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RESUMO 
 
O presente trabalho se vincula à pesquisa de mestrado desenvolvida junto ao programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). O objetivo da 
pesquisa é identificar e analisar a percepção dos professores dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, frente a influência das reformas curriculares no desenvolvimento profissional dos 
docentes que atuam nas regiões periféricas do município de Santo André, no Estado de São 
Paulo. Para tanto, adotamos como procedimento metodológico da pesquisa a abordagem 
qualitativa, levantamento e análise bibliográfica. Como instrumento de coleta de dados foi 
utilizado a entrevista semiestruturada. A pesquisa valeu-se do método hermenêutica-dialética e 
da técnica de triangulação para análise dos dados, que indicam que a percepção dos professores, 
no que tange as reformas curriculares, incide sobre o seu processo formativo e suas ações de 
sala de aula, promovendo o desenvolvimento profissional. 

 
Palavras-Chave: Escola Pública, Reformas Curriculares, Desenvolvimento Profissional 
Docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

The present work is associated with the master research developed with the Graduate Program 
in Education at the Federal University of São Paulo (UNIFESP). The objective of this research 
is to identify and analyze the perception of teachers in the early years of elementary school, 
given the influence of curricular reforms on the professional development of teachers that work 
in the peripheral regions of the Santo André city, in the State of São Paulo. Therefore, we 
adopted the qualitative approach, bibliographic survey, and bibliographic analysis as a 
methodological research procedure. Besides, we utilized semi-structured interviews as a data 
collection instrument. The research used the hermeneutic-dialectic method and the triangulation 
technique for data analysis, which indicates that the perception of teachers, in terms of 
curricular reforms, affects their formative process and their classroom actions, promoting the 
professional development. 

 
Keywords: Public School, Curricular Reforms, Teaching Professional Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

O tema deste estudo está totalmente ligado à minha história de vida. Como professora 

que atua nos anos iniciais do ensino fundamental, tenho me questionado acerca do 

desenvolvimento profissional docente de professores que atuam em escolas públicas 

localizadas na periferia urbana. Ivo (2010), aponta a periferia como lugares híbridos e 

heterogêneos, nos quais seus sujeitos vivem na adversidade e na busca de justiça e direito social. 

Além disso, procuram obter direitos sobre a zona urbana como acesso à moradia, à saúde, à 

educação, ao transporte e ao consumo cultural, interagindo com a cidade normatizada e 

legitimada.   

Minha carreira iniciou-se um ano após me formar no curso do Magistério, em 1987, 

com uma visão sonhadora de que poderia mudar a vida de muitos. Entretanto, não era o querer 

da minha família, pois esta acreditava que minha origem racial e condição social seriam 

dificultadores da inserção no mercado de trabalho. Foi quando me deparei com a triste realidade 

de que, embora com um diploma na mão, havia muito a aprender sobre ser professora.   

A princípio, trabalhei em uma escola particular do bairro que atendia a crianças em 

idade pré-escolar e, no ano seguinte, se deu a minha inserção na escola pública. Foi quando 

comecei a trabalhar na Rede de Ensino Estadual de São Paulo que, naquele momento, trazia 

para o contexto escolar uma proposta organizacional de escola ciclada1.  

Marcada por um território periférico desde o início da minha escolarização, durante 

minha infância escolar tive a figura do professor como único modelo de profissão que abarcava 

um status social diferente das profissões de meu conhecimento. Com isso, ao escolher ser 

professora não tinha ciência das questões implicadas em minha escola. A percepção que possuía 

do magistério estava pautada no amor às crianças e devoção à profissão.  

Minha formação inicial foi no curso de Magistério, que trazia em seu contexto 

disciplinas como Estrutura e Funcionamento do Ensino do 1º grau e Didática. Era latente a 

preocupação com a prática do professor. Assim, ao finalizar o curso tínhamos um acervo com 

várias atividades aplicáveis, para estarmos preparadas quando nos deparássemos com os alunos 

em sala de aula. Por muitas vezes, nesse processo de formação éramos estimuladas a pensar 

 
1 A escola ciclada está atrelada à diferentes possibilidades de reorganização do tempo do Ensino Fundamental; às 
diferentes modalidades de ciclos; às implicações dos ciclos para o currículo, avaliação, metodologias, gestão da 
escola, formação de professores; às necessidades de infraestrutura etc. (MAINARDES, 2012). 
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que ser professora era um sacerdócio, e, portanto, deveríamos exercer o magistério com amor 

e devoção.  

Ao ser selecionada para a função de professora estagiária na Rede Estadual de Ensino 

do Estado de São Paulo, fiquei muito feliz. Minhas atribuições consistiam em substituir os 

professores em caso de ausência, auxiliar os alunos com dificuldades, confeccionar materiais 

pedagógicos e organizar espaços. Embora estivesse trabalhando em ambiente escolar e bem 

próxima à sala de aula, a função de estagiária não me deixava satisfeita.  

No ano de 1989 renunciei a função de estagiária para assumir como professora 

substituta contratada, em caráter temporário, para ministrar aulas em uma turma de 1ª série, em 

uma escola da periferia da cidade de Santo André. Foi nessa época que culminou a implantação 

do Ciclo de Alfabetização nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental (Ciclo Básico de 

Alfabetização compreendia na fase de ingresso do aluno na escola: 1º e 2º anos). O ciclo de 

alfabetização foi implantado na Rede Estadual de Ensino como forma de superar o fracasso 

escolar, dado pelo alto índice de reprovação apresentado na escola seriada. Mudaram, então, a 

organização dos tempos e espaços da escola e a jornada de trabalho do professor.   

Os momentos de HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo), sob a regência do 

professor coordenador, fornecia muitas informações sobre os agrupamentos, o processo de 

avaliação e classificação dos alunos. Os professores com mais experiência pareciam resistentes 

à nova organização e os mais novos tentavam entender e se encaixarem da melhor forma 

possível. Diante da inabilidade do professor era oferecida a formação continuada pela Oficina 

Pedagógica que, anteriormente, recebia o nome de capacitação.  

Não havia muita discussão e ao final de cada encontro tínhamos uma série de possíveis 

atividades para trabalharmos em sala de aula com os alunos. Esses momentos me despertavam 

a vontade de saber mais sobre a profissão.  

Na busca de progressão funcional, em 1988 ingressei na FATEA (Faculdades 

Integradas Teresa D’Ávila) para cursar Educação Artística. Durante a execução, percebi não 

ser o esperado e então optei por concluir o curso supracitado em licenciatura curta2. Esta 

modalidade estava prevista pela Lei n° 5.692/71, a fim de atender à necessidade de habilitar 

professores de maneira rápida para atuarem nos Ensinos Fundamentais I e II.  Com a Lei n° 

 
2 Criada diante da necessidade de proporcionar uma formação mais rápida para os professores, essa modalidade 
tinha uma carga horaria inferior à da licenciatura plena e quem se formava naquela poderia ministrar aulas apenas 
para estudantes dos Ensinos Fundamentais I e II . 
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9.394/96, a licenciatura curta foi extinta, passando somente à plena, embora ainda hoje seja 

permitido o exercício da profissão aos professores com formação de menor duração. 

Após encerrar a licenciatura em Educação Artística, decidi voltar para a graduação de 

Pedagogia. A princípio, tinha em mente trabalhar com crianças deficientes, por isso iniciei o 

curso de Pedagogia do Excepcional, na Baixada Santista. Durante o período em que cursei, 

ministrei aulas de Educação Artística no Ciclo Básico. Vários fatores me levaram a deixá-lo, 

no entanto persisti na ideia do curso Pedagogia, que só consegui retomar no ano de 1995. 

Em 1994, tornei-me professora efetiva da Rede Estadual de Ensino do Estado de São 

Paulo, ministrando aulas nos anos iniciais do Ensino Fundamental e, em 1995, retomei a 

graduação em Pedagogia, desta vez no Centro Universitário Fundação Santo André. Como os 

alunos desse curso, quase na sua totalidade, estão na sala de aula, alguns professores começaram 

a nos fazer olhar para o nosso percurso na escola. 

Durante a graduação citada acima, surgiu a oportunidade de assumir a função de 

professora coordenadora na Rede Estadual de Ensino, fato que reafirma a minha escolha pela 

Pedagogia. 

Em muitos momentos do curso as experiências dos estudantes-professores eram 

tomadas como pretexto para que a formação dos docentes fosse tema de debate. Essa relação, 

escola-universidade, embora tímida, contribuiu para com a organização da função que eu estava 

desempenhando e, com isso, cresceu o meu interesse pela formação professoral. 

Foram os professores de Pedagogia que me incentivaram a prestar o concurso 

promovido pela Secretaria de Educação de Santo André, em 1998. No ano de 1999 finalizei o 

curso de Pedagogia e no seguinte ingressei na Rede Municipal de Santo André, acumulando 

cargo de professora nas duas redes do município: Municipal e Estadual.  

Na Rede Municipal de Ensino tive a oportunidade de trabalhar no DEJA3, que 

organizava o atendimento em duas fases – Alfabetização e Pós Alfabetização com Jovens e 

Adultos. Essa experiência de quatro anos contribuiu muito para que eu pudesse olhar para os 

saberes dos alunos de forma diferente. Embora os alunos da EJA4 fossem classificados em salas 

 
3 DEJA: Departamento de Educação de Jovens e Adultos – responsável pela organização da educação de Jovens e 
Adultos no município de Santo André.  
4 EJA: Alfabetização de Jovens e Adultos 
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de Alfabetização e Pós Alfabetização, em alguns momentos poderiam ser organizados em salas 

multisseriadas, que funcionavam nos espaços das escolas regulares.  

Durante meu processo de formação inicial não foram apontadas questões que me 

fizessem pensar na alfabetização de jovens e adultos, pois discutíamos somente a educação no 

seu curso de previsto. Neste momento da minha vida profissional, a formação continuada 

assumiu um papel muito importante, pois passei a lidar com alunos que, embora tivessem uma 

vasta experiência de vida, não se sentiam autorizados a aprender, muitos utilizavam expressões 

como: “Papagaio velho não aprende!”. Em contrapartida, eram assíduos à aula e traziam vários 

conhecimentos da vida que, por hora, pareciam não serem importantes para a escola, que 

priorizava o ensino da língua e da matemática.  

Foi na Rede Municipal que comecei a olhar para o meu caminhar na profissão como 

um processo de caráter formativo, pois, em atendimento ao Art. 62 da Lei nº 9394/96 – que 

indica aos docentes da Educação Básica formação em nível superior, realizadas em 

universidades e institutos superiores –, a Secretaria de Educação Municipal passou a investir na 

formação dos professores a nível de graduação. Para tal, foi estabelecida parceria com 

diferentes universidades, tais como Centro Universitário Fundação Santo André e USP, 

trazendo profissionais para ministrar cursos com professores em horário de trabalho e 

investindo nos Gestores: profissionais responsáveis pela articulação pedagógica na escola.  

Para além do atendimento à Lei, os professores da Rede Municipal buscaram a 

graduação como forma de progressão na carreira. 

Em 2004, incentivada pela diretora da Escola Municipal, deixei a Rede Estadual e 

passei a desempenhar o papel de Assistente Pedagógica5 (AP) na Rede Municipal de Ensino, 

assumindo a coordenação de duas escolas. 

Em 2005, a rede passou a se organizar com um AP por escola, o qual desempenhava 

o papel de parceiro mais experiente, acompanhamento de sala de aula, organização da 

documentação pedagógica na Unidade Escolar, organização e condução das reuniões 

pedagógicas semanais, bem como das reuniões pedagógicas mensais e conselho de ciclo.  

 
5 O Assistente Pedagógico é o agente responsável pela organização do trabalho pedagógico na Unidade Escolar, o 
mesmo que Coordenador Pedagógico.  
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Semanalmente havia uma reunião setorial com diretores, APs e o Coordenador de 

Setor6 para articulação das ações da Secretaria de Educação com a escola e momentos de estudo 

e de estabelecimento de estratégias de formação dos professores.  

Atuar como AP me possibilitou participar do programa de formação de professores 

Ação Escrita7, que ampliou meus conhecimentos em alfabetização, gestão de sala de aula e me 

proporcionou momentos de formação para formadores de professores. Tudo isso me permitiu 

organizar pautas formativas para as reuniões, como acompanhar a progressão dos saberes dos 

alunos por meio de instrumentos que permitissem otimizar os temas em reuniões, 

principalmente nas de conselho de ciclo – importante instrumento para estabelecer metas anuais 

para o ano/ciclo.  

Este foi um momento muito importante da minha carreira, pois uma vez por semana 

os APs de Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) se 

reuniam para discutir sobre o papel de quem coordena o trabalho pedagógico na escola e tem 

em mãos a formação do professor na unidade escolar.  Também pude atuar com formadora de 

um grupo de professores que trabalhavam em outras unidades, com encontros semanais de três 

horas durante dois anos.  

Desempenhando a função de AP, me vi envolvida com as questões da formação 

docente e de como a composição da formação aos poucos direcionava o professor para a 

concepção de escola que se desejava.  

Foi nesse momento, fora de sala de aula, que me deparei com algo que ainda não havia 

presenciado. Com o objetivo de qualificar o trabalho em sala de aula e atender às necessidades 

formativas da rede, a Secretaria de Educação do Município de Santo André passou a promover 

formação em horário de trabalho para todos os professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, inserindo no contexto da rede o professor de apoio à formação. 

Durante o movimento de saída dos professores para a formação comecei a perceber 

algumas de suas falas, salientando que o currículo trabalhado nas escolas mais centrais se tornou 

de difícil entendimento para as crianças que frequentam as escolas periféricas. Portanto, a 

necessidade de ajuste dos conteúdos para crianças da mesma faixa etária não diminui essa 

desigualdade. Será que os professores que atuam em escolas centrais são muito diferentes dos 

 
6  O Coordenador de Setor desempenha o papel de supervisor das escolas da Rede Municipal de Santo André. 
7 Ação Escrita é um curso de formação similar ao Programa de Alfabetização para Professores (PROFA) elaborado 
pelo Ministério da educação 
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professores que atuam em escolas periféricas? No processo de desenvolvimento da profissão, 

quais são os aspectos que os diferenciam?   

À procura de um entendimento maior da docência e de como o professor busca ampliar 

seus conhecimentos, fui em busca de cursos a nível de pós-graduação em latu sensu e cheguei, 

em 2018, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFIESP), campus Guarulhos. Iniciei meus estudos na linha de pesquisa Escola pública, 

Formação de Professores e Práticas Pedagógicas, sob a orientação do professor Dr. Jorge Luiz 

Barcelos da Silva.  

No início das atividades na UNIFESP, juntamente com o professor orientador Dr. 

Jorge Luiz, realizei a escolha disciplinas que contribuíram e me auxiliariam durante o processo 

de pesquisa. São elas: História da Formação Docente no Brasil, Tópicos sobre Educação, Estado 

e Trabalho, Concepções e Perspectivas na Formação de Professor como Campo de Pesquisa, 

Educação Pública e Formação de Educadores na Sociedade Brasileira Contemporânea.  

Simultaneamente às disciplinas participei do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre a 

Escola Pública, Infância e Formação de Educadores (GEPEPINFOR), que tem como objeto de 

investigação a educação pública e a formação dos professores. Este é composto por professores 

do Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência, como 

orientadores de mestrado e doutorado. A participação desses professores ampliou as 

perspectivas do GEPEPINFOR, agregando mestrandos e doutorandos em suas reuniões 

mensais. Nos encontros mensais são apresentadas teses e dissertações concluídas ou em 

processo de construção na área da Educação. Ao buscar entender a escola pública brasileira e a 

formação do professor, o Grupo de Estudos fundamenta-se em autores como Silva (2016), 

Chauí (1995), Torres (2001), Libâneo (2012), Dermeval (2012), Pinto (2008) e Algebaile 

(2009), entre outros.  

Enquanto cursava as disciplinas e participava do grupo de estudo, tive contato com 

autores da esfera nacional e internacional que discutem a escola pública e os profissionais 

docentes que nela atuam. Dentre eles, estudamos Imbernón (2004), que faz uma análise do 

papel que o professor tradicionalmente vem desempenhando e indica a necessidade de uma 

revisão desse ator, dada as mudanças que ocorrem no cenário da profissão docente. Ou seja, 

esta revisão se daria no espaço de atuação docente: a escola, a formação dos professores – seja 

ela inicial ou continuada – as tecnologias voltadas para educação e o contexto social e político, 

visto que: “[...] a profissão docente deverá desenvolver-se em uma sociedade em mudança, com 
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o mais alto nível tecnológico e um vertiginoso avanço do conhecimento” (IMBERNÓN, 2004. 

p. 35). 

Realizamos a leitura do livro “A autonomia dos professores” de Contreras (2002) e 

durante ela pude constatar a fala do autor, que realiza uma análise da profissão docente 

denunciando o distanciamento entre a concepção de ensino e sua execução nas instituições, 

declarando que os fins e sentidos da educação resultam das instituições externas, da participação 

dos que nela estão inseridos e das discussões no contexto escolar que clamam pelo professor 

autônomo, crítico e reflexivo. O autor aborda a docência em um mundo plural e desigual, 

repleto de contradições que podem levar ao conflito com a própria pretensão de autonomia. 

Além de tratar dos problemas da perspectiva reflexiva e das condições de exercício nas 

instituições educativas como limitadoras da reflexão enquanto capacidade crítica, do modelo 

de professor como intelectual crítico e da reformulação do conceito de autonomia, posto que: 

A autonomia, enquanto emancipação, requer a análise das condições de nossa prática 
e de nosso pensamento. Porém, significa também uma crítica das demandas da 
comunidade. Se antes víamos a autonomia enquanto um processo de mediação, de 
reconstrução das decisões profissionais em uma prática de relações, agora 
necessitamos também da análise crítica das demandas sociais (CONTRERAS, 2012, 
p. 222). 
 

Na interlocução com Nóvoa (1999), tivemos contato com a ideia da formação docente 

como ato de construção de um saber pedagógico que não prioriza a reflexão e a partilha de 

saberes. Esta, é uma construção que procura somente instrumentalizar o profissional, não dando 

a devida preocupação em conduzir os professores a conhecer mais e melhor sobre aquilo que 

fazem, adquirindo o conhecimento do processo de aprender a ensinar. Sobre isso o autor aponta: 

É impossível imaginar alguma mudança que não passe pela formação de professores.  
Não estou a falar de mais um “programa de formação” a juntar a tantos outros que 
todos os dias são lançados. Quero dizer, sim, da necessidade de uma outra concepção, 
que situe o desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, ao longo dos 
diferentes ciclos da sua vida. Necessitamos de construir lógicas de formação que 
valorizem a experiência como aluno, como aluno-mestre, como estagiário, como 
professor principiante, como professor titular e, até, como professor reformado 
(NÓVOA, 1999, p. 10). 
 

 Os autores Nóvoa (1999) e Maués (2003) consideram que as mudanças ocorridas na 

educação estão voltadas a atender as necessidades do mundo economicamente globalizado e 

socialmente mundanizado. Maués (2003) se apoia em alguns estudiosos para fazer 

diferenciação entre a globalização e a mundialização: 

O fenômeno da globalização/mundialização significa uma nova fase da 
internacionalização do capital, representando um processo econômico que pretende 
aplicar os princípios da economia liberal, isto é, de mercado, ao conjunto do planeta. 
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Alguns autores fazem a diferença entre os dois termos, globalização e mundialização. 
Chesnais (1997) diz que a globalização tem o caráter de um processo puramente 
econômico, enquanto a mundialização se refere a fenômenos da sociedade, indo além 
das motivações econômicas. Gélinas (2000) também faz diferença entre os termos, 
atribuindo à globalização a concentração e o controle da informação nas mãos das 
empresas transnacionais, o que significa um totalitarismo e uma concentração de 
poder, enquanto a mundialização seria a socialização de recursos para toda a 
humanidade. Outros autores Comeliau (1997), Harnecker (2001) tratam os dois 
termos de forma idêntica, isto é, significando a mesma coisa, ou seja, a expansão dos 
mercados financeiros e o crescimento das transações financeiras de caráter 
especulativo, que possibilitam a centralização e a concentração do capital (MAUÉS, 
2003. p. 91). 
 

