. Entretanto, 

participam:  

Uma lacuna que encontramos ainda é uma formação para nós formadores, 

que procuramos suprir fazendo grupos de estudo, buscam atualizar-se com a 

leitura de livros e participando de congressos e seminários (F 6).    

É de autonomia do próprio formador e para isso temos participado de cursos, 

congressos, especializações, porém nada direcionado à prática de 

formadores, que tem se construído e socializado no dia-a-dia (F2). 

Temos a consultoria (amizade) do Prof. E., da UVA, que acompanha os 

processos de formação continuada pelos formadores junto aos professores. 

Percebe-se que este acompanhamento é uma ação bastante enriquecedora, 

pois somos incentivados a buscar mais qualificação e aperfeiçoamento para 

aquilo que nos propomos a fazer (F 8). 

 

 Os depoimentos revelam a inquietude dos formadores na busca por aprimoramento. 

Embora implícita, essa é uma condição para que permaneçam como formadores na 

ESFAPEM. A presença do Prof. E. na equipe de coordenação dos trabalhos, tem importância 

reconhecida e citada por vários formadores. Professor no curso de Pedagogia da UVA, 

integrante do grupo GPHMSEC Grupo de Pesquisa Histórica e Memória Social da Educação 

e da Cultura, um dos coordenadores do curso de extensão ‘Sistematizar práticas didático-

pedagógicas: Fundamentos, Técnicas e Procedimentos”, é um entusiasta das questões do 

ensino. Viveu de perto todo o processo da formação continuada no município desde seu 

início. Foi o provocador das memórias dos professores que foram registradas em livro. 

Embora acentuem a autoformação, os professores valorizam a postura incentivadora e 

questionadora do Prof. E. que os retroalimenta com fundamentações teóricas e provocações 

reflexivas.   

 Com relação à repercussão da formação continuada nas escolas, os professores 

afirmaram que: 

dados escritos não, necessariamente, mas há sempre expressões favoráveis a 

esse processo (F 10). 

A constante melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos (IDEB, 

SPAECE) é também um reflexo do trabalho desenvolvido com os 

professores (F 5).   

Percebemos que os professores buscam sempre melhorar o desenvolvimento 

desta atividade em sala de aula. Para isso, temos a colaboração dos 

coordenadores pedagógicos, diretores e pais de alunos que sempre 

socializam, em conversas informais, o trabalho realizado em sala de aula, 

onde percebem melhor empenho destes profissionais (F 8).  

[...] mesmo não tendo dados oficiais da importância da formação continuada 

no desenvolvimento dos professores, estamos sempre ouvindo deles e do 

grupo gestor das escolas o quanto a formação ajuda no desenvolvimento das 
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aulas, como também os resultados das avaliações externas têm melhorado a 

cada ano, após a implantação do programa de formação continuada dos 

professores (F 1). 

  

 Essas informações mostram que o resultado nas avaliações é um indicativo de que a 

formação tem sido efetiva, somada aos comentários informais que ouvem dos diretores, 

coordenadores e pais, também aguçam a compreensão de que estão indo no caminho certo. As 

avaliações feitas pelos próprios professores que frequentam a formação também são positivas. 

Mesmo prescindindo de um instrumento específico que possa traduzir ou mensurar o impacto 

da formação, para todos os formadores, sem exceção, a repercussão causada pela formação é 

positiva.   

 Uma das questões indagava aos formadores como era realizado o acompanhamento 

dos professores. As respostas confluíram para a afirmação de que os docentes estão bem 

assistidos tanto pedagógica quanto didaticamente e demonstram por isso, construir mais 

conhecimentos.  

Acompanho a formação já há doze anos, podemos observar o crescimento 

dos professores pelas falas nas participações, no domínio teórico 

demonstrado pelo que escrevem nos diários de bordo que recebemos e pelo 

que observamos ao entrar nas salas de aula na forma de organização dos 

professores, das escolas e, principalmente, pela aprendizagem das crianças. 

Uma coisa que me chama a atenção é a busca pelo crescimento profissional 

dos professores e o nível de leitura. (F 6) 

A nossa experiência nos dá respaldo para afirmar, por exemplo, que o 

professor X avançou muito, qualificou o seu poder de argumentação, se 

expressa com maior segurança sobre os aspectos importantes dos temas em 

estudo, mas não podemos dizer que temos um acompanhamento sistemático. 

O desempenho do professor nas formações é um parâmetro que nos orienta 

para avaliá-lo, mas é o que temos para o momento. (F 2) 

Há um trabalho de visitas às salas de aula, onde é percebida in loco, a 

desenvoltura dos professores em relação à metodologia do trabalho, 

segurança nos conteúdos, relação interpessoal com os alunos, núcleo gestor e 

colegas. Na formação, percebe-se a evolução dos professores pela interação, 

participação e postura diante das atividades propostas. (F 5) 

  

 

Por estarem tão próximos dos professores da rede, naturalmente, possuem opiniões 

sobre eles e expressaram-na da seguinte forma: 

      

Hoje percebemos maior empenho dos professores em relação a tempos atrás. 

São capazes de realizar suas aulas de forma mais prazerosa tanto para si 

próprios quanto para os alunos. Em muitos casos percebemos professores 

autônomos, capazes de solucionar situações diárias da sala de aula, tendo 

como referência seus conhecimentos teóricos respaldados na prática (F 8). 
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Os professores da rede municipal de Sobral são, antes de tudo, guerreiros. 

São profissionais que colaboram com o sistema apesar das limitações da 

formação inicial, das dificuldades em conciliar atividades em mais de uma 

escola, apropriar-se de programas novos que exigem prática específica, 

estudo direcionado...Em minha opinião, esses professores, na maioria 

mulheres, avançaram muito em sua formação, pois reconhece no estudo a 

possibilidade de melhorar a vida. Muitos depõem que é muito melhor fazer o 

que sabe, pois quando se sabe o que está fazendo pode até mudar o jeito de 

fazer. Nossos professores são movidos pela simplicidade. Apesar da 

formação acadêmica, têm um currículo baseado, sobretudo, na experiência 

do “dar aulas” e vivem momentos de transformações quase palpáveis (F 2). 

 

Algumas fragilidades são apontadas no trabalho da formação dos professores. 

 

Vejo que já percorremos um caminho, crescemos todos, aprendemos juntos 

conseguimos sair do nível crítico em que se encontrava a educação do 

município, mas, vejo, também, que ainda temos muito a aprender, 

precisamos qualificar a educação, precisamos trabalhar melhor a inclusão, 

precisamos de uma formação para os formadores para os formadores, pois os 

professores estão se qualificando e nós precisamos também nos qualificar. (F 

6)  

 

Percebeu-se ao longo da coleta de dados na ESFAPEM, a preocupação premente com 

a Didática em sala de aula. Não obstante, a busca pelos resultados nas avaliações, esta não 

acontece isoladamente, ao contrário, os professores estão amparados pela formação em 

exercício, lhes são apresentados conteúdos conceituais e procedimentos que os ajudarão na 

condução da sala de aula. Naturalmente, apresenta-se tendenciosa uma análise que afirme que 

esta formação garanta toda a aprendizagem dos alunos. No entanto, os professores saem mais 

fortalecidos e orientados, o que lhes possibilita mais chance de êxito.   O investimento maciço 

e cuidadoso na formação dos professores tem refletido nos resultados dos alunos nas 

diferentes avaliações.  

A formação continuada dos professores efetivos da rede municipal será o assunto do 

próximo capítulo.  
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7 A FORMAÇÃO EM SERVIÇO DOS PROFESSORES 

 

 

 Todos os professores da rede municipal de Sobral frequentam a formação em serviço. 

A partir das entrevistas e da bibliografia encontrada, foi realizado um breve histórico da 

formação em exercício no município até chegar ao formato de formação exercido atualmente.  

 

7.1 Breve histórico da formação 

 

 Houve um processo de amadurecimento nos modelos de formação continuada 

executados pela SEMED que, a princípio, em 97 e 98 fazia uma formação com palestras para 

o coletivo de professores em ações periódicas. A formação era realizada pelos coordenadores 

da SEMED (Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA) e seus colaboradores.  

 Em 2001, com a criação da Superintendência, esta ficou encarregada da formação dos 

diretores que, com autonomia, requeriam um novo perfil de professores.  Com a passagem das 

creches para a Secretaria da Educação a Superintendência assume os professores da Educação 

Infantil, bem como, a sua formação.  

Nesse mesmo ano, foi realizada uma avaliação diagnóstica dos alunos da rede a fim de 

conhecer o nível de alfabetização das crianças. Esta avaliação foi elaborada por um professor 

da UVA especialista na área de alfabetização que, além de organizá-la, também colaborou 

com as ações posteriores da formação dos alfabetizadores e com as avaliações seguintes. A 

partir de 2001, toda a força motriz teve foco na alfabetização na idade certa das crianças de 

seis a oito anos – 1º. 2º e 3º anos, em leitura e escrita. Essa foi a principal meta a ser atingida 

no período.  

Quanto aos professores alfabetizadores, além de se adaptarem ao momento da 

exigência do maior número possível de alunos alfabetizados, passaram a participar da 

formação continuada que acontecia aos sábados e começaram a receber uma gratificação 

pelos resultados de seus alunos nas avaliações externas.  

 Em 2004, as formações foram estendidas para as demais séries assim como as 

avaliações semestrais e, consequentemente, os demais professores – do 3º ao 5º ano - 
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iniciaram o processo de formação continuada mais sistematizada o que aconteceu também 

com a Educação Infantil. 

 Ao mesmo tempo em que as ações de formação continuada eram realizadas pela 

equipe de coordenadores da SEMED, foram surgindo ideias de criar uma equipe que 

pensasse, exclusivamente, na formação continuada.  

 

7.2 A organização do fazer pedagógico 

 

 Quando da criação da ESFAPEM, em 2006, foi definida uma estrutura que 

contemplasse a ideia de formação em serviço que fazia parte da política de valorização do 

magistério, destinada a cumprir dois objetivos principais: a qualificação dos processos de 

ensino e a formação pessoal dos professores. A dimensão da qualificação do ensino foi 

chamada de fazer pedagógico, composto pelas seguintes etapas: programa de ensino, 

(chamado, posteriormente, de proposta curricular); a rotina de sala de aula e o material 

estruturado. Em relação à dimensão da formação pessoal foi criado o Programa Olhares. 

Como afirma Oliveira (2009) essas duas dimensões – fazer pedagógico e formação pessoal 

constituíram o centro das discussões. O fazer pedagógico era a necessidade mais premente da 

rede municipal de ensino.  

  As entrevistadas (diretora e coordenadora da ESFAPEM) explicaram os passos 

adotados para a formação continuada dos professores.  

 A primeira etapa constituída pelo programa de ensino serviria para que os professores 

tivessem clareza dos conteúdos que alunos de determinada série precisavam aprender ao 

longo do ano, considerando o RCN e os PCN, a realidade em que viviam e as necessidades 

dos professores e alunos. Foi necessário conhecimento profundo sobre a rede pública e sobre 

os conteúdos.   

 Para tanto, foram realizadas grandes reuniões que juntaram os professores por série e 

teve início uma Proposta Curricular, que estabeleceu os conteúdos mínimos para cada série. 

  

A criança pode aprender mais, mas menos que isso não. Então essa foi a 

primeira cobrança. Cobrança no bom sentido.  Em termos de dizer assim... 

Bom, se vocês não sabiam, está aqui um norte. Está aqui um documento que 

oriente vocês para poderem ir planejando já (Diretora da ESFAPEM).  



123 

 

Uma vez definida a proposta curricular, foi definido o material para trabalhar esta 

proposta, denominado material estruturado que, poderia ser o livro didático ou outro material 

específico, produzido pela ESFAPEM, que de acordo com Oliveira (2009) ficou caracterizada 

pela publicação “Redes de Aprendizagem” como “usina de aprendizagem”, posto que 

mensalmente, saíam fornadas de materiais específicos para cada série articulados com a 

proposta curricular construída por ela. 

  

(...) na época a gente fez um grande estudo sobre as atividades. Eu me 

lembro que na Educação Infantil, por exemplo, a gente selecionou algumas 

atividades, tiramos o nome da escola, tiramos o nome do professor e nas 

formações a gente apresentava essas atividades. E eles (os professores) iam 

ver “Ah esse...Tem esse aqui? O que é que a gente queria que a criança 

estudasse aqui. Qual é conteúdo desse item, dessa atividade? Vocês acham 

que ela está bem?” [...]  E aí eles perceberam que é muito importante 

garantir o material. Porque assim, “Ah, aqui eu posso trabalhar isso... eu 

posso trabalhar número...”  mas,  precisava saber o que é que eu exatamente. 

Então, a gente sempre dizia assim, “o conteúdo principal dessa atividade e os 

secundários”... (Diretora da ESFAPEM). 

 

Tanto a construção da proposta curricular quanto das atividades complementares ao 

material adotado, foram momentos em que os formadores discutiam com os professores e 

analisavam o conhecimento do conteúdo, aliando-o ao conhecimento pedagógico. Como 

afirmam Davis et. al. (2012) baseando-se em Hargreaves (1995), se o conhecimento sobre o 

que se ensina e sobre o como se ensina são essenciais para a boa docência, não se pode 

desconsiderar aquilo que dá sentido à docência, ou seja, identificar “os propósitos e as razões 

pelos quais a sociedade precisa de professores e os sentidos que estes atribuem ao ato de 

ensinar”. (p. 12).   

O encadeamento das etapas visando primeiro a proposta curricular seguida pelas 

atividades foi gerando nos professores a compreensão do que estava sendo proposto para cada 

série, os conteúdos mínimos que deveriam ser trabalhados. 

  

Na verdade até então a gente não falava de rotina porque não era isso. A 

gente queria primeiro, saber o tempo pedagógico. O tempo que a criança 

passava na escola e o que se fazia naquele tempo, e observou-se que se 

perdia muito tempo com... por conta aí da própria falta, muitas vezes, de 

planejamento e de outras coisas. (Diretora da ESFAPEM) 

 

 O tempo é um dos algozes dos professores. Uma das maiores queixas na escola é a 

falta de tempo. Como bem aponta Lerner (2002, p. 87) o tempo “sempre é escasso em relação 
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à quantidade de conteúdos fixados no programa, nunca é suficiente para comunicar às 

crianças tudo o que desejamos ensinar em cada ano”.  Se com programas e planejamento já se 

tem o tempo como adversário nas instituições escolares, sem planejamento das atividades o 

desperdício de tempo e a perda da qualidade do ensino são eminentes.  

 Ainda segundo a autora, quando se apresenta toda a complexidade dos objetos de 

estudo e se considera que a aprendizagem se desenvolve por meio de sucessivas organizações 

e reorganizações do conhecimento, analisa-se o problema da distribuição do tempo não como 

uma questão meramente quantitativa, pois “não se trata somente de aumentar o tempo ou 

reduzir os conteúdos, trata-se de produzir uma mudança qualitativa na utilização do tempo 

didático” (LERNER, 2002, p. 88). A busca por uma melhor utilização do tempo requer 

mudança na concepção das atividades que são propostas e, por conseguinte, na compreensão 

de que a aprendizagem não acontece de forma linear.  

Nesse sentido, conhecer profundamente a rede demandou dos coordenadores muitas 

observações em sala de aula a fim de verificar o trabalho realizado pelos professores, durante 

o período das aulas, o que foi denominado como tempo pedagógico como afirmou a diretora.  

   

Então, foi pensado em se organizar uma rotina de sala garantindo ali 

algumas atividades importantes de leitura, de escrita, de produção, 

sistematizando isso. E se criou no tempo das quatro horas uma rotina que a 

gente chama de rotina de sala mínima, deixando um tempo para o professor 

também pensar nas atividades do próprio professor... (Diretora da 

ESFAPEM). 

 

A terceira etapa, a mais polêmica delas, foi a composta pela rotina de sala de aula, 

também articulada com a proposta curricular e com o material estruturado. Como bem destaca 

Oliveira (2009, p. 250) “trata-se de dar aos professores um roteiro, um guia, para o trabalho 

diário. Trata-se de dizer como, de que forma trabalhar com o material para atingir o que se 

coloca na proposta curricular”.    

 A polêmica foi gerada por afetar diretamente o saber didático dos professores que 

enxergaram, na maioria dos casos, sua “competência didática” posta em xeque em nome da 

qualidade do ensino e da otimização do tempo didático. O que à primeira vista parecia ser um 

currículo prescritivo imposto pela rede, foi na verdade parte da formação que os professores 

precisavam naquele momento para a sua atuação. Precisavam, de acordo com Lerner (2002, p. 

85) “se atrever a romper com a correspondência linear entre as parcelas de conhecimento e 

parcelas de tempo – cumprir, pelo menos, com duas condições: manejar com flexibilidade a 
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duração das situações didáticas e tornar possível a retomada dos próprios conteúdos em 

diferentes oportunidades e a partir de perspectivas diversas”. As mudanças na escola ocorrem 

com certo vagar, depende de como os professores a conhecem, a aceitam, a executam e 

refletem sobre ela. Naturalmente, ao se pensar em toda uma rede ensino, há de se pensar em 

diferentes professores, com diferentes tempos de experiência, com diferentes concepções de 

ensino e diferentes práticas de ensino.  

 Criar uma rotina que fosse seguida por todos os professores da rede foi um 

empreendimento ousado, e envolveu questões acerca do saber didático dos professores, o que 

Lerner (2002, p. 105), aponta: 

 

O saber didático, ainda que se apoie em saberes produzidos por outras 

ciências, não pode ser deduzido simplesmente deles; o saber didático é 

construído para resolver problemas próprios da comunicação do 

conhecimento, é o resultado do estudo sistemático das interações que se 

produzem entre professor, os alunos e o objeto de ensino, é produto da 

análise das relações entre o ensino e a aprendizagem de cada conteúdo 

específico; é elaborado através da investigação rigorosa do funcionamento 

das situações didáticas.   

 

Investigar as intervenções didáticas, o tempo pedagógico e propor materiais e 

atividades questionando-as se atendiam ou não os objetivos da proposta curricular, pensar 

sobre o que dizia a atividade a partir de exemplos concretos aplicados nas próprias escolas, foi 

uma das estratégias utilizadas pela equipe de formação de professores, a fim de suscitar nos 

professores a reflexão sobre o que era desenvolvido na sala de aula, e se aquela atividade seria 

efetiva ou não. Era baseado no que afirmou Lerner (2002), em analisar as relações existentes 

entre o ensino e a aprendizagem de cada conteúdo específico.  

Para Roldão (2007a), ensinar implica a compreensão do conhecimento profissional 

docente que está intimamente ligado ao ato de ensinar e que, portanto, requer saberes 

passíveis à formalização desse conhecimento, saberes de natureza científica, científico-

didática e pedagógica. Essa última deve atender: o que ensinar, como ensinar, a quem ensinar 

e de acordo com que finalidade, condições e recursos. A formação de professores sistemática 

pode conduzir o docente aos questionamentos necessários à prática de sala de aula conectada 

à teoria. Ao participar dos encontros de formação, e compreendê-la como permanente, os 

professores tomam consciência de seu conhecimento profissional podendo avaliá-lo e 

perceber o que já sabem, o que necessitam saber, levando em consideração sua relação com o 

aluno, com a disciplina, com a escola e com a rede.  
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Pensar que a formação conduzida pela instituição hierárquica, no caso a  SEMED, é 

capaz de tolher o professor em sua autonomia, pode ser um equívoco. Para que a autonomia 

do professor seja alcançada, primeiro é preciso construir o conhecimento profissional deste 

professor, sua consciência sobre a prática de sala de aula, não apenas no que diz respeito ao 

ensino da matéria, mas sim, ao compromisso do professor com o aluno, ao compromisso 

político e moral que o professor têm com a escola e com a comunidade (CONTRERAS, 

2002).  