Com este panorama de mundo globalizado/mundanizado, é possível observar uma 

intervenção mais direta nos Estados-Nação por parte dos organismos internacionais. Estes, com 

o objetivo de alinhamento à nova ordem econômica, política e social, vão causar impactos na 

educação, determinando como deve ser concebida nos aspectos conceituais e nas concepções 

metodológicas e pedagógicas.  

A educação, então, passa a ser vista numa perspectiva produtiva de gerenciamento da 

escola, dos conteúdos e da formação do professor. No que diz respeito à formação inicial do 

professor, Alaliz, Annibal e Gebran (2015) apontam que o curso de Pedagogia também sofre 

influência dos organismos internacionais à medida que: 

Em decorrência da mudança de orientação política, a partir dos anos de 1990, com a 
adoção das políticas neoliberais, o projeto da LDB de 1996 que fora elaborado por 
segmentos da sociedade civil, após sucessivas supressões, sobreposições, como 
definiu Saviani (1997), foi esvaziado em benefício do projeto introduzido por Darcy 
Ribeiro em parceria com o MEC (Ministério da Educação), sinalizando o caráter 
conservador da política vigente no país e seu atrelamento às orientações 
internacionais. No que diz respeito à formação de professores, os vazios deixados no 
texto da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, de acordo com Silva (1998), representam 
a necessidade de o governo federal ir ajustando a lei, conforme a lógica do contexto e 
às orientações acordadas com as políticas estabelecidas no cenário internacional 
(ALANIZ, ANNIBAL e GEBRAN, 2015, p. 10). 
  

As autoras fazem um levantamento das alterações no curso de Pedagogia e na 

formação de professores que permitiram a discussão da identidade do curso de formação de 

professores, em especial a Pedagogia. 

Sacristán (2001), destaca a educação como referencial para a identidade que nos 

transforma em seres culturais dispostos a aprender, ideia que corrobora com Gomez (2001), 

para quem a educação é entendida como processo de enculturação. Este autor ressalta ainda que 

a educação escolar nos impõe certos modos de conduta, pensamentos próprios de uma 

instituição que se reproduz a si mesma, independentemente do que acontece ao seu redor.    
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Oliveira (2004), por sua vez, apresenta o modelo de profissionalização inspirado no 

paradigma funcionalista, que se caracteriza pela autonomia dos profissionais em organizar e 

regular suas atividades. Em contrapartida, Jacomini e Penna (2016) apontam o Estado como 

regulador do trabalho do professor, desta forma a autonomia parece ser algo ilusório. 

No contato com esses autores foi se delineando o objeto da pesquisa em questão. 

 

1.1 Relevância e objetivos da pesquisa 

A educação e a escola, bem como o trabalho dos professores, têm sofrido influência 

das mudanças ocorridas na sociedade. A busca pela qualidade traz para o panorama educacional 

que visa um perfil de profissional baseado na eficácia, produtividade e excelência.  As novas 

exigências profissionais têm colocado o professor no centro das reformas educacionais que 

levantam a bandeira da democratização do acesso.  

Segundo Oliveira (2004), se faz necessário compreender as interferências que essas 

mudanças exercem sobre as relações de trabalho dos profissionais da educação, pois são 

relativas ao processo de trabalho na escola e aos procedimentos normativos que determinam a 

carreira e a remuneração docente.  

Sendo assim, será que os professores dos anos iniciais que atuam em regiões 

periféricas percebem as influências das reformas curriculares, enquanto política educacional, 

no seu desenvolvimento profissional? Como essas reformas interferem na organização do seu 

trabalho?  

Para responder a estes questionamentos traçamos o seguinte objetivo geral: identificar 

e analisar a percepção dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental quanto à 

influência das reformas curriculares no desenvolvimento profissional do docente que atua nas 

regiões periféricas do município de Santo André.   

Com vista a alcançar o objetivo geral foram traçados os seguintes objetivos 

específicos:  

• Reconhecer as reformas curriculares da referida rede de ensino;   

• Estabelecer relações entre as reformas curriculares e o processo formativo que acontece no 

locus da escola; 

• Relacionar a escola e as condições de trabalho docente e 



20 

 

• Contribuir, a partir da análise, com a ampliação da discussão sobre o objeto de estudo. 

 

Assim, buscamos compreender, com a realização deste trabalho de pesquisa, o que os 

autores da área educacional e as pesquisas científicas têm descrito sobre o desenvolvimento 

profissional docente. Além de, e sobretudo, ouvir os professores, a fim de perceber como eles 

se veem nesse processo de profissionalização em um espaço público.  

Para tanto, o presente trabalho está estruturado da seguinte maneira: no Capítulo I 

fizemos a introdução da pesquisa, trazendo o percurso da pesquisadora. Já no Capítulo II, 

apresentamos as influências dos organismos internacionais na organização da escola pública 

brasileira ao traçar um padrão universal de educação. Por sua vez, no Capítulo III procuramos 

fazer algumas referências ao desenvolvimento profissional docente enquanto processo, no qual 

ocorre a profissionalização do professor.  

Por fim, no Capítulo IV traçamos o percurso metodológico, bem como a análise dos 

dados levantados junto aos professores do município de Santo André, em concordância com a 

pesquisa bibliográfica apresentada. A partir dos dados apresentados, tecemos as considerações 

finais. 
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2 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESCOLA PÚBLICA 

Neste capítulo, tratamos da organização da escola pública frente às reformas 

educacionais, na busca de uma educação eficaz e no desafio em articular as necessidades 

educacionais e sociais dos educandos, buscando as aproximações com o desenvolvimento do 

papel que o professor desempenha na tentativa de atender aos anseios da sociedade do 

conhecimento, como denominam os estudiosos.   

Segundo Maués (2003), modificações que ocorreram, seja no panorama político, 

econômico e ou social, trouxeram ao mundo uma cartografia geopolítica diferente, determinada 

por fatores da globalização e a restruturação do Estado. A globalização traz consigo a ideia de 

movimentação intensa em um processo acelerado da restruturação capitalista de forma que a 

economia assume o papel de regulação.  Essas mudanças afetam a educação de várias maneiras 

pois o mundo atual passa a exigir um trabalhador mais flexível e polivalente provocando a 

valorização de uma educação pautada em formar novas habilidades cognitivas, de competência 

sociais e pessoais, produzindo alterações na forma de ser professor.  

Diante da nova realidade mundial e com o desenvolvimento tecnológico a escola passa 

a compartilhar o espaço de aprendizagem com a televisão, com as redes sociais, com 

computador e a ter finalidades mais compatíveis com o capitalismo, o que muda os interesses, 

necessidades e valores da escola.  

Nesta circunstância, os organismos internacionais, buscando otimizar os sistemas 

escolares, procuram traçar políticas educacionais ditando regras que impactam a organização 

da escola, de forma a atender as demandas da globalização econômica tornando a educação 

escolar provedora da intelectualização do processo produtivo e formadora de consumidores. 

Ao fazer um resgate das reformas educacionais brasileira, Oliveira (2004) aponta que 

na década de 1960 a educação procura se ajustar ao padrão de acumulação fordista e ao ideário 

nacional desenvolvimentista, sucumbindo ao mercado de trabalho que passa a exigir um novo 

trabalhador, capaz de acompanhar o desenvolvimento científico e tecnológico da empresa 

demonstrando habilidades de comunicação, flexibilidade, percepção de conjunto, integração e 

abstração fatores que impactam a realidade da escola, sobretudo na educação básica.   

Na realidade aquela escola tradicional, transmissiva, autoritária, verticalizada, 
extremamente burocrática mudou. O que não quer dizer que estejamos diante de uma 
escola democrática, pautada no trabalho coletivo, na participação dos sujeitos 
envolvidos, ministrando uma educação de qualidade. Valores como autonomia, 
participação, democratização foram assimilados e reinterpretados por diferentes 
administrações públicas, substantivados em procedimentos normativos que 
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modificaram substancialmente o trabalho escolar. O fato é que o trabalho pedagógico 
foi reestruturado, dando lugar a uma nova organização escolar, e tais transformações, 
sem as adequações necessárias, parecem implicar processos de precarização do 
trabalho docente. (OLIVEIRA, 2004. p. 1140) 

 

Para o mundo globalizado, se faz necessária uma escola comprometida com a 

construção de uma cidadania direcionada para a inclusão, fato que demanda a organização de 

políticas que promovam o acesso de todos à escola. Uma escola inclusiva implica em mudanças 

significativas em sua estrutura, na organização dos tempos e espaços, na forma de ensinar e 

aprender, avaliar, o que implica em retomar à concepção de currículo, conhecimento, 

desenvolvimento humano e aprendizado. (BRASIL, 2004. p.11) 

A escola que está se constituindo busca profissionais capazes de refletir sobre a prática 

pedagógica de forma a construir um projeto político pedagógico pautado nas diretrizes de 

acesso, permanência e democratização de gestão – fatores essenciais para a realização de uma 

educação de qualidade, incumbindo ao professor o sucesso e insucesso da escola.  

Assim, a escola que sobrou para os pobres, caracterizada por suas missões 
assistencial e acolhedora (incluídas na expressão educação inclusiva), transforma-se 
em uma caricatura de inclusão social. As políticas de universalização do acesso 
acabam em prejuízo da qualidade do ensino, pois, enquanto se apregoam índices de 
acesso à escola, agravam-se as desigualdades sociais do acesso ao saber, inclusive 
dentro da escola, devido ao impacto dos fatores intraescolares na aprendizagem. 
Ocorre uma inversão das funções da escola: o direito ao conhecimento e à 
aprendizagem é substituído pelas aprendizagens mínimas para a sobrevivência. Isso 
pode explicar o descaso com os salários e com a formação de professores: para uma 
escola que requer apenas necessidades mínimas de aprendizagem, basta um professor 
que apreenda um kit de técnicas de sobrevivência docente (agora acompanhado dos 
pacotes de livros didáticos dos chamados. (LIBÂNEO, 2012. p. 23) 

 

Nas últimas décadas, a educação brasileira como política social sofreu importantes 

mudanças, com a finalidade de ampliar o atendimento e assegurar o direito à educação. Com a 

universalização da educação básica, há a criação do índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb), como indicador de qualidade na educação, com o objetivo medir o desempenho 

do sistema de ensino estabelecendo uma escala de 0 a 10 com meta a ser atingida até 2022 

fixada da média 6 para a educação básica, equiparando-se ao resultado obtido pelos países da 

OCDE - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico.  

Com o IDEB, os sistemas municipal, estadual e federal de ensino passaram a ter metas 
de qualidade para atingir. Isso porque tais sistemas comprometeram-se com o plano 
de metas estabelecido em que o padrão de qualidade é o Ideb. Concomitante a essas 
medidas, nos últimos anos, o Conselho nacional de Educação (CNE) reformulou as 
diretrizes para a educação básica, compreendendo que o acolhimento à diversidade no 
sistema educacional pressupõe difícil equilíbrio entre a flexibilidade curricular e o 
respeito a exigências que devem contemplar todos os cidadãos brasileiros. (GENTILI 
e OLIVEIRA, 2013. p. 260) 
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As Diretrizes Curriculares estabelecidas pelo MEC – às quais o Ideb se vincula –, 

também ditam parâmetros de eficiência para as escolas, que causam impacto na organização e 

implementação dos currículos escolares e no fazer do professor, que se vê responsabilizado em 

alcançar as metas do Ideb. O imperativo em atender as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

alcançar o bom desempenho nas avaliações externas, levam, segundo Gentili e Oliveira (2013), 

a que se considere as reformas educacionais como fator de melhoria para a formação, condições 

de trabalho e remunerações dos trabalhadores da educação. No entanto, não é isso que 

observamos.  

Ao olhar para a carreira do professor, a formação ganha um papel importante no 

desenvolvimento profissional docente. Marcelo Garcia (1999) revela o conceito de formação 

sujeito à diferentes perspectivas que colaboram para o desenvolvimento profissional docente, 

tais como as experiências de vida do professor, suas vivências na escola, o currículo e suas 

inovações, e o ensino. Estes são elementos que constituem a aprendizagem na docência. 

Nóvoa (1999), aponta que o clamor entre políticos e intelectuais conduzia o professor 

ao centro das preocupações políticas e sociais, atribuindo-lhe um papel fundamental de 

construção da “sociedade do futuro” (p. 13). É possível, nos dias de hoje, ainda observarmos 

essa centralidade. No entanto, “o modo como constroem uma ideia de profissão docente, muitas 

vezes, não corresponde à intencionalidade declarada”, pois “procura-se difundir a ideia de 

educação escolar ruim porque os professores estão mal preparados para o exercício da 

profissão” (DINIZ, 2015. p. 144). 

Vista como forte aliada para a implementação de mudanças, a educação passa a ser 

controlada por aqueles que dela não participam, como aponta Apple (1991), quando denuncia 

o movimento de controle do ensino e do currículo que acontece de modo inverso: 

O controle externo do conteúdo e dos processos de sala de aula movem-se cada vez 
mais diretamente para dentro do edifício escolar, atravessa os corredores e chega às 
salas de aula. Neste processo, o controle sobre o ensino e o currículo que o 
professorado tem ganho tão lenta e duramente move-se para fora. É retirado daquelas 
pessoas que estão dentro das salas de aula e atribuídos uma vez mais a corpos 
legislativos e administrativos, corpos cada vez mais dispostos a orientar a escola de 
acordo com as necessidades gerenciais e industriais. (APPLE, 1991. p. 70) 

 

Ao observar os documentos oficiais de políticas e diretrizes para a educação, as 

temáticas abordadas em eventos e publicações na área e as orientações teóricas presentes nos 
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cursos de formação de professores, segundo Libâneo (2016), é possível identificar três 

orientações em relação às finalidades e formas de funcionamento da escola. A primeira, a 

orientação dos organismos multilaterais, especialmente do Banco Mundial, para políticas 

educativas de proteção à pobreza associadas ao currículo instrumental ou de resultados 

imediatistas. A segunda, a orientação sociológica/intercultural de atenção à diversidade social 

e cultural, geralmente ligada aos estudos no campo do currículo. E, por fim, a orientação 

dialética-crítica assentada na tradição da teoria histórico-cultural ou em versões de pedagogias 

socio críticas, que visam novas relações sociais para a superação das desigualdades sociais e 

econômicas.  

Com base no discurso da democratização da educação, da busca pelo sucesso, os 

olhares dos organismos internacionais se voltam para a escola e desencadeiam discussões, no 

âmbito mundial, sobre a responsabilidade da escola quanto ao insucesso dos alunos que chegam 

ao término dos estudos despreparados. Além da desvinculação dos conteúdos ensinados nas 

escolas em relação as novas necessidades apresentadas no mundo do trabalho. Esses fatos, para 

Jacomini e Penna (2016), levam à docência a se configurar como uma profissão diferenciada, 

na qual são atribuídas responsabilidades específicas e compromissos sociais são esperados e 

desejados.  

Conquanto, no mundo contemporâneo, a questão da escolarização permanece atrelada 
à constituição da cidadania, em que o debate sobre a função social da escola se 
relaciona ao processo de democratização da sociedade, em decorrência da 
contribuição do saber escolar na constituição de uma sociedade menos desigual, ideia 
advinda do iluminismo e da educação escolar como propiciadora da igualdade entre 
os homens. (JACOMINI e PENNA, 2016. p. 184) 

 

Diante da expectativa de uma educação voltada para a produção, vai se configurando 

um modelo de formação de professores, com a finalidade de formar um profissional que 

desempenhe suas atividades de modo a atender as necessidades do mundo de hoje. Segundo 

Maués (2003), as reformas na educação, como meio ou forma de regulação social e de ajuste 

estrutural, indicam elementos básicos que farão parte da formação do professor na busca da 

educação qualidade. 

O ajuste ao padrão de acumulação fordista traz para a educação a ideia de progresso e 

a exigência de maior eficácia e produtividade dos trabalhadores, e envolve a escola em um 

processo de reforma que implica em mudanças no âmbito administrativo e pedagógico, tanto 

na formação dos professores, quanto nos conteúdos ensinados. Para tanto, a escola ajustando-



25 

 

se às demandas que lhe são imputadas pelas reformas educacionais, buscando uma nova relação 

com o currículo.  

A década de 1990 inaugura um novo momento na educação brasileira, comparável, 
em termos de mudanças, à década de 1960, em que se registrou a tessitura do que seria 
vivenciado nas duas décadas seguintes. Se nos anos de 1960 assiste-se, no Brasil, à 
tentativa de adequação da educação às exigências do padrão de acumulação fordista e 
às ambições do ideário nacional-desenvolvimentista, os anos de 1990 demarcam uma 
nova realidade: o imperativo da globalização. (OLIVEIRA, 2004. p. 1029) 

 

Para um mundo globalizado, uma escola comprometida com a construção de uma 

cidadania direcionada para a inclusão. A escola inclusiva implica em mudanças significativas 

em sua estrutura, na organização dos tempos e espaços, na forma de ensinar e aprender e avaliar. 

Enfim, implica em retomar à concepção de currículo, conhecimento, desenvolvimento humano 

e aprendizado, (Brasil, 2004. p.11), para tanto, seria necessária uma readequação da escola, com 

base nos ideários da sociedade liberal.  

De fato, a educação brasileira tem dado passos significativos em rumo ao seu 

compromisso de ser uma escola mais igualitária. De uma educação que não reconhecia os 

negros escravizados como cidadãos e, por isso, sem direito a escolaridade, com o fim da 

escravatura e do voto censitário em favor do voto universal, masculino e letrado, a instrução 

tornou-se condição de direitos políticos. Este fato faz com que apareçam dois sistemas de 

ensino: o ensino público gratuito e o ensino particular (CURY, 2008. p. 48). Somente com a 

Constituição Brasileira de 1988, a educação passa a ser assegurada como direito de todos e 

dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho (BRASIL, 1988, art. 205). 

Com o direito à educação atrelado ao carater inclusivo da escola, segundo Cury 

(2008), há o aumento da demanda da escolarização primária, junto com o surto de crescimento 

econômico aliado à urbanização desordenada, a forte industrialização nos grandes centros 

urbanos sem a devida redistribuição da riqueza produzida, faz com que o fosso entre ricos e 

pobres se aprofunde. Os processos de exclusão no campo educacional tiveram avanços e 

retrocessos no que tange os limites enfrentados pelas possibilidades de fazer do direito à 

educação uma oportunidade efetiva para as grandes maiorias. No entanto, o esforço da escola 

não tem sido suficiente para reverter a marginalização e negação dos direitos sociais que 

historicamente vem produzindo o não acesso ao direito à educação dos mais pobres.  
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Eis que a educação escolar, similar a outras dimensões da vida sociocultural, então 
coexiste nessa contradição de ser inclusiva e seletiva nos modos e meios dessa inclusão 
e estar, ao mesmo tempo, sob o signo universal do direito. Ela não teve e ainda não tem 
sua distribuição efetiva- mente posta à disposição do conjunto dos cidadãos sob a égide 
da igualdade de oportunidades e de condições. (CURY, 2008. p. 49) 

 

A produção da desigualdade configura como excluídos negros, pardos, migrantes do 

campo e de regiões mais pobres do país, trabalhadores manuais, moradores de bairros 

periféricos e pessoas fora da faixa etária legal. Concordamos com Gentili (2009) quando diz 

que aos pobres foi negado o direito a uma educação de qualidade, pois primeiramente lhe foi 

impedido o acesso à escola e agora, não lhes é garantido condições efetivas de superação, 

potencializando a manutenção das condições de exclusão e desigualdade que se transferiram 

para o interior do próprio sistema escolar.  

Embora o Brasil venha avançando no que diz respeito ao aspecto legal, reconhecendo 

o direito à diferença de etnia, de idade, de sexo e situações peculiares de deficiência, há ainda 

um caminho a percorrer para que se alcance uma educação de qualidade, posto que se faz 

necessário que haja políticas públicas que atendam a sociedade nas suas necessidades extra 

escola.  

Alcançar uma educação de qualidade remete às definições e novas abordagens sobre 

as necessidades básicas de aprendizagem, que apontam para a readequação dos conteúdos 

trabalhados na escola. Estas necessidades são compreendidas como instrumentos essenciais 

para que os seres humanos possam sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades, 

viver e trabalhar com dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a 

qualidade de vida e tomar decisões fundamentadas.  

Dessa forma, segundo Libâneo (2016), a educação passa a ter um padrão universal de 

políticas baseado em indicadores e metas quantificáveis como critério de governabilidade 

curricular, visando o controle dos sistemas de ensino nacionais. Para tanto, bastariam um 

conjunto de ações que incidiriam positivamente na aprendizagem dos alunos, tais como: os 

ciclos de escolarização, progressão continuada, planos de gratificação aos professores e a 

implantação do Exame Nacional de Ingresso na Carreira Docente. Deixando assim de 

considerar fatores intraescolares que mais diretamente estariam afetando a qualidade da 

aprendizagem escolar. 

Nesse enfoque de educação, os papéis da escola e do ensino referentes aos 
conteúdos científicos e ao desenvolvimento da capacidade de pensar estão 
ausentes, a despeito do uso de termos edificantes como desenvolvimento humano, 
aprendizagem para todos, equidade, inclusão social. A escola se reduz a atender 
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conteúdos “mínimos” de aprendizagem numa escola simplificada, aligeirada, 
atrelada a demandas imediatas de preparação da força de trabalho. (LIBÂNEO, 
2016. p. 47) 

 

O que traz a retórica como diagnostico para o insucesso da escola pública brasileira é 

o fato de ela ser tradicional, estar baseada no conteúdo, ser autoritária e, com isso constituir-se 

como uma escola que reprova, exclui os mal sucedidos, discrimina os pobres, leva ao abandono 

da escola e à resistência violenta dos alunos etc., portanto há necessidade de se conceber uma 

escola nova, como diz Libâneo: 

Assim, não se trata mais de manter aquela velha escola assentada no conhecimento, 
isto é, no domínio dos conteúdos, mas de conceber uma escola que valorizará formas 
de organização das relações humanas nas quais prevaleçam a integração social, a 
convivência entre diferentes, o compartilhamento de culturas, o encontro e a 
solidariedade entre as pessoas (LIBÂNEO, 2012. p. 16). 

 

Com o incentivo do Art. 23 da LDB aliado a uma proposta pedagógica surge a escola 

ciclada, apoiada em teorias progressistas, no esforço de superação da concepção mecanicista 

do conhecimento e implementação da “concepção de conhecimento orientadora da ação 

pedagógica, situa-se nas perspectivas teóricas da visão dinâmica da realidade, entendendo o 

conhecimento como instrumento emancipador e elemento de construção da autonomia do ser 

humano” (AZEVEDO, 2007. p. 16). 

A escola organizada em ciclos requer uma readequação dos tempos e espaços dos que 

estão nela inseridos. Embora com viés progressista, a escola ciclada esteve atrelada à imagem 

de aprovação automática, progressiva sem necessidade de avaliação, o que, como comenta 

Arroyo (2007), torna difícil para os professores que se identificam com a cultura escolar pautada 

na seriação, classificação, na reprovação e retenção.  

Para além da escola organizada em ciclos, a ampliação do tempo escolar com a 

inclusão das crianças de seis anos no Ensino Fundamental (Plano Nacional de Educação - Lei 

nº 10.172/2001) é outo fator que altera a organização da escola. Com essa alteração, estima-se 

oferecer maior tempo e, consequentemente, mais oportunidades de aprendizagem aos alunos. 

Em contrapartida, essas mudanças vão impactar na prática dos educadores, seus saberes, seus 

tempos, suas escolhas de método de trabalho, pois em busca da escola de qualidade, se aponta 

para um profissional capaz de refletir sobre a sua prática e desenvolver seu trabalho de forma 

coletiva, facultando um novo perfil de professor, como anuncia Gatti. 

[...] a necessidade de novo perfil profissional para enfrentar os desafios de ensino e de 
aprendizagem agora e no futuro. Isso requer que os docentes adquiram maior 
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competência pedagógica, capacidade de trabalhar com os colegas e que seja dada às 
escolas maior responsabilidade com maior descentralização da gestão de seu pessoal. 
(GATTI, 2011. p. 16) 

  

Pautados nas diretrizes de acesso, permanência e de gestão democrática, os professores 

são responsabilizados pelo sucesso e insucesso da escola e, portanto, precisam desenvolver 

habilidades que lhe permitam realizar um trabalho pedagógico de qualidade, tendo uma postura 

de cooperação com seus pares e ampliando o leque de conhecimento sobre a sua profissão de 

forma a se tornar mais competente, em condições que não lhes dão garantias de sucesso. Neste 

cenário ambíguo e de contradições, o professor vai se profissionalizando.  

No próximo capítulo buscaremos alicerçar a pesquisa nos conceitos que estão 

relacionados à profissionalização do professor fazendo aproximações com a escola pública. 
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3 ALICERÇANDO  A PESQUISA: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, ALGUMAS 

DEFINIÇÕES 

Neste capítulo buscaremos algumas definições acerca do desenvolvimento 

profissional na carreira docente, visto que as alterações ocorridas na educação nos anos de 1990, 

para promover a inserção social dos educandos, leva a aproximação da escola e familiares 

atribuindo ao professor um caráter de pessoa da família. Ser transformados em tios e tias, afasta 

o docente do lugar de profissional e o coloca no papel de quem ajuda a família a educar. No 

entanto, de acordo com Freire (2009. p. 11): “Ensinar é profissão que envolve uma certa tarefa, 

certa militância, certa especificidade no seu cumprimento enquanto ser tia é viver uma relação 

de parentesco.” 

Se ensinar envolve militância, como essa, ela vai se constituindo em um espaço 

público? Como deixar de ser tios e tias para sermos profissionais da educação?  Como os 

professores se viam no processo de desenvolvimento na carreira do magistério? Como 

concebiam o conhecimento acerca de suas funções? Quais os fatores, internos ou externos a 

escola que incidem sobre o desenvolvimento dos professores? 

Morgado (2011), assinala que as mudanças ocorridas na profissão docente nas últimas 

décadas conduzem ao movimento de profissionalização, que visava apoiar não somente à 

formação inicial do professor, mas também a formação continuada. Esse movimento, 

denominado desenvolvimento profissional por Garcia (1999) e por Roldão (2017), se 

caracteriza como processo contínuo de formação e aprendizagem que se dá ao longo da carreira.  

Dada a complexidade e diversidade da formação humana, García (1999) apresenta o 

conceito de desenvolvimento profissional como “o conjunto de processos e estratégias que 

facilitam a reflexão dos professores sobre a sua prática, que contribui para que os professores 

gerem conhecimento prático, estratégico e sejam capazes de aprender com sua experiência” (p. 

144). 

Ao considerar a formação humana, Garcia (1999. p. 25), aponta que, o processo de 

profissionalização docente está atrelado ao conceito de desenvolvimento profissional dos 

professores como quem ensina, trazendo uma abordagem de desenvolvimento que dá uma 

conotação de crescimento, evolução, continuidade, que passa por fases que ele denomina como:  

• Fase Pré Treino: momento em que acumulamos experiências como aluno, experiências 

prévias; 
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• Fase de Formação Inicial: preparação formal em instituições específica para professores, 

para o exercício da profissão;  

• Fase de Iniciação: corresponde aos primeiros anos de exercício da docência, e 

• Fase de Formação Permanente: atividades organizadas pelas instituições ou pelos próprios 

professores que permitem o desenvolvimento profissional e aperfeiçoamento de seu ensino.  

 
Ao refletir sobre essas fases, o autor especifica que há um ciclo vital para a formação 

dos professores, apontando que a carreira do professor corresponde à idade biológica de acordo 

com o tempo de carreira do professor e quais anseios acompanham cada período. Nesta 

perspectiva, o autor faz referência a Huberman e Shapira (1986 apud GARCÍA, 1999) que 

indicam a necessidade de compreender a evolução das pessoas adultas, em particular dos 

professores, a partir de estudos que relacionam ciclo vital e idade cronológica dos professores 

e estas com as características pessoais e profissionais. Ele indica diferentes experiências, 

atitudes, percepções, expectativas, satisfações e frustrações, preocupações, relacionam-se com 

diferentes etapas na vida pessoal e profissional.  

Dessa forma, a profissionalização corresponde ao processo de transformação que a 

pessoa passa para se tornar profissional. Durante esse processo, o professor se tornará habilitado 

ao desenvolver competências profissionais que lhe ajude a entender suas atribuições, gerando 

mudança crescente de suas habilidades e capacidades mediadas por suas experiências. 

A formação inicial, como parte do processo de profissionalização, é o momento de 

reconhecimento da competência para exercer a profissão, é a primeira etapa da 

profissionalização, que terá seus desdobramentos ao longo da carreira docente. Roldão (2017), 

caracteriza essa fase como chave na formação do professor. Ao considerar o desenvolvimento 

profissional para além da formação inicial e formação continuada, atribuímos que há muito 

mais elementos vinculados ao processo de aquisição dos saberes da profissão que não são 

obtidos de maneira natural. O modo de ser do professor vai se configurando ao longo da carreira 

como um processo evolutivo, que embora aconteça no coletivo, é definido por momentos 

específicos, diferentes atitudes, sentimentos e empenho, como resultado das expectativas e 

experiências que vive ao desenvolver a prática educativa e das percepções que o professor 

desenvolve na relação com seus pares, aluno, sua prática e o sistema educativo (GONÇALVES, 

2009). 
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Roldão (2005), descreve a profissionalidade como conjunto de atributos, socialmente 

construídos, que permitem distinguir uma profissão de outros muitos tipos de atividades, 

igualmente relevantes e valiosas. Indica como fatores caracterizadores: 

• O reconhecimento social da especificidade da função associada à atividade desempenhada;   

• O saber específico indispensável ao desenvolvimento da atividade e sua natureza;   

• O controle sobre a atividade e a autonomia do seu exercício e   

• O pertencimento a um corpo coletivo que partilha, regula e defende, intramuros desse 

coletivo, quer o exercício da função e o acesso a ela, quer a definição do saber necessário, 

quer naturalmente o seu poder sobre a mesma que lhe advém essencialmente do 

reconhecimento de um saber que o legitima. 

 
Para Lüdke e Boing (2004), a profissionalidade docente está associada às 

instabilidades e ambiguidades que envolvem o trabalho em tempos neoliberais, que são 

caracterizadas por Garcia (1999) como a burocratização, proletarização, a feminização, 

sobretudo da educação infantil e ensino fundamental, e intensificação do trabalho. Os aspectos 

da profissionalidade geralmente vem colocado como uma evolução da ideia de qualificação e 

se caracteriza, segundo Imbernón (2002), pelo predomínio de um conhecimento objetivo. O 

autor sinaliza que esse é um caminho atravessado por crateras e areias movediças, configuradas 

por: 

[...] problemas próprios que surgem dentro de uma profissão tão massificada, a 
possibilidade de desvalorização das habilitações como consequência do aumento dos 
requisitos educativos, a posição histórica da docência como forma de trabalho próprio 
para mulheres, a resistência que oferecem os pais, os cidadãos e os políticos a 
reivindicação do controle profissional nas escolas, o fato da docência ter demorado a 
se incorporar a um campo infestado de trabalhos profissionalizados, a previa 
profissionalização dos administrativos das escolas e o excessivo poder da burocracia 
administrativa, a prolongada tradição de realizar reformas educacionais por meios 
burocráticos (...) e a diversidade de entornos em que se dá a formação dos professores.  
(Imbernón, 2002. p. 12)    

 

Imbernón (2002), Roldão (2007), Garcia (1999) e Contreras (1998) destacam a ideia 

de profissionalismo associada à autonomia para tomar decisões diante dos problemas práticos 

que envolvem a profissão, de forma que possam planejar, dirigir e selecionar atividades 

formativas que projetem sua imagem pessoal e sua vida profissional. No entanto, o debate da 

promoção de melhoria da qualidade da educação tem revelado a ação reguladora do Estado, no 
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movimento de reforma educacional, atribuindo ao professor o papel de peça-chave na 

viabilização das mudanças do processo educativo, como ressaltam Jacomini e Penna: 

A questão da qualidade do ensino, nos termos dessas reformas, passa pela melhoria 
das condições de trabalho docente e pelo desenvolvimento profissional do professor. 
Medidas foram tomadas nesse sentido, com destaque para a responsabilização do 
Estado, no que diz respeito às garantias de qualidade na formação e nas condições de 
trabalho dos professores. (2016. p. 183) 

 

Jacomini e Penna (2016) e Nóvoa (1991) salientam que o Estado, por meio das 

reformas educacionais, vai exigindo a profissionalização constituindo um plano de carreira que 

regulamenta o exercício do magistério quanto ao ingresso e salário: 

 Por meio da elaboração e da implantação de planos de carreira, tem sido assunto 
recorrente, principalmente, a partir da Constituição Federal BR de 1988 (CF/88) 
(1988). A valorização dos profissionais da educação, de acordo com o art. 206, inciso 
V da CF/88, deve contemplar os planos de carreira e o ingresso no magistério por 
meio de concurso público. A Emenda Constitucional BR n. 19/1998 (1998) apontou 
a necessidade de os planos garantirem piso salarial profissional. Leis 
infraconstitucionais especificaram esse preceito geral, com vistas a tornar obrigatórios 
planos de carreira para os profissionais da educação em todos os estados, municípios 
e no Distrito Federal. (JACOMINI e PENNA, 2016. p. 179) 

 

Com a regulação do Estado, os professores perdem o controle total de sua função que 

se reduz à aplicadores de programas e pacotes curriculares, tornando burocrático o fazer 

professor, não favorecendo a reflexão e a troca entre os pares. Jacomini e Penna (2016) e Giroux 

(1997), ressaltam que a vinculação da profissionalização à implantação de processos de controle 

externo sobre as ações dos professores, promovendo a valorização de ideologias instrumentais 

que valorizem uma abordagem tecnocrática na formação e nas ações de sala de aula, bem como 

a padronização do conhecimento escolar, evidenciam a precarização do trabalho docente, sua 

desvalorização política e social e a perda da autonomia.   

Garcia (1999) destaca a escola, o currículo e suas inovações como elementos 

constituintes do processo de desenvolvimento profissional do professor, portanto sua 

participação nos processos de implantação, alteração e inovação curricular estão ligados ao 

processo de autonomia do professor. A perda do controle do que se ensina, segundo Apple 

(1991), tem levado à racionalização técnica e a padronização do trabalho docente, sendo 

retirados o método e a avaliação das mãos do professor, passando ao sistema de avaliação o 

gerenciados das aprendizagens fundamentais que passam a ser baseadas na competência e 

testagem, deixando de lado a atividade que suscitam a auto reflexão. Ao perder o controle de 

parte do seu trabalho, consequentemente o professor perde a autonomia e a qualidade de seu 

trabalho. 
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As habilidades que os professores construíram ao longo de décadas de trabalho árduo 
estabelecendo objetivos curriculares relevantes, determinando conteúdos, planejando 
lições, estratégias instrucionais, individualizado a instrução com base num 
conhecimento íntimo dos desejos e necessidades do estudante, e assim por distante, 
são perdidas. (APPLE, 1991. p. 66) 

 

As alterações que acontecem na reestruturação do trabalho pedagógico, promove a 

uma transformação na organização escolar, que sem devidas adequações podem ocasionar a 

precarização das condições de trabalho do professor (Oliveira, 2004), pois se distancia do 

princípio da racionalidade apontada por Garcia (1999) que afirma a necessidade de que o 

desenvolvimento dos professores favoreça a capacidade de refletir sobre sua prática de forma 

que possa determinar as necessidades prioritárias.   

Para Contreras (2002), as condições de exercício nas instituições educativas podem 

ser consideradas como limitador da reflexão como capacidade crítica. O modelo de professor 

como intelectual crítico leva a necessidade de reformulação do conceito de autonomia, com 

vista a um profissional que tenha a sua ação pautada para além das questões instrumentais e 

técnicas, como indica Giroux.  

[...]uma forma de repensar e reestruturar a natureza da atividade docente é encarar os 
professores como intelectuais transformadores. A categoria de intelectual é útil de 
diversas maneiras. Primeiramente, ela oferece uma base teórica para examinar-se a 
atividade docente como forma trabalho intelectual, em contraste com sua definição 
em termos puramente instrumentais ou técnicos. Em segundo lugar, ela esclarece os 
tipos de condições ideológicas e práticas necessárias para que os professores 
funcionem como intelectuais. Em terceiro lugar, ela ajuda a esclarecer o papel que os 
professores desempenham na produção e legitimação de interesses políticos, 
econômicos e sociais variados através das pedagogias por eles endossadas e utilizadas. 
(GIROUX, 1997. p. 160) 

 

Ao estabelecer o modelo de professores como intelectuais críticos, Contreras (2002) 

propõe que deva haver compreensão dos fatores sociais e institucionais, assim como 

emancipação das formas de dominação que influenciam o pensamento. A ação nesses processos 

que não se produzem naturalmente, exige participação efetiva em experiências educativas, 

preocupando-se com a compreensão e a potencialização da ação educativa, enquanto busca a 

transformação, ou recondução, dos aspectos que ainda não se possuem, sejam pessoais, 

organizacionais ou sociais. Dessa forma, a autonomia pode ser entendida como um processo 

contínuo de descoberta e transformações das diferenças entre a prática cotidiana e as aspirações 

sociais e educativas, guiadas pelos valores de igualdade, justiça e democracia.  

Nesta direção a formação torna-se é um elemento importante para o processo de 

profissionalização docente. Para Garcia (1999. p. 23), a formação é entendida como conjunto 
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de procedimentos que visam a reflexão do professor sobre a sua própria prática com vista a 

mudança de forma a impactar a aprendizagem do aluno, originando conhecimento prático, 

estratégico, que possibilite o professor aprender com sua experiência, promovendo mudanças 

em suas crenças e atitudes. 

A formação continuada, na visão de Morgado (2011), é muito importante para a 

articulação do pensamento e a ação, para a atualização e reformulação da preparação dos 

professores, levantar questionamentos das práticas de ensino, identificar problemas e 

necessidades dos docentes e das escolas e desenvolver novas formas de relacionamento e novos 

modos de trabalho. Para Imbernón (2002), a formação deve ser centrada nos problemas da 

escola, possibilita uma discussão coletiva atribuindo ao grupo de professores um protagonismo 

e provocando a inovação coletiva e por conseguinte o desenvolvimento profissional. 

Maués (2003), faz a distinção da formação continuada como a formação que o 

professor terá em exercício e que não tem caráter complementar a formação inicial do professor, 

mas sim em possibilitar que ocorra a adaptação dos profissionais às exigências postas pelos 

governos, que apresentam a necessidade de uma atualização a esse novo mundo globalizado. 

Dessa maneira, a formação continuada contribui, em certa medida, para o aligeiramento da 

formação inicial, a qual daria conta de dar noções mais gerais cabendo a formação continuada 

todo o resto da formação, tendo em vista que a formação inicial não atenderia às demandas 

sociais.  

Existe uma corrente de gestores da educação que pensa a formação contínua também 
como uma forma de reparar as lacunas e as deficiências da formação inicial, colocando 
em xeque o valor desta e as instituições que as ministram. Dessa maneira a formação 
contínua viria contribuir, em certa medida, para o aligeiramento da formação inicial, 
tendo em vista que ela não atenderia às demandas sociais. Além disso, como as 
transformações em todos os domínios do conhecimento têm-se dado de forma 
acelerada, caberia à formação inicial apenas dar noções mais gerais, deixando todo o 
resto a cargo da formação contínua. (MAUES, 2003. p. 104) 

 

A formação inicial é alicerce para a construção dos conhecimentos a respeito da 

profissão e deve subsidiar o professor em diferentes áreas e contexto como indica Imbernón 

(2002, p. 66).  