Somente depois de ter uma base profissional coerente e fortalecida pela consciência da 

prática é que o professor poderá alçar voos mais distantes, valer-se de sua motivação e 

engajamento para procurar a autoformação e assim, arriscar-se em novas experiências que 

denotem sua autonomia. A aprendizagem da docência é que proporcionará a autonomia do 

professor.   

 

7.3 Formação em serviço para todos os professores inclusive iniciantes 

 

 A Formação em Serviço dos professores da Rede Municipal de Sobral contempla 

todos os níveis de ensino, sendo promovida pela Escola de Formação em consonância com os 

objetivos da Secretaria Municipal de Educação de Sobral. A formação ocorre fora do 

ambiente escolar, normalmente no Centro de Convenções do Município. A carga horária 

compreende 8 horas mensais. 

 A formação é presencial e a Escola de Formação acompanha, juntamente com 

diretores das escolas, a frequência dos professores nos encontros. O professor começa a 

participar da Formação em Serviço a partir do primeiro mês que ingressa na rede municipal de 

ensino. 

 Os encontros ocorrem separadamente para cada nível de ensino. A formação em 

serviço é centrada em uma orientação didática para preparar o professor para sua atuação na 

sala de aula. 

 De acordo com a equipe técnica da Secretaria de Educação, os professores têm 

oportunidade de aprender novas estratégias de ensino enquanto estudam os temas abordados 

na formação que os capacitam a desenvolver um trabalho mais eficiente nas suas aulas, além 
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de receberem sugestões de rotinas para orientar seu trabalho diário com os conteúdos a serem 

ensinados. 

 

7.4 Formação para a Educação Infantil  

 

O encontro propriamente dito, com duração de oito horas/aula, na Vila Olímpica, 

dividida por séries nos níveis, cada dia acontece a formação para uma série. A Educação 

Infantil é composta por Infantil Bebê, Infantil II, III, IV e V. Como a formação é realizada em 

dias diferentes para cada série, há formadores que trabalham com professores do Infantil Bebê 

e Infantil V, por exemplo. Para toda a Educação Infantil a proposta da rotina da formação é a 

mesma, respeitando os eixos: Acolhida, realização de uma atividade mais lúdica, de boas 

vindas aos professores com o propósito de integrar e envolver o grupo; Relembrando – 

momento de recordar o tema que foi estudado no encontro anterior por meio de estratégias 

variadas; Texto de estudo que é um momento de estudo teórico, composto por leitura e 

discussão de um texto referente à área de estudo do encontro; Conhecendo o nosso material é 

o momento de apreciação dos cadernos de atividades, planos de aula e roteiro das atividades; 

Orientações didáticas são caracterizadas pelo momento em que os professores leem as 

orientações propostas e expressam possíveis dúvidas ou dificuldades que tenham surgido; 

Troca de Experiências é o momento em que as professoras, de uma escola escolhida no 

encontro anterior, apresentam uma atividade exitosa, que realizaram com seus alunos. O 

grupo assiste às apresentações e faz perguntas além de propor variações; há também um 

momento denominado como Registrando o que aprendi em que os professores fazem seus 

registros sobre o estudo; o momento do Cuidando do Mestre pode ser trabalhado com uma 

fonoaudióloga, não é caracterizado como momento de preparação de atividades, e sim, um 

momento para o próprio professor. Ao longo do período da tarde, são trabalhadas as 

Atividades Interdimensionais tais como: Artes, Movimento, Música e Contação de Histórias, 

todas elas ministradas por formadores específicos das áreas. Mesmo assim, o formador titular 

acompanha as atividades juntamente com o seu grupo. Todas as propostas didáticas são 

vivenciadas durante a formação.  

 

  



128 

 

7.5 Formação para Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

 

 A formação para as Séries Iniciais está estruturada da seguinte maneira, para a 

disciplina de Língua Portuguesa no primeiro ano, é destinado todo o período da manhã. O 

período da tarde fica dividido entre Matemática, Ciências e Cuidando do Mestre. Nas séries 

seguintes, amplia-se o tempo da Matemática e das Ciências diminuindo um pouco da carga 

horária destinada à Língua Portuguesa. Em todas as séries também acontece o Cuidando do 

Mestre.  Cada série tem um dia especifico de formação, ou seja, num dia estão reunidos todos 

os professores do 1º ano, incluindo os iniciantes, o que lhes permite trocar opiniões e dúvidas 

com os demais colegas.    

 Terminada a formação, 24 horas após o encerramento do encontro, o formador 

responsável emite um relatório que é enviado à ESFAPEM e ao coordenador pedagógico da 

escola. Os formadores/coordenadores e apresentadores das pautas são definidos através de um 

rodízio, o formador/relator é eleito pelo grupo ou decidido por meio de sorteio. Os professores 

formadores também têm a incumbência de visitar a sala de aula para observar in loco, a 

prática das atividades propostas e vivenciadas no encontro mensal e retornam em reunião com 

a coordenação da Esfapem.  

O foco da formação, segundo as formadoras, atende às demandas e solicitações dos 

professores “por meio dos depoimentos acerca das dificuldades sentidas e/ou necessidade de 

aprofundar determinado tema; da observação dos formadores durante as visitas realizadas e 

das características do desenvolvimento e aprendizagem das crianças” (F 2) do nível de 

formação.  

   

 7.6 Formação para Séries Finais do Ensino Fundamental 

 

 A formação para os professores dos Anos Finais, de 6º ao 9º ano, é mais recente que 

as demais formações e também possui outro formato, foi implantada em 2012. Não é 

realizada por todos os professores e sim, por um professor orientador que viverá a formação e 

a transmitirá para seus pares da mesma área. Dessa forma, vêm para a Formação um professor 

representante de cada escola. Para os professores de Português e Inglês a formação tem 

duração de quatro horas, são destinadas duas horas para cada disciplina; para Matemática e 
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Ciências idem e para os professores de História e Geografia o processo é o mesmo, 

respeitando duas horas para cada disciplina.  
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8 A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES INICIANTES 

EM SOBRAL   

 

 

Embora a atenção às necessidades dos iniciantes venha crescendo nos últimos anos, as 

experiências efetivas com a sua formação ainda são incipientes no Brasil. A política de Sobral 

é um dos poucos exemplos de formação pensada, executada e regulamentada para os 

ingressantes.   

Este capítulo tem por objetivo compor um histórico de como foi desenvolvida a 

formação dos iniciantes que estão no estágio probatório, analisar o que esses professores 

iniciantes pensam sobre essa formação, bem como, avaliar qual a contribuição da formação 

para o desenvolvimento profissional desses professores. Os dados aqui apresentados para o 

histórico da formação são originados de entrevistas realizadas com a diretora e a 

coordenadora da ESFAPEM e de documentos por elas cedidos.  

No final da década de 90, os professores que ingressavam por concurso na rede 

municipal de Sobral participavam, juntamente com os demais professores da rede, dos 

planejamentos e formações oferecidas. Eram formações esporádicas, realizadas por um grupo 

de profissionais da SEMED. Os ingressantes passavam, como em todo concurso público, ao 

longo do estágio probatório de três anos, por avaliações sistemáticas de desempenho 

semestrais compostas por: uma autoavaliação, somada a uma avaliação do diretor que incluía 

desde a assiduidade até o desempenho do professor em sala de aula e um relatório de 

observação feito pela equipe da SEMED, como relembra a diretora da ESFAPEM: 

  

Na década de 90, a gente, até então, nem pensava em formação pra 

professores em estágio probatório. Havia o concurso, a gente ia pra sala de 

aula. As formações e o planejamento se davam dentro ali da escola. E eu me 

lembro de que a gente passava por avaliações de desempenho. Eu tinha os 

instrumentos elaborados, e lembro que era uma autoavaliação. Era semestral, 

preenchíamos umas 50 questões que levantavam e a gente respondia. Tinha 

uma avaliação respondida pelo diretor, constando desde a assiduidade até 

mesmo o desempenho em sala de aula. E tinha também a observação feita 

pela Secretaria da Educação. Bom, esse era o tratamento. Era como a gente 

passava pelo estágio probatório (DIRETORA DA ESFAPEM). 
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A discussão sobre a formação para os iniciantes teve início em meados dos anos 2000, 

período em que se iniciaram também discussões sobre o plano de carreira e percebeu-se que 

era preciso dar suporte e apoio ao professor que estava ingressando, época também em que foi 

implantado o Conselho Municipal de Educação. 

 

Com o aprofundamento da questão do plano de carreira e essa questão do 

ingresso do professor dentro da rede pública se percebeu que isso não era 

suficiente para dar apoio ao professor que estava entrando na estrutura, 

entrando para o seu ofício. O suficiente dentro da questão não era isso 

basicamente, mas precisava se organizar melhor pra que o professor pudesse 

ter condições de ingressar, no sentido mesmo de se apropriar, de fazer parte 

do sistema (DIRETORA DA ESFAPEM).   

 

O próprio Conselho Municipal de Educação ao longo da sua implementação 

juntamente com o grupo que começou a estudar o plano de carreira do magistério, julgou 

importante criar uma formação para os ingressantes. Segundo a diretora da ESFAPEM: 

 

Achou importante se organizar um programa que fosse pensado pra aqueles 

professores que estavam ali iniciando aquela experiência de sala de aula. 

Experiência que eu digo, após terem passado no concurso e que estivesse ali, 

conseguido mostrar pra rede a competência deles e o que pudesse avançar 

além do conhecimento dele. Então foi daí que a Secretaria da Educação 

pensou a formação deles, que começou em 2008 (DIRETORA DA 

ESFAPEM).    

 

Contribuiu para a proposta o ingresso de professores no concurso de 2005 quando 

foram percebidas lacunas em sua formação.  A partir de discussões e dessa necessidade surgiu 

a ideia de por em prática um programa de formação que atendesse aos professores que 

estavam iniciando sua experiência docente.   

De acordo com as entrevistadas, a iniciativa pretendia capacitar adequadamente os 

professores iniciantes a fim de que atendessem à demanda do município e, ao mesmo tempo, 

aproximá-los da realidade educacional.  

Com a criação da ESFAPEM essa intenção se concretizou, posto que a escola, em 

acordo com a SEMED, decide os temas que serão estudados e discutidos.  

  A participação na formação durante o estágio probatório é compulsória. Os 

professores recebem um incentivo financeiro de 25% do salário base de 4 horas. Os critérios 

de concessão desta gratificação também estão regulamentados no Decreto nº 967, de 03 de 
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Setembro de 2007. O investimento é incluído na folha de pagamento dos professores logo 

após o início da formação.  

Esta modalidade de formação compreende uma carga horária de 200 horas/aula, com 

frequência mínima de 80% da carga horária. Passou a vigorar a partir do concurso de 2007 e 

os professores que ingressaram por concurso neste mesmo ano, realizaram o curso de 

formação em 2008 e 2009.  

 

8.1 O primeiro formato do curso 

 

O primeiro formato do curso tinha uma orientação voltada, principalmente, para as 

áreas de Língua Portuguesa e Matemática. Independente da área de atuação, todos os 

professores ingressantes deveriam cumpri-lo. Os eixos norteadores eram: Programa de 

Modificabilidade Cognitiva e Aprendizagem Mediada – PEI (Programa de Enriquecimento 

Instrumental), 30h/a; Matemática, 60h/a; Língua Portuguesa, 60h/a e Ampliação do Universo 

Cultural – Programa Olhares, 50h/a. A divisão dos encontros dava-se da seguinte forma: 

encontros semanais com 1 hora/aula para o Programa de Modificabilidade Cognitiva e 

Aprendizagem; dois encontros mensais para o trabalho, sob a forma de seminários de estudo e 

discussão de Matemática e Língua Portuguesa; e a Ampliação do Universo Cultural, 

desenvolvida por meio da participação dos professores, em Estágio Probatório, nas atividades 

do Programa Olhares ao longo do ano.  

 Após a primeira experiência e a avaliação dos professores concluintes, fez-se 

necessária uma modificação, pois o formato apresentava uma visão reduzida dos 

conhecimentos escolares, principalmente, aos ingressantes das áreas específicas. A 

predominância da Língua Portuguesa e da Matemática, áreas de concentração dos conteúdos 

das avaliações, atendia apenas aos professores polivalentes, ou seja, apenas uma parcela dos 

ingressantes, os pedagogos. Outro ponto considerado para a modificação foi a fragilidade 

apresentada pelos professores no âmbito pedagógico, mais relacionado ao cotidiano da escola, 

que tornou imperativo promover uma visão mais ampliada sobre a educação.  
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8.2 Os ajustes na formação dos iniciantes 

 

Em comum acordo a SEMED, representada pela Coordenação de Valorização do 

Magistério e a ESFAPEM resolveram modificar a estrutura do curso que passou a ter uma 

orientação mais próxima dos problemas enfrentados pelos professores na escola, com o 

objetivo de formar, mas também de acompanhar e aprimorar a prática pedagógica desses 

professores. O ajuste nos módulos do programa procurou atender melhor os ingressantes das 

diversas áreas, nos últimos concursos, sobretudo Educação Física, História, Geografia e 

Letras, além da Pedagogia.   

Pela avaliação dos formadores e mentores do curso, tornou-se cada vez mais premente 

a necessidade de aproximar os iniciantes das questões pedagógicas e orientar a formação para 

os problemas do dia-a-dia da escola.  

Atender às avaliações dos professores realizadas ao final do curso que apontavam para 

a limitação sobre as áreas de Língua Portuguesa e Matemática e reconhecer que a formação 

não estava sendo eficaz demandou reflexão por parte dos mentores do curso – SEMED e 

ESFAPEM – que num esforço de aproximar a formação à realidade dos iniciantes a 

modificaram totalmente. 

 A concepção de formação estava mais presa às necessidades avaliativas dos alunos, 

revelando uma preocupação em subsidiar os professores para, principalmente, atenderem seus 

alunos nas disciplinas que são cobradas nas avaliações externas. Entretanto, professores 

ingressantes das áreas específicas não se sentiam interessados pelos conteúdos já que não 

lecionavam tais disciplinas, o que contribuiu sobremaneira para os ajustes que se deram a 

seguir.  

 Segundo a coordenadora da ESFAPEM:  

  

A gente percebeu a importância de se ter uma visão diferente. De se dar uma 

orientação diferente para esse curso de formação. Então a última turma que 

está concluindo agora o curso, que você, inclusive ontem viu a apresentação 

de alguns trabalhos, teve uma visão mais ampla. O curso se orientou por uma 

visão mais ampla. Eles tiveram disciplinas voltadas pra gestão escolar. 

Disciplinas voltadas pra contextualização da escola dentro da sociedade, 

dentro de uma cultura. Eles tiveram módulos voltados pra relações 

interpessoais e ética profissional (COORDENADORA DA ESFAPEM).  
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Uma vez analisada a experiência anterior, o novo modelo de formação denota pelo 

menos duas preocupações: a primeira é preparar os sujeitos a fim de ajudá-los a superar “os 

entraves e dificuldades que encontram no exercício profissional, relativos à falta de 

conhecimentos científicos e essenciais e de habilidade para o adequado manejo de sala de 

aula” (DAVIS et.al., 2012, p. 12) e, a segunda, consiste no atendimento às necessidades 

específicas do momento profissional em que se encontram os iniciantes, respeitando o ciclo 

de vida profissional, além de procurar contribuir para a ampliação do universo cultural – caso 

do programa Olhares, que permaneceu como um dos módulos da formação.  

  A coordenadora continua a análise das principais necessidades dos professores, 

percebidas pelos organizadores do curso: 

     

Então foi uma dimensão maior, mais ampla, que preparasse o professor 

dentro de uma visão mais da relação com o aluno; da relação com o colega 

professor; com a gestão da escola; com o gestor da escola. De prepará-los 

mais pra essa atuação mais ampla dentro do contexto escolar. Então, esse 

último curso, que eles estão concluindo agora, foi bem diferente do primeiro 

que era mais uma visão de conteúdo, trabalho com conteúdo 

(COORDENADORA DA ESFAPEM).  

 

Diferentemente do que apontam as pesquisas de Parente (2012) e de Gabardo (2012), 

há uma preocupação por parte da Secretaria e, por consequência, da ESFAPEM, com a 

formação dos professores e, mais especificamente dos iniciantes. Parente (2012) ao relatar a 

formação oferecida em 2010 pela Secretaria Estadual aos professores do Ensino Médio, 

também em Sobral, apontou que a preocupação desta era aprofundar os conhecimentos sobre 

Português e Matemática, privilegiando os conteúdos abordados pelas avaliações em 

detrimento das reais necessidades dos professores, o que provocou desinteresse e pouco 

reflexo na prática docente em sala de aula. Esse foi um equívoco também cometido pela 

formação municipal em Sobral, entretanto houve a correção do percurso e a consideração 

pelas reais necessidades dos professores, neste caso, iniciantes.  Numa visão análoga, a 

pesquisa de Gabardo (2012) mostrou que os professores iniciantes na rede de Joinville/SC não 

possuem formação específica para o ingresso na carreira, e ficam, como na maioria das redes, 

à mercê do acolhimento e “acompanhamento” do gestor da escola ou de algum colega mais 

experiente que lhe dê apoio.  

 A análise e o amadurecimento da proposta do curso oferecido no estágio probatório 

em Sobral revela uma intenção formativa, não se trata simplesmente de uma formação 
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oferecida aos professores sem propósito. Há a intenção de que seja o mais efetiva possível, 

que atenda realmente as necessidades do professor e não as necessidades do bom resultado 

nas avaliações externas. O bom resultado nas avaliações será fruto de uma formação 

consistente, uma vez que consideram o aprendizado do professor e a melhoria na sua prática 

de ensino fatores decisivos para a aprendizagem dos alunos.  Revela também o interesse pelo 

aspecto relacional característico da profissão docente, a inter-relação entre professores e 

alunos, professores e seus pares, professores e equipe gestora (coordenadores e diretores), 

além de levar em conta o contexto de cada escola. Nesse novo formato a aproximação do 

professor à realidade que lhe espera na escola foi fator considerado de suma importância, cada 

professor em sua área específica, ingressará na escola mais consciente de seu papel e das 

relações que ali se estabelecem. 

As 120 horas dispensadas à Língua Portuguesa e a Matemática, foram transformadas 

em módulos com caráter mais pedagógico e mais relacional e as 50 horas do Programa 

Olhares foram diminuídas para 30 horas. A segunda proposta, também de 200 h/a, passou a 

ter a seguinte composição: Modificabilidade Cognitiva – 40h/a; Contexto Escolar, 20 h/a; 

Contexto Sociocultural, 20h/a; Relações Interpessoais na Escola e Ética Profissional, 35h/a; 

Didática e Metodologia de Ensino na Educação Básica, 35h/a; Formação Pessoal e Cultural, 

30h/a (participação no Encontro de Professores do Projeto Olhares e em outras atividades do 

Projeto que totalizem a carga horária estabelecida); Apresentação dos Projetos de pesquisa 

realizados durante a formação, 20h/a.  

A diretora da ESFAPEM relata que algumas mudanças foram percebidas ao longo 

deste ano em que os iniciantes frequentaram o curso de formação: 

 

Com a formação do estágio probatório o que eu venho percebendo é como 

está sendo interessante para a construção da relação do coletivo da escola, 

sabe? A construção da relação do professor com o diretor, com o 

coordenador pedagógico no momento em que eles precisam estar ali, 

estudando toda a escola. Ele não chega e fica...ele passa a perceber que a 

escola não é só a sala de aula dele. Que a escola é a escola toda, é o vigia, o 

trabalho e a comunidade. Quando tem também o módulo que ele precisa 

trabalhar as relações família e comunidade, a vizinhança ali da escola. Então 

a gente viu o quanto isso está sendo importante para a própria escola como 

instituição e para o professor sentir o espaço escolar como um espaço em 

construção para a formação dele (DIRETORA DA ESFAPEM).  