A formação inicial deve dotar de uma bagagem sólida nos âmbitos cientifico, cultural, 
contextual psicopedagógico e pessoal que deve capacitar o futuro do professor ou 
professora a assumir a tarefa educativa em toda sua complexidade, atuando 
reflexivamente com flexibilidade e o rigor necessário, isto é, apoiando as suas ações 
em uma fundamentação válida para evitar cair no paradoxo de ensinar a não ensinar. 
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No que tange à formação permanente do professor experiente, o autor desenvolve a 

ideia de que o conhecimento profissional, inserido em e um contexto específico, se transforma 

em conhecimento experimental por meio da prática. Para ele há necessidade de colaboração 

para a construção do desenvolvimento profissional coletivo que ofereça processos relativos à 

metodologia de participação, observação, estratégia, comunicação, tomada de decisões, entre 

outros.  

Para Imbernón (2002) a formação possibilita criar espaços de participação, de 

desenvolvimento da reflexão coletiva como processo para regular ações e tomar decisões acerca 

do ensino e formação para que as pessoas possam aprender e conviver mesmo em situações de 

mudanças e incertezas. Aponta que as especificidades da profissão docente estão centradas no 

conhecimento pedagógico que é constituído e reconstituído durante a vida profissional do 

professor, em sua relação com a teoria e a prática e em um processo dinâmico. Sustenta a 

necessidade de um desenvolvimento profissional baseado na formação coletiva objetivando 

atender a função educativa de propor valores morais, éticos e ideológicos e desenvolver a 

competência profissional.  

Imbernón (2002) e Garcia (1999), salientam que a formação centrada na escola 

apresenta um caráter evolutivo, de desenvolvimento, potencializando a ação reflexiva, continua 

e de participação coletiva com padrão colaborativo entre os professores, tendo em vista o 

desenvolvimento progressivo para a melhoria, em um processo de reconstrução da cultura 

escolar. 

Podemos dizer que o desenvolvimento profissional docente é um processo que se inicia 

com formação inicial e continua com a formação continuada, contudo há outros fatores que 

incidem no processo de profissionalização do professor. A legislação que regula a profissão, a 

estrutura escolar, o grupo de professores, a comunidade em que a instituição está inserida, os 

problemas sociais, econômicos e políticos são fatores que irão interferir neste processo.  

Constituir-se enquanto profissional autônomo é algo a ser perseguido. É preciso 

promover momentos em que os professores possam compartilhar suas impressões e certezas 

acerca dos problemas que envolvem a comunidade escolar e coletivamente busque alternativas 

para solução de modo que haja mudanças no seu modo de ser professor, em um movimento 

dinâmico de ampliação de conhecimento profissional. 
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4 OS CAMINHOS DA PESQUISA: PERCURSO METODOLÓGICO 

Neste capítulo apresentaremos o caminho metodológico percorrido na pesquisa, o 

desenvolvimento mediante aos critérios e escolhas no que diz respeito aos instrumentos de 

investigação e coleta de dados, bem como o ambiente e sujeitos, elementos que compõem o 

universo da pesquisa, seguido pela análise dos dados que emergiram face ao discurso dos 

professores. 

 

4.1 Apresentação da pesquisa 

O primeiro passo da pesquisa se deu por meio da pesquisa documental que viabilizou 

ampla revisão bibliográfica, permitindo aprofundar conhecimentos da temática, por meio de 

textos impressos e textos acessados virtualmente em sites e portais.  Essa ação foi necessária 

para que pudéssemos compor com a pesquisa de campo e os sujeitos relacionados.  

 Sá e Silva (2009) e Godoy (1995), consideram a pesquisa documental como uma ideia 

mais ampla, que ultrapassa o texto escrito, chegando ao uso de fotos, vídeos, filmes, pôsteres e 

apontam o documento como uma fonte rica de dados. Para Sá e Silva (2009. p. 2): 

O uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A riqueza de 
informações que deles podemos extrair e resgatar justifica o seu uso em várias áreas 
das Ciências Humanas e Sociais porque possibilita ampliar o entendimento de objetos 
cuja compreensão necessita de contextualização histórica e sociocultural. 

 

Na visão de Sá e Silva (2009. p. 5), trata- se de “uma modalidade de estudo e análise 

de documentos de domínio científico tais como livros, periódicos, enciclopédias, ensaios 

críticos, dicionários e artigos científicos.” 

À definição da natureza, método, técnicas e instrumentos mais apropriados à proposta 

desta pesquisa foram consultados os autores: Minayo e Sanches (1993), Bogdan e Biklen 

(1994), Godoy (1995), Chizzotti (2003), Moroz (2006) e Goodson (2007).  

A partir das concepções apontadas pelos autores optamos por uma pesquisa de 

natureza qualitativa, dada a relação que poderá estabelecer-se entre o pesquisador e os sujeitos 

da pesquisa. Godoy (1995), Bogdan e Biklen (1994) e Chizzotti (2003. p. 221) apontam a 

abordagem qualitativa como exercício de pesquisa flexível que permite ao investigador o uso 

da imaginação e criatividade para explorar novos enfoques do tema, possibilitando, a 
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compreensão do sujeito fundamentado em seu ponto de vista, estabelecendo uma espécie de 

diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos, através de uma atenção sensível às 

pessoas, fatos e locais que se constituem objetos de pesquisa.  

A vista de perseguir o propósito da pesquisa, para a abordagem dos sujeitos da 

pesquisa foi utilizada a técnica de entrevista presencial e gravada. Como instrumento de 

pesquisa, Moroz (2006) e Lüdke (1986) ressaltam a entrevista como oportunidade de 

estabelecer uma relação pessoal entre o pesquisador e o sujeito, o que facilita o esclarecimento 

de pontos que possam ficar nebulosos.    

Uma entrevista bem-feita pode permitir o tratamento de assuntos de natureza 
estreitamente pessoal e intima, assim como temas de natureza complexa e de 
escolhas nitidamente individuais. Pode permitir o aprofundamento de pontos 
levantados por outras técnicas de coleta de alcance mais superficial, como o 
questionário (LÜDKE, 1986. p. 34). 

 

O uso da entrevista semiestruturadas nos pareceu ser o instrumento mais adequado 

para realizar a pesquisa de campo pois, segundo Triviños (1987), a entrevista semiestruturada 

permite, a partir de questionamentos básicos apoiados em teorias e hipóteses que interessam a 

pesquisa, que os professores entrevistados façam considerações participando da composição do 

conteúdo da pesquisa.  

Fez-se necessário a construção de um roteiro de entrevista, que segundo Gil (2008) 

deve conter questões elaboradas de forma a permitir a leitura do entrevistador e o entendimento 

do entrevistado, organizadas de forma a evitar o constrangimento e manter o interesse do 

entrevistado. Sendo assim, para a coleta de dados foi organizado um grupo de perguntas 

constituintes da entrevista, agrupadas da seguinte forma: 

Perguntas para entrevista com professores com foco na carreira: 

1. Qual é o tempo de atuação no magistério? E na Rede Municipal de Ensino de Santo 
André? 

2. Qual foi a porta de entrada para você trabalhar na rede de Santo André? 
3. Fazendo uma avaliação do seu percurso profissional, quais seriam os maiores desafios 

que você vê na docência? 
4. Acumula cargo com outra rede ou mesmo na própria rede? 
5. Como você definiria a escola em Santo André? 
6. Pensando em sua carreira, como você vê o plano de carreira da Rede Municipal de 

Santo André? Ele te impulsiona a buscar mais conhecimento? 
Perguntas para entrevista com professores com foco na formação: 

7. Como foi a sua formação inicial? 
8. Você acredita que a função docente precisa de formação continuada? 
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Perguntas para entrevista com professores com foco nas políticas educacionais: 

9. Quais fatores você atribuiria para a não aprendizagem das crianças? 
10. Quais os critérios que você utiliza para a escolha dos conteúdos/projetos a serem 

trabalhados na sala de aula? 
11. Você acha que há necessidade de um currículo único na cidade? Por quê? 
12. Durante sua trajetória na Rede Municipal de Ensino de Santo André como foi 

selecionado e organizado o currículo das séries iniciais do ensino fundamental? 
13. Momentos coletivos, seja no âmbito da escola ou de secretaria, são importantes para 

fomentar discussões sobre a escola, sobretudo sobre o currículo? Em que medida 
essas discussões acontecem? 

Perguntas para entrevista com professores com foco na história de vida 

14. O que te levou a escolher ser professor? 
15. No início de carreira, quais foram as suas maiores dificuldades? 
16. Em que medida a Secretaria de Educação tem colaborado para que você possa 

desempenhar a função de professor? 
17. Você acredita que as condições socioeconômicas dos alunos são determinantes em 

sua aprendizagem? 
18. Você acredita que a relação escola comunidade colabora com o seu desempenho na 

profissão? Por quê?  
Quadro 1: Perguntas para entrevista com os professores. 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

Os dados empíricos coletados a partir das entrevistas realizadas, bem como 

informações adquiridas por meio de documentos da própria escola e do município serão aqui 

apresentadas a partir da análise do discurso, a fim de ouvir o sujeito do seu lugar de fala, pois 

segundo Brandão (2004. p. 11): 

A linguagem enquanto discurso não constitui um universo de signos que seve apenas 
como instrumento de comunicação e de suporte de pensamento; a linguagem enquanto 
discurso é interação e um modo de produção social; ela não é neutra, inocente e nem 
natural, por isso é lugar privilegiado de manifestação ideológica. 

 

De acordo com Orlandi (1999), na análise do discurso procura-se compreender a 

língua na percepção do trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, como parte do homem 

e da sua história.  A análise do discurso concebe a linguagem como mediação entre o homem e 

a realidade natural e social. Essa mediação, que é o discurso, torna possível tanto a permanência 

e a continuidade, quanto o deslocamento e a transformação do homem e da realidade em que 

ele vive. 

A chegada à escola se deu, primeiramente, através do contato com a diretora na 

unidade escolar e posteriormente, de posse da autorização formal emitida pela Secretaria de 

Educação, foi realizado o convite aos profissionais. O propósito das entrevistas foi de 

oportunizar que os professores expressem suas ideias, perspectivas e inquietações sobre o tema. 
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Para tanto, o procedimento de escolha dos participantes da entrevista foi definido a partir do 

diálogo com a diretora, considerando as características de cada professor, seu tempo de 

experiência no magistério e sua participação nos processos de formação continuada. 

Procuramos selecionar professores que se enquadrassem nas características descritas e 

demonstrassem interesse e abertura para o diálogo que seria estabelecido por meio das 

entrevistas pessoais e gravadas. Para tanto, foram convidadas três professoras dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental.  

As entrevistas aconteceram em uma das salas de aula, com data e horário previamente 

estabelecidos, mediante a autorização por escrito da diretora da instituição e dos sujeitos de 

pesquisa, através do Termo de Livre Consentimento, em duas vias originais, uma reservada 

para o entrevistado e outra para a pesquisadora, sendo esclarecido os objetivos da pesquisa, o 

destino das informações coletadas, as abordagens metodológicas e os benefícios da pesquisa e 

que as informações coletadas não serão utilizadas em prejuízo das pessoas e/ ou comunidades 

e posteriormente os sujeitos da pesquisa poderão ter acesso aos resultados, visto que serão 

doadas duas cópias, uma para a escola e outra para o Centro de Formação de Professores do 

município. Vale firmar que as entrevistas foram efetuadas mediante a regularização dos Termos 

de consentimento e a aprovação do projeto de pesquisa (Projeto CEP/UNIFESP- 0637/2019), 

pelo Comitê de ética em pesquisa da UNIFESP, em 22 de agosto de 2019, sob o Parecer nº 

3.525.508 e assegura a manutenção do sigilo os nomes dos participantes da pesquisa que foram 

trocados por nomes fictícios. 

Como as entrevistas ocorreram no 3º trimestre do ano letivo foi necessário remarcar, 

por duas vezes, dado ao calendário de reunião e eventos da escola, como Dia das Crianças, Dia 

dos Professores, reunião de conselho de ciclo e, por fim, realizamos as entrevistas no início do 

mês de dezembro, quando as atividades com os alunos já estavam minimizadas. As entrevistas 

aconteceram em dois dias, em horário de reunião pedagógica. Durante as entrevistas houve 

algumas interrupções de funcionários que não sabiam o que estava acontecendo, mas isso não 

atrapalhou o processo pois os professores retomavam o raciocino e completavam as respostas. 

Durante o processo de transcrição das respostas dadas pelos professores, observou-se 

o uso de cacoete de linguagem, então por vezes esses cacoetes foram suprimidos para que 

pudéssemos ter uma resposta mais nítida, ajudando na análise e compreensão. 

A pesquisa qualitativa, segundo André (1983) está a serviço de compreender as 

relações entre os indivíduos capturando diferentes significados das experiências vividas no 
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ambiente escolar (p. 66). Para a análise dos dados qualitativos foi necessário primeiramente 

organizar o material, resultado das entrevistas realizadas, fazendo a discrição das falas dos 

atores.  
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

A pesquisa ocorreu no município de Santo André, que se situa na região do ABC 

Paulista e tem seus limites com os municípios de São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, 

Mauá, São Paulo, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, conforme é possível visualizar na figura 

do mapa a seguir. 

 
Figura 1: Mapa de Santo André e seus limites 

Fonte: Google Maps8 

 

De acordo com Armelini (2008. p. 9), na história da Cidade de Santo André houve um 

tempo em que fora chamada de polo industrial, isso devido à chegada de muitas indústrias 

“ligadas ao ramo têxtil, de móveis, de componentes automobilísticos e de metalúrgicas dentre 

outras, nos mais diversos segmentos”. Contudo, complementa a autora que “a partir de meados 

da década de 80, alguns fatores comprometeram o desenvolvimento e a permanência das 

indústrias na região” (p. 10).  

Na mesma época, segundo Armelini (2008. p. 10), surgiram as manifestações sindicais 

em defesa dos trabalhadores, que teve como desdobramentos a elevação do custo da mão de 

obra, comprometendo a produção com paralisações e greves. O desemprego foi inevitável. 

A transferência de várias empresas para outras cidades e o fechamento de fábricas fez 
com que o nível de emprego industrial em Santo André retrocedesse aos existentes 
nos anos 50. Convém ressaltar que em 1960 Santo André já era o município paulista 
que mais empregava na indústria de transformação depois da Capital (FERREIRA, 
2013. p. 10). 

 
8 Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/place/Santo+Andr%C3%A9,+SP/@-23.710413,-46.56293 

68,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce4278871d7eef:0x9eaaca862adb4ede!8m2!3d-23.6742228!4d-
46.5436 003> Acesso: 20 de Abril de 2020. 
 

https://www.google.com.br/maps/place/Santo+Andr%C3%A9,+SP/@-23.710413,-46.56293%2068,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce4278871d7eef:0x9eaaca862adb4ede!8m2!3d-23.6742228!4d-46.5436%20003
https://www.google.com.br/maps/place/Santo+Andr%C3%A9,+SP/@-23.710413,-46.56293%2068,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce4278871d7eef:0x9eaaca862adb4ede!8m2!3d-23.6742228!4d-46.5436%20003
https://www.google.com.br/maps/place/Santo+Andr%C3%A9,+SP/@-23.710413,-46.56293%2068,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce4278871d7eef:0x9eaaca862adb4ede!8m2!3d-23.6742228!4d-46.5436%20003
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Com o aumento do desemprego, há também o aumento de construção de moradias nos 

limites dos municípios, demandando oferta de educação escolar para esses moradores, 

configurando um grande desafio como sinaliza Lopes (2008).  

O desafio na atualidade é conseguir que em cada um desses espaços, territórios ou 
cenários urbanos que estão se configurando, todas as crianças possam receber 
educação. Qualquer que seja o modo como esses fatores se entrelacem, nossas 
sociedades devem poder garantir, aos que moram nessas realidades, o acesso a uma 
educação de qualidade. (LOPES, 2008. p. 328) 
 

A promoção de uma educação de qualidade tem e vista a formação continuada do 

professor e ao fazer o levantamento do percurso histórico da formação continuada, foi possível 

observar que nos períodos de gestão político administrativa da cidade são determinantes das 

condições de ampliação do conhecimento que o professor tem acerca da profissão docente. Para 

realizar esse levantamento, foi necessário buscar em dissertações escritas por professores da 

rede municipal de ensino de Santo André, o histórico das formações, visto que não conseguimos 

nenhum documento oficial com esses relatos. 

Sendo assim, apuramos que de 1989 a 1992 ocorre o ingresso dos profissionais do 

primeiro concurso público para professores, que, a partir de então, ganham o caráter estatutário, 

já anteriormente eram contratados em regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por 

indicação. Acontece também a regulamentação das funções gratificadas e a criação do cargo de 

Assistente Pedagógico (AP). Neste período acontece a implementação do Documento Subsídios 

para o Desenvolvimento na área de Linguagem, Pensamento Lógico Matemático, Estudos 

Sociais com crianças de 4 a 6 anos.  

No período de 1993 a 1996 há a implantação de uma nova proposta pedagógica: 

Conteúdos Anuais de Linguagem, com foco nas noções a serem desenvolvidas nos diferentes 

níveis de escolaridade, criação do material, “Brincando com traços, linhas e letras e organização 

do Encontro da Educação Pré-escolar”. Ainda há implantação de jogos de xadrez com o ensino 

das regras. A concepção formativa instaurada neste período estava pautada no treinamento do 

professor.  

Giroux (1997) e Apple (1991), fazem a crítica à formação com ideologias tecnicista 

que reduzem a autonomia do professor. Dessa maneira, corroboram com Imbernón (2002) e 

Diniz (2015), que indicam a superação do ensino baseado na técnica, buscando de maior 

interação com seus pares e comunidade. Sendo assim, esses autores defendem a ideia de uma 
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formação que promova a autonomia do professor e em contrapartida atenda os anseios da nova 

forma de educar, fato que requer uma redefinição das ações do professor.  

No período de 1997 a 2000 é apresentado o projeto Cidade Futuro que traz como 

diretriz para a educação a democratização do acesso e permanência, a qualidade social da 

educação e gestão democrática. Em 1998, inicia o atendimento do Ensino Fundamental I (1º ao 

5º ano). Abandonando uma estrutura de funcionamento com tradição focada na educação 

infantil, em contraposição à proposta tecnicista já instaurada, a rede de ensino do município de 

Santo André faz uso da formação continuada como estratégia de diferenciação pedagógica 

numa perspectiva de continuidade educativa, visto que passaria a ter pelo menos duas 

modalidades de ensino em um mesmo prédio. 

De 2001 a 2005 houve a inauguração do Centro de Formação de Professores, 

elaboração do documento base para a construção do PPP na Rede Municipal de Ensino de Santo 

André, que aponta a formação em horário de serviço pautada na reflexão sobre a prática. 

Na gestão de 2006 a 2010 a Secretaria de Educação ofereceu cursos de graduação e 

pós graduação em parcerias com a Universidade de São Paulo (USP) e o Centro Universitário 

Fundação Santo André. Neste período o Instituto Paradigma trouxe formação aos professores 

sobre as diferentes deficiências e Instituto Avisa Lá ofereceu formação quanto a cultura africana 

em atendimento à Lei nº 10639/03 com o projeto “A Cor da Cultura.”  

Essas formações ocorreram em horário de trabalho, o que levou à contratação 

professoras com a função de Professor de Apoio a Formação (PAF)9, para consolidar esse 

projeto de formação. A princípio as PAFs tiveram uma formação intensiva de duas semanas 

para entender um pouco do trabalho e do funcionamento da rede, conhecer os estabelecimentos 

de ensino da cidade, visto que não teriam uma unidade fixa de trabalho, como aponta uma das 

professoras entrevistadas10: “Não foi como as outras professoras. Eu ia para a sala e a 

professora ia para as formações. Antes de ir para as escolas as PAFs também tivera 

formação”. 

O movimento de democratização, inclusão e ampliação de atendimento, alinhado às 

preocupações com a gestão, avaliação e acompanhamento da qualidade de ensino na educação 

brasileira, resultado das discussões dos governos e organismos multilaterais como apontam 

 
9 Rodrigues (2010, p.56) 
10 Professora Felicidade 
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Nóvoa (1999) e Maués (2003), colaboram para uma grande restruturação da rede de ensino de 

Santo André.  

A administração escolar até então regida por um diretor, um Professor de Apoio ao 

Diretor (PAD) e um auxiliar administrativo foi alterada pelo projeto de lei de 200611 e passa a 

ser composta pelo diretor, um vice diretor, o auxiliar administrativo e o secretario escola.  

O Assistente Pedagógico que tinha como função organizar o trabalho pedagógico de 

mais de uma escola passa a ser exclusivo de uma unidade escolar e ganha o status de articulador 

das ações da Secretaria de Educação, professor e comunidade. Seu foco de trabalho abrange 

acompanhar os momentos coletivos da escola como parceiro mais experientes, pois seria 

responsável pela formação continuada na escola. Outra incumbência é orientar e acompanhar o 

planejamento dos professores e o rendimento dos alunos.  

Uma nova qualidade de ensino só poderá consolidar-se a partir de um programa de 
formação permanente em que todos os educadores participem do processo de ação- 
reflexão-ação, partindo da discussão da sua prática, expressando seus pressupostos 
teóricos, aprofundando fundamentos e reconstruindo as ações em sala de aula. 
(SANTO ANDRÉ, 1997. p. 23) 

 

O papel do AP vai se modificando à medida que vai se tornando articulador das ações 

formativas na busca da qualidade da educação. A indicação da LDB – Lei nº 9394/96 que prevê 

mudanças significativas na formação do professor, vai se consolidando diante da nova proposta 

de formação permanente dos professores.  

Neste período são organizadas as Câmaras de discussões envolvendo diretores, APs e 

professores mediados pelo coordenador de setor12. O Fórum Temático: Círculos de Debates que 

deu origem ao documento: Ressignificação das Práticas Pedagógicas e Transformações nos 

Tempos e Espaços Escolares. São contratados pela SE assessores que trazem para o cenário 

municipal a discussão das Linguagens Geradoras na seleção e articulação dos conteúdos e o 

programa do MEC para professores alfabetizadores, o PROFA (Programa de Formação de 

Professores Alfabetizadores), que na rede de Santo André vai receber o nome de “Ação 

Escrita”. O programa de formação Ação Escrita se estrutura da seguinte forma: assessores 

formam os APs que multiplicam aos professores.   

 
11 Projeto de Lei nº 36 de 31/07/2006- Lei nº 8887 de 10 de novembro de 2006 
12 Coordenador de Setor – profissional responsável pela supervisão das escolas municipais e particulares do 
município.  
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Com a finalidade de ampliar repertório teórico e prático do responsável pela 

coordenação do trabalho pedagógico, os assistentes pedagógicos tinham encontros semanais 

com os assessores para lidar com temas peculiares à coordenação pedagógica e dos conteúdos 

do curso do programa Ação Escrita. Nesse formato os assistentes pedagógicos se tornam 

multiplicadores em dois momentos formativos: nas reuniões pedagógicas e nos grupos de 

formação. 

O curso é oferecido para os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

sendo organizado em 200h, com encontros semanais, sendo que na sua primeira versão os 

professores tinham incentivo monetário para participar.  

Embora aprovada por parte dos professores, o modelo de formação promovido pela 

SE na gestão de 1993 a 2010 numa abordagem reflexiva do professor, passa por processo de 

reformulação, com uma nova equipe na SE e a proposta curricular é oferecida através do projeto 

Formadores do Saber, que em parceria com o FSA propõe a construção colaborativa do material 

com apropriação das tecnologias de informação e comunicação atrelando a formação dos 

professores na modalidade EAD.  

Ao retomar parte da história da rede de ensino municipal de Santo André e observar 

como se deu os processos formativos nos levou a selecionar a unidade escolar, EMEIEF Cidade 

Takasaki como local de pesquisa. A escola fica próxima à Avenida dos Estados13, divisa com a 

cidade de Mauá, onde está instalada antiga Petroquímica, hoje denominada de Braskem, 

empresa que emprega moradores do bairro e oferece atividades físicas14 complementares à 

escola.  

Outro fator é a característica da comunidade do entorno, que passou por mudanças 

devido a construção de um condomínio próximo à escola, alterando também, segundo os 

professores, as características da unidade escolar, de modo que as queixas referentes à 

(in)disciplina dos alunos se tornaram frequentes. 

O prédio comporta sete salas de aula, um refeitório, sala dos professores e ambientes 

como sala de leitura, um laboratório de informática e uma sala multiuso utilizada para 

atividades extraclasse, além de uma quadra, dois parques e um pequeno pátio.   

 

 
13 A Avenida dos Estados é uma via que liga as cidades de Mauá, Santo André e São Caetano do Sul à cidade de 
São Paulo. 

14 Site de Notícias ABC. Disponível em:www.abcdoabc.com.br. Acesso em: 05/02/2019. 
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Figura 1: EMEIEF Cidade Takasaki 
Fonte: PPP EMEIEF Cidade Takasaki 

 

Em frente ao prédio da escola há um extenso terreno que recentemente passou por 

processo de urbanização com a construção, por parte do governo, de um condomínio. Foram 

alocadas neste condomínio aproximadamente 830 famílias advindas de comunidades em 

diferentes pontos da cidade. 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 
Figura 2: Moradia dos alunos 

Fonte: PPP EMEIEF Cidade Takasaki 
 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Figura 3: Moradia dos alunos 
Fonte:  PPP EMEIEF Cidade Takasaki 

 

Figura 5: Moradia dos alunos 
Fonte:  PPP EMEIEF Cidade Takasaki 
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A escola atende as modalidades da Educação Infantil e Ensino Fundamental I em dois 

períodos, manhã e tarde. Segundo o PPP (2019) da EMEIEF Cidade Takasaki, 70% dos alunos 

que frequentam a unidade escolar nasceram no município, sendo 30% oriundos de outras 

cidades do estado de São Paulo e outros estados do país. Quanto à origem dos pais, 80% das 

mães são da região sudeste do país, enquanto os pais, 48% são da região sudeste e 45% da 

região nordeste, o que caracteriza que os núcleos familiares dessa comunidade se constituíram 

na região sudeste. Isso nos leva a observar que tem diminuído o número de alunos migrantes 

da região norte e nordeste, muito comum em anos anteriores. 

Quanto ao trabalho, 58% das mães trabalham fora de casa e 80% dos pais exercem 

função remunerada. A renda familiar é composta, em média, por 1 a 3 salários-mínimos, fato 

que leva 49% das famílias a participar de programas sociais como Bolsa Família e coloca a 

escola em lugar potencial para receber programas como “Mais Saber” 15. 

O primeiro contato com a escola se deu via pesquisadora e diretora que orientou a 

pesquisadora a pedir autorização no departamento de educação da prefeitura. Após 

encaminhado pedido de autorização para realizar a pesquisa e recebida a sinalização positiva, 

retornamos à escola uma reunião pedagógica e fizemos uma breve explanação da intenção de 

pesquisa. A princípio não houve adesão, sendo necessário a intervenção da diretora, dizendo da 

importância da pesquisa para a educação. Após a fala da diretora o grupo indicou os professores 

que aceitaram participar da pesquisa. 

As entrevistas foram realizadas individualmente, em três momentos distintos. No 

início das entrevistas foi possível perceber o nervosismo dos professores, mas ao decorrer do 

tempo ficaram mais à vontade. Como já dito, as entrevistas foram gravadas e posteriormente 

transcritas.  

Durante a análise dos dados faz-se necessário observar três tipos de obstáculos. O 

“primeiro obstáculo” é evitar a euforia pela sensação de que os dados estão diante dos olhos, 

dada a familiaridade do pesquisador com o campo de pesquisa ou mesmo o local onde a 

pesquisa foi realizada, pois podem levar à perda de dados significativos para responder o 

questionamento inicial. O “segundo obstáculo” nos remete ao cuidado que precisamos ter em 

distanciar o procedimento em si dos dados coletados, procurando fazer uma análise 

 
15 O programa Mais Saber, que substitui o programa “Mais Educação”, visa ampliar para mais duas horas a 
permanência diária na escola, com a finalidade de garantir melhorias na aprendizagem desenvolvendo atividades 
extracurriculares como teatro, dança, jardinagem, entre outras. São disponibilizadas 200 vagas, distribuídas em 
dois períodos. 
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argumentativa a respeito dos dados que surgem na pesquisa. O “terceiro obstáculo” ocorre 

quando a apropriação teórica do pesquisador parece não dar conta das conclusões tiradas pela 

análise dos seus dados. Pode ocorrer de ser necessário aumentar o leque teórico após a análise 

dos dados (MINAYO, 2002. p. 68). 

Considerou-se o método hermenêutico-dialético, tendo em vista compreender a fala 

dos atores dentro de um contexto histórico. Minayo (2002. p. 77), esclarece que nesse método 

a fala dos atores sociais é situada em seu contexto para melhor ser compreendida. Essa 

compreensão tem como ponto de partida o interior da fala. E como “ponto de chegada, o campo 

da especificidade histórica e totalizante que produz a fala”. A metodologia está associada, 

primeiramente, a dinâmica e precisão quanto a coleta de dados e em segundo ao 

aprofundamento da análise dos dados com base no referencial teórico.  

Para a análise dos dados foi utilizada a técnica de triangulação como procedimento. A 

técnica prevê dois momentos distintos que se articulam dialeticamente, o que favorece a 

percepção total do objeto de estudo e a aproximação entre os aspectos teóricos e empíricos, 

responsável em imprimir o caráter de cientificidade ao estudo.  

O primeiro momento diz respeito à preparação dos dados empíricos coletados, 
mediante diversos procedimentos a serem adotados. Esses procedimentos são 
representados por etapas sumárias que visam à organização e o tratamento das 
narrativas. O segundo momento se refere à análise propriamente dita que implica na 
necessidade de se refletir sobre: primeiro, a percepção que os sujeitos constroem sobre 
determinada realidade; segundo, sobre os processos que atravessam as relações 
estabelecidas no interior dessa estrutura e, para isso, a recorrências aos autores que se 
debruçam sobre tais processos e sobre a temática trabalhada na pesquisa é 
imprescindível; e terceiro, sobre as estruturas que permeiam a vida em sociedade. 
(MINAYO, 2010) 

 

Sendo assim, essa pesquisa se estrutura da seguinte forma:  

Quadro 1 – Organização da análise da pesquisa 

Ordenação dos dados  neste momento mapeamos todos os dados 
obtidos durante o trabalho de campo 
realizando a transcrição das gravações da 
entrevista e releitura do material.  
 

Classificação dos dados após realizada a transcrição da entrevista, 

com base numa fundamentação teórica, 

procuramos identificar os pontos relevantes 
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dos dados coletados. Com base no que é 

relevante elaboramos as categorias 

especificas relacionadas a seguir 

Análise final momento em que estabelecemos articulação 

entre os dados e o referencial teórico com 

vistas ao questionamento e os objetivos da 

pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A fim de organizar os dados coletados para a análise, procuramos nas respostas dos 

professores similaridades e diferenças.  procurando estruturá-las em categorias. Os dados 

coletados serão explanados nas seguintes categorias de análise: 

• Categoria 1 – Os aspectos da profissionalização na rede de ensino de Santo André: Nesta 

categoria procuramos retratar as condições de trabalho do professor na promoção da 

profissionalização. Para tanto, buscamos em Lüdke e Boing (2004), Saviani (2209), Roldão 

(2017), Jacomini e Penna (2016) a vinculação da condição dos professores de Santo André 

como profissionais.  

• Categoria 2 – As impressões as reformas educacionais no trabalho do professor: 

Fizemos levantamento das ações para a implementação do currículo e seus desdobramentos 

no trabalho do professor. Nesta etapa houve explanação dos processos de formativos vividos 

pelos professores em articulação com os autores: Contreras (2002); Diniz (2015) e Libâneo 

(2016).  

• Categoria 3 – O cotidiano formativo do professor: Na terceira categoria, buscamos no 

discurso do professor retratar o papel da formação continuada na implementação das 

reformas curriculares na escola, buscando correlação com o desenvolvimento profissional 

do professor, como aguçam Garcia (1999), Nóvoa (1999), Imbernón (2002) e Diniz (2009). 

Para melhor compreensão e análise dos dados, na próxima seção faremos a 

apresentação das informações, bem como a análise das respostas dos professores. 
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5.1.  O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL A PARTIR DA PERCEPÇÃO DOS 

PROFESSORES 

A revisão literária e releitura de outros estudiosos se configura como uma etapa de 

extrema importância neste processo, pois promove reflexão contínua sobre a temática 

pesquisada, evidenciando aspectos e concepções diferenciadas, promovendo um diálogo entre 

os autores de diferentes épocas, beneficiando o aprofundamento sobre o assunto pesquisado. 

Minayo e Sanches (1993. p. 247), apontam a pesquisa como “atividade básica da Ciência na 

sua indagação e construção da realidade [...]”, sendo o conhecimento científico uma demanda 

constante da articulação entre a teoria e a prática, tendo o método como fio condutor e com 

dupla função: fundamentar e instrumentalizar.  

Com o objetivo de situar sobre as pesquisas produzidas e buscar informações que nos 

auxiliassem com a presente pesquisa, buscamos rastrear as produções acadêmicas, produzidas 

entre os anos 2000 e 2017, com as quais fosse possível estabelecer num diálogo com o objeto 

de estudo dessa pesquisa. Recorremos então, aos bancos de teses e dissertações da CAPES e da 

Biblioteca Digital Brasileira.  

Iniciamos a busca com as palavras “desenvolvimento profissional”, “currículo”, 

“professores dos anos iniciais”. Na busca inicial surgiram mais de 100.000 produções 

cientificas. Como não daríamos conta de olhar para tantas produções optamos em selecionar os 

100 primeiros trabalhos que surgiram na busca.  

Após seleção dos títulos, observamos as palavras-chaves a fim de realizar 

aproximações com a pesquisa. Dentre elas destacamos as palavras: Formação Inicial e 

Continuada; Políticas Educacionais; Currículo; Reorientação Curricular; Desenvolvimento 

Profissional; Educação Inclusiva; e Ideb. 

 Ainda como parte desse início de pesquisa realizamos a leitura dos resumos dos 

trabalhos com a finalidade de entender melhor o debate instaurado. Pode-se observar que os 

pesquisadores vêm buscando entender a profissão docente pelo viés da formação, sobretudo da 

formação continuada. Foi possível elencar, a partir da leitura os seguintes debates:  

• Professores egressos da Pedagogia e sua prática;  

• A prática do professor sob a ótica do coordenador pedagógico e ou do gestor/ diretor;  

• Formação continuada como garantia da qualidade do ensino, alfabetização cientifica,  

• Formação dos professores no PNAIC (Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa) e  
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• Gestão dos currículos, o ensino e a aprendizagem da matemática na series iniciais do ensino 

fundamental.  

 

Podemos destacar algumas questões observadas. Primeiro que  a formação continuada 

do professor dos anos iniciais é objeto de estudo de muitos pesquisadores, o que nos leva a 

inferir que formação inicial não assegura o exercício da profissão, havendo a necessidade de 

continuidade formativa que possibilite a ampliação dos conhecimentos do professor, como 

aponta Diniz (2015),  

Tais pesquisas mostram que os programas de “formação inicial” e, mais 
especificamente, os estágios e as práticas de ensino não são capazes de mudar 
concepções prévias dos alunos, futuros professores, sobre ensino-aprendizagem e 
muito menos as suas práticas pedagógicas (DINIZ, 2015. p. 146). 

 

Em consequência, a formação continuada, como aponta Imbernón (2002), deve ter a 

escola como centro das discussões, trazendo novas perspectivas na redefinição dos conteúdos, 

estratégias, protagonistas e propósitos de formação, desenvolvendo a colaboração entre os 

professores e tornando a escola agente de mudanças.  

Na busca por aproximações com o objeto desta pesquisa, encontramos dois trabalhos 

que tratam da relação do ensino da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, tendo 

como perspectiva o desenvolvimento profissional do professor na articulação do currículo, 

levando em conta a história de vida do professor. 

A pesquisa de Monteiro (2015), se aproxima do objeto de nossa pesquisa à medida que 

analisa a constituição pessoal e profissional de professoras alfabetizadoras frente aos matizes 

relacionais durante o decurso da vida. Investiga como as professoras alfabetizadoras se 

constituem e se desenvolvem profissionalmente, frente às experiências da relação familiar, das 

experiências iniciais de escolarização, e das relações com os professores, pessoas e espaços que 

fizeram parte de suas vidas no processo de formação, sobretudo a escolha pela docência.  

Quanto à investigação que realiza Silva (2015), tem uma aproximação com a pesquisa, 

do ponto vista de compreender o processo de desenvolvimento curricular nos Anos Iniciais, 

trazendo a perspectiva dos professores e do coordenador dos Anos Iniciais em seus espaços 

correlatos de formação de professores.  

Ao deparar com o grande número de produções discorrendo sobre o desenvolvimento 

profissional do professor, pareceu-nos necessário ressaltar o interesse desta pesquisa centrado 
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em ouvir os professores e levantar as percepções que eles têm desse processo. Apoiado em 

Goodson (2007. p. 69), nos diz que “particularmente no mundo do desenvolvimento dos 

professores, o ingrediente que vem faltando é a voz do professor.” Dessa forma, essa pesquisa 

tem o interesse de ouvir o que os professores têm a dizer sobre o desenvolvimento profissional 

docente. 

 

5.2. OS ASPECTOS DA PROFISSIONALIZAÇÃO NA REDE DE ENSINO DE 

SANTO ANDRÉ 

 

Optamos como estratégia de pesquisa, conforme já foi dito, a entrevista 

semiestruturada para ouvir os professores discursarem sobre sua vida pessoal e sua vida 

profissional, a fim de levantar suas percepções acerca do desenvolvimento profissional docente. 

Para tanto iniciaremos com a caracterização das professoras participantes da pesquisa. Essa 

caracterização é importante, pois já assinala o processo de profissionalização como um processo 

com tempos e movimentos diferentes.  

Com a Professora Gloria16, sua formação inicial se deu no Ensino Médio (Magistério). 

Embora tivesse formação para exercer o magistério, sua primeira experiência profissional foi 

em empresa privada e posteriormente, por ocasião de desemprego, viu no magistério uma 

possibilidade de trabalho que lhe dava condição de conciliar o trabalho e a vida familiar. É 

graduada em Pedagogia e Artes e realizou curso de especialização em Psicopedagogia e hoje 

acumula dois cargos na rede de ensino municipal de Santo André e já desempenhou a função 

de vice diretora. 

A professora Felicidade também teve sua formação inicial no Ensino Médio, e iniciou 

no magistério em uma escola particular que era administrada por uma instituição religiosa. Ao 

entrar na rede municipal, foi designada para desempenhar a função de professor de apoio a 

formação e mais tarde desempenhou a função de AP. Graduada em pedagogia, tem sua jornada 

flexibilizada em 40h, sendo que 10h são destinadas a projetos orientados da Secretaria de 

Educação.  

Quanto a professora Deusa, embora sua formação inicial aconteça também no Ensino 

Médio, se diferencia: cursou o magistério na modalidade CEFAM (Centro Específico de 

 
16 Os nomes são fictícios a fim de preservar a identidade do entrevistado. 
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Formação e Aperfeiçoamento do Magistério). É graduada em Pedagogia e fez especialização 

em Educação Infantil. Seu início de carreira foi na escola particular, na educação infantil. Na 

rede municipal, atua tanto na educação infantil como no ensino fundamental e já foi AP. A 

professora acumula cargo na própria rede. 

Vale a pena destacar que os profissionais entrevistados são três professoras, com 

formação no ensino médio e com elevação na graduação. Todas têm mais dez anos de 

experiencia na rede municipal de ensino. Duas acumulam cargo na mesma escola e as três já 

ocuparam outros cargos na educação.    

Caracterizadas as professoras, é importante dizer que um dos marcos da construção 

histórica da educação andreense decorre da Constituição de 1988 que propõe que “os 

municípios atuem prioritariamente no Ensino Fundamental e Educação Infantil” (Art. 211 da 

Constituição Federal, 1988). A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo promove, então, 

a reorganização das escolas estabelecendo convênios com os municípios. Como uma das 

cidades pioneiras do estado de São Paulo a promover a municipalização do Ensino 

Fundamental, Santo André, através da Secretaria de Educação, diferentemente das cidades 

vizinhas, não assumiu os funcionários e nem os prédios estaduais, o que nos parecia mais 

coerente, optando por organizar uma rede de ensino paralela à rede estadual.  