 

O curso de formação passou a ser realizado por módulos, às terças-feiras no período 

noturno, com duração de quatro horas/aula, no espaço da Vila Olímpica, cumprindo 
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normatização da Secretaria de Educação que não autoriza a retirada dos professores de sala 

aula durante o horário de trabalho. Por ser compulsória, os professores dos distritos também 

participam vindo em transporte custeado pela Secretaria. Os concursados em 2009 e 2010, 

concluíram seu curso de formação em junho de 2012. Alguns deles são sujeitos desta 

pesquisa. 

Segundo a coordenadora da ESFAPEM, para o próximo grupo de ingressantes serão 

realizados novos ajustes baseados nas demandas e experiências com o grupo anterior.  

 

A gente já percebe, no próximo curso já vai ter algumas modificações, 

algumas adequações. A intenção é começarmos outro em Agosto com outra 

turma que passou no concurso de 2010. Então já vai ter alguma modificação, 

porque a gente percebe pelas demandas que eles apresentam 

(COORDENADORA DA ESFAPEM).  

 

No momento da revisão para elaboração do novo curso, estão envolvidos os 

professores formadores, a equipe da ESFAPEM e da SEMED que também levam em conta a 

avaliação dos participantes do curso. 

Os professores iniciantes frequentam simultaneamente dois programas de formação, 

um específico para ingressantes na rede – este do estágio probatório – e, outro de formação 

continuada junto com outros professores da rede que trabalham as mesmas séries ou áreas. 

Desta forma, entram em contato com duas formações que, embora distintas, são 

complementares. Segundo a diretora da ESFAPEM: 

 

O estágio probatório é para o professor sentir o espaço escolar como espaço 

de construção pra formação dele. E a formação em serviço já tem outra 

estrutura que é a competência e o ofício do magistério, a competência 

pedagógica no sentido da eficiência do trabalho em sala de aula. A formação 

em serviço é voltada pra o que acontece dentro da sala de aula.  

   

A oportunidade de poder frequentar ambas as formações faz com que os professores 

iniciantes se sintam mais amparados. Possibilita que tenham uma visão mais global da escola 

e outra mais centrada na sala de aula quando estão na formação mensal. 
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8.3 A formação continuada e o desenvolvimento profissional dos iniciantes  

 

Naturalmente, uma formação de 200 horas não suprirá todas as lacunas pedagógicas 

apresentadas pelos iniciantes, mas ao longo desse período é preciso considerar que eles estão 

“assistidos pedagogicamente” em pelo menos três momentos. O primeiro diz respeito a essa 

formação realizada durante o período do estágio probatório, o segundo, concomitante, 

caracteriza-se pela formação realizada com os demais professores e o terceiro quando 

planejam, na escola, com o coordenador pedagógico. Essa carga de formação continuada a 

que estão submetidos pode não garantir, mas certamente contribui para o seu desenvolvimento 

profissional.  

Ao frequentarem a formação junto com outros iniciantes percebem que compartilham 

e enfrentam problemas muito parecidos, reconhecem fragilidades pela pouca experiência, mas 

tomam consciência de que outros também as possuem. Estar junto com outros iniciantes 

questionando, ouvindo, debatendo e buscando soluções, podendo contar com o apoio dos 

formadores favorece o fortalecimento da identidade profissional de cada um, bem como, seu 

desenvolvimento profissional.  

Esses encontros proporcionam aos professores iniciantes oportunidade para ultrapassar 

o próprio conhecimento, colocando-os a par de múltiplos desafios que acontecem no campo 

da prática e que podem ocorrer em situações correlatas, quando se trata de alunos, do ensino, 

da aprendizagem, da avaliação e da própria escola. O espaço de trocas permite que o professor 

iniciante ao extrapolar a sua experiência singular caminhe no sentido da construção do seu 

conhecimento profissional, referendado pela reflexão e pela tomada consciente de decisões no 

âmbito da prática (IMBERNÓN, 1998).   

  É possível perceber pelo discurso tanto da equipe da ESFAPEM quanto da 

coordenadora de Valorização do Magistério uma preocupação com a formação continuada dos 

professores iniciantes, e com o comprometimento ético e profissional ao avaliarem a eficácia 

do curso. Tal iniciativa revela um respeito à avaliação, pois estas instituições não avaliam 

somente os professores e seu desempenho, mas avaliam a si mesmas.  

Revela também, a sintonia e o diálogo entre elas, bem como, o papel que o 

planejamento, o acompanhamento e a avaliação assumem no cerne de todo o trabalho 

realizado na educação de Sobral, demonstrando a preocupação e a importância atribuídas à 

uma intervenção e assistência sistemáticas, pela instância gestora, no sentido de desenvolver 
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um conjunto de ideias e habilidades de refletir, avaliar e aprender sobre o ensino (MARCELO 

GARCIA, 2007).  

Sobre a discussão e análise da prática Nóvoa (2009, p. 07), é incisivo: 

 

[...] as nossas propostas teóricas só fazem sentido se forem construídas 

dentro da profissão, se forem apropriadas a partir de uma reflexão dos 

professores sobre o seu próprio trabalho. Enquanto apenas forem injunções 

do exterior, serão bem pobres as mudanças que terão lugar no interior do 

campo profissional docente.   

 

A intenção do programa de formação no estágio probatório é uma tentativa de levar os 

professores a conhecerem melhor seu ambiente de trabalho e de a refletirem sobre as 

necessidades da prática, sobre as demandas do contexto em que atuam.   

Ao analisar a matriz do curso de formação, percebem-se as intenções pedagógicas dos 

módulos, uma tentativa de suprir os déficits deixados pela formação inicial, o que Davis et. al. 

(2012, p. 13) denominaram de “abordagem do déficit”. Considerar a formação inicial 

precária, “é porque se acredita que as competências, as habilidades e os conhecimentos 

imprescindíveis para o trabalho docente não foram trabalhados – ou não foram 

adequadamente apropriados”. As próprias modificações realizadas no formato do curso 

denotam a preocupação  de aproximar os professores do contexto da escola. O cuidado na 

formulação e na reformulação da proposta do curso de formação no estágio probatório, 

denotam a preocupação com o desembaraço do professor iniciante na rede, na classe e na 

escola, com o aluno e sua aprendizagem.  

Nóvoa (2009) faz uma crítica ao excesso de discurso que esconde uma pobreza de 

prática. Seguindo essa linha de raciocínio, ao nos depararmos com exemplos como o de 

Sobral, percebe-se que, ao contrário, há uma concretude de ações em pouco discurso político. 

Uma leitura mais distante julgaria que os resultados dos alunos da rede municipal nos exames 

nacionais e estaduais são a única preocupação e recebem total atenção, mas quando se chega 

mais perto, tem-se outra visão. A visão do fazer descrito e não do discurso esvaziado de ação.  

Percebe-se que a proposta de formação dos professores iniciantes em Sobral, aparece 

como afirma Nóvoa (2009), como a construção de uma política de educação que reforça os 

professores e seus saberes, reforça o seu campo de atuação, bem como, valoriza a cultura 

docente. Ao propor uma formação para professores iniciantes que promove a sua entrada na 

rede de ensino, na própria profissão e no contexto escolar, os gestores estão contribuindo para 
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a apropriação de conhecimentos profissionais e para o desenvolvimento profissional desses 

professores.  

A ação da formação dos professores iniciantes exercita sua competência profissional 

no sentido de: 

 

reconhecer sua capacidade de ação reflexiva e de elaboração do 

conhecimento profissional em relação ao conteúdo de sua profissão, bem 

como, sobre os contextos que condicionam sua prática e que vão além da 

aula, os professores podem desenvolver sua competência profissional, 

entendida mais como uma competência intelectual que não é somente 

técnica. (CONTRERAS, 2002, p. 84).  

 

 A formação realizada em Sobral parece fazer com que os professores iniciantes 

percebam e pensem a profissão “do lado de dentro”, no sentido de não falarem sobre algo 

observado, mas sim, vivido. São orientados a perceber que os contextos que condicionam suas 

ações na sala de aula exigem não apenas a competência técnica, mas a competência intelectual 

e relacional.  Contreras (2002, p. 149) baseando-se em Zeichner e Gores (1990), afirma que 

“quando os docentes se incorporam à instituição educativa, se introduzem em toda uma 

cultura com a qual aprendem a conviver”. A formação do estágio probatório e a inserção na 

escola, favorecem aos professores iniciantes a aproximação e o alinhamento das suas 

expectativas com as da escola e as da Secretaria.   

 

8.4 A Formação dos Professores Iniciantes em Sobral 

 

Uma vez concluído o histórico do programa de formação dos iniciantes, faz-se 

necessário realçar pontos percebidos durante o trabalho de campo, quando tive oportunidade 

de ir até a Vila Olímpica onde acontecia o último dia do curso de formação para os 

professores iniciantes com a apresentação dos últimos grupos de trabalho. Era a apresentação 

dos projetos de pesquisa realizados durante a formação.  

  O grupo de concluintes estava dividido em três salas, pois havia 108 professores. Em 

cada sala havia uma banca formada por um membro da ESFAPEM, um da Secretaria e um da 

UVA. Cada professor concluinte tinha cerca de 15 minutos para apresentar o seu projeto de 

pesquisa que se configurava como um trabalho de conclusão de curso, com projeto escrito e 

apresentação oral, dentro das normas acadêmicas. A pesquisa era uma iniciativa de 
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aproximação ao cotidiano da escola. Havia a regra de que este projeto pudesse ser executado 

na própria escola. Os contextos escolares eram variados, pois havia professores de escola 

rural, de escola de periferia e de escolas do centro da cidade. A banca assistia às 

apresentações que eram feitas em projetor multimídia e anotava sua avaliação em papéis, 

além de fazer comentários orais ao final de cada trabalho.  

Na classe em que observei, os professores ouviam atentos às apresentações dos 

colegas e aplaudiam ao final, parecia haver um clima amistoso entre eles, com algumas 

brincadeiras entre uma apresentação e outra. 

Cabe assinalar alguns pontos, o primeiro deles refere-se ao caráter mais formal dado 

ao encerramento do curso com as apresentações dos trabalhos tendo um cunho quase 

acadêmico, iniciando os professores na atividade de pesquisa, estimulando-os a pensar as 

questões da prática, com uma fundamentação teórica.  

Esta nova configuração do curso parece ter dado um caráter mais ativo aos 

professores, levando-os a pensar na didática e nos problemas da prática, de maneira a não 

serem apenas executores e sim, colaboradores e criadores de soluções. Além disso, 

sensibilizou-os a recorrer a um aprofundamento teórico dos problemas vistos e vividos no dia-

a-dia da sala de aula. Ainda intencionava uma aproximação da escola com a universidade, 

uma vez que a universidade fazia parte da banca.  

Outro aspecto a destacar é a presença do pessoal da SEMED, na figura da 

coordenadora de Valorização do Magistério e de outras representantes que eram volantes, e da 

ESFAPEM, representada pela diretora e por um professor que compõe o grupo e que também 

pertence ao quadro da UVA. Ambos estavam participando das bancas. Percebeu-se o 

monitoramento, o olhar atento das instituições responsáveis pelo curso de formação, embora 

no intervalo, os professores não se mostrassem intimidados por eles. Ao mesmo tempo, 

percebeu-se a articulação, a comunhão, existente entre as equipes de ambas as instituições, 

SEMED e ESFAPEM.  

Ao propor um curso de formação especificamente para iniciantes a SEMED assume a 

responsabilidade do amparo aos professores que ingressaram na rede favorecendo seu período 

de inserção na docência, olhando e respeitando os ciclos da profissão. Segundo Marcelo 

(2009), há de se pensar em uma política de acolhimento se se deseja realmente a permanência 

dos professores iniciantes na docência, portanto, atender e amparar o professor iniciante 

oferecendo-lhe uma formação que enfatiza mais os aspectos didático-pedagógicos mais 
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próximos dos problemas enfrentados no dia-a-dia da sala de aula proporciona mais segurança 

para que os iniciantes construam seu desenvolvimento profissional e tenham melhor 

desempenho docente assegurando a aprendizagem dos alunos.   

 

8.5 Como os professores iniciantes veem a formação no Estágio Probatório 

 

Os dados dos professores iniciantes são provenientes do questionário respondido 

voluntariamente e de um grupo de discussão com oito integrantes que encerravam o curso de 

formação.  

 

A) Caracterização dos sujeitos  

 

 De um total de 108 professores iniciantes, 36 responderam ao questionário, 24 

mulheres e 12 homens. A presença feminina ainda é superior à masculina, revelando a 

continuidade da feminização do ensino.  

 

Gráfico 10: Gênero                                                  Gráfico 11: Idade dos professores 

iniciantes 

 

 

 

Do total das mulheres, oito estão na faixa etária entre 25 e 30 anos, 10 têm entre 31 e 

35 anos, três estão entre 36 e 40 anos e três têm mais de 40 anos. Em relação ao grupo de 12 

homens professores, apresentam-se os seguintes dados com relação à faixa etária: apenas um 

possui menos de 25 anos, dois estão entre os 25 e os 30 anos, quatro estão entre 31 e os 35 

anos, três estão entre os 36 e os 40 anos e dois possuem mais de 50 anos. A maioria dos 

professores que responderam ao questionário, 31, possui menos de 40 anos, infere-se, 

portanto, que ainda terão tempo de exercício na carreira até a aposentadoria.   

 

Sexo

Sexo

Masculino 12 33,3%

Feminino 24 66,7%

Total 36 100,0%

Idade

Idade

Média = 34,08   Desvio-padrão = 7,47

Repartição em 4 categorias de mesma amplitude

Menos de 30 8 22,2%

De 30 a 39 22 61,1%

De 40 a 49 4 11,1%

50 e mais 2 5,6%

Total 36 100,0%
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Gráfico 12: Área de formação dos professores iniciantes  

 

  

Quanto à formação, das 24 professoras, 13 possuem Pedagogia e dessas, 10 também 

possuem Especialização, três possuem além da Pedagogia e da Especialização o curso de 

Letras; quanto às outras, uma é formada em Matemática, duas em Geografia com 

Especialização, três em História com Especialização, três em Educação Física, das quais 

apenas uma possui Especialização. Quanto à formação dos professores, três possuem 

formação em Letras, dos quais dois possuem também Especialização nesta área, dois possuem 

formação em Educação Física e um deles também possui Especialização, um é formado em 

Pedagogia e possui Especialização, um é formado em História, um possui formação em 

Pedagogia, Matemática e Especialização, e quatro assinalaram que possuem Especialização, 

mas não identificaram a área, todos eles são professores de 6º a 9º ano.   A maioria dos 

professores, 28, possui especialização, o que denota a preocupação com o aperfeiçoamento, 

busca por mais formação acadêmica e possibilidade de ascensão por meio do plano de 

carreira.  

 

 

Gráfico 13: Tempo de serviço no magistério      Gráfico 14: Rede em que leciona 

 

 

  

Formação

Formação

Soma dos percentuais diferentes de 100 em função de respostas

múltiplas e das exclusões.

Pedagogia 8 22,2%

Letras 5 13,9%

Educação Física 5 13,9%

Geografia 2 5,6%

História 4 11,1%

Especialização 28 77,8%

Matemática 2 5,6%

Total 36

Há quanto tempo leciona

Há quanto tempo leciona

0-3 anos 4 11,1%

4-10 anos 20 55,6%

11-15 anos 8 22,2%

16-20 anos 1 2,8%

Mais de 20 anos 3 8,3%

Total 36 100,0%

Sua experiência como professor até hoje

Sua experiência como professor até hoje se deu …

Soma dos percentuais diferentes de 100 em função de respostas

múltiplas e das exclusões.

Rede municipal 35 97,2%

Rede estadual 18 50,0%

Rede particular 1 2,8%

Total 36
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 Com relação ao tempo em que lecionam, três professoras têm experiência entre zero e 

três anos, 12 entre quatro e 10 anos, sete lecionam entre 11 e 15 anos, apenas uma leciona 

entre 16 e 20, e uma possui mais de 20 anos de experiência docente. Apenas um professor 

possui experiência entre zero e três anos. Dos demais professores, oito apresentaram 

experiência entre quatro e 10 anos, um leciona entre 11 e 15 anos, e dois possuem mais de 20 

anos de profissão.   Considerando que todos possuem menos de três anos de efetivo exercício 

na rede municipal, o restante do tempo trabalharam como temporários ou lecionaram na rede 

estadual concomitantemente, apenas uma professora possui experiência em escola particular. 

O que significa dizer que apenas três professores estão bem no início da sua carreira e com 

experiência apenas nesta rede municipal de ensino. Os demais apresentam experiências 

docentes anteriores.  

 

Gráfico 15: Razões da opção pelo magistério 

 

  

Indagadas sobre a principal razão que as fez ingressar no magistério, 19 professoras 

alegaram que foi por ter identificação com a carreira, uma foi pela maior possibilidade de 

emprego, uma por influência de professores, duas por influência de familiares e/ou amigos e 

uma não respondeu à questão. A identidade com a carreira docente é predominante nas 

respostas, o que permite inferir que ainda é uma carreira atrativa ao olhar dessas professoras. 

A identidade com a carreira fica evidenciada pela questão aberta sobre a satisfação com a 

profissão em que as professoras relatam o gosto pelo exercício da profissão; o orgulho por 

poder ensinar; a possibilidade da formação de outras pessoas (crianças); o orgulho por poder 

ensinar e por acreditar ser a educação uma via de transformação da sociedade. A identificação 

com a carreira foi o motivo mais citado pelos professores, nove dos 12 professores o 

escolheram, um disse que maior possibilidade de emprego o levou à carreira do magistério, 

um por influência de familiares e/ou amigos, e um por influência de professores.  

 

Principal razão que levou você a optar

Principal razão que levou você a optar pelo magistério

Não resposta 1 2,7%

identif icação com a carreira 28 75,7%

maior possibilidade de emprego 3 8,1%

Influência de professores 1 2,7%

Influência de família e/ou amigos 3 8,1%

Iniciei um estágio, os anos passaram, de repente, já estava formada na área. 1 2,7%

Total 37 100,0%
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Gráfico 16: Carga horária semanal de trabalho 

 

  

  A jornada de trabalho das professoras compreende 13 professoras com até 20 horas, 

10 professoras entre 30 e 40 horas semanais e apenas uma com a jornada de 40 horas 

semanais. Sobre os professores cinco possuem carga horária semanal de até 20 horas, seis 

trabalham entre 30 e 40 horas semanais, e um possui jornada entre 20 e 30 horas.   

 

B) O início da carreira na rede municipal 

 

  Sobre o início da carreira docente foram feitos aos professores alguns 

questionamentos, como por exemplo, se puderam contar com apoio de alguém quando 

chegaram à escola; quais foram as primeiras orientações recebidas; quais os principais 

desafios do início da carreira e os atuais; e, se foram consultados sobre as suas necessidades 

de trabalho.  

 Cabe ressaltar, no entanto, que a maioria desses professores já possui tempo de 

experiência superior a três anos, apenas três iniciaram sua experiência docente há menos de 

três anos. Entretanto, o fato de serem temporários não lhes dava o direito de participar das 

formações com os professores efetivos, o que os coloca de certa forma, como iniciantes na 

rede também.  

 

  

Carga horária semanal

Carga horária semanal

Até 20 horas 18 50,0%

Entre 30 e 40 horas 16 44,4%

Mais de 40 horas 1 2,8%

Entre 20 e 30 horas 1 2,8%

Total 36 100,0%
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Gráfico 17: Apoio ao chegar à escola 

  

 

Para essa questão os professores puderam assinalar mais de um item. Em relação ao 

apoio que receberam quando chegaram à escola, dos 36 professores, 15 responderam que 

contaram com o apoio de colegas mais experientes, dois foram apoiados tanto por colegas 

mais experientes quanto pelo coordenador pedagógico, oito contaram com o apoio do 

coordenador pedagógico, três contaram com o apoio do coordenador e do gestor, cinco 

disseram não ter recebido apoio de ninguém e três tiveram apoio do gestor.  Ser apoiado por 

alguém ao chegar à escola faz muita diferença, pois o ambiente é estranho, os colegas e os 

alunos são novos e as expectativas muitas.   