A seguir, a figura ilustra o processo de municipalização no estado de São Paulo: 

 
Figura 4: Processo de municipalização no Estado de São Paulo 

Fonte: http://www.saopaulo.sp.gov.br 
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Essa nova configuração traz uma grande mudança para as escolas e a comunidade. A 

rede que atendia somente à educação infantil e que era reconhecida pela comunidade como 

EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) passa agora a ser denominada de EMEIEF 

(Escola Municipal de educação Infantil e Ensino Fundamental) e gradualmente a atender aos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, tendo como diretriz o acesso e a permanência, a qualidade 

da educação e a gestão democrática.  

A transferência para a escola estadual, no ingresso do Ensino Fundamental, passa ser 

facultativa e ficar ao encargo da família a permanência ou não das crianças mais novas nas 

EMEIEFs. Com o aumento da demanda de alunos, consequentemente a contatação de novos 

professores, a aquisição de novos mobiliários, a produção de documentos da vida escolar vai 

redefinindo a forma de olhar para as escolas municipais que abandonam a visão de espaço 

recreativo que lhe era proposto para se tornar um local de educação. Fato que culmina com a 

mudança na forma de contratação dos professores, que deixam de ser contratados no regime de 

CLT (o que abria prerrogativas para indicações) para se tornarem estatutários. 

 Lüdke e Boing (2004) dizem ser importante considerar atuação dos professores dentro 

de um sistema subordinado à regulação do Estado, pois assim podemos explicitar as condições 

de trabalho, apontadas por Roldão (2017), Jacomini e Penna (2016) como condições de 

precariedade de trabalho. 

A profissionalização docente, na rede de ensino de Santo André tem seus princípios 

assegurados pela Lei Orgânica do município, com base na LDB nº 9.394/96, que tem seu 

discurso aproximado à Declaração Mundial sobre Educação. Ao regulamentar a profissão, a 

Secretaria de Educação estrutura a carreira docente no município com foco na formação 

continuada como possibilidade de progressão funcional. Atrela a formação a pontuação para a 

escolha de classe e período de trabalho anualmente (em anexo) e evolução funcional bianual.   

A LDB de 1996, em seu Art. 62, institui a formação do professor da educação infantil 

e dos anos iniciais do ensino fundamental a nível superior, tendo a possibilidade de 

institucionalizar a formação de professores em serviço e a Educação à Distância, com carga 

horaria reduzida, como forma de elevar a formação dos professores ao nível superior em um   

prazo de dez anos após implementação da Lei nº 9.394/96. Tal exigência promove dois 

movimentos de adequação na rede. O primeiro se configura pela procura do professor em 

atender a lei e o segundo pelos convênios que a Secretaria de Educação faz com universidades 

públicas e privadas para ministrarem cursos de graduação e de especialização a nível de latu 



55 

 

sensu. Como possibilidade de elevação no plano de carreira, o professor poderia apresentar até 

dois certificados da mesma titularidade.  

A facilidade de acessar os cursos online e o convênio com as universidades possibilitou 

a elevação da formação dos professores da rede, pois ao buscar dados no PPP da escola, 

constatou-se que os 16 professores atuantes nos anos iniciais do ensino fundamental possuem 

formação a nível de graduação, sendo que somente dois professores não cursaram Pedagogia 

na graduação e 11 tem sua formação inicial a nível de graduação. Com o processo formativo 

intimamente ligado a evolução funcional do professor, leva a questionamentos como: O que 

vou ganhar. Acho que valeria a pena você pensar economicamente17.  

São variadas as questões que pudemos observar na fala dos professores, que incidem 

sobre o processo de profissionalização docente. Uma delas é a necessidade permanente de se 

atualizar para acompanhar os desafios e necessidades da sociedade que se configura nos dias 

atuais.. Com isso, a formação nos parece ser o ponto mais valorizado no que tange a demanda 

de uma educação de qualidade. Sendo assim, faz-se necessário pensar nas condições dadas ao 

professor para que a formação docente aconteça, pois os professores se queixam de não serem 

liberados para formação. Pois tem que fazer mestrado ou doutorado e conciliar com a sala de 

aula.  

Outro fato é olhar para a escola como espaço formativo, no qual a fluidez das 

informações beneficia o processo de desenvolvimento de todos os profissionais envolvidos, 

sejam os professores novos ou mais experientes, como a professora Gloria indica, que embora 

haja uma acomodação “(...) naquele trabalho que a gente faz. Essas meninas novas estão 

trazendo um gás novo, algumas meninas. Eu não falo nem geral das professoras que já estão 

na rede e nem no geral das que estão entrando.”. Fica evidente que a profissionalização é um 

processo que acontece de forma cíclica. Concordamos com Huberman (2004), quando diz que 

o desenvolvimento de uma carreira como um processo que para alguns pode ser de forma linear, 

mas para outros há “patamares, regressões, becos sem saída, momentos de arranque, 

descontinuidades.” (p. 38)  

Outro ponto que influência o processo de profissionalização docente são os desafios 

apresentados pela educação dada a diversidade que compõe a sala de aula, representada pelas 

 
17 Professora Gloria 
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dificuldades de aprendizagem, pela presença do aluno com transtorno e/ou deficiência atrelado 

as condições sociais.  

“É... a escola, ela tenta atender todas as crianças na sala de aula, a gente se 

desdobra para conseguir que as crianças aprendam... A gente quer o que, a gente 

quer eles avancem, que eles aprendam a ler a escrever” (prof.ª Deusa) 

 

“O número de crianças deficientes também tem que se olhar.” (prof.ª Felicidades) 

Esses elementos podem paralisar o professor que chega à sala de aula com um 

arcabouço de conhecimento que não lhe dê subsídio para tal situação, frente a tantas 

dificuldades, mas é diante dos desafios do cotidiano escolar, que o professor adquire 

conhecimento sobre a ação pedagógica e por conseguinte constrói a sua profissionalidade. 

Roldão (2005), Imbernón (2002), Lüdke e Boing (2004) trazem a definição de profissionalidade 

como processo em que o professor vai se qualificando ao adquirir um saber específico da 

profissão, apoiado a um grupo que partilha, regula e defende a profissão que exerce. Constituir-

se um grupo de trabalho que potencializa o fluxo de informações e troca entre os professores 

que, gradativamente, constroem seus saberes sobre a profissão. 

Atrelado as dificuldades de aprendizagem o número excessivo de alunos em sala de 

aula também é também um fato que afeta o trabalho do professor como aponta a professora 

Gloria.  

... Eu acho que com uma sala com um número reduzido de crianças daria mais chance 

de trabalhar com todas as diferenças de crianças numa sala as vezes exclui algumas 

crianças que não tem uma deficiência, assim comprovada, laudada e acaba excluindo 

aquele com dificuldade ou aquele que sabe demais, ou aquele que a gente poderia 

correr mais com ele. Porque tem os dois tipos, os dois lados. A gente acaba 

esquecendo a criança que é muito boa também, né? Porque aquele que é muito bom 

ele vai indo e o que tem muita dificuldade acaba tendo o olhar mais próximo do 

professor. Então eu acho que falta..” (Professora Gloria) 

Outro fator são as desigualdades produzidas nos territórios vulneráveis atingem o 

interior da sala de aula e por vezes comprometem o reconhecimento da função do professor no 

espaço da escola. Segundo Lopes (2008), existem regiões em que a exclusão é tão grande que 

as crianças não contam com o mínimo de material ou suporte familiar, como pode ser visto na 

fala das professoras.   

A escola é apontada pelos professores como catalizadora dos problemas sociais que 

ocorrem na comunidade do entorno, pois para muitos é o único lugar, além da família, em que 

a criança estabelece relações e estreita laço. “É frequente que se dialogue com os professores 

que se sentem de mãos atadas, enfrentando realidades que não das suas experiências. Diante de 
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cenários que lhe são alheios suas ferramentas perdem a eficácia” (Lopes, 2008. p. 329). A 

necessidade eminente de políticas sociais que auxiliem os professores a desempenhar o papel 

alfabetizador da escola, pois a educação escolar não pode arcar com todos os problemas sociais 

que batem à sua porta e deixar de lado o ensino.   

 
“A comunidade do entorno, no nosso caso, a comunidade do entorno precisa muito 
de auxílio além da escola, pelo que a gente percebe. Ainda mais agora que é uma 
comunidade nova que chegou agora, que foram pessoas que moravam em outras 
comunidades bem mais carentes até, e foram trazidas aqui porque foram construídas, 
foram construções para esse fim. Então eu vejo que muitas questões sociais 
precisavam ser resolvidas.” (Professora Gloria) 

  

As condições de trabalho do professor em comunidades que apresentam tantos 

problemas sociais acabam por tornar ineficazes as ferramentas que adquiriram durante o seu 

processo formativo, pois o ensinar é uma ação que acontece em um contexto histórico-social 

que exige do professor um posicionamento reflexivo diante dos problemas que lhe são 

apresentados. Esse processo não pode ser solitário. É necessário que haja um coletivo que pense 

nas ações que se deve tomar em rumo a uma educação de qualidade. 

 

 

 

5.3. AS IMPRESSÕES DAS REFORMAS CURRICULARES NO TRABALHO DO 

PROFESSOR 

A palavra “reforma” nos dá a entender que algo passará por uma grande restruturação. 

Sendo assim, falar de reforma curricular é falar de alterações significativas na forma do 

professor conceber a educação escolar. 

Ao analisar os relatos dos professores em relação às ações ocorridas, com mais 

intensidade nos anos de 2004 a 2008 e as ponderações que traz o  documento “Ressifignização 

das Praticas Pedagógicas e transformações nos tempos e espaços escolares" produzido pelo 

professores, é possivel observar a intenção de construir uma proposta pedagógica na busca de 

“repensar o currículo, a avaliação, o planejamento e a gestão do tempo didático, vista a redefinir 

a prática pedagogica nas suas concepções e modos do tempo e espaço escolar”. (SANTO 

ANDRÉ, 2008) 

A organização dos momentos de debate da proposta pedagógica pressupõe a 
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democratização da escola, a inclusão e ampliação de atendimento, gestão escolar, avaliação e 

acompanhamento da qualidade de ensino na educação brasileira. Esses aspectos definem a 

escola pública como uma escola para todos sem distinção de pessoas, com autonomia de gestão 

do seu espaço e ações. No entanto, o que se percebe é que a “escola não pode fazer tudo o que 

quer ou que precisa”18.  

As normativas impostas pelas reformas curriculares vão, de certa forma, balizando as 

ações que acontecem no espaço escolar. O debate sobre o referencial curricular nos levou a crer 

que haveria grande fluxo de informações circulando entre os professores e, portanto, mais 

conhecimento sendo produzido, pois os professores teriam um momento de a reflexão sobre a 

construção do Currículo19, nos dando a impressão de que há um compromisso em que professor 

se torne um profissional capaz de refletir sobre o seu trabalho de sala de aula, levantando e 

validando hipóteses.  

Sob o slogan “ação-reflexão-ação” os professores se viram em uma organização 

ousada de formação, composta por dois momentos: o primeiro, professores representantes 

participam das câmaras de discussão e socializam com seus pares na unidade escolar e depois 

volta para a câmaras com as impressões do grupo para então chegar a um consenso. Paralelo às 

discussões, os professores participaram de formações, em horário de trabalho, com o objetivo 

de calçar o debate e subsidiar a prática da sala de aula.  E aí deu chance... Porque aí todo mundo 

quis participar.” (Professora Gloria) 

A participação dos professores nas formações, nas câmeras de discussão, oportunizou 

que professores, em diferentes ciclos da vida pessoal e profissional, pudessem ter uma 

experiência, na qual era estava estabelecida uma relação seletiva e/ou acumulativa de saberes. 

Como suporte para a análise foram utilizados livros didáticos, os Parâmetros Curriculares 

Nacional (PCNs), e modelos de proposta curriculares de outras redes, reconhecendo os 

envolvidos como sujeitos de um momento histórico da rede.  

Ao relatar sua participação nesse momento de produção da rede, a professora Deusa 

fala da dificuldade de estabelecer o debate coletivo acerca das questões curriculares. 

“Era difícil! Aí você vai vendo como é difícil a construção de um currículo,...Depende 
do ponto de vista.”  
 

A ideia era proporcionar momentos em que o professor pudesse refletir sobre a sua 

ação no espaço escolar. O processo reflexivo vivido por esses professores, embora 

 
18 Professora Felicidade 
19 Professora Deusa. 
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temporariamente, lhes deu a certa autonomia quanto à escolha dos conteúdos, fato que 

oportunizou que se identificassem com um grupo e discutissem sobre os problemas que 

surgiram na escola, além de que buscassem no coletivo alternativas de solução, como bem diz 

a professora Gloria: 

“Alguma coisa sua tinha ali, então você acaba se apropriando, porque você discutiu, 
mesmo que você não concordasse, você discutiu sobre aquele assunto. Pode ser que 
sua opinião não prevaleceu, mas você discutiu.” 

 

Contreras (2002), aponta que um dos problemas fundamentais na caracterização do 

professor como profissional crítico é a contrariedade que se instaura na prática educativa, pois 

ela se move entre dilemas e incertezas, fato que leva a indagações dos professores sobre o ensino 

e as circunstâncias em que ele se dá, não sendo possível basear a ação do professor somente na 

seleção e aplicação de técnicas de ensino. 

A participação do professor no processo de escolha, articulação e efetivação do 

currículo na escola está intimamente ligado a seu processo de autonomia, pois traz o caráter 

reflexivo a ação do professor, colocando em jogo o seu conhecimento sobre o seu aluno, a 

escola e a comunidade do entorno.  

Quando indagadas sobre a possibilidade de um currículo único para a cidade, sem 

distinção de local e comunidade, os professores afirmam ser necessário uma adequação nas 

ações. Apontam as diferenças econômicas como nivelador de aprendizagem e portanto as 

crianças de famílias de poder aquisitivo maior tem mais facilidade de aprender que as crianças 

de escolas localizadas em regiões periféricas onde as famílias são mais carentes. 

“Eu penso que..., escolas mais centrais, escolas de bairros melhores, assim 
economicamente falando, as crianças não apresentam tantas dificuldades e seguem 
aquele currículo de forma... esperada. Mas que nem uma escola de periferia, uma 
escola mais afastada, uma escola que tem problemas familiares e... as prioridades 
nossas são outras.” (Professora Gloria) 
 

 É preciso reconhecer que cada comunidade de sua forma de funcionamento, 

sua cultura, portanto seu modo de ver o mundo, mas não podemos validar e perpetuar uma 

escola pobre para pobres. A escola precisa trabalhar com um currículo que proporcione as 

crianças opções de superação da realidade em que vive.  

“Um currículo único não atende as especificidades de todas a comunidades da 
cidade, acredito que as crianças que frequentam as escolas centrais têm que estudar 
o mesmo conteúdo que as crianças que estudam em escolas da periferia. O conteúdo 
tem que ser o mesmo, mas a forma precisa ser adequada.” (Professora Felicidade) 
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O processo de emancipação docente para Contreras (2002), requer uma análise das 

condições da prática, sem deixar de olhar para as condições sociais. Portanto, o PPP da escola 

precisa assegurar as especificidades que envolvem a escola e sua comunidade, sem perder de 

vista que nenhuma escola é igual a outra20. O currículo precisa ter uma parte comum, mas não 

podemos esquecer de que precisa de adequações, adaptações e para atingir21 os objetivos da 

alfabetização dos meninos e meninas da escola.  

Embora o discurso do professor reflexivo esteja em alta, os processos formativos 

tendem ir na contramão da formação para a autonomia e emancipação do professor, pois a 

vinculação do funcionamento do sistema educacional aos programas de exclusão social e 

abrandamento da pobreza, faculta um caráter instrumental ao currículo, vistas a se obter 

resultados imediatos. A captação de verba através do FUNDEB (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), bem 

como alcançar as metas traçadas pelo IDEB passam a influenciar o desenvolvimento do 

currriculo na escola. As avaliações externas, que chegam as escolass cada vez mais cedo, tem 

sido um norteador do trabalho do professor que tem direcionado suas preocupações para o 

sucesso do aluno nessas avalições. 

É nesse contexto que se instituiu, em âmbito internacional, um padrão 
universal de políticas para a educação baseado em indicadores e metas 
quantificáveis como critério de governabilidade curricular, visando ao controle 
dos sistemas de ensino nacionais. Por volta dos anos 1990, o reconhecimento por 
parte dos organismos internacionais de efeitos antissociais das políticas 
econômicas até então implementadas levou à formulação de estratégias em 
relação às políticas sociais, objetivando o alívio da pobreza, às quais foram 
subordinadas as políticas para a educação, no sentido de atender aos interesses da 
globalização capitalista.  (LIBÂNEO, 2016. p.44) 

 A necessidade de atender as metas quantificáveis parecem minimizar todo o contexto 

de debate sobre o currículo e sua aplicabilidade na escola, pois a busca em alcançar os índices 

pautados pelo Ideb levam para uma padronização de ensino e consequentemente a exclusão dos 

que não se saem bem.  

“... Isso preocupa muito. Aí como fica a avaliação do trabalho que a gente faz, 

daquela criança que está muito além do que ela estava quando chegou aqui. Acho 

que a gente tem que tomar muito cuidado com as provas externas. Se a gente está 

preocupada com a individualidade do aluno, do crescimento de por ele mesmo essas 

provas vêm contra isso.” (Professora Gloria) 

 

 
20 Professora Deusa. 
21 Professora Deusa. 
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É necessário que a escola coloque em pauta os dados das avaliações externas de modo 

que favoreça a reflexão das ações escolares. A preocupação não pode ser atrelada somente ao 

“bater a meta”, pois isso leva os professores a utilizarem o currículo de forma instrumental 

como um meio para chegar a um fim. Libâneo (2016) e Young (2011) apontam a aprendizagem 

escolar como um processo em que o currículo precisa estar a serviço do desenvolvimento 

intelectual da criança, com base na elaboração de conceitos e a partir da realidade em que vive, 

integrando o ensino e aprendizagem carregada de sentido, possibilitando que se reconheça 

como sujeito desse processo.  Concordamos com Becker e Adorno (2003) quando relacionam 

a educação precisa com um processo que não perpetue as desigualdades sociais, mas sim torne 

possível a busca da emancipação, através da motivação do aprendizado baseado em uma oferta 

diversificada ao extremo dos conteúdos a serem trabalhados, de forma que ao ser desafiado o 

educando possa desenvolver seus talentos para alcançar a autonomia. 

Quanto à seleção e articulação dos conteúdos, os professores demonstram ter um 

conhecimento que, segundo Diniz (2015), Tardif (2012) e Imbernón (2002), adquiriram por 

meio da prática cotidiana ao desempenhar a profissão docente. Esse saber é construído mediante 

a troca de experiências.  

“A prática faz você saber exatamente o que você vai precisar para aquela faixa etária 
e muita coisa você vai também trabalhando de acordo com os saberes que as crianças 
trazem. Às vezes você tem tudo planejado, aquela atividade tudo, você acha que ela 
vai ser um sucesso e não dá certo. Eles estão precisando de menos ou de mais que 
aquilo. E por ser uma sala tão heterogenia as vezes você trabalha diferentes 
atividades, diferentes conteúdos numa mesma sala. Que não dá para você trabalhar 
igual com a sala inteira. Então, é, agora sim, em cima do currículo, por conta dessa 
reformulação toda do currículo, e algumas outras coisas que a gente sabe que a 
criança precisa e não está elencada no currículo. A gente aqui não fica muito presa 
só ao currículo, você tem o currículo como base, mas você trabalha com o que a 
comunidade, a criança está precisando.” (Professora Gloria) 
 
“Olha, a gente tem uma ideia assim, pela idade. O que se espera naquela idade, mas 
muitas vezes, é ... aquela criança ainda está um pouquinho aquém ou além, então a 
gente vai fazendo adequações e vai caminhando de acordo como o currículo esperado 
para aquela idade, os objetivos tudo. Sempre observando o currículo da rede.” 
(Professora Deusa) 
 
“Bom, primeiro eu conheço as crianças, converso com elas e vejo a necessidade de 
projeto. Alguns conteúdos busco nos livros didáticos em outros materiais que a rede 
possui. Tenho todos.” (Professora Felicidade) 

 

A possibilidade de compartilhar olhares de um mesmo objeto nos ajuda a ampliar as 

nossas perspectivas, mesmo que eu olhe com o olhar do outro. Dessa forma, os saberes são 

compartilhados num processo de participação e pertencimento. 
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5.4. O COTIDIANO FORMATIVO DO PROFESSOR 

Em um primeiro momento as necessidades instauradas no período de debate e 

implementação do currículo da rede transformaram os momentos de reuniões pedagógicas em 

um cenário espaço formativo.  No entanto as questões burocráticas administrativas 

descaracterizam esse momento como formativo, tornando-o um espaço em que os avisos que 

vem tomam muito mais tempo do que o espaço que a gente deveria ter para formação e troca22, 

descaracterizando a escola como um espaço de transformação, como aponta Diniz: 

Qualquer atividade de ensino precisa estar articulada, necessariamente, a um 
currículo, a uma teoria, a um método, mas, se quisermos uma transformação e não 
somente uma mudança, é preciso que as atividades de ensino estejam articuladas a 
currículos, teorias e métodos que sejam problematizados permanentemente por 
aqueles e aquelas que trabalham nas escolas, por quem os precisa articular, 
compreender, refutar e inventar cotidianamente em meio às práticas pedagógicas. 
(DINIZ, 2009 p. 1237) 
 

A formação no âmbito da escola tem um papel importante na transformação das práticas, 

pois promovem uma identidade de grupo, cria memória pedagógica e laços entre os professores 

que passam a protagonizar um trabalho coletivo numa dinâmica de cooperação, estabelecendo 

diferentes relações com o saber e atribuindo sentidos e significados para as novas 

aprendizagens.  Sendo assim, coletividade tem um importante papel na constituição profissional 

do professor, o que leva à necessidade de garantir que os momentos de reuniões pedagógicas 

sejam de fato espaços de debate coletivo, envolvendo a comunidade escolar de forma que possa 

haver reflexão entre os pares. 

 Em continuidade ao processo formativo, na tentativa de articulação dos conteúdos 

gestão administrativa 2016 a 2020, os professores retomam as discussões acerca da 

implementação curricular que expresse a concepção de educação que os professores desejam. 

Num movimento muito similar às discussões anteriores são formados os GTs (grupos de estudo) 

com representatividade dos professores, numa vinculação de replicar nas escolas o debate que 

ocorreram nos GTs.  Para tanto, o espaço de reunião pedagógica precisa ser legitimado como 

espaço das do debate pedagógico, com o protagonismo dos professores, mediado pelo 

responsável por coordenar e organizar as ações pedagógicas, tornando o parceiro mais 

experiente quanto o grupo de professores na construção dos seus saberes.  

 
22 Professora Gloria 
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Há uma crença entre os professores, validado pela professora Gloria, de que “... as 

formações que são ligadas a prática elas acrescentam muito. Com teoria, a gente pode procurar teoria 

de outra forma.” A teoria e prática são elementos que devem andar juntos. Sendo assim, a formação 

precisa ser o espaço no qual se promove a articulação da teoria e a prática, proporcionando um 

cenário em que os professores serão capazes de articular, compreender, refutar e inventar 

cotidianamente em meio às práticas pedagógicas. Neste aspecto, Nóvoa (1999, p. 18) afirma 

que “Necessitamos de construir lógicas de formação que valorizem a experiência como aluno, 

como aluno-mestre, como estagiário, como professor principiante, como professor titular e, até, 

como professor reformado” e que faça a articulação da teoria e a prática. É comum ouvir 

professores concordando com a professora Gloria.  

A supervalorização de formações focadas na prática abre precedente para uma formação 

deficitária do professor. Uma formação que promove o desenvolvimento profissional do 

professor deve considerar a articulação entre as ações da sala de aula e as teorias que possam 

sustentá-las, com salienta Roldão (2007, p. 98)   

A formalização do conhecimento profissional ligado ao ato de ensinar implica a 
consideração de uma constelação de saberes de vário tipo, passíveis de diversas 
formalizações teóricas – científicas, científico- didáticas, pedagógicas (o que ensinar, 

como ensinar, a quem e de acordo com que finalidades, condições e recursos), que 
contudo, se jogam num único saber integrador, situado e contextual – como ensinar 

aqui e agora –, que se configura como “prático”. 
 

Articular a teoria e prática no processo formativo do professor é estimular para que ele 

se torne um pesquisador da sua prática, numa postura de ação-reflexão-ação, indicada por 

Imbernón (2002). O autor salienta que a pesquisa é elemento importante para a docência, pois 

instiga o professor a formular questões sobre a sua própria prática e buscar respondê-las e, 

desta forma, encontrar soluções para os problemas ligados ao processo ensino e 

aprendizagem.  

O processo formativo reflexivo descaracteriza uma formação com o viés tecnicista, 

focado somente na prática direcionando para um modelo crítico de formação como sinaliza 

Diniz (2014, p. 40): 

No modelo crítico, o professor é visto como alguém que levanta um problema. Como 
se sabe, alguns modelos dentro da visão técnica e prática também concebem o 
professor como alguém que levanta problemas. Contudo, tais modelos não 
compartilham a mesma visão sobre essa concepção a respeito da natureza do trabalho 
docente. Os modelos técnicos têm uma concepção instrumental sobre o levantamento 
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de problemas; os práticos têm uma perspectiva mais interpretativa e os modelos 
críticos têm uma visão política explícita sobre o assunto. 

 

Em um espaço onde os saberes são plurais, como a escola, a posição de um parceiro 

mais experiente pode mudar, configurando um padrão colaborativo entre os professores, pois 

as pessoas que contribuíram, [...] para a gente ir crescendo, ser um crescente no nosso 

trabalho23. 

Concordamos com Garcia (1999, p.131) quando diz que a formação no âmbito da 

escola deve proporcionar o desenvolvimento profissional dos professores, aumentando a 

interação entre os colegas de trabalho e ajudando a diminuir a fragmentação dos programas 

educativos, com vista a aprendizagem das crianças. Nesses momentos, os professores podem 

partilhar seus conhecimentos e competências, planejar e organizar atividades e buscar soluções 

para problemas que surgem no cotidiano escolar. 

No entanto, a formação na escola é fragilizada por aspectos políticos partidário que 

são determinantes na organização da formação do professor em Santo André, pois promovem 

rupturas administrativas e pedagógicas, proporcionando ao professor uma sensação de 

recomeço. Torres (2008. p. 81), diz que os professores notam as rupturas de procedimentos na 

troca de governos e fazem críticas às mudanças abruptas sem um processo de transição. 

Essas interrupções interferem também no processo de consolidação do PPP da escola, 

enquanto plano de ação da unidade, pois a cada troca de gestão administrativa há uma grande 

movimentação das equipes gestoras, causando interrupção da continuidade nas discussões que 

acontecem no espaço escolar. Isso só ocorre porque os diretores, vice diretores, assistentes 

pedagógicos e secretários são cargos de função, ficando à disposição da gestão administrativa. 

“Acho que tem várias coisas, as equipes gestoras serem função e a cada quatro anos 
pode trocar, os professores mudarem de escola sempre, essas coisas não ajudaram a 
manter o que a gente tinha discutido.” (Professora Deusa, 2019) 

 
“O problema é a troca de gestão. Quando troca gestão parece que tudo que o outro 

gestor fez não tem valor. Tivemos momentos muito bons, mas as discussões foram 

deixadas de lado com a troca de governo.” (Professora Felicidade, 2019) 

 

No processo de desenvolvimento da profissão docente há muitos desafios a serem 

superados que vão exigir “limites, respeito, disciplina”24, na “perspectiva continuar 

 
23 Professora Gloria 
24 Professora Deusa 
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aprendendo sempre no manuseio das novas tecnologias, e na apreensão das informações”25, 

buscando alternativas para “lidar com a diversidade, o aluno que tem dificuldade de 

aprendizagem, o aluno que apresenta algum transtorno, o aluno deficiente.”26. O desafio de 

estabelecer uma qualidade da educação demonstra que é necessário observar as condições em 

que se dá o trabalho do professor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Professora Gloria 
26 Professora Felicidade 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscar respostas ao questionamento da pesquisa foi uma tarefa árdua. O estudo teórico, 

aqui levantado, deu subsídio para identificar na fala dos professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, que atuam em regiões periféricas e as influências das reformas curriculares no 

seu desenvolvimento profissional e na organização do seu trabalho. 

Como refinamento da pesquisa buscamos reconhecer as percepções dos professores à 

medida que discursaram sobre as reformas curriculares ocorridas na rede de ensino do 

município de Santo André. Procuramos também, estabelecer relações entre as reformas 

curriculares e o processo formativo que acontece no locus da escola e traçar relações entre a 

escola e as condições de trabalho docente. 

Com base em uma abordagem qualitativa a coleta de dados foi realizada através de 

entrevista com professores, análise de documentos da Secretaria de Educação de Santo André, 

legislação pertinente, com o propósito de entender como o professor foi se profissionalizando 

mediante a organização da Rede Municipal de Ensino de Santo André.  

O problema de pesquisa nasce da necessidade de levantar as percepções dos professores 

quanto as influências das políticas públicas no seu desenvolvimento profissional. 

O objetivo geral dialoga com o problema a fim de responder as seguintes questões: 

será que os professores dos anos iniciais que atuam em regiões periféricas percebem as 

influências das reformas curriculares, enquanto política educacional, no seu desenvolvimento 

profissional? Como essas reformas interferem na organização do seu trabalho?  

A partir do objetivo geral foram definidos objetivos específicos para refinamento da 

pesquisa, sendo eles: 

• Reconhecer as reformas curriculares da referida rede de ensino;   

• Estabelecer relações entre as reformas curriculares e o processo formativo que acontece no 

locus da escola; 

• Relacionar a escola e as condições de trabalho docente e 

• Contribuir, a partir da análise, com a ampliação da discussão sobre o objeto de estudo. 

 
A fundamentação teórica baseou-se em estudo dos autores que tratam da escola pública 

como Gatti (2011), Libâneo (2016) e Oliveira (2004). Também autores que abordam o 

desenvolvimento profissional docente como Gonçalves (2009), Diniz (2015, 2019), Garcia 

(2009), Jacomini e Penna (2016) Contreras (2002), Giroux (1997) e Imbernón (2004).  



67 

 

Referente as reformas educacionais buscamos fundamentar com Maués (2003) e Tanure (2000). 

A referência metodológica do trabalho científico esteve pautada nos estudos de Minayo (2002). 

A coleta de dados foi referendada em Moroz (2006) e, por Treinta (2012) a análise dos dados 

da pesquisa. 

De natureza qualitativa a pesquisa utilizou-se do método hermenêutica- dialética. A 

coleta de dados foi dividida em duas etapas. A primeira etapa do processo se deu por meio do 

levantamento e análise de documentos da Secretaria de Educação referente a carreira do 

professor na referida rede de ensino. O levantamento dos documentos nos possibilitou realizar 

histórico das ações da Secretaria na regulamentação da profissão do professor. 

Na segunda etapa da coleta de dados foram realizadas entrevistas com professores da 

rede que teve como critério de participação a aceitação voluntária ao convite. Foram realizadas 

três entrevistas com professores dos anos iniciais do ensino fundamental. 

A análise documental e bibliográfica nos permitiu observar que a constituição da 

profissão docente é um processo que se inicia na formação formal, hoje obtida a nível superior, 

que é base para a construção dos saberes sobre a ação pedagógica e que a  docência, enquanto 

profissão, tem o Estado como o regulamentador da profissão quando estabelece normas de 

ingresso na profissão, taxa piso salarial, organiza estatuto próprio, mas também é responsável 

pela precarização do magistério dada as condições de trabalho.  

Alicerçados nos referenciais teóricos, os resultados entendidos foram organizados em 

três categorias aqui expostas:  

A partir as respostas das professoras durante as entrevistas elencamos três categorias 

que nos possibilitou organizar e analisar os dados obtidos. A primeira categoria, os aspectos da 

profissionalização na rede de ensino de Santo André, observamos os professores tem um plano 

de carreira estruturado que lhes permite uma progressão funcional horizontal a medida em que 

estes apresentem certificados de participação/ conclusão de cursos de formação e por tempo de 

trabalho. No entanto, a progressão vertical é utilizada como pacto político partidário, 

desestimulando o professor a desejar sair da sala de aula para exercer uma outra função que 

tenha um salário maior.  

Na segunda categoria, as impressões as reformas educacionais no trabalho do 

professor, procuramos identificar as marcas que as reformas curriculares imprimiram no fazer 

do professor. Neste sentido, a formação continuada é grande aliada para disseminar as novas 

propostas de implementação curricular. Os grandes movimentos de debate e implementação 
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curricular ocorridos na rede, se deram de forma atrelada ao debate e processos formativos dos 

professores. 

Já na categoria três, procuramos na fala das professoras identificar os momentos de 

formação no contexto da escola. Mesmo com a figura do coordenador pedagógico, como o 

parceiro mais experiente, as reuniões pedagógicas não se configuram como espaço formativo, 

pois são tomadas por demandas das SE, pautadas em ações burocráticas e administrativas. 

Após análise das categorias pode-se observar algumas evidências que se aproximaram 

dos objetivos específicos desta pesquisa, relatados a seguir: 

• Reconhecer as reformas curriculares da referida rede de ensino – ao fazer 

levantamento das reformas curriculares da rede de santo André, pode-se que o 

movimento de formação está atrelado as concepções dos partidos políticos que 

estão na gestão da cidade. Dependendo do partido as indicações de formação 

podem ter o caráter mais voltado para a racionalidade técnica ou mais voltado para 

a formação de um profissional que reflete sobre a sua prática, buscando a 

articulação entre a teoria e a prática. Desta forma, os momentos de reunião 

pedagógica podem ser caracterizados como espaço formativos no qual há 

circulação de conhecimento ou pode ser um espaço de preenchimento de 

atividades burocráticas.   

• Estabelecer relações entre as reformas curriculares e o processo formativo que 

acontece no locus da escola – as reformas curriculares revelam a concepção de 

educação e de sujeito que se quer formar. Embora se vincule o discurso do 

professor reflexivo, as formações que chegam as escolas têm o viés mais 

pragmático do que reflexivo. Considerando isso, observamos os professores 

defenderem a ideia de uma formação voltada para a racionalidade técnica em 

detrimento de uma formação que o ajude da refletir sobre a suas escolhas e suas 

ações.  

• Relacionar a escola e as condições de trabalho docente – ao fazer o levantamento 

dos dados pode-se observar vários aspectos influenciam as condições de trabalho 

do professor, como: localização da escola, número de crianças por sala, condições 

econômicas das famílias, evolução funcional, salario dos professores, processo de 

inclusão das pessoas com deficiência, organização das reuniões pedagógicas, são 

aspectos que incidem nas condições de trabalho do professor influenciando o seu 

desenvolvimento profissional. 
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• Contribuir, a partir da análise, com a ampliação da discussão sobre o objeto de 

estudo -  

Após análise dos objetivos pode-se constatar que no exercício da profissão docente o 

professor tem se deparado com vários desafios que são mediados por políticas públicas que 

interferem no desenvolvimento da profissão.  

Os professores definem a escola como espaço de inclusão social, tem clareza que o papel 

da escola ensinar os conteúdos considerados importantes para a sociedade brasileira, no entanto 

se veem impotentes quando as necessidades dos alunos não são aplicáveis aos indicadores de 

qualidade da educação e se frustram diante dos resultados das avaliações externas.     

A inclusão da criança deficiente é de fato um avanço no processo de inclusão, no entanto 

ela precisa constituir-se de uma estrutura que permita que a criança acesse os conhecimentos 

acadêmicos.  

A família tem papel importante no processo de aprendizagem da criança. Porem ela tem 

se isentado de sua responsabilidade, por fatores diversos, e isso tem acarretado ao professor 

uma sobrecarga que o afasto do seu legítimo: O ensinar.  

A formação continuada como possibilidade de aprimoramento e aquisição de novos 

saberes se dá através de dois vieses: o de livre escolha e oferecido pela SE. As formações de 

impacto oferecidas pela SE estiveram atreladas a discussão do currículo e na implementação de 

uma proposta de trabalho condizente com a concepção de escola da gestão púbica vigente. 

Diante do exposto é possível concluir que os professores percebem as influências que 

as políticas públicas exercem no seu processo de desenvolvimento no exercício da profissão, e 

apontam serem necessárias para a estruturação da escola, mas apontam para uma reestruturação 

focada na prática e não reflexão dos professores sobre as condições de trabalho, bem como 

controle de suas ações na aquisição de conhecimentos e responsabilidades específicos da 

profissão, desenvolvimento de competências e compromisso social.  

A relação com a profissão docente é algo que se inicia antes mesmo da primeira etapa 

da profissionalização docente à formação inicial, que elevada ao nível de graduação, consiste 

numa preparação formal que será base para a construção de um saber que prepare o futuro 

professor para os desafios da sala de aula. Vencida essa etapa inicia-se o processo de 

profissionalização com o exercício da docência.  

A valorização profissional, proporcionada pelo Estado, promove a profissionalização 

quando regulamenta e garante legalmente um plano de carreira e estatuto próprio para o 

magistério público, com piso salarial profissional nunca inferior ao mínimo estabelecido a nível 
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nacional, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, formação e 

aperfeiçoamento permanente. 

O estabelecimento de metas educacionais, na pretensão da qualidade da educação, 

promove ideologias instrumentais e tecnocráticas no processo de formação e no trabalho do 

desenvolvido em sala de aula, pois indicam a padronização da educação por meio de ações 

como as avaliações externas.  

Em um cenário de padronização da educacional se evidencia a precarização do 

trabalho do professor e a desvalorização social e política, o que influência a constituição da 

profissionalidade do professor, pois a formação continuada torna-se moeda de troca para a 

progressão na carreira, muitas vezes desvinculada da realidade da escola, se afastando do seu 

real objetivo que é promover a ampliação dos saberes do professor sobre a sua profissão.  

O ato de reflexão tem como premissa a ampliação do conhecimento sobre a profissão, 

portanto não pode ser um realizado isoladamente. A reflexão pressupõe diálogo entre a teoria e 

a prática. O fomento desse diálogo transforma a escola em um espaço formativo que estimula 

a autonomia do professor. Nesse sentido, as reuniões pedagógicas precisam ser caracterizadas 

como momentos que potencializem a reflexão do professor na perspectiva de Imbernón (2002): 

ação-reflexão-ação. Isto é, a reflexão da prática como possibilidade de autonomia nas suas 

escolhas. 

 A formação no contexto da escola deve promover espaço para que o professor fale e 

ouça sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos seus pares sobre os problemas que 

envolvem a escola e busquem, no coletivo, soluções. Desta forma, as reuniões pedagógicas 

distanciar-se-ão da burocracia de preenchimento de formulários e avisos da SE, promovendo a 

circulação de conhecimento entre os professores, facultando o papel de professor experiente, 

em um processo colaborativo de construção de uma escola de qualidade.  

Enfim, o desenvolvimento profissional do professor, processo em que o professor se 

profissionaliza, está intimamente ligado à busca da qualidade da educação. O debate promovido 

pelas reformas curriculares promove ações que influenciam a profissionalidade do professor. 
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ANEXOS 

Anexo A 

 

 

 
 

 

  

Termo de Assentimento 

Você está convidado a participar da pesquisa “Percepções docentes sobre a escola pública, 
o currículo e o desenvolvimento profissional do professor dos anos iniciais do ensino 
fundamental na cidade de Santo André. - SP”, que objetiva contribuir com as reflexões 
acerca do desenvolvimento profissional dos professores frente as discussões acerca do 
currículo. O convite é para participação em uma conversa coletiva, chamada de grupo focal, 
onde a interação entre os participantes ocorre de forma mediada por este pesquisador. Assim 
sendo, o risco possível é de desconforto ou desacordo com alguma fala ou encaminhamento; 
mas esclarecemos que o pesquisador atuará com respeito as manifestações e, sobretudo, 
com respeito a qualquer decisão de interrupção ou necessidade de esclarecimento. A 
qualquer momento você pode deixar de participar deste estudo, sem que seja, de forma 
alguma, punido por isso. Sua participação nesta pesquisa tem o conhecimento e 
consentimento do seu responsável legal através de um termo de autorização. 