A metade dos respondentes teve apoio de um professor mais experiente e treze 

responderam ter contado com o apoio do coordenador pedagógico. A aproximação de um 

colega mais experiente é quase sempre a primeira ação que se faz ao chegar a uma escola 

nova. De acordo com Freitas (2000, p. 105), 

 

Os professores iniciantes querem permanecer na profissão, conseguir 

estabilidade profissional e ser reconhecidos como professor. Essa 

perspectiva de futuro profissional também é estimulada pelas instituições 

escolares que, através de seus profissionais e professores mais antigos, 

tentam minimizar as dificuldades dos professores iniciantes dizendo a eles 

que o início “é sempre assim”. Os professores iniciantes passam, então, a 

investir prioritariamente no saber prático, no como fazer, que é valorizado 

pelas escolas e que também responde às suas necessidades mais emergentes 

e situacionais.   

   

Parece que, na maioria das vezes, há uma cumplicidade entre um professor experiente 

que tenta acalmar os ânimos de um iniciante.  A busca pelo apoio de um professor experiente, 

mesmo que este não seja oficialmente um tutor é uma estratégia usada pelos iniciantes.   

Ao chegar à escola teve apoio---

Ao chegar à escola teve apoio...

Soma dos percentuais diferentes de 100 em função de respostas múltiplas.

Não resposta 1 2,8%

De colegas mais experientes 15 41,7%

Do coordenador 13 36,1%

Do gestor 6 16,7%

Uma professora veterana 1 2,8%

Não teve apoio 5 13,9%

Professores 2 5,6%

Total 36
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Contar com o apoio do coordenador pedagógico, no entanto, pode denotar que esse 

profissional exerce um papel mais próximo do professor do que o gestor ou diretor que, 

dentro da hierarquia escolar é o que realmente deveria ser visto como responsável pelo 

acompanhamento pedagógico dos professores. O coordenador pedagógico deve trabalhar, 

segundo as expectativas da rede, de forma mais próxima aos professores, pois planeja junto 

com ele suas atividades de sala. O coordenador tem um papel de assessor pedagógico. 

A sensação de ser “órfão” (MARCELO, 2011) é muito comum, ter em quem se apoiar 

e perguntar as dúvidas parece possibilitar um alento ao ingressante.  

  

Gráfico 18: Orientação inicial 

 

 

Indagados sobre quais orientações receberam assim que chegaram à escola, poderiam 

assinalar mais de um item. Nove responderam que foram orientações acerca da relação 

professor-aluno; nove professores disseram ter recebido orientações sobre as regras daquela 

escola; cinco receberam orientações sobre o conteúdo a ser ensinado; seis responderam que as 

orientações estavam voltadas ao manejo de sala; um que se referia ao conteúdo e à relação 

professor-aluno; um ao manejo de sala e às regras da escola; um às regras e à relação 

professor-aluno e, um recebeu todas elas juntas; três disseram não ter recebido orientação 

alguma.  

O gráfico mostra que as a busca de apoio revela questões que preocupam os 

professores iniciantes e, consequentemente, a escola. Estão em equilíbrio as preocupações 

com as regras da escola e com a relação professor-aluno, estas orientações pareadas podem 

significar um alerta com a (in)disciplina uma vez que também surgiram, como preocupações 

da escola, o manejo da sala de aula.  Sabe-se que cada unidade escolar possui uma cultura e 

um clima peculiares. Ingressar na escola é ter que participar e compor esse ambiente 

(MARCELO E VAILLANT, 2009, 2011). É o momento em que a escola esclarece ao 

Ao chegar à escola a orientação inicial

Ao chegar à escola a orientação inicial foi mais voltada para:

Soma dos percentuais diferentes de 100 em função de respostas múltiplas e das exclusões.

a relação professor-aluno 13 36,1%

as regras da escola 12 33,3%

não teve orientação inicial 3 8,3%

O conteúdo a ser ensinado e a relação professor-aluno 6 16,7%

O manejo da classe 8 22,2%

Total 36
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professor suas regras de conduta e, de certa forma, lhes impõe suas expectativas quanto às 

suas ações.   

 

C) Como percebem o início da sua carreira na rede municipal 

 

As respostas fornecidas pelos professores iniciantes de Sobral se orientam no mesmo 

sentido que vem sendo apontado pelas pesquisas, ou seja, as agruras dos iniciantes são 

praticamente as mesmas independentemente da região ou país em que habitam. Dos 36 

professores, 10 apontaram como o maior desafio no início de sua carreira a “discrepância 

entre o saber universitário e o fazer pedagógico” ou a “a falta de conexão entre a formação 

acadêmica (inicial) e a prática na sala de aula”, fazendo uma alusão à formação inicial 

desconectada da prática.   

A formação didático-pedagógica precária fica mais acentuada quando esse professor 

assume a docência e se vê despreparado para as demandas da sala de aula: 

  

Eu nunca tinha trabalhado na escola e aí tinha aquelas minhas dúvidas, 

questionamentos, não sei se estou agindo correto. Aí veio o estágio 

probatório. Pensei, ah então eles vão me dar, vão me nortear, vão me 

ajudar. Com certeza vai falar de Didática, vão falar de muita coisa boa, mas 

ficaram ainda aquelas dúvidas porque quando você sai da graduação, você 

não sai... a prática, o trabalho ainda vai me ensinar muito. A faculdade deixa 

a desejar. E aí o estágio probatório iria vir me direcionar melhor e ainda não 

terminou isso. (P5) 

    

A fala da professora é bastante representativa, primeiro por revelar o medo e a 

insegurança impostos pela novidade da profissão. O fato de não possuir experiência docente 

faz emergir sua fragilidade didática e muitas questões relacionadas à sala de aula e à 

metodologia, características dos iniciantes. Um segundo aspecto é indicado pelo desejo e pela 

motivação por mais formação justamente por perceber-se frágil às demandas que lhes são 

impostas. O desejo e a motivação vêm acompanhados da ilusão por pensar que as respostas a 

todas as suas dúvidas seriam sanadas por 200 horas de formação e, por conseguinte, a 

decepção ao perceber que algumas dúvidas ainda permanecem. Supõe-se, pela fala da 

professora, que ainda não percebeu que esta formação é apenas uma etapa que irá subsidiar e 

fortalecer o desenvolvimento profissional docente ao longo da vida.   

A fala da professora denota claramente que ainda não tomou consciência de que para o 

seu desenvolvimento profissional a educação ou a formação são permanentes. Um curso de 
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formação não tem a capacidade de esgotar todas as dúvidas que os professores possuem, 

principalmente os iniciantes. Esse é o momento descrito por Marcelo e Vaillant (2009, p. 50), 

valendo-se de Feiman-Nemser (2001), ao dizer que os professores iniciantes têm duas tarefas 

essenciais a cumprir: “ensinar e aprender a ensinar”.   

Embora a insegurança pedagógica que motiva a busca por mais formação seja peculiar 

ao professor iniciante, ressalta o problema da formação inicial deficiente, caracterizada pelo 

hiato existente entre a teoria e a prática, que muito contribui para a sensação de despreparo do 

início da carreira.  

 

D) Os principais desafios encontrados pelos iniciantes  

 

A fim de colher informações sobre o início da experiência docente foram feitas duas 

questões, uma referente aos desafios enfrentados no início da profissão e outra sobre os 

desafios do momento atual da profissão, considerando que, mesmo estando no período de 

estágio probatório já não estão mais no primeiro ano da docência e experimentam o segundo 

ou terceiro ano da carreira como efetivos na rede municipal de Sobral.  

Com relação aos desafios enfrentados no início da carreira, nove professores 

apontaram a falta de experiência: em sala de aula, na escola pública, no exercício da 

profissão. O depoimento de uma professora iniciante revela bem essa insegurança: Eu fiquei 

pensando: poxa, a gente, às vezes, se sente tão só. Acha que o problema é só da gente. Como 

ela falou, eu me sinto com medo. Eu não sei se estou acertando ou errando (P 7).  

O medo relatado pela professora é característico do período inicial da docência. Para 

Wallon (1986), o medo pode desencadear duas reações: o ictus ou o raptus. No ictus, a pessoa 

cristaliza, o medo a deixa imobilizada, sem reação. No caso, de professores, reflete o 

isolamento nas próprias salas de aula, tendem a não se abrir para outros colegas para que não 

saibam de suas inseguranças. O raptus,é o impulso de fuga, correr da situação de perigo, 

capaz de gerar o abandono da profissão, ou a repulsa pelo trabalho diário que desvela a sua 

inabilidade. As dúvidas, típicas do processo inicial vão depender também da postura pessoal 

do professor, uma postura, segundo Vaillant e Marcelo (2012) é a que parte para a 

autoformação; a outra, segundo Cochran-Smith (2013), é adotar uma postura indagativa para 

os próprios problemas procurando ajuda, o que seria a melhor solução.  
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Outro desafio mencionado por cinco professores foi julgarem-se mal formados ou mal 

preparados pelos cursos de graduação. Somam-se à falta de experiência e de preparo, a 

preocupação com o manejo de sala de aula, apontado por quatro professores, além do medo de 

fracassar e do estranhamento relacionado à indisciplina dos alunos, também acusados por 

quatro professores. Em seguida, mencionado por três professores está a falta de interação com 

os alunos e com os gestores. Outros desafios como: timidez, adaptação ao momento, tarefas, 

relação professor-aluno, falta de conhecimento, necessidade de atender às expectativas e 

crianças com necessidades especiais, foram apontados uma única vez.  

São muitas atribuições, muitas novidades e pouca experiência. Semelhanças podem ser 

encontradas em várias pesquisas que têm como foco os professores iniciantes e que 

apresentam a queixa recorrente da desconexão entre a teoria e a prática, na formação inicial, o 

que remete à crítica de Roldão (2007b, p. 40) ao afirmar que: 

 

A formação inicial só será eficaz se transformar-se em formação de imersão, 

também transformadora dos contextos de trabalho, feita com as escolas, que, 

por um lado, coloque os futuros professores em situação que alimente o seu 

percurso de formação inicial e, por outro, converta as escolas, os jardins de 

infância, os contextos de trabalho em que os nossos profissionais vão atuar, 

em outras tantas unidades de formação/investigação, desenvolvidas dentro 

da ação cotidiana da escola, transformando-a em espaço real de formação 

profissional permanente.   

 

Enquanto a formação inicial não proporcionar experiências reais de sala de aula, ou ao 

menos uma possibilidade de articulação entre os fundamentos teóricos e o que realmente 

acontece na prática, os desafios dos professores em início de carreira perdurarão.  

Em relação aos desafios impostos pela profissão, nove professores disseram que seu 

maior desafio é vencer a “(in) disciplina dos alunos”. A escola tem se mostrado muito distante 

do interesse dos atuais alunos. A indisciplina pode ser um indício de que a atualização seja 

necessária na dinâmica da sala de aula, nos conteúdos, nas estratégias de ensino. Se, um dos 

fatores que chama a atenção dos alunos é a competência do professor em ensinar e tal 

competência ajuda a legitimar a autoridade deste professor frente à sala de aula, ao se 

mostrarem frágeis didaticamente, os professores iniciantes certamente, terão ainda mais 

dificuldade em conseguir manter a disciplina dos alunos. Cuidar da disciplina implica cuidar 

da relação professor-aluno. Tal relação não garante, mas interfere muito na aprendizagem dos 

alunos. Um relacionamento respeitoso e amistoso proporciona um bom clima para a 

aprendizagem e um fator importante para que o professor consiga exercer seu ofício. Essa 



150 

 

questão da disciplina pode estar associada a uma das questões do questionário respondido 

pelos professores que apontaram como principal orientação recebida ao chegar à escola as 

referentes a relação professor-aluno (13 respondentes) ou às regras da escola (12 

respondentes).  

A relação ensino-aprendizagem acontece pela mediação entre sujeitos concretos, 

compostos por afetividade, inteligência e capacidade motora. Para Almeida (1993, p. 31), “a 

afetividade que se expressa na relação vincular entre aquele que ensina e aquele que aprende, 

constitui elemento inseparável e irredutível das estruturas da inteligência”.  O vínculo baseado 

na confiança mútua permite aproximação tanto afetiva quanto intelectual, entre a professora e 

os alunos.  

Nove professores apontaram a “falta de experiência” como sendo o grande desafio a 

ser enfrentado. Duas professoras, com experiência entre quatro e dez anos, responderam ter 

“medo de fracassar”. Conforme dito anteriormente, embora esses professores tenham 

ingressado na rede municipal por concurso há pouco tempo, muitos já tinham experiência 

docente. O fato de assumirem suas próprias salas de aula os fez assumir responsabilidades 

diferentes das de quando eram temporários ou eventuais. A insegurança no início da carreira, 

também caracterizada pelo medo de fracassar soma-se à falta de experiência anterior, como 

docentes, que julgam pudesse facilitar as dificuldades do momento.  

Para Contreras (2002, p. 76), “o professor está comprometido com todos os seus 

alunos e alunas em seu desenvolvimento como pessoas, mesmo sabendo que isso costuma 

causar tensões”. Ficam inseguros ao perceberem que o sucesso, ou não, da aprendizagem dos 

alunos, vai depender muito do seu desempenho como professor. Essa preocupação em não 

decepcionar e não se decepcionar, também pode ser entendida como um compromisso com o 

outro, no sentido de quererem ser bons profissionais e executarem bem seu ofício. 

   A pergunta sobre os desafios atuais foi cruzada com o tempo de experiência dos 

professores. Para os quatro professores que possuem de zero a três anos de docência, os 

desafios atuais são: a indisciplina dos alunos, a falta de acompanhamento dos pais, o controle 

e o manejo da sala de aula, a aprendizagem dos alunos. Exceto a interferência pela falta de 

acompanhamento dos pais, os demais desafios apontados estão diretamente ligados à alçada 

do professor, ou seja, são da sua competência manter a disciplina, gerir a sala de aula e o 

processo ensino e aprendizagem que nela deverá ocorrer. Tal impressão via ao encontro do 

que apregoam Darling-Hammond e Baratz-Snowden (2005), ao analisar o desenvolvimento 

profissional dos professores em início de carreira, que chamam para si os possíveis problemas 
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que enfrentam, enquanto que em fases posteriores, conseguem enxergar outros aspectos, tais 

como as condições de trabalho.  

Nono (2011) se apoia em Freitas (2000), para destacar que é característica “peculiar ao 

professor iniciante encarar os problemas que ocorrem na sala de aula como apenas seus – não 

conseguindo distinguir suas dificuldades das dificuldades dos alunos” (p. 32).    

A tensão entre o que é responsabilidade da escola e o que é responsabilidade da 

família, é frequente como afirma Szymanski (2010), as condições das famílias trabalhadoras 

dificultam que os pais acompanhem mais de perto o desenvolvimento escolar de seus filhos.  

Uma coisa é considerar a participação dos pais como importante, outra é considerá-la 

como fator principal para o bom desempenho dos alunos; “rotular as famílias como pouco 

envolvidas, omissas ou pouco participativas é um dos caminhos de ação dos profissionais 

diante das dificuldades. Essa opção significará encerrar as possibilidades de diálogo” 

(RESENDE, 2009, p. 79).  

Para os professores que possuem experiência entre quatro e 10 anos, os desafios são: a 

falta de apoio familiar, a indisciplina, a quantidade de alunos por sala, os alunos que não 

querem aprender. Os professores que têm um pouco mais de experiência também enfrentam 

problemas com relação à indisciplina dos alunos, ao número excessivo de alunos na sala e ao 

fato de os alunos não quererem aprender. Não assumem sozinhos a responsabilidade pelo 

ensino, dividem-na com os alunos e com a SEMED.  

A indisciplina é hoje um dos maiores problemas apresentados pelos professores 

iniciantes ou experientes. Reflete o descompasso entre a linguagem da escola e o mundo 

atual, entre as estratégias empregadas pelos professores para ensinar e o que chama a atenção 

dos alunos.  

Quando citam o alto número de alunos na sala, os professores parecem dizer que lhes 

falta melhores condições de trabalho e com isso, deixam à SEMED uma mensagem de que 

têm consciência até onde vai sua responsabilidade com os resultados da aprendizagem e o que 

mais precisam para desempenhar um bom trabalho.   

Os professores que possuem entre 11 e 15 anos de profissão apontam o desinteresse 

dos pais, as salas numerosas, a desvalorização salarial e do trabalho docente, a quantidade 

versus a qualidade do ensino. Expressaram descontentamento em relação à valorização 

docente da parte da SEMED. Os desafios apresentados por esses professores têm muito mais 

relação com as condições de trabalho do que propriamente com o seu desempenho em sala de 
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aula, talvez por terem mais experiência com a docência sejam capazes de reivindicar melhores 

condições trabalho. Assumem uma posição de descontentamento com a rede municipal apesar 

do pouco tempo em que nela ingressaram.  

É possível que estejam apontando para a participação da SEMED que cabe no 

processo de ensino e aprendizagem, o que significa dizer, uma secretaria tão exigente com os 

professores e seus resultados, não dá a contrapartida necessária ao professor, oferecendo 

melhores condições de trabalho. 

Os professores com mais de 20 anos de docência apontaram o aluno como sendo o 

grande desafio. Na verdade, se referem à aprendizagem do aluno e à motivação desse aluno 

para aprender.   

Por serem responsáveis pela aprendizagem de seus alunos, e também por sofrerem 

pressão externa, já que têm que corresponder às expectativas dos gestores da escola, do 

sistema e dos pais dos alunos; por seus alunos serem submetidos à avaliação e esse resultado 

desencadear consequências sobre a escola e sobre si mesmos, em relação ao incentivo 

financeiro e à premiação no final do ano, tais desafios soam como justificativas às 

dificuldades enfrentadas em sala de aula. É importante considerar seu discernimento em 

relação às condições de trabalho oferecidas pela SEMED, o que sem dúvida, requer 

ponderação (IMBERNÓN, 2010). Embora sejam poucos, os professores que assinalaram as 

condições de trabalho e a falta de valorização põem em questão o trabalho realizado pela 

SEMED que tem uma Coordenação de Valorização do Magistério. Parecem querer dizer que 

seu esforço para atender às expectativas da SEMED é maior que a contrapartida a eles 

oferecida.  

 

E) Como os professores iniciantes veem a formação  

 

Um dos focos deste trabalho era conhecer o que os professores iniciantes pensam 

sobre a formação que recebem. Para tanto, foram feitas questões sobre a formação no estágio 

probatório e sobre o Programa Olhares, seus pontos positivos e negativos.  

Sobre a formação no estágio probatório, eles assim declararam, por meio das respostas 

do questionário e do grupo focal: 

[...] temas novos e precisos para a nossa prática docente.  

[...] proporciona enriquecimento pessoal e profissional. 
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[...] professores formadores bem preparados e conteúdos significativos para 

a nossa formação.  

[...] bom, porque vai incentivar os professores a sempre estarem estudando. 

[...] sobre esse estágio... tem sido totalmente novo pra mim por nunca ter 

feito concurso antes. E também a gente não esperava que tivesse esse curso 

de formação nesse formato. Creio que seja novo pra maioria aqui. Mas, por 

ser recente, por estar recente na área, ensinando há pouco tempo, por ser 

jovem ainda, eu tenho visto como muito importante, como muito valioso. 

(P1) 

 

           Os professores comentam o valor da formação que recebem e a contribuição dos 

formadores. O depoimento abaixo corrobora essa avaliação: 

 

E pra mim foi uma experiência bastante rica porque, além das aulas 

proporcionadas pelos professores, algo que eu considero que me fez crescer 

muito também foi a própria troca de experiência. Já que estamos num grupo 

de professores, todos que estão aqui são professores, alguns mais 

recentemente outros há mais tempo. Esse intercâmbio de experiência, pra 

mim, foi muito rico além da própria... das aulas dos professores. Pra mim foi 

muito interessante! (P2) 

[...] o encontro, a troca de experiências. 

[...] permite criar laços de amizade e partilhar as dificuldades. 

 

Na mesma direção do depoimento anterior, o comentário da professora que a formação 

foi “bastante rica” avaliou dois aspectos, o primeiro se refere às aulas dos formadores e o 

segundo a oportunidade de trocas de experiências.  Sobre as aulas dos formadores, infere-se 

que foram momentos de aprendizagem, de incremento ao seu desenvolvimento profissional. 

Além, das aulas em si, valorizam a troca de experiência entre os colegas, o que possibilita o 

compartilhamento de práticas de sala de aula. Como há professores ingressantes mais 

experientes, a mistura entre iniciantes e experientes enriquece o compartilhamento de ideias. 

A oportunidade de trocar experiências é muito valorizada pelos professores, pois 

ameniza suas expectativas, possibilita perceber que outras pessoas também passam por 

problemas parecidos ou que encontram soluções para problemas próximos aos vividos por 

cada um em suas salas de aula. Serve de conforto psicológico, apoio pedagógico e possibilita 

laços de amizade. Essa formação os fez perceber também o caráter relacional da profissão, 

como declara a professora:  

  

Eu achei bem interessante. É que o material que a gente trabalha vem todo 

voltado pra formação do professor em sala de aula. Eu só fiz dois módulos. 

Entrei também no meio do ano, fiz Didática e a parte de Ética e Relações 

Pessoais que eu também achei que foi uma coisa muito interessante, porque 

é muito importante esse cuidado com o professor, com o profissional, de ele 
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procurar entender o trabalho como um momento de relação social, de estar 

ali se organizando, procurando viver da melhor forma possível dentro 

daquele ambiente. Eu achei muito interessante porque isso vem enriquecer o 

nosso trabalho, é uma formação continuada e que eu acho que deve 

continuar sendo feita porque valoriza mais a carreira do magistério.                                                       

(P3)  

 

Pelo que se pode acompanhar nos módulos da segunda edição da formação, há mais 

peso no aspecto pedagógico na tentativa de aproximar cada vez mais o professor recém-

chegado à rede municipal da realidade diária da sala de aula e da escola. No caso dessa 

professora, os módulos de Didática e Ética e Relações Pessoais foram suficientes para que ela 

percebesse o intrincamento de relações que existe no dia-a-dia do professor. Ao afirmar que o 

material está voltado para o professor em sala de aula e entusiasmar-se com isso, reforça o 

recorrente encantamento dos iniciantes por questões da prática, questões essas, nem sempre 

tratadas nos cursos de licenciatura. Esta aproximação da Didática com a prática, com a 

realidade da escola tem se mostrado enriquecedora aos olhos dos professores.  

Outro ponto ressaltado pela professora é referente às relações no ambiente escolar, 

outro aspecto bastante negligenciado nos cursos de graduação, uma vez que o contato com a 

realidade escolar fica a cargo do Estágio que, na maioria das vezes não cumpre seu papel a 

contento. É preciso ponderar também que, a visão que se tem da escola quando se está na 

graduação é bem diferente da que se tem quando se assume uma sala de aula, dentro de uma 

escola que possui um clima, uma cultura e uma organização peculiares. A observação é uma 

ferramenta muito rica, enquanto se é estagiário, entretanto reserva certo distanciamento, 

enquanto que, pertencer e integrar-se ao quadro de professores de uma escola, exige muito 

mais ponderação, posicionamento e esforço. É o momento de socialização da profissão. 

O curso, segundo a professora, trouxe a oportunidade de atentar para o aspecto 

relacional que a profissão exige; é uma formação que enriquece a prática e valoriza a 

profissão. Na visão dessa professora, a formação demonstrou ser um apoio no momento de 

inserção profissional por tratar de assuntos relacionados diretamente com a prática em sala de 

aula e com a socialização do professor. Valiosa, rica, interessante são atribuições que 

permitem reconhecer que o novo formato do curso de formação vem ao encontro do desejo e 

das carências dos professores.  

Parece que as instituições promotoras do curso atenderam em alguns aspectos às 

necessidades dos principiantes, às novidades características e peculiares do início profissional. 
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Permite inferir que pensaram uma formação que foi efetiva porque atingiu as lacunas dos 

ingressantes, conforme explicitados nos exemplos abaixo:  

 

Porque quando a gente é das Exatas a gente fica muito avessa às leituras. 

Porque a gente se apega muito aos cálculos. Aquela parte exata, o que vai 

trabalhar com cálculo e a gente esquece muito a teoria. E essa formação pra 

mim foi importante porque eu tive que voltar e procurar estudar pra poder... 

eu ter um embasamento teórico, pra aplicar os meus projetos. Então, pra 

mim, foi enriquecedor por isso. Eu acho que dentro de todas essas 

experiências, pra mim, acho que 65,70% de aprendizado que eu tirei daqui 

foram de grande importância para minha prática (P8). 

[...] nos cursos de formação, nos cursos acadêmicos nem sempre a gente 

consegue absorver tudo isso. Porque a Didática, ela é muito vasta. Então se 

você está ali na expectativa de propor uma mudança de paradigmas, de 

ações, de atuações do professor, a gente precisa e não adianta a gente evitar, 

não adianta a gente ignorar esse fato de que a gente precisa ler, de que a 

gente precisa estudar, precisa participar de outras experiências (P4). 

Até porque a gente tem trabalhado método, hoje, de projetos e é onde coloca 

a gente na situação prática da sala de aula. Então, dessa forma, pra mim, foi 

bastante gratificante (P1). 

 

 Os extratos acima ressaltam três aspectos importantes para o desenvolvimento 

profissional dos professores iniciantes: o estabelecimento da relação existente entre a teoria e 

a prática; a necessidade de leitura, estudo e atualização; e o amparo metodológico no trabalho 

com o método de projetos. E, novamente, os professores elogiam a formação como 

enriquecedora, muito importante e gratificante.  

O primeiro depoimento, além de reforçar a importância da relação entre a teoria e a 

prática, quebra o mito de que os professores da área de exatas não gostam de leitura. A 

professora reconhece que fundamentar teoricamente seu trabalho, sua prática (seus projetos), 

foi uma experiência enriquecedora, uma aprendizagem que repercutiu diretamente na prática 

de sala de aula.  

A partir do estudo de Garet et. al. (2001), citado por Bauer (2011, p. 49), foi possível 

perceber que “o que importava para as mudanças nos conhecimentos e nas competências e 

impactava a prática na sala de aula eram as características das atividades de formação 

continuada”. E completou a descoberta ao afirmar que “a mudança do professor era 

decorrência das características da atividade – se havia sido oficina ou um grupo de estudo, por 

exemplo”.  

O depoimento seguinte traz à tona a Didática denominada pela professora como uma 

área “vasta” e, se se deseja uma mudança de postura ou paradigma será necessário buscar em 
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leituras e estudos a base para essa mudança. Novamente, a fundamentação teórica, sobre 

questões da Didática seria extremamente necessária. No último extrato, o professor comenta o 

método de projetos, vivido e estudado ao longo do curso, como útil, pois está diretamente 

ligado à prática da sala de aula.   

Percebe-se pelos três depoimentos que os professores reconheceram que a Didática, 

por estar relacionada ao fazer pedagógico, não é um aspecto da prática docente esvaziado de 

teoria. Para Day (2001, p. 85) os professores iniciantes são os mais dispostos a buscar a 

aprendizagem: “...os aprendentes vorazes são aqueles professores que se encontram no início 

da carreira, professores no seu primeiro ano de ensino, que se preocupam desesperadamente 

em aprender o seu novo ofício”.  De certa forma, os obriga a pensar seu conteúdo 

pedagogicamente e a sair da zona de conforto partindo para a autoformação, pois desencadeia 

um processo interno de busca, não apenas para atender a outrem, mas sim, para dar conta de 

suas próprias questões. 

A aprendizagem dos professores no curso foi, segundo os depoimentos,  significativa 

por tratar do fazer pedagógico, por elucidar dinâmicas de sala de aula intimamente 

relacionadas à didática e ao processo de ensino e aprendizagem e por mostrar que os 

procedimentos realizados durante as aulas têm que ser fundamentados.   

Fortalecer suas experiências, compartilhá-las, poder contar com apoio dos formadores 

para o esclarecimento de dúvidas e fugir do isolamento da sala de aula, faz com que se sintam 

“assistidos” e “apoiados” além de contribuir para o desenvolvimento profissional dos 

professores iniciantes, como afirma a professora: 

 

O bom disso aqui é você estar numa sala e conhecer a realidade dos outros e 

aí se enxergar, se reconhecer, se avaliar, tentar melhorar e reconhecer o lado 

do outro e tudo. Isso foi muito bom pra mim! Conhecer a Educação Infantil, 

o Ensino Médio que não é o caso da prefeitura, mas assim, existem 

professores lá que também trabalham com isso. E foi muito bom sair um 

pouco só da Educação Física. Falava muito com professores de Matemática, 

com os outros, né? Outras linguagens. (P5) 

 

A professora ressalta um aspecto interessante provocado pela troca de experiência que 

a maioria dos professores evidenciou como importante. Neste caso, não foi apenas dividir e 

compartilhar as experiências, e sentir-se alentado porque outras pessoas também passam pelos 

mesmos problemas.  
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Nóvoa (2009, p. 06), enfatiza que os professores devem ter um lugar na formação dos 

seus colegas. “Não haverá nenhuma mudança significativa se a “comunidade de formadores 

de professores” e a “comunidade dos professores” não se tornarem mais permeáveis e 

imbricadas”. O contato entre os professores é imprescindível para o seu conhecimento e 

desenvolvimento profissionais.   

Além de aprender a ouvir o outro, desenvolve a alteridade e, através do outro ela se vê, 

se revê e se autoavalia.  Esse é um aspecto que julgo ser dos mais importantes - rever-se: agir, 

pensar sobre  sua ação e retomá-la - para o desenvolvimento profissional docente. A relação 

dialógica com o outro também foi enriquecida por ser estabelecida entre sujeitos de diferentes 

áreas e segmentos. Amplia a visão do professor, conhecer preocupações e sistemáticas que 

vão da Educação Infantil ao Ensino Médio, que extrapolam os saberes da Educação Física 

para abarcar outras áreas, outras  particularidades e linguagens.  

Para Wallon (apud WEREBE, NADEL-BRULFERT, 1986) o par dialético Eu-Outro 

está presente nas dinâmicas sociais, ora são complementares ora se apresentam de modo 

antagônico e é nessa interação que o indivíduo se constitui.  No papel de constituição de sua 

pessoa, também constitui seu papel de professor, num processo que está sempre em 

movimento, em alteração e em interação com o outro.   

Na concepção de Wallon (apud WEREBE, NADEL-BRULFERT, 1986), meio e 

grupo são conceitos distintos, porém conexos entre si, “o meio nada mais é do que o conjunto 

mais ou menos durável de circunstâncias nas quais se desenvolvem existências individuais” 

(p. 170). Os grupos são para cada um, referencias que possibilitam viver experiências 

imprescindíveis para o desenvolvimento, para a diferenciação e autonomia. É no grupo que 

acontecem as relações interpessoais, que se adquire a consciência de si e dos outros, que cada 

um se apropria da cultura, dos valores, enfim, é no grupo que se humaniza. É no grupo, nas 

constantes interações que se aprende a ser professor. 

A aproximação com outras áreas amplia os horizontes dos professores, ver 

peculiaridades, similaridades e diferenças, necessidades distintas, conteúdos diferenciados 

talvez possa gerar, mais adiante, uma visão interdisciplinar do conteúdo.  
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F) A formação que mais contribui para o desenvolvimento profissional docente 

 

As respostas referentes à pergunta sobre qual das formações mais contribui para a 

prática docente, ficaram equilibradas, uns disseram ser a do Estágio Probatório, outros 

disseram que todas se completam e favorecem a prática docente, outros disseram que a 

formação mensal dá mais elementos para trabalharem e incrementarem os conteúdos de sala. 

De maneira geral, todas elas revelam um olhar positivo dos professores à formação. 

Bauer (2011, p. 48-49), ao avaliar os efeitos dos cursos de formação continuada de 

professores apontou que a avaliação é mais positiva quanto mais carente é a região em que 

vivem. Ao destacar aspectos positivos e negativos da formação, a autora afirma:  

 

em todas as avaliações observa-se valorização para essas iniciativas públicas 

por parte dos cursistas, destacando-se aspectos como a oferta gratuita, o 

material impresso, vídeos ou livros doados e avaliados como bons; (...) 

baixíssima evasão existente nessas iniciativas públicas. (...) reconhecem 

práticas pedagógicas que julgam poder melhorar a aprendizagem dos alunos. 

Poucos participantes avaliam de modo muito ou totalmente negativo os 

diversos programas estudados (GATTI, 2008, p. 61-62) 

  

Não houve queixa sobre a participação em alguma delas, a não ser o cansaço dos 

professores que vêm de mais longe, no caso da formação dos iniciantes que acontece fora do 

horário de serviço. É possível concluir que todas elas contribuem para o desenvolvimento 

profissional dos professores ingressantes na rede, subsidiando-os nas dimensões didático-

pedagógica, pessoal e cultural.  

Um dos professores faz esta declaração em relação à formação para os iniciantes: 

 

Nós estamos aqui, a gente brinca, a gente reclama, mas a gente sabe que é 

preciso. Não tem como ser um bom professor se você não tiver sendo 

influenciado a todo o momento. Sem essa troca de experiências, e é claro, a 

Secretaria ela tem que fazer isso nem que seja obrigatório mesmo. Porque a 

história do estudar ela é importante em qualquer das profissões, imagine a 

nossa. Imagine a nossa! Nós, primordialmente precisamos estar estudando, 

estar em contato com outras experiências e claro, sim, a questão da 

continuação. Eu acredito que o formato de cada formação, a cada novo ano 

ela vai sendo diferente, ela vai... cada proposta, a proposta da formação 

passada foi bem diferente da nossa. Os módulos, a forma como eles 

estudaram, eles não apresentaram um projeto para o grupo (P6).  

 

 



159 

 

Ao expressar sua opinião, o professor sintetiza a intenção e o caráter assumido pela 

SEMED em relação à formação dos iniciantes, prezando o estudo e as leituras, a continuidade 

da formação, bem como, projetando que, numa próxima edição também aconteçam ajustes 

para o aprimoramento da proposta.   

De acordo com Vaillant e Marcelo (2012, p. 170), na década de 2000, enfatizou-se a 

ideia de “processo de profissionalização”, em um “contínuo que vai desde o polo da 

desprofissionalização a outro de profissionalização plena” (VAILLANT, 2004). Desse modo, 

a profissionalização é um processo de médio a longo prazo, que requer certas condições que 

devem ser mantidas ao longo do tempo: “uma formação inicial de qualidade; instâncias 

periódicas de desenvolvimento profissional; uma supervisão docente adequada; e o 

envolvimento de corpos docentes na mediação entre o conhecimento e o conhecimento 

escolar (BRASLAVISKY, 2002, apud VAILLANT, MARCELO, 2012, p. 170). 

Nessa perspectiva, adquirem grande importância os conceitos de “desenvolvimento 

profissional” e o de “autonomia profissional”. O termo desenvolvimento profissional 

substituiu o termo “formação em serviço”, então, o processo de formação definiu-se como um 

processo contínuo que se assenta nas necessidades que vão surgindo nas diversas etapas da 

vida profissional ou de acordo com as diversas experiências (VAILLANT, MARCELO, 

2012).  

As experiências de formação pouco a pouco vão alterando a prática que vai exigir 

mais teoria que talvez suscite mudança na prática e com grupos de diversas configurações 

como é o grupo de alunos de uma sala de aula, o processo contínuo será provocado a se 

modificar novamente trazendo mudanças pessoais e profissionais, provocando o 

desenvolvimento profissional docente contínuo. 

O mesmo professor continua seu pensamento:  

 

Nós tivemos esse formato, quem sabe na próxima ou no próximo bloco já 

tenha, aí, outras experiências a mais. E o caráter da formação vai ser sempre 

esse, mas que realmente se precisa, é inovador. Eu acho que a Secretaria 

acertou e acerta nesse ponto de trazer para os professores. Por que a gente, 

assim, aprendeu muito sozinho, mas tem pessoas que realmente estão 

entrando agora, acabaram de sair de um curso acadêmico, de uma graduação 

e a gente sabe que existe ali um pouco de... não sei como fazer, não sei como 

conduzir. E só o fato de você estar se relacionando com outras pessoas ou 

que já tiveram, que já tem mais experiência, que já está há mais tempo, isso 

já é muito bom. Muito bom! (P6) 
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 O professor revela um entendimento que o início da carreira pode ser temeroso aos 

recém-saídos da academia. Embora ele não seja principiante, uma vez que expressou já ter 

aprendido “muita coisa sozinho”, valoriza a formação, bem como, os momentos de troca de 

experiência entre os professores mais experientes e principiantes, no sentido de dar-lhes mais 

segurança no trabalho. Contreras (2002, p. 85), ressalta que:  

 

Também faz parte das competências profissionais o modo em que se criam e 

se sustentam vínculos com as pessoas, em que a cumplicidade, o afeto e a 

sensibilidade se integram e se desenvolvem nas formas de viver a profissão, 

de tal modo que a compreensão e implicação se vinculem.  

 

Um dos aspectos mais marcantes das falas dos professores sobre o curso foi a chance 

de poderem trocar experiências, desabafarem, haver cumplicidade entre os professores que 

estavam na mesma sala durante a formação. Profissão relacional, a docência exige o convívio 

com o outro, em vários momentos da profissão, ao longo da formação, na escola, com os 

alunos, com a equipe gestora. Como comentado anteriormente sob a perspectiva walloniana, é 

possível também aproveitar Paulo Freire (2011, p. 42), ao afirmar “a assunção de nós mesmos 

não significa a exclusão dos outros. É a “outredade” do “não eu”, ou do “tu”, que me faz 

assumir a radicalidade de meu eu”, de uma forma poética, o autor expressa a profunda e 

permanente relação “eu-outro”.  

Para Darling-Hammond e Baratz-Snowden (2005, p. 32), “ser um profissional envolve 

não somente “saber todas as respostas”, mas também, ter as habilidades e a vontade para 

avaliar a prática de alguém e buscar novas respostas quando necessário”. E completam, isso 

tanto no nível da sala de aula, quanto na escola.  

Outra professora declara que: 

     

Outro benefício do processo do estágio probatório, ele motiva você a 

estudar. Quem de nós aqui estaria toda terça-feira estudando sozinhos na 

nossa casa? Ou aplicando projetos? Então, o estágio probatório nos motiva a 

estudar. E ainda que ele não nos traga todo o embasamento que foi 

comentado, mas ele te instiga a ir atrás. Essa realização de projetos. Eu, por 

exemplo, não tinha costume, não tinha o hábito de desenvolver projetos. 

Então, no estágio probatório, eu vou ter que desenvolver quatro. Então, de 

alguma forma vai haver um crescimento pessoal e profissional. (P7) 

 

A fala da professora ilustra a valorização e importância atribuídas à formação dos 

iniciantes, o fato de estarem juntos semanalmente, de terem que estudar, pensar, planejar 
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projetos foi desencadeador da necessidade de voltar a ler e a estudar, provocou e construiu 

aprendizagens que, não fosse pela formação, não teriam acontecido.  

A formação provocou os professores e, segundo a professora, mesmo não tendo 

esgotado o amparo teórico, como criticaram alguns colegas, motivou-os a buscar mais 

informações, mais teoria o que lhes proporcionou desenvolvimento pessoal e profissional. Os 

professores gostam de aprender e de serem provocados, desafiados para novas experiências, 

principalmente, quando podem contar com o respaldo da formação e dos formadores. Quanto 

ao aspecto profissional, o professor ressalta: 

    

[...] é importante que cada membro que trabalhe dentro do setor do 

município de Sobral, dentro da educação, tenha um pouco do conhecimento 

do que é a rede municipal de educação. Porque se a gente não tivesse a 

percepção do que é a rede municipal de educação, o nosso trabalho não vai 

ter o mesmo foco que a instituição deseja. Então, eu acho que essa questão 

da formação possibilitou também que as pessoas que ainda não conheciam 

ou ainda tinham dúvida a respeito da política educacional de Sobral 

começassem a ficar mais familiarizadas com toda a rede. (P6) 

 

O professor (P6) passou bom tempo durante o grupo focal sem se manifestar, atento às 

falas dos demais professores, deixando para falar bem no final da conversa, contrapor alguns 

argumentos e sintetizar algumas considerações. Suas conclusões denotam reconhecimento e 

valorização da política educacional da SEMED de Sobral.  

A fala do professor expressa a importância de se conhecer o contexto do trabalho, o 

ajuste entre as expectativas de quem contrata e de quem é contratado, os objetivos que, no 

caso, a SEMED de Sobral pretende atingir. A clareza do contexto profissional é importante 

porque faz com que o professor ao conhecer o sentido para onde deve caminhar com a sua 

docência, orienta-se para o propósito comum, fortalecendo a rede e seu trabalho. Ao 

compreender as intenções da política educacional, compreende também o seu percurso 

político enquanto profissional da educação e seu compromisso ético e moral com seus alunos 

e a comunidade, bem como, sua conduta e seus direitos enquanto profissional da rede 

municipal.  Na perspectiva de Contreras (2002, p. 81), “estas experiências não possuem 

somente um significado individual, mas representam perspectivas sobre o sentido tanto 

público quanto privado da vida e do social”. No centro da profissão, o autor destaca que os 

professores assumem e realizam “conteúdos políticos contidos no próprio fato de ensinar, já 

que as experiências que colocam em andamento na escola refletem as oportunidades de 

análise sobre a vida e sobre suas alternativas e suas esperanças”.    
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Pelo extrato da fala acima, é possível perceber, que os professores iniciantes, a julgar 

pelo formato dado ao curso, pelo tratamento dos módulos que se aproximam mais da 

realidade da sala de aula e do processo ensino e aprendizagem, puderam ter uma noção da 

expectativa da SEMED sobre eles, dos objetivos da educação no município, dos resultados 

que pretendem alcançar e assim, pode ajustar seu foco ao dos objetivos da política 

educacional da rede municipal. O professor tece um comentário sobre o ensino público:  

 

Porque ainda existe uma versão muito negativa, de certa forma, da rede 

pública. E aí com tantos resultados eu acho que... com todas as experiências 

boas que a gente vivencia aqui na nossa Secretaria, eu digo, na nossa 

educação, eu acho que a gente consegue ultrapassar um pouquinho essas 

limitações e alcançar bons resultados. E a gente traz essa discussão pra sala, 

isso que é importante também. (P6) 

 

O professor acrescenta um ponto à discussão, que até então não tinha sido 

mencionado, que é a valorização da rede pública municipal de ensino. Ao comentar as 

“experiências boas” vividas o professor se refere às formações e aos resultados obtidos nas 

avaliações de âmbito estadual e nacional, nas quais o município vem se destacando. Os bons 

resultados são discutidos em sala com os alunos, a fim de que também reconheçam e 

valorizem a escola pública que frequentam.   

Importante ressaltar o papel da formação continuada respeitando os ciclos da profissão 

no desenvolvimento profissional do professor, em contrapartida, mesmo com todo este 

aparato dispensado ao professor, se a motivação interna não ocorrer, a formação não terá 

nenhum efeito.  

Há um respaldo por parte da SEMED mediado pela ESFAPEM, no sentido de apoiar o 

máximo possível o professor a fim de que sua prática seja a melhor e possibilite garantir ao 

aluno uma aprendizagem cada vez mais efetiva. A união de ambas as instituições, demonstra 

o compromisso dos gestores da educação em Sobral.  

Embora haja cobrança da SEMED por resultados na aprendizagem dos alunos existe 

também uma preocupação em atender as necessidades dos professores, em acertar o modelo 

de formação mais adequado, em pensar no professor de maneira integrada, enxergando-o 

como pessoa que precisa de trato cultural, de momentos de descontração, de respirar ares com 

outros profissionais de outras áreas, de ampliar seus horizontes.  

Até aqui foram expostos os pontos positivos relativos ao curso de formação dos 

iniciantes. A seguir serão tratados os pontos considerados deficitários na formação.  
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G) Críticas ao curso de formação para iniciantes 

  

Os pontos negativos ressaltados pelos professores que frequentam o curso giram em 

torno da fundamentação teórica e do tempo. Sobre a fundamentação teórica os professores 

alegam:  

 

Sempre quando a gente está dialogando, questionando, aí vem aquela  

ausência de um conhecimento a mais. Os textos eram muito bons, as 

apostilas, o material era, mas eu não estou dizendo que não serviu. Eu estou 

dizendo que eu acho que por ser um encontro de professores deveria ter sido 

exigido mais da gente. Deveria ter sido dado mais material, mais teoria, ter 

sido estudada uma coisa muito maior que transformasse essa experiência que 

a gente tem em algo muito mais voltado pra teoria também. Eu acho que a 

gente merece, eu acho que a gente precisa dessa... sair desse bom senso 

(senso comum), né? (P4) 

Poderia fazer uma crítica né, pode ser construtiva, é isso mesmo que a M. 

também falou. É a falta de aprofundamento nas coisas. A gente viu nos 

módulos aquelas questões, Didática, tudo, mas não foi muito aprofundado e 

não tirou todos aqueles... nós. Eu, por exemplo, estou desde 2010, estou aqui 

no segundo e terceiro ano, e tenho dúvidas em relação a isso. Ficou alguma 

coisa assim... Eu acho que faltou um pouco de aprofundamento em relação a 

muitas coisas. É... com relação à troca é muito prazeroso, mas quando você 

se questiona e quando não vem uma resposta... isso nós aprendemos com as 

nossas experiências. A que nome se dá isso né? Saber da experiência... (P6) 

Eu estive lendo um texto de um escritor francês, ele falava sobre a escola... 

Bourdieu. A escola francesa, e aí quando eu comecei a ler o texto da escola 

francesa, a realidade dos jovens da periferia, parecia que estava no Brasil, 

mas eu acho que a teoria vai trazer a gente pra realidade de uma forma mais 

segura.  E aí quando a gente pega outras pessoas que têm mais experiência e 

até experiência de outros países, a gente se sente mais seguro. Daí eu acho 

que o que falta pra gente é essa segurança, porque quanto mais você lê, mais 

você aprende e mais você sente essa segurança de que está indo no caminho 

certo. (P5) 

 

Os depoimentos parecem dizer que os professores esperam respostas para todas as 

situações, atribuem à teoria um grande peso, como se fosse lhes proporcionar a solução dos 

problemas vividos em sala de aula. Essa busca de solução única e imediata faz perderem um 

pouco do “encanto” pela formação embora a valorizem. Revela uma certa inocência e falta de 

percepção de que a formação e os conhecimentos teóricos e didático-pedagógicos  

acontecerão num continuum, com mais estudo, mais experiência, mais vivência. Para os 

professores iniciantes a dimensão da “eficiência”, segundo Vaillant e Marcelo (2012) assume 

um papel psicológico importante. Segundo os autores, em qualquer nível ou área de 
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conhecimento, os professores iniciantes desejam orientações sobre o passo a passo, sobre 

como proceder com eficiência na sala de aula, ou seja: 

  

Eles querem aprender como administrar a sala de aula, como organizar o 

currículo, como avaliar os alunos, como administrar grupos...em geral estão 

muito preocupados pelo “como” e menos pelos porquês e quando. Mesmo 

que essa dimensão procedimental seja importante, a pesquisa mostra que isso 

não conduz a um desenvolvimento profissional docente eficaz, a menos que 

seja acompanhada pela dimensão inovação, que representa a necessidade de 

ir além das habilidades orientadas, mas sim a eficiência e a adaptação em 

novas situações (p. 130).  

     

Esperam logo no início, terem respostas e estarem preparados para todas as situações. 

Parece ser uma ilusão de principiantes, buscar respostas fora de si, quando a mobilização para 

a aprendizagem da docência está dentro deles.  

Os professores que moram em Sobral apontam o fator “tempo” julgam pouco o tempo 

para a formação, uma vez por semana e também avaliam que determinados conteúdos 

poderiam ser mais discutidos e aprofundados se houvesse mais tempo de curso. Um dos 

professores comenta a proposta do curso: 

 

Sou de Taperuaba. E eu concordo parcialmente com algumas sugestões que 

foram colocadas em relação à melhoria do curso. Com relação a essa parte 

de abertura pra discussões e, às vezes, a falta de uma teoria, que isso pudesse 

ficar mais claro. Depende muito da visão de cada formador, do que a 

Secretaria propôs em relação... Sempre o A., que era um dos nossos 

formadores, colocava que era mais um momento de discussão, de abertura e 

quando se trata de encontro de professores, quando se dá abertura... você 

pensa em muitas coisas - desabafo de sala de aula. Até o momento em que, 

às vezes, desabafa e se sente mais leve. E outros também começam a 

perceber que o problema que você tem o outro também tem. (P6) 

 

O depoimento deste professor parece esclarecer o que foi dito anteriormente pelos 

outros professores ao mencionarem e valorizarem a troca de experiência em sala de aula. 

Como o professor expressou acima, a SEMED propôs abertura, espaço para os professores 

falarem. A formação do estágio probatório tem permitido que os professores falem, discutam, 

principalmente na fase inicial da docência, falar sobre os seus problemas é muito importante.  

Os professores sentem necessidade de falar e serem ouvidos, em qualquer rede, 

quando têm essa oportunidade desabafam e também ouvem o outro e percebem que os seus 

problemas também são problemas enfrentados por outros professores, em outras salas, em 
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outras escolas. Têm a oportunidade de falar e serem ouvidos, além de quebrarem o isolamento 

que sentem.  

Esse mesmo professor comenta que os professores que moram nos distritos, e têm que 

viajar até 70 km para chegarem até a formação, como é o seu caso, depois de enfrentarem 

uma carga horária de 8 h/a diárias, apesar de acharem interessante, acham que a carga de 4h/a 

para a formação é longa, acham que poderia ser um pouco reduzida pelo cansaço que acaba 

gerando, como ilustra o depoimento abaixo: 

 

E o cronograma do curso, eu acho que foi essa a questão da fundamentação, 

de a gente procurar ter que se aprofundar mais. Eu acho que aí teria que 

rever um pouco a carga horária do curso, um pouco também a 

disponibilidade dos professores. Por que uma das coisas, até agora no fim 

acabou mais, mas no início do curso o que se falava muito era do cansaço 

que se chegava no curso depois de uma jornada de dois expedientes em sala 

de aula e ainda se prender à leitura. Então eu acho que pra essa 

fundamentação teria que rever esses aspectos de logística até da própria 

formação. Por que pra fazer um trabalho digamos assim, minucioso sobre 

um autor, precisaria de leitura e aí não sei como estaria o humor dos 

professores em relação a fazer isso. Agora que a gente sente dificuldade de 

conseguir comprovar realmente aquilo que a gente só fala, a gente sente essa 

dificuldade sim. (P6) 

 

Muitos não veem pontos negativos e outros reforçam os pontos positivos. O tempo é 

um fator muito particular, a julgar que cada pessoa tem seu tempo de dedicação, seu tempo 

para estudar, seu tempo para colocar em prática determinados conteúdos, o tempo acaba tendo 

um caráter muito pessoal.   

 

H) O que pensam sobre o Programa Olhares  

 

Com relação ao Programa Olhares, os professores foram unânimes em ressaltar a 

diversidade das propostas, o crescimento pessoal e cultural que o programa possibilita, que no 

Encontro de Professores (semana que acontece em Outubro) são discutidas temáticas 

interessantes e oportunizadas trocas de experiências exitosas, valorizam o momento de 

socialização e aprendizagem proporcionada nesse encontro. Importante lembrar que o 

Programa Olhares não é restrito apenas aos professores da rede municipal. Mediante 

inscrições, outros professores poderão participar das atividades propostas. O aporte cultural 

dos diferentes profissionais que compõem a programação torna o momento muito rico.  
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Segundo as entrevistas da Esfapem houve momentos de massagem, de dança circular, 

de karaokê, que possibilitaram momentos de descontração para os professores. Houve no ano 

anterior, uma tribuna em que os professores tinham 30 segundos para fazer um apelo sobre o 

que quisessem. As propostas eram entregues anteriormente, e no dia, os professores inscritos 

tinham 30 segundos para por a “a boca no trombone”.  

Percebeu-se durante o grupo focal o entusiasmo dos professores quando foram 

solicitados a falar sobre o Programa Olhares. O tom de voz se modificou, a postura nas 

cadeiras também, parecia que lhes vinham à mente as experiências vividas nas propostas do 

Programa. Parecia que tinham se transportado ao momento da formação e sentiam o que 

Nogueira (2010) comenta, apoiando-se em Fischer (2002):  

 

O desejo do homem de se desenvolver e completar indica que ele é mais que 

um indivíduo. Sente que só pode atingir a plenitude se se apoderar das 

experiências alheias que potencialmente lhe concernem, que poderiam ser 

dele. E o que um homem sente como potencialmente seu inclui tudo aquilo 

de que a humanidade, como um todo, é capaz. A arte é o meio indispensável 

para essa união do indivíduo com o todo; reflete a infinita capacidade 

humana para a associação, para a circulação de experiências e ideias 

(FISHER, 2002, p. 13 citado por NOGUEIRA, 2010, p. 11). 

 

O poder de aproximação da arte, de quebrar fronteiras, de ultrapassar o eu e 

possibilitar o contato com outros traz enriquecimento à formação dos professores. Por meio 

desta visão, os organizadores procuram diversificar as atividades acolhendo a todos os 

professores iniciantes, experientes e de outras redes de ensino. Todos, assim como no 

questionário, elogiaram a estrutura do Programa: 

 

O projeto OLHARES ele se dá durante todo o ano. E na formação aqui do 

estágio probatório ele tinha uma carga horária, como um módulo que nós 

tínhamos que ter uma participação. E tem oficinas, tem passeios, aulas de 

canto, tem a questão realmente da culminância que são três dias onde têm 

apresentações culturais, apresentações de escritores. Então, tudo isso é 

realmente, essa culminância muitas vezes os professores não participam dos 

outros momentos durante o ano, mas na culminância é onde está o público 

maior. E realmente é um evento ímpar, muito importante para o crescimento 

profissional. É porque esse projeto eu acho que já está com oito, oito a nove 

anos que acontece, mesmo antes do estágio, que essa formação do estágio 

probatório ele já existia. Então eu iniciei, como estou na rede desde dois mil 

e três, eu participo desde o primeiro. E a cada ano a gente percebe assim, a 

melhoria, o pessoal que vem realmente... e outra importância também é a 

questão de trabalhar também com as pessoas aqui da terra. Sempre, agora 

eles estão colocando nesse momento da culminância pessoas aqui, realmente 
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da terra que, às vezes, a gente nem conhece, mas que tem um talento 

belíssimo. Eu acho importante.  (P4) 

 

Parecem muito motivados quando tratam do Programa Olhares pela possibilidade que 

o programa proporciona ao descobrirem um universo cultural que lhes amplia a visão e, ao 

mesmo tempo, os faz valorizar profissionais locais de outras áreas que até então 

desconheciam. Para Nogueira (2010, p.8), a aproximação entre a cultura local e a cultura 

universal tem sido uma tendência atual valorizada na educação: “atualmente, percebe-se uma 

tendência, na qual nos incluímos, de se aproximar esses dois polos, isto é, entender a cultura 

tanto do ponto de vista local quanto do ponto de vista universal. No caso da Educação, esse 

debate ganha contornos peculiares”. 

Os professores destacam outros aspectos do programa Olhares 

 

A culminância é o que eu acho de mais produtivo realmente. Essa 

diversidade cultural nas apresentações, os professores, as ideias, as leituras, 

os escritores, as apresentações. Até aquela parte que fala diretor, a gente vê 

umas coisas assim, bota o professor pra mudar de posição assim sabe, eu 

acho interessante sim. Gosto mais da culminância. (P5) 
 [...] a Secretaria sempre se preocupa em colocar algum momento que faça a 

gente fugir da rotina, a gente... no último teve o Planetário, já teve 

massagem, já teve um monte de coisa desse tipo pra fazer o professor 

esquecer, em um dado momento, a sala de aula. Porque, às vezes, a sala de 

aula se torna angustiante quando a gente tenta alcançar o objetivo e não 

consegue. Então, o OLHARES, pra mim, tem muito isso além da formação 

profissional. Então, pensando nisso eu acho bastante interessante a proposta 

e pra mim é gratificante sim. (P1) 

    

Conforme dito anteriormente, o Programa Olhares acontece ao longo do ano, com 

atividades diversificadas que fogem da rotina de sala de aula.  

A formação cultural contribui para identidade e crescimento da pessoa, permite inter-

relações com outras leituras e linguagens, permite extrapolar a visão que o indivíduo possui 

de alguém ou alguma coisa. Como explica Nogueira (2010):  

   

[...] entendemos formação cultural como o processo em que o indivíduo se 

conecta com o mundo da cultura, mundo esse entendido como um espaço de 

diferentes leituras e interpretações do real, concretizado nas artes (música, 

teatro, dança, artes visuais, cinema, entre outros) e na literatura 

(NOGUEIRA, 2008). Por ser processo, trata-se de ação contínua e, além dis-

so, cumulativa (NOGUEIRA, 2010, p. 4). 
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O Programa Olhares surgiu para atender a dois objetivos principais: uma carência 

cultural percebida nos professores que haviam ingressado na rede e para “fugir” da formação 

para a prática de sala de aula que estava se tornando, como afirma Oliveira (2009), muito 

“árida”. Possibilitar aos professores a oportunidade da fruição, do encontro cultural com 

outras pessoas, os distanciamentos e aproximações que a apreciação cultural permite, foi um 

fator de enriquecimento pessoal, tal como foi anunciada na proposta do programa. 

Os professores valorizam muito as situações que trazem mais leveza ao dia-a-dia, quer 

por tratarem de questões culturais quer por tratarem de novos conhecimentos, mesmo assim, 

elogiam a culminância que, geralmente acontece no mês de Outubro. Como dito pela 

professora, a culminância é o momento de maior presença por ser aberta a todos os 

profissionais, mesmo aos que não pertencem à rede municipal de Sobral.  

 

I) O que lhes falta na formação 

 

Os professores também foram indagados sobre o que falta em sua formação 

profissional. Predominou o desejo da formação acadêmica, 11 professores gostariam de fazer 

mestrado e doutorado. Apesar de muitos já possuírem especialização, dois professores 

mencionaram que gostariam de fazê-la e dois de concluírem a que já estão fazendo.  Para 

Avala (1995, p. 81), referida por Vaillant e Marcelo (2012, p. 33),  

 

O ato de informar-se não é passivo e entendido como o uso ou resistência, 

mas sim que o sujeito se converte em ator do processo de busca e de 

utilização da informação. Essa autoinformação é uma parte essencial da 

autoformação e da própria construção do conteúdo informativo.  

 

Temas didático-metodológicos referentes à inovação e novas metodologias, mais 

cursos na própria área de formação e aprofundamento metodológico foram as respostas de 

oito professores. Ter mais tempo para estudar foi a necessidade apontada por quatro 

professores, que se julgaram sem tempo para aprofundamento nos estudos.   

Apareceram também respostas que não estavam diretamente ligadas à formação: 

queixas generalizadas sobre a profissão, tais como, falta de valorização por parte da 

comunidade e do governo, sobre o salário, sobre fortalecimento de relações interpessoais e 

mais união entre os colegas.  
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Essas respostas denotam a importância que os professores dão ao aperfeiçoamento de 

suas práticas e à necessidade de continuarem estudando. A formação acadêmica é muito 

valorizada pelos professores. Sobral é uma cidade que possui algumas instituições de ensino 

superior tanto públicas quanto particulares que permitiriam o alcance dessas metas.  A sede 

dos professores por incrementar ainda mais sua formação revela a preocupação com seu 

desenvolvimento profissional, com o aprimoramento de sua prática e de sua consistência 

teórica.  

A noção de insuficiência, a necessidade de buscar mais conhecimento, refletida pelas 

respostas, nos faz perceber que, mesmo com tanta formação, com pouco tempo de 

experiência, com as exigências do cotidiano, os professores querem mais, almejam mais 

conhecimento, o que é muito positivo para a educação. A motivação por mais estudo, mais 

aparato teórico e prático-metodológico refletirá na prática desse professor e, 

consequentemente, na aprendizagem de seus alunos.  

Quanto as respostas que não estava diretamente ligadas à formação tais como o 

reconhecimento do governo e da comunidade, dizem respeito à profissão como um todo, 

Sabemos que, independente do lugar, o professor ainda precisa ser mais valorizado.  

Em relação ao fortalecimento das relações interpessoais, esse fato é muito mais 

comum do que se imagina, a falta de união entre os colegas de profissão enfraquece e fragiliza 

o grupo dentro da unidade escolar, tornando os interesses dispersos e diluídos, fazendo com 

que não haja objetivos e metas comuns na escola.   

 

J) Fatores para a melhoria do seu trabalho  

  

Quanto aos fatores que consideram importantes para a melhoria do seu trabalho, os 

professores poderiam escolher até três alternativas. As de maior incidência foram as referentes 

à melhoria da remuneração e à redução do número de alunos por sala, ambas com 29 

escolhas. Considerando um universo de 36 sujeitos, a maioria, 80%, reclamou tanto do 

salário, embora este seja superior ao salário base previsto pelo FUNDEB e, segundo a 

superintendente, é um dos melhores salários da região, quanto do alto número de alunos por 

sala o que deve ser o caso de muitas escolas, uma vez que estes professores são de escolas 

variadas. Essas são questões que deveriam ser ouvidas pela SEMED, sobretudo porque o 

índice de evasão é praticamente nulo e um número excessivo de alunos por sala é um fator 
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que influencia negativamente o processo de ensino e aprendizagem, além de que, salário é 

uma das condições que faz o professor permanecer na profissão.  

Receber melhor formação foi uma alternativa assinalada por 13 sujeitos, enquanto que 

11 gostariam de contar com maior apoio técnico. É possível inferir que tais respostas tenham 

sido escolhidas pelos professores ingressantes que, em sua maioria, são do Ensino 

Fundamental II. Como mencionado anteriormente, os profissionais do Ensino Fundamental II 

estão experimentando uma nova formação, implantada em 2012 e realizada por agentes 

formadores, em que apenas um professor da área participa da formação e fica incumbido de 

levar as informações para os demais professores da mesma área na escola. Talvez, esses 

professores iniciantes, ainda apresentem muitas dúvidas com relação ao ofício, muito 

característico do período, estejam ressentidos com a formação e com o amparo que lhes é 

proporcionado. 

Ter dedicação exclusiva a uma unidade escolar foi uma alternativa assinalada por 10 

professores, pois facilita muito a vida do profissional ficar e pertencer apenas a uma escola. 

Seu entrosamento, seu envolvimento tanto com os pares quanto com a equipe gestora e com a 

comunidade é mais sólido do que estar em várias escolas, correndo em intervalos pequenos de 

tempo entre uma e outra.  

Apenas quatro optaram pela alternativa de aumentar as horas remuneradas de trabalho 

extraclasse. Realmente, a profissão docente exige muito trabalho extraclasse, embora esses 

profissionais da rede municipal tenham tanto a formação quanto o planejamento das ações 

realizado durante o período de trabalho.    

 

K) O que faz os professores permanecerem na rede municipal 

 

Uma das questões dizia respeito ao que estimula o professor a permanecer na rede 

municipal de ensino. Por ser uma questão aberta, as respostas vieram muito variadas, algumas 

mais objetivas relatavam a estabilidade financeira e o concurso público que, geralmente são 

incentivos a quem opta por trabalhar na rede pública.    

Outras respostas atenuavam com as seguintes expressões: “não apenas pela 

remuneração, mas a preocupação e o acompanhamento do município, tanto nas formações 

como na aprendizagem dos alunos”.  Outros enalteceram a gestão da Secretaria com respostas 
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do tipo “acreditar no processo de qualificação na educação do município como um todo, na 

política educacional que gere a rede municipal”; “compromisso do gestor municipal em 

disponibilizar o que há de melhor para a educação das crianças”; “gosto também quando sou 

valorizada pelo sistema municipal”; “o que estimula é a forma como a Secretaria da Educação 

acompanha as escolas, dando autonomia e, ao mesmo tempo, acompanhando o trabalho 

realizado por cada escola”;  “o orgulho e o compromisso para com a educação de Sobral, que 

vem sendo destaque nacional”; “a forma responsável da gestão e também a ‘camisa’ que os 

professores vestem. Todos querem uma escola aprendente”; “os avanços alcançados pela rede 

municipal e, principalmente, a participação nesses avanços”. Com base nas respostas conclui-

se que os professores valorizam o trabalho realizado pela SEMED, pois lhe atribuem 

acompanhamento, qualificação, compromisso e responsabilidade. Elogiam também a gestão e 

a política educacional da SEMED e sentem orgulho de pertencer e poder participar dos 

avanços que a rede municipal vem apresentando.   

Houve também os que usam critérios mais afetivos e responderam que o gosto e o 

amor à profissão são fatores que os fazem permanecer na rede municipal. Outros frisaram o 

compromisso com a qualidade da educação e com o a transformação da sociedade por meio 

da educação.  De modo geral, a visão dos professores é positiva em relação à SEMED e à 

profissão e é o que lhes faz permanecer na rede municipal.  

 

L) Do que ainda sentem falta na formação 

 

É possível agrupar as respostas dos professores em três aspectos distintos: a 

continuidade dos estudos, a falta de tempo para estudar e a valorização profissional.   

No tocante à continuidade dos estudos, 19 professores apontaram como sendo o fator 

de que mais sentem falta. Desses, 10 expressaram que gostariam de fazer mestrado e 

doutorado, quatro mencionaram pós-graduação, os demais apontaram mais cursos na sua área, 

mais cursos sobre inclusão, mais aprofundamento na profissão, novas estratégias para 

contribuir para a prática docente. O que denota o interesse dos professores por mais 

conhecimento tanto prático quanto acadêmico, talvez por perceberem que cursar somente a 

graduação não é suficiente para a formação de um profissional do magistério e que, portanto, 

a continuidade no aperfeiçoamento faz parte de seu desenvolvimento profissional.  

O segundo aspecto mais apontado, mas que também denota a busca e a necessidade de 

mais formação, foi a falta de tempo para estudar, apontada por quatro indivíduos.  
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Houve queixa sobre a falta de valorização profissional, apontada por três professores, 

dos quais dois expressam que a falta de valorização é em âmbito geral e um que gostaria de 

ser mais valorizado pela rede municipal.  

Outros fatores mencionados foram: o baixo salário, apenas um professor, dois que 

mencionaram a falta de união entre os professores e maior interação entre os professores e 

entre professores e alunos, um destacou a indisciplina e um a falta de espaço.  Dois 

professores não responderam à questão.      

 

M) Satisfação na profissão 

 

Dos 36 professores apenas cinco disseram não estar satisfeitos com a profissão e 

apontaram os seguintes motivos: “o professor é muito cobrado e pouco valorizado tanto local 

quanto a nível nacional”; “não é possível cruzar os braços diante de tantos problemas 

apresentados pela educação”; “muita cobrança e pouco incentivo”; “porque devemos sempre 

buscar o aprimoramento”; e o último expressou sua insatisfação por “mais oferta de formação 

em nível de pós-graduação, maior integração com a família e um salário mais digno”. A 

insatisfação apontada pelos professores não se limita à rede municipal, a não ser quando falam 

de salário, mas que também podem querer dizer em termos mais gerais, que envolvem a 

profissão. A todo o momento ouvimos e assistimos a publicidade do Programa “Todos pela 

educação” que anuncia em slogans e vinhetas que o professor deve ser mais valorizado e que 

a família deve assumir mais a educação de seus filhos. Nóvoa (2007), Fanfani e Hargreaves 

(2005), Romanowski e Martins (2010), entre outros autores, levantam a problemática do 

paradoxo que existe entre a alta exigência sobre os professores e, ao mesmo tempo, a sua 

desvalorização;  mencionam o desgaste profissional causado pela excessiva exigência e pelo 

aumento das atribuições que se tornam cada vez mais fortes sobre o professor e sobre a 

escola. É uma problemática mundial que merece discussão.  

Quatro professores apontaram o salário como o motivo da insatisfação que pode ser 

incorporada ao campo da desvalorização profissional, e, um professor apontou a sua formação 

que ainda requer melhoria, pois ainda não chegou onde gostaria. Nessa resposta aconteceu 

maior incidência de queixa sobre o salário do que na questão anterior que se referia 

especificamente à rede municipal de Sobral.  
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Os 30 demais professores estão satisfeitos com a profissão, por julgarem-na “nobre”, 

como expressam os exemplos a seguir: “vibrar com as conquistas dos alunos”, “por provocar 

mudança no aluno”, “por contribuir com a formação das crianças”, expressam ser o ensinar e 

a aprendizagem dos alunos os pontos altos da profissão. Por meio desses exemplos é possível 

perceber que os professores permanecem na profissão porque lhes é permitido realizar o 

principal ofício do mestre que é ensinar e, por conseguinte, perceber que seus alunos estão 

aprendendo.  

Há nos discursos dos professores iniciantes um compromisso com o processo de 

ensino e aprendizagem revelado pelo gosto pela profissão e também pela ânsia por mais 

estudo, mais formação prática e acadêmica. Não se pode deixar de considerar que, o 

desenvolvimento profissional vai além da formação, há outros fatores igualmente importantes, 

como salário, carreira, relações institucionais, condições de trabalho, que devem ser 

incorporados nas discussões e momentos de formação, de modo que a formação se torne um 

espaço de luta por melhorias sociais e profissionais, gerando novos modelos de formação e de 

relações de trabalho (IMBERNÓN, 2010). 

Foi possível constatar quão importante são, para a sua prática, as diferentes formações 

de que participam os professores: tanto a do estágio Probatório quanto a mensal e a do 

Programa Olhares. Em nenhum momento, quer no questionário quer no grupo focal, houve 

alguma queixa por terem que participar das formações, ao contrário, foram enfáticos ao 

valorizarem a possibilidade de estudar, aprender mais, discutir questões da sala de aula, de seu 

trabalho e de ampliar seu universo cultural.  Reconhecem o apoio que a SEMED lhes oferece 

por meio das formações e percebem seu esforço por ajustar a proposta dos cursos para que 

seja o mais efetiva possível, respeitando o ciclo inicial da profissão, suas necessidades e 

carências.     

Curioso perceber que ao contrário do que esperava, nenhum professor queixou-se de 

ter que participar com seus alunos das avaliações propostas pelo município, não mencionaram 

a premiação e nem o abono salarial. A avaliação está tão intimamente ligada a todo processo e 

política educacional em Sobral que questioná-la parece estar fora de questão. Quanto ao plano 

de carreira, dos 36 que responderam ao questionário, 15 nem sabiam de sua existência, seis 

deram respostas evasivas que, infere-se, também desconhecem, três disseram que deveriam 

incluir a pós-graduação, mas ela já está inclusa.   

Do grupo de professores, poucos se queixaram da não valorização e apenas um deles 

da não valorização pela rede municipal, o que denota satisfação. Mencionam o orgulho por 
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pertencerem a uma rede que tem se mostrado eficiente e que isso os faz partícipes de um 

processo de valorização não apenas do professor, mas do ensino e da escola pública de 

qualidade. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo deste trabalho foram sendo descortinadas as ações que se articularam para a 

formação de um sistema educacional na rede municipal e que também adota a meritocracia e a 

política de resultados como referência para a premiação das escolas e suas equipes. A saída 

encontrada pelo município para a condução dos trabalhos envolvidos na educação não será 

aqui apresentada como perfeita, mas, a seu modo, em suas circunstâncias, tem sido destacada 

por conseguir atingir bons resultados.  

Quatro fatores-chave são requeridos para poder pensar política docentes a fim de atrair 

e reter bons professores, apontados por Vaillant (2006) e trazidos por Gatti, Barreto, André 

(2011, p. 19), como sendo: “a valorização pessoal; o entorno profissional facilitador, com 

condições adequadas de trabalho e estrutura apropriada de remuneração e de incentivos na 

carreira; a formação inicial e continuada de qualidade; a avaliação que retroalimente a tarefa 

de ensinar”.  De fato, esses fatores incidem de maneira “fisiológica” e filosófica quando se 

deseja a melhoria de uma rede de ensino.  

A modificação na condução da rede municipal de ensino teve como disparadora do 

processo, a vontade política, que cuidou de desencadear o processo de reestruturação da rede: 

a municipalização; a “blindagem” da escola aos interesses politiqueiros; a valorização da 

escola atacando veementemente o problema da evasão escolar; além de propor a realização de 

avaliação externa municipal a fim de diagnosticar a competência do ensino e da aprendizagem 

dos alunos da rede; a criação de um Plano de Carreira, bem como, de regulamentação de todas 

as ações realizadas na forma de documentos de política e Decreto ou Lei sobre a educação. 

Considerando que a continuidade política foi fator importante para o fortalecimento das ações 

empreendidas.  

A corresponsabilidade de todos os envolvidos nos resultados das avaliações. Os 

diretores, os coordenadores, os professores, os formadores da ESFAPEM e a superintendente 

assumem juntos todos os resultados, realinham quando for preciso suas escolhas e seus 

planejamentos de modo a atingir os resultados na aprendizagem dos alunos por meio das 

avaliações: municipais (diagnóstica em Junho e final em Novembro), sob as quais incidem a 

gratificação dos professores; as avaliações do SPAECE – estaduais, as federais Provinha e 

Prova Brasil.  
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As gratificações acontecem a todos os professores baseadas na média municipal dos 

resultados dos alunos, mas não é vista, pelo menos pelos professores iniciantes como 

perniciosa. Diferente da premiação que acontece no final do ano em âmbito municipal e 

estadual. No âmbito estadual, a escola premiada em regime de colaboração ajuda outra escola 

com características similares com parte do prêmio em dinheiro e contribuições de know-how, 

de gestão e ensino.  

A formação continuada assume grande importância, a ponto de ser criada uma Escola 

de Formação Permanente, por entenderem que a formação é importante e a educação é 

permanente, todos os envolvidos: diretores, coordenadores e professores passam por formação 

em exercício.   Essa é uma das formas de valorização do professor, ele não está desatendido. 

Na escola conta com o apoio do coordenador pedagógico, na formação com o apoio do 

formador. Dele são cobrados os resultados dos seus alunos, mas há respaldo da formação que 

cuida do ciclo profissional dos professores, promovendo formação específica para os 

professores iniciantes na rede, ao longo do estágio probatório e para todos os professores, 

incluindo os iniciantes, em exercício. Há o atendimento à formação cultural dos profissionais 

pelo Programa Olhares, o que aponta para o respeito à pessoa do profissional por inteiro, 

como pessoa no referencial walloniano.  

Segundo todas as críticas apontadas ao sistema de avaliação e bonificação, entendendo 

como pernicioso o tratamento tanto de professores quanto de alunos, o que se percebe é que 

há um trabalho de equipe engajado, em consonância e corresponsável. Os resultados 

apresentados pelos alunos, não são o retrato apenas deles, refletem a imagem do trabalho do 

professor, do coordenador pedagógico, do diretor, da ESFAPEM e da SEMED, todos 

envolvidos num esforço de responsabilidade e implicação.  

Há que se considerar que Sobral vem sendo foco de inúmeras pesquisas, das mais 

diversas origens. O que vem sendo revelado por elas, não se prende apenas aos bons 

resultados do município em relação ao SPAECE em que 39 das 44 escolas foram as melhores 

do estado, nem a crescente evolução dos indicadores do IDEB.  

São os bastidores, o segredo. Somam-se às condições políticas e legais, a revisão do 

currículo, à formação continuada de toda a equipe, aos resultados da avaliação e à premiação, 

uma constante vontade e empenho de melhorar. Esse empenho consciente, apresentado pelos 

sujeitos dessa pesquisa, somente pode ser percebido em loco. Seus discursos, não são 

presunçosos de quem atingiu a perfeição, ao contrário, apontam a responsabilidade de manter 

a atual qualidade do ensino e continuar evoluindo atacando pontos que ainda percebem como 
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frágeis tais como o Conselho de escola, e mesmo as gratificações que do ponto de vista da 

coordenadora de valorização do magistério poderiam vir a ser somadas ao salário. 

Embora haja críticas aos processos de avaliação sistêmica e bonificação, a rede 

municipal de ensino de Sobral não chegaria onde chegou se metas não tivessem sido 

estabelecidas e perseguidas, se não houvesse o planejamento, o acompanhamento e a 

avaliação de todos os setores. A cobrança por resultados vem acompanhada de condições de 

trabalho, de plano de carreira, de formação continuada de qualidade, de olhar para os 

profissionais como corresponsáveis.  

A alavanca do ensino de Sobral poderia ter acontecido de outra forma, mas será que 

índices tão baixos de alfabetização teriam sido supridos, não fosse uma política forte de 

acompanhamento e avaliação? Será que o programa de Alfabetização na Idade Certa, 

implantado no município teria ganhado ares estaduais e, atualmente, federais se fosse apenas 

uma campanha política? Como estariam os professores sem a formação, planejada e 

implementada pela SEMED em conjunto com a ESFAPEM? Como erradicar a evasão escolar 

sem um acompanhamento par e passo diários e a conscientização dos pais e dos profissionais 

da escola sobre a necessidade de presença dos alunos?  

Ponho em questão, na tentativa de não parecer pretenciosa, o discurso acadêmico, 

sobre os efeitos negativos da política de avaliação e bonificação como algozes do sistema 

público de ensino que, no caso de Sobral mostrou ser apropriado. Não me mostro inocente aos 

possíveis riscos causados pela competitividade e pelo ranqueamento das escolas e das 

premiações, mas ao se questionar a qualidade do sistema público de ensino, questionam-se o 

desenvolvimento profissional e a profissionalização dos profissionais envolvidos.  

Espero que os debates sobre as avaliações e as bonificações ponham no centro dos 

embates a qualidade da escola pública, mas que sob a égide do sistema capitalista percebam 

que os professores também gostam de receber as bonificações, as escolas também se sentem 

importantes em ajudar outras escolas, que os professores da escola pública também precisam 

ser questionados sobre a qualidade do seu trabalho, que os sistemas de ensino que ficam sob o 

teto da política, muitas vezes partidária, não interrompa propostas que poderiam ser 

consolidadas para o bem da educação.  

Entendo que a justiça social está sendo atendida no município de Sobral quando 

crianças do centro da cidade e da zona rural apresentam a mesma fluência leitora apontada por 

pesquisas de outras fontes que não a municipal. Não é a avaliação sistêmica a vilã, e sim, a 
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condução da prática diária na sala de aula, não são os bônus que deterioram a 

profissionalização docente, e sim, a falta de formação continuada, de condições físicas da 

escola, a falta de plano de carreira, de clareza nas expectativas da rede com seus funcionários. 

A cobrança de resultados pode aproximar os profissionais, que na solicitação de ajuda, 

estreitam os laços e podem iniciar um trabalho de corresponsabilidade. A academia critica 

muito, mas raramente aponta soluções para a prática. Está na hora de saírmos de trás de 

nossas mesas e, de fato, mergulharmos nos problemas da escola pública, enaltecendo boas 

experiências e ponderando posições de discursos radicais com a possibilidade de mudanças na 

prática escolar.    
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APÊNDICE A 

 

Projeto de pesquisa Formação Continuada em Sobral/CE 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

Superintendente Escolar 

 

 

Identificar a experiência da superintendente na rede sobre a formação continuada dos 

professores e gestores. 

 

 

Perguntas 

 

Checklist 

 

1 – Como começou a trabalhar na rede 

municipal? 

 

- experiência prévia  

- como começou a trabalhar com a 

formação continuada 

 

2 – Como começou a trabalhar para a SE? 

 

 

- como chegou à coordenadoria 

 

3 – Como vê os professores da rede? 

 

- mais valorizados? 

- ainda precisam de maior evolução? 

 

4 – Qual é a função da superintendência? 

- quando e como foi criada 

- do que trata 

- há uma equipe  

- perfil dos integrantes dessa equipe - - 

tipo de relação que mantém com as 

escolas 

 

5 – Qual é a função da superintendente? 

 

- principais atribuições 

  

6 – Como se deu e dá a formação 

continuada no município? 

 

- como iniciou 

- quem se responsabiliza 

- como é realizada 

7 – A rede possui setor ou centro de apoio 

aos docentes? Como funciona? 

- oferece apoio ao professor à preparação 

das aulas por meio de material 

- oferece apoio à formação continuada por 

meio de material  

8 – Há parceria entre a SE e alguma outra 

instituição para a formação dos 

professores e gestores?  

 

 

9 – Quais os programas voltados para a 

FC? Quais se vinculam ao MEC? 

  

- descrever cada um 

10 – Quais os tipos de ações de FC? 

a) presencial na escola? 

- nível de ensino, objetivos, metodologia, 

duração, no de envolvidos.  



189 
 

b) presencial em outro local? 

c) a distância, por intermédio da 

Secretaria? 

d) a distância, por iniciativa do professor? 

11 – Como são definidos os focos da FC?  - de onde surgem as demandas? 

- quais as maiores necessidades apontadas 

pelos professores? 

- temas priorizados? 

12 – Quem são os formadores? Como são 

escolhidos? 

 

 

13 – Quais foram/são as maiores 

dificuldades encontradas na 

implementação das ações de formação? 

 

 

14 – Há acompanhamento dos docentes?  

 

- como é feito? 

- por quem? 

15 – Há avaliação das ações de formação? 

 

- como é feita? 

- por quem? 

16 – Há dados da repercussão da FC nas 

escolas? 

- quais? Exemplificar. 

 

17 – Qual a visão que você tem da rede 

municipal hoje? 

 

- pontos que evoluíram 

- pontos que ainda precisam evoluir 

18 – Você acha que a política colaborou 

para o quadro que se tem hoje em Sobral? 

- apontar a relação entre a política e a SE 
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APÊNDICE B 

Projeto de pesquisa Formação Continuada em Sobral/CE 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

Coordenadora de Valorização do Magistério 

 

 

Identificar a experiência da coordenadora na rede, uma vez que é uma profissional que 

vivenciou todo o processo de transformação desta desde 1997. 

 

 

Perguntas 

 

Checklist 

 

1 – Como começou a trabalhar na rede 

municipal? 

 

- experiência prévia  

- como começou a trabalhar com a 

formação continuada 

 

2 – Como começou a trabalhar para a SE? 

 

 

- como chegou à coordenadoria 

 

3 – Como vê os professores da rede? 

 

- mais valorizados? 

- ainda precisam de maior evolução? 

 

4 – Qual é a função da Coordenadoria 

Valorização do Magistério?  

- do que trata 

- há uma equipe que se dedica à demanda 

dos professores 

- perfil dos integrantes dessa equipe - - 

tipo de relação que mantém com a escola 

 

5 – Qual é a função da coordenadora? - principais atribuições 

  

6 – Quais incentivos são oferecidos aos 

professores?  

- há incentivos às práticas inovadoras, de 

que tipo. 

- bônus para as escolas/professores, como 

funciona? 

- apoio cultural aos docentes, cursos, 

livros, teatro, revistas para a escola 

7 - Qual a visão que você tem da rede 

municipal hoje? 

- pontos que evoluíram 

- pontos que ainda precisam evoluir 

8 – Como vê a relação entre a política e a 

SE? 
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APÊNDICE C 

Projeto de pesquisa Formação Continuada em Sobral/CE 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

  Diretora da ESFAPEM 

 

 

Identificar a experiência da diretora da ESFAPEM na rede municipal sobre a formação 

continuada dos professores. 

 

 

Perguntas 

 

Checklist 

 

1 – Como começou a trabalhar na rede 

municipal? 

 

- experiência prévia  

- como começou a trabalhar com a 

formação continuada 

 

2 – Como começou a trabalhar para a 

ESFAPEM? 

 

 

- como chegou à direção 

 

3 – Como e por que foi criada a 

ESFAPEM e qual a sua função? 

 

 

- quando e como foi criada 

- do que trata 

- há uma equipe  

- perfil dos integrantes dessa equipe - - 

tipo de relação que mantém com as 

escolas 

4 – Qual é a função da diretora? 

 

- principais atribuições 

  

5 – Como se deu e dá a formação 

continuada no município.Quais 

projetos/programas são oferecidos? 

 

- como iniciou 

- quem se responsabiliza 

- como é realizada 

6 – Quais os tipos de ações de FC 

oferecidas pela ESFAPEM? 

 

a) presencial na escola? 

b) presencial em outro local? 

c) a distância, por intermédio da 

Secretaria? 

d) a distância, por iniciativa do professor? 

- nível de ensino, objetivos, metodologia, 

duração, no de envolvidos.  

7 – Como são definidos os focos da FC?  - de onde surgem as demandas? 

- quais as maiores necessidades apontadas 

pelos professores? 

- temas priorizados? 
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8 – Quem são os formadores? Como são 

escolhidos? 

 

 

9 – Quais foram/são as maiores 

dificuldades encontradas na 

implementação das ações de formação? 

 

 

10 – Há acompanhamento dos docentes?  

 

- como é feito? 

- por quem? 

11 – Há avaliação das ações de formação? 

 

- como é feita? 

- por quem? 

12 – Há dados da repercussão da FC nas 

escolas? 

- quais? Exemplificar. 

 

13 – Qual a visão que você tem da rede 

municipal hoje? 

 

- pontos que evoluíram 

- pontos que ainda precisam evoluir 

14 – Você acha que a política colaborou 

para o quadro que se tem hoje em Sobral? 

 

- apontar a relação entre a política e a SE 

15 - Como vê os professores da rede? - mais valorizados? 

- ainda precisam de maior evolução? 
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APÊNDICE D 

Projeto de pesquisa Formação Continuada em Sobral/CE 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

Coordenadora de E.I., E.F. e EJA da ESFAPEM 

 

 

Identificar a experiência da coordenadora da ESFAPEM na rede municipal sobre a 

formação continuada dos professores, principalmente, conhecer sobre os Projetos de 

Estágio Probatório e Projeto Olhares . 

 

 

Perguntas 

 

Checklist 

 

1 – Como começou a trabalhar na rede 

municipal? 

 

- experiência prévia  

- como começou a trabalhar com a 

formação continuada 

 

2 – Como começou a trabalhar para a 

ESFAPEM? 

 

 

- como chegou à direção 

 

3 – Como e por que foi criada a 

ESFAPEM e qual a sua função? 

 

 

- quando e como foi criada 

- do que trata 

- há uma equipe  

- perfil dos integrantes dessa equipe - - 

tipo de relação que mantém com as 

escolas 

- são funcionários da SE ou do município? 

4 – Qual é a função da coordenadora? 

 

- principais atribuições 

- trabalho com a equipe  

- descreva sua rotina 

5 – Como são definidos os focos da FC?  - de onde surgem as demandas? 

- quais as maiores necessidades apontadas 

pelos professores? 

- temas priorizados? 

6 – Como se deu e dá a formação 

continuada no município. Quais 

projetos/programas são oferecidos para a 

SE? ** 

 

- como iniciou 

- quem se responsabiliza 

- como é realizada 

- há demanda externa à SE 

- descrever cada um deles 

7 – Quais os tipos de ações de FC 

oferecidas pela ESFAPEM? 

 

a) presencial na escola? 

b) presencial em outro local? 

c) a distância, por intermédio da 

Secretaria? 

- nível de ensino, objetivos, metodologia, 

duração, no de envolvidos.  
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d) a distância, por iniciativa do professor? 

 

8 – Há coincidência entre o que a SE acha 

que deve formar e o tipo de formação que 

vocês acham que deveria ser oferecida?  

- caso haja, exemplificar. 

9 – Como vocês estão organizados para 

oferecer a FC? 

 

- há uma equipe que se dedica a atender às 

demandas da SE? 

- como está organizada? 

  

10 – Quem são os formadores?  

 

- como são escolhidos? 

- principais atribuições? 

- tipo de relação que vocês e a equipe 

mantém com a escola? 

- quem forma os formadores? 

11 – Como ocorrem as formações que 

vocês oferecem? 

- na escola? Como é organizada? 

- na ESFAPEM? Como é organizada? 

 

12 – Como foi pensado o 

Projeto/programa do Estágio Probatório?  

- descrever as ações (local, dia e horário, 

tempo de duração, material oferecido, 

ações implementadas) 

- origem da demanda 

- justificativa da demanda 

- objetivo 

- modalidade (presencial, distância, mista) 

- duração 

- local  

- conteúdos veiculados (bibliografia 

oferecida e lida com antecedência para os 

encontros)  

- estratégias de formação; recursos 

didáticos; acompanhamento durante o 

curso; controle de frequência; avaliação 

(dos professores, dos formadores, 

finalidade das avaliações para a 

ESFAPEM e para a SE); resultados 

(discutidos com os professores, discutidos 

com os professores e gestores, discutidos 

com os gestores e a SE, discutidos em 

grupo de professores, gestores e SE); 

expectativas foram alcançadas. 

 

13 – Há um acompanhamento dos 

professores ingressantes? 

- realizado na escola? 

- realizado por algum professor 

experiente? 

- realizado pelo coordenador pedagógico? 

14 – Você poderia descrever o Projeto 

Olhares? 

- quando e por quem foi pensado? 

- quando começou a funcionar? 

- seu principal propósito? 

- quem o organiza? 

15 – Dos projetos de FC que desenvolvem - origem da demanda 
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para a SE, qual é o mais interessante a seu 

ver?  

- justificativa da demanda 

- objetivo 

- modalidade (presencial, distância, mista) 

- duração 

- local  

- conteúdos veiculados (bibliografia 

oferecida e lida com antecedência para os 

encontros)  

- estratégias de formação; recursos 

didáticos; acompanhamento durante o 

curso; controle de frequência; avaliação 

(dos professores, dos formadores, 

finalidade das avaliações para a 

ESFAPEM e para a SE); resultados 

(discutidos com os professores, discutidos 

com os professores e gestores, discutidos 

com os gestores e a SE, discutidos em 

grupo de professores, gestores e SE); 

expectativas foram alcançadas. 

  

16 – Há acompanhamento dos docentes?  

 

- como é feito? 

- por quem? 

17 – Há avaliação das ações de formação? 

 

- como é feita? 

- por quem? 

18 – Há dados da repercussão da FC nas 

escolas? 

- quais? Exemplificar. 

 

19 – Qual a visão que você tem da rede 

municipal hoje? 

 

- pontos que evoluíram 

- pontos que ainda precisam evoluir 

20 – Você acha que a política colaborou 

para o quadro que se tem hoje em Sobral? 

 

- apontar a relação entre a política e a SE 

21 - Como vê os professores da rede? - mais valorizados? 

- ainda precisam de maior evolução? 

22 – Quais foram/são as maiores 

dificuldades encontradas na 

implementação das ações de formação 

continuada? 
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APÊNDICE E 

Projeto de pesquisa Formação Continuada em Sobral/CE 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES FORMADORES DA ESFAPEM 

 

 

Identificar a visão e conhecer a experiência dos formadores da ESFAPEM sobre a 

formação continuada dos professores. 

 

 

Perguntas 

 

1 – Nome e segmento de ensino e como começou a trabalhar na rede 

municipal e na ESFAPEM? 

 

2 – Quais são as atribuições do formador? 

 

3 – Como é o dia de um formador? 

 

 

4 – Como são definidos os focos da FC?  

 

 

5 – Como ocorrem as formações que vocês oferecem? 

 

 

6 – Acontece uma formação para os formadores? 

 

 

7 – Há dados da repercussão da FC nas escolas? 

 

 

8 – Há acompanhamento dos docentes?  

 

 

9 – Qual a visão que você tem dos professores da rede municipal hoje? 

 

 

 

 

 

 

 



197 
 

APÊNDICE F 

 

QUESTIONÁRIO PARA  PROFESSORES INICIANTES  

Prezada professora, prezado professor, 

 

Pedimos sua colaboração no preenchimento deste questionário cujos dados serão 

utilizados para pesquisa sobre a Formação de Professores. Comprometemos-nos a 

garantir sigilo sobre sua identidade. Desde já, respeitosamente, lhe agradecemos. 

1 – Sexo:   Feminino (    )    Masculino (    

) 

 

2 – Idade: _____________ 

 

3 – Você teve sua escolarização: 

 

(   ) sempre na rede pública 

(   ) na rede particular 

(   ) na pública e NA particular  

 

4 – Qual a sua formação:   

 

Ensino Médio (    ) 

Ensino Superior Pedagogia(    ) 

Ensino Superior. Qual (is):  

______________ 

Pós-graduação – Especialização (    ) 

Pós-graduação – Mestrado (   ) 

Pós-graduação – Doutorado (    ) 

 

5 – Qual a principal razão que levou 

você a optar pelo magistério? (marque 

apenas uma opção): 

 

(    ) maior possibilidade de emprego 

(    ) identificação com a carreira 

(    ) influência de família e/ou amigos 

(    ) influência de professores 

(    ) outros. _______________________ 

 

6 – Há quanto tempo leciona? 

 

(    ) de 0 a 3 anos 

(    ) de 4 a 10 anos 

(    ) de 11 a 15 anos 

(    ) de 16 a 20 anos 

(    ) mais de 20 anos 

 

8 – A sua experiência como professor 

até hoje se deu: 

 

(     ) somente na rede municipal 

(     ) somente na rede particular  

(     ) em ambas as redes de ensino 

particular e municipal  

 

9 – Em qual segmento de ensino 

trabalha? 

 

(    ) Educação Infantil 

(    ) Ensino Fundamental de 1º ao 5º 

ano 

(    ) Ensino Fundamental de 6º ao 9º 

ano 

(    ) EJA 

(    ) Ensino superior 

 

 

10 – Qual a sua carga horária semanal 

na Rede Municipal de ensino: 

 

(   ) até 20 horas 

(   ) entre 20 e 30 horas 

(   ) entre 30 e 40 horas 

(   ) mais de 40 horas 

  

 

11 – Ao chegar à escola, teve apoio: 

 

(    ) de um colega mais experiente 

(    ) do gestor 

(    ) do coordenador 

(    ) não teve apoio 

(    ) outros. Quem? _________________ 

 

 

12 – Ao chegar à escola, a orientação 
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7 – Há quanto tempo você está 

lecionando  na Rede Municipal de 

Ensino:  

 

 Como temporário _________ 

 Como efetivo________ 

 

13- Quais os principais desafios 

enfrentados no início da profissão? 

 

 

 

 

 

 

14 - Quais os principais desafios 

enfrentados hoje no exercício da 

docência?  

__________________________________ 

 

 

 

 

 

15 – Você foi consultado, alguma vez, 

sobre suas necessidades para a 

realização do seu trabalho? 

 

(   ) sim 

(   ) não 

 

Se sim, quem o fez? (Assinale quantas 

opções desejar): 

 

 (    )direção da escola 

 (    ) coordenador pedagógico 

 (    ) colega de trabalho 

 (    ) outro. Quem? _______________ 

 

16 - Como foi o início da sua carreira 

docente na Rede Municipal de Ensino?  

 

 

 

 

Como você se sentiu? 

  

inicial foi mais voltada para: 

 

(    ) o conteúdo a ser ensinado 

(    ) o manejo da classe 

(    ) as regras da escola 

(    ) a relação professor-aluno 

(    ) não teve orientação inicial 

 

E negativo?  

__________________________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 

__________________________________ 

 

17- Como você avalia a formação 

promovida pela Escola de Formação?  

 

Pontos positivos: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Pontos negativos: 

__________________________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 

__________________________________ 

 

18 – Como você avalia a formação 

realizada na sua escola? 

 

Pontos positivos: 

__________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

Pontos Negativos: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

19 – Como você avalia a formação 

realizada no Projeto Olhares? 

 

Pontos positivos: 

________________________________ 

________________________________ 
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O que foi positivo? 

 

 

 

 

 

20 – Qual dessas formações mais 

contribuiu para a sua prática docente? 

Justifique. 

 

_________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

21 – Que fatores você considera 

importantes para a melhoria da 

qualidade do seu trabalho? (Marque até 

três alternativas): 

 

(   ) Receber melhor remuneração  

(   ) Reduzir o número de alunos por 

turma 

(   ) Receber melhor formação 

(   ) Contar com maior apoio técnico 

(  ) Ter dedicação exclusiva a uma 

unidade educacional 

( ) Aumentar as horas remuneradas de 

trabalho extraclasse 

(   ) Outras. _____________________ 

 

22- O que o estimula a 

continuar/permanecer na Rede 

Municipal de Educação?  

 

__________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

__________________________________ 

 

 

_______________________________ 

________________________________ 

 

Pontos negativos: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

23  – Do que você ainda sente falta na 

sua formação profissional?  

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

______________________________ 

 

 

24 – Você está satisfeito com a sua 

profissão? 

 

(   ) sim 

(   ) não 

 

Justifique: 

 

________________________________ 

________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

25 – Como você avalia o plano de 

carreira do magistério da rede 

municipal? 

 

________________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
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APÊNDICE G 

Projeto de pesquisa de Formação Continuada em Sobral/CE 

 

GRUPO DE DISCUSSÃO COM PROFESSORES INICIANTES DO ESTÁGIO 

PROBATÓRIO 

 

 

Identificar a visão que os professores possuem sobre a formação continuada tanto do 

estágio probatório quanto a da formação geral para os professores. 

 

 

Momentos 

 

Perguntas 

 

Checklist 

 

Aquecimento 

 

1 – Nome, área  e segmento de 

ensino.  

 

 

- experiência prévia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questões centrais 

2 – Como você a formação no 

estágio probatório? 

- módulos que mais lhe 

chamaram a atenção  

- por quê? 

 

3 – Destaque pontos positivos. - descrevê-los 

- - temas priorizados 

4 – Destaque pontos negativos. - se houver críticas, justifica-

las 

 

5 – Como ocorrem as 

formações? 

- na escola? Como é 

organizada? 

- na ESFAPEM? Como é 

organizada? 

 

6 – Como veem a formação no 

Programa Olhares? 

- quem é responsável por ela? 

- quem ministra essa 

formação? 

 

Finalização 

7 – Qual a formação que mais 

contribui para o seu fazer 

pedagógico? 

- destacar a formação e 

justificar a escolha 
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