Acredito ter sido suficientemente informado(a) a respeito do estudo e aceito participar desta 
pesquisa. 

 

______________________________________________________________ 
Nome completo do participante da pesquisa 

 

 

______________________________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Eu, Sonia Maria Pereira de Oliveira, declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o 
Assentimento deste(a) participante do estudo. 

 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora: Sonia Maria Pereira de Oliveira 
 

______________________________________________________________ 
Local e data 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – ESCOLA DE FILOSOFIA, 
LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS - CAMPUS GUARULHOS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO- PPG 
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Anexo B 

 

 
 

 

  

Termo de ciência e autorização do responsável pela Escola 

Eu, _________________________________________________________ diretor/a da 
escola ___________________________________________________________, localizada 
no endereço _________________________________________________________, cidade 
_________________________________________; afirmo que autorizei a realização da 
pesquisa “Percepções docentes sobre a escola pública , o currículo e o 
desenvolvimento prof issional  do professor dos anos iniciais do ensino fundamental 
na cidade de Santo André. - SP” na escola citada. 

Ficou claro também que a participação é isenta de despesas e que poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, sem penalidades ou prejuízo pessoais ou à escola.  

Estou ciente de que a pesquisadora estará à disposição para esclarecimento de qualquer 
dúvida. 

 

 

_____________________________________________________________ 
Nome completo do/a diretor/a 

 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Assinatura 

 

Eu, Sonia Maria Pereira de Oliveira, declaro que obtive de forma apropriada e voluntária esta 
autorização. 

 

 

 

_____________________________________________________________ 
Assinatura da Pesquisadora: Sonia Maria Pereira de Oliveira 
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Anexo C 

 

 
 

 

  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 

1. Você está convidado a participar da pesquisa “Percepções docentes sobre a 
escola pública, o currículo e o desenvolvimento profissional do professor dos 
anos iniciais do ensino fundamental na cidade de Santo André. - SP”, 
desenvolvida no âmbito do programa de Pós-graduação em educação na 
Universidade Federal de São Paulo, pela aluna Sônia Maria Pereira de Oliveira e 
sob a orientação do Professor Dr. Jorge Luiz Barcelos Silva. 

2. O estudo tem como objetivo estabelecer relações entre a organização do coletivo 
dos professores para a discussão do currículo e o seu desenvolvimento 
profissional, tendo como território de observação a cidade de Santo André. A 
participação na pesquisa não lhe custará nada, nem você receberá qualquer 
pagamento para participar. Se existir qualquer despesa ela será absorvida 
pela pesquisadora.  

3. O risco na participação da atividade, como em todas as atividades de entrevista e 
relato, é de ter desconforto e/ou desacordo com alguma pergunta ou 
encaminhamento. Mas esclarecemos que, a atividade possui interação estruturada 
e mediada, com respeito as manifestações do participante e, sobretudo, com 
respeito a qualquer decisão de interrupção do participante ou necessidade de 
esclarecimento.   

4. Caso autorizado, essa atividade será gravada, mas é garantido o sigilo na 
identificação de todos os participantes. Além disso, é garantida a liberdade da 
retirada de consentimento a qualquer tempo, deixando de participar do 
estudo.  

5. A entrevista terá duração aproximada de 01 hora a 1h30min, e serão realizados no 
máximo 2 (dois) encontros, se autorizado pelos participantes, será gravado em 
áudio para posterior transcrição, se autorizado por todos os participantes. A 
transcrição será submetida aos participantes para validação, caso seja seu desejo.  

6. Todos os dados coletados serão utilizados somente com finalidades científicas e 
podem ser publicados em revistas e outros meios de divulgação científica, tais 
como, reuniões, congressos e palestras. Nas publicações, todos os cuidados serão 
tomados para que nenhum dos participantes possa ser identificado.  

7. Benefícios da pesquisa: contribuir com a produção de novos conhecimentos na 
área de formação de professores nas escolas públicas, promovendo a troca de 
experiência entre os profissionais da área.  
 

8. Compromisso do pesquisador: manter a confidencialidade dos dados e utilizá-los 
somente para esta pesquisa. Em nenhuma circunstância o nome do participante 
será revelado, inclusive aos seus superiores no âmbito da Rede Municipal de 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – ESCOLA DE FILOSOFIA, 
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Ensino ou fora dela. Dar retorno sobre os resultados parciais da pesquisa, quando 
em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 
pesquisadores.       

9. A principal pesquisadora é Sonia Maria Pereira de Oliveira, que pode ser 
encontrada no endereço Rua Belém, n° 181, ap. 124, bairro Vila Assunção, Santo 
André – SP – CEP 09030-120. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre 
a ética da pesquisa, não esclarecida por esta pesquisadora, entre em contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade Federal de São Paulo – 
Rua Prof. Francisco de Castro, n: 55, CEP 04020-050, FAX: 5539-7162 – e-mail: 
CEP@unifesp.edu.br 

10. As páginas deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido serão numeradas 
sequencialmente e assinadas/rubricadas pelos envolvidos.  Será impresso em duas 
vias originais, sendo que uma delas ficará em poder do pesquisador e a outra sob 
guarda do participante da pesquisa. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado (a) a respeito do estudo “Percepções docentes 
sobre a escola pública, o currículo e o desenvolvimento profissional do professor do s 
anos iniciais do ensino fundamental na cidade de Santo André. - SP”. Após conversa com 
a pesquisadora Sonia Maria Pereira de Oliveira, informei-a sobre minha decisão em participar 
voluntariamente nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 
os procedimentos a serem realizados e as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 
despesas e que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante 
a realização das entrevistas, sem penalidades ou prejuízo pessoais.  

Estou ciente de que a pesquisadora estará à disposição para esclarecimento de qualquer 
dúvida. 

 

______________________________________________________________ 
Nome completo do participante da pesquisa ou representante legal 

 
 
 

______________________________________________________________ 
Assinatura do voluntário participante da pesquisa ou representante legal 

 

 

Eu, Sonia Maria Pereira de Oliveira, declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o 
Consentimento Livre e Esclarecido deste(a) participante da entrevista nesse estudo. 

 

 

________________________________________________________ 
Assinatura da Pesquisadora: Sonia Maria Pereira de Oliveira 

 
 
 

_______________________________________________________ 
Local e data 
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Anexo D 

 

Ficha de inscrição/pontuação de professor de Educação Infantil e Fundamental e EJA I. 

 

NOME DO(A) PROFESSOR(A): RF: 

Conceito Critérios Máximo 
Títulos 

Pontuação 
por Título 

JEJAI EMEIEF CRECHE 

A 
DOUTORADO em área de Educação OU 
Ciências Humanas e Sociais. - 40 

   

B 
MESTRADO em área de Educação OU 
Ciências Humanas e Sociais. - 30 

   

C 

Disciplinas concluídas em cursos de PÓS-
GRADUAÇÃO – Strito- Sensu na área de 
Educação OU Ciências Humanas e 
Sociais como crédito para MESTRADO ou 
DOUTORADO, desde que não 
computados nos itens “A” E “B”. 

4 2 

   

D 

Cursos de Pós Graduação - LATO 
SENSU na área de Educação, promovido 
por Instituição de Ensino Superior, com 
duração mínima de: 360 horas  
OU 180 horas até 359 horas 

2 

 
 

10 
05 

   

E 

Cursos Superiores , sendo: 

Licenciatura plena e/ ou  

Licenciatura curta; 

 

2 

1 

 

20 

10 

   

F 

Cursos de Extensão Universitária ou 
Programa de Formação Continuada, 
na modalidade presencial, desde que 
vinculado a Universidade OU Instituição 
de Ensino Superior. 

- 0,02 por hora 

   

G 

Certificados de: Cursos, Seminários, 
Congressos, Palestras, Grupos de 
Trabalho, Roda de Conversa, Troca de 
Experiências, Oficinas e outros, desde 
que relacionados à temática da 
Educação, com descrição de carga 
horária. 

- 0,015 por hora 

   

 

H 

Certificados de Cursos, Seminários, 
Congressos, Palestras, Grupos de 
Trabalho, Roda de Conversa, Troca de 
Experiências, Oficinas e outros, desde 
que relacionados à temática da 
Educação, sem descrição de carga 
horária. 

- 
 

0,05 por 
certificado 

   

I 

Cursos à distância vinculado a 
Universidades ou Instituições de Ensino 
Superior, desde que relacionado à 
temática Educação. 

- 
 

0,005 por hora 

   

Cursos à distância LIVRE, desde que 
relacionado à temática da Educação. - 0,001 por hora 

   

J 

Certificados de PALESTRANTE, 
CONFERENCISTA, 
FORMADOR e outros, desde que 
relacionado à temática da 
Educação. 

- 0,5 por 
certificado 

   

K 

Aprovação em concurso público 
para cargo da carreira do 
Magistério público (Municipal 
Estadual e Federal). 

3 1 

   

L 

Tempo de Serviço, neste cargo em 
exercício no magistério público 
municipal de Santo André, OU afastado, 
sem prejuízo de direitos e vantagens, 
considerando como limite a data de 
31.10.2019. 

 
- 

1,0 por mês ou 
fração superior 

a 15 dias 

   

M 

Tempo de serviço, no cargo de 
MONITOR DE CRECHE na rede pública 
municipal de Santo André, ou afastado, 
sem prejuízo de direitos e vantagens, 

 
- 

1,0 por mês 
ou fração 

superior a 15 
dias 
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considerando como limite a data de 
11.07.2003. 

N 

Tempo de serviço, atuando como 
professor de Educação de Jovens e 
Adultos no magistério público municipal 
de Santo André, a qualquer tempo, sob 
qualquer regime, em exercício OU, 
afastado, sem prejuízo de direitos e 
vantagens, considerando como limite o 
dia 31.10.19. 

- 

 

1,0 por mês 
ou fração 

superior a 15 
dias 

   

O 

Bônus de Assiduidade considerando até 6 
(seis) faltas no ano, conforme relatório de 
ocorrência do período de 01.10.15 a 
30.09.19. Os pontos serão computados 
no ano, sendo cumulativos. 

-  
2,0 por ano 

   

TOTAL PARCIAL para REMOÇÃO / ATRIBUIÇÃO DO EJA I 
   

 

P 

Tempo de Serviço na Unidade Escolar até 
31.10.19, desde que atuando na 
docência. 

- 

0,05 por mês 
ou fração 

superior 15 
dias 

   

TOTAL FINAL para ATRIBUIÇÃO DE PERÍODO e TURMA/CICLO 
   

 
Santo André, ____de Novembro 
de 2019 

 

 

 

 

 

Assinatura da testemunha       Assinatura da diretora       Assinatura do (a) professor (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) Inscrever para Remoção para EMEIEF 

(   ) Inscrever para Remoção para CRECHE 

(   ) Inscrever para Atribuição para EJA I 
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APÊNDICES 

Apêndice A 

 

ENTREVISTA COM A PROFESSORA GLORIA   
 
1 - Qual é o tempo de atuação no magistério? E na Rede Municipal de Ensino de Santo 

André? 

Gloria : No Magistério, como eu trabalhava em outra área antes, são vinte anos, é junto com a 

rede de Santo André. 

2 - Qual foi a porta de entrada para você trabalhar na rede de Santo André? 

Gloria:  É, foi por concurso e fiquei sabendo por divulgação de concurso. Ninguém que me 

indicou porque eu trabalhava em outra área. Fiquei sabendo pelo jornal e resolvi fazer.  

3 - Acumula cargo com outra rede ou mesmo na própria rede? 

Gloria : Eu não, eu sempre nesta rede. De início era só um período, agora eu tenho dois cargos. 

Eu acúmulo dois cargos deste 2006. 

4 - O que te levou a escolher ser professor? 

Gloria:  No meu caso a vida foi me levando para esse cargo. Porque eu trabalhava em área 

privada, empresa privada e resolvi ficar parada um tempinho porque tive dois filhos e depois 

parece que apareceu na minha frente assim o concurso, falei, ah eu vou prestar porque eu tenho 

o magistério! A minha intenção era trabalhar só meio período para poder continuar com meus 

filhos o outro período e aí as coisas foram se encaixando assim. Foi engraçado porque até o 

magistério, o curso de magistério entrou na minha assim... eu queria fazer um curso 

profissionalizante na época de colégio e o único que tinha gratuito era o magistério. Eu não 

queria fazer o colégio sem nenhuma especialidade e eu não tinha condições de pagar um curso 

particular e o único que tinha gratuito era o magistério. Então tudo foi assim meio que se 

encaixando. 

5 - Como foi a sua formação inicial? 

Gloria : Ah, era uma delícia! Acho que o magistério daquela época era... apesar de ter muitas 

matérias que hoje... que nem assim aprender a escrever pedagogicamente, com a letra 

redondinha, eu achava o máximo! quando eu fui estudar eu comecei a gostar muito. Eu acho 

que a gente era mais bem preparada do que é hoje. O magistério que fiz no Américo Brasiliense 

foi ótimo! Eu iniciei no Américo Brasiliense e terminei no IESA que é uma escola particular. 

Então assim, a gente tinha práticas lá, que são práticas que muitas das práticas que aprendi lá 

eu usei em sala de aula. 
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6 - No início de carreira, quais foram as suas maiores dificuldades? 

Gloria:  Para mim foi que eu cheguei em uma escola, vindo de uma área que não tinha nada ver 

com escola. Cheguei já para iniciar com reunião de pais. Era um sábado com reunião de pais e 

na segunda já iniciava com criança. Eu não tive essa... é de sair do magistério, sair da faculdade 

e já ir para uma sala de aula. Eu saí de uma empresa particular e fui jogada na sala de aula.  

Então eu fui aprendendo no processo. Essa foi a minha maior dificuldade. 

7 - Você acredita que a função docente precisa de formação   continuada? 

Gloria:  Eu acredito que sim. Formação continuada sim. Desde que sejam assuntos que sejam 

ligados à nossa prática. Porque se for só teoria...  porque algumas formações que eu participei 

eram muito de teorias, então eu não conseguia trazer essa formação para a sala de aula. E outras, 

como a formação que a gente teve de matemática. Teve uma formação de matemática durante 

um ano que eu fiz com uma professora maravilhosa, Vera Lúcia Guerra, meu Deus! Aquilo lá 

me trouxe tanta riqueza para o trabalho em sala de aula! Então assim, eu acho que... todas as 

formações que são ligadas a prática elas acrescentam muito. Com teoria, acho que a gente pode 

procurar teoria de outra forma.  

8 - Como você definiria a escola em Santo André? 

Gloria:  Ela não é excludente. Ela é uma escola para todos. Só que eu penso que muitas das 

inclusões que a gente tenta fazer não são válidas para as crianças. Nem para as crianças que são 

incluídas, crianças com alguma deficiência, nem para o restante do grupo que trabalha com essa 

criança.   Então eu acho que deveria haver e... outros tipos de recursos na escola, para atender 

determinados tipos de inclusão. Então assim, algumas inclusões são possíveis dentro de uma 

sala regular outras não são. Eu acho que ela é uma escola que inclui todo mundo sim. E eu acho 

que os professores se esforçam muito, a grande maioria, uma parte grande desses professores, 

alguns não, para dar conta de todas essas questões que vão aparecendo na escola pública. Apesar 

que eu acho assim, que a qualidade aumentaria muito se o número de crianças fosse reduzido 

ou se tivesse mais de uma professora por sala. Porque número excessivo de crianças numa sala 

as vezes exclui algumas crianças que não tem uma deficiência, assim comprovada, laudada e 

acaba excluindo aquele com dificuldade ou aquele que sabe demais, ou aquele que a gente 

poderia correr mais com ele. Porque tem os dois tipos, os dois lados. A gente acaba esquecendo 

a criança que é muito boa também, né? Porque aquele que é muito bom ele vai indo e o que tem 

muita dificuldade acaba tendo o olhar mais próximo do professor. Então eu acho que falta. Eu 

acho que com uma sala com um número reduzido de crianças daria mais chance de trabalhar 

com todas as diferenças. 
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9 - Você acha que há necessidade de um currículo único na cidade? Por quê? 

Gloria:  Eu penso que sim, mas sempre adequando as peculiaridades do local. Porque o que eu 

vejo, escolas mais centrais, escolas de bairros melhores, assim economicamente falando, as 

crianças não apresentam tantas dificuldades e seguem aquele currículo de forma... esperada. 

Mas que nem uma escola de periferia, uma escola mais afastada, uma escola que tem problemas 

familiares e... as prioridades nossas são outras. A gente tem que resolver muitas questões 

familiares antes de pensar na, na... e... e... tem que se concomitante com a aprendizagem, então 

aquela criança tem tantos problemas psicológicos e emocionais que acaba afetando muito a 

parte cognitiva.  Então eu acho que o currículo tem que ser assim mesmo, adequando as 

peculiaridades do local, para que essa criança saia dessa escola, quando for transferida para uma 

outra, para que ela não sinta tanta essa mudança.  Só que eu acho que assim... é isso que eu 

estou falando, é... algumas questões são mais urgentes em alguns locais do que outros. Que 

necessitariam de auxílio extra sala. Que a gente não consegue para todos. Algum atendimento 

de psicólogo, de assistente social, para ajudar essa família para que a criança chegasse bem para 

aprender na escola.  

10 - Durante sua trajetória na Rede Municipal de Ensino de Santo André como foi 

selecionado e organizado o currículo das séries iniciais do ensino fundamental?  Você 

participou da proposta do documento Ressignificação?  

Gloria:  Desse novo currículo?  

Pesquisadora: Não. De quando as PAFs entrarão na rede. 

Gloria:  Faz tanto tempo...Não me lembro. Acho que não.   

Pesquisadora: Gabriel Junqueira...  

Gloria:  Ah, foi somente das formações, é verdade, foi uma discussão coletiva. Era difícil 

porque cada um tinha uma ideia do que era necessário. A gente tinha uma faixa etária muito 

próxima da creche para escola. 

11 - E esse movimento de sair para a formação, da PAF ficar na sala de aula? 

Gloria:  Foi ótimo. Porque você não mexia na sua vida pessoal por conta dessas formações. 

Você saia em horário de trabalho, que é o que eu acho que deve acontecer. E aí deu chance... 

Porque aí todo mundo quis participar. Se você propõe uma formação fora do horário de trabalho 

alguns participam outros não querem. Nesse caso não, todo mundo participava, pois fazia parte 

do nosso horário, do nosso trabalho mesmo! Então eu acho que é o ideal. Para formações é o 

ideal.  

12 - Você acha que por ser assim legitimou o currículo naquela época?  
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Gloria:  Eu acho que sim, porque teve muito...alguma coisa sua tinha ali, então você acaba se 

apropriando, porque você discutiu, mesmo que você não concordasse, você discutiu sobre 

aquele assunto. pode ser que sua opinião não prevaleceu, mas você discutiu. Você estava lá e 

aquilo foi resolvido. A gente trabalha, apesar de ser uma rede pública, a gente tem que seguir... 

é uma empresa, tem que seguir, não adianta dizer eu não concordo, então não vou fazer o que 

eu quiser. Não sei se é porque eu essa bagagem de empresa privada...não é assim, eu não sou 

dona! professor é uma profissão, uma pessoa muito difícil. 

13 - O que você atribui a não permanência do documento Ressignificação?  

Gloria: A mudança de....as eleições né, parece que assim, tudo o que foi feito antes não serve 

mais agora. Isso é muito errado.  A gente... agora, pelo que percebi do currículo, não vai ter 

essas mudanças bruscas se mudar o partido, o governo e tudo mais. Mas tudo que é feito em 

cada período de um partido, de um prefeito, de tudo mais. Tudo o que foi feito deveria ser 

aproveitado. O que foi bom, as pessoas que contribuíram, para isso caminhar, para a gente ir 

crescendo, ser um crescente no nosso trabalho, isso não é feito. Acho que não é só a prefeitura 

de Santo André, são prefeituras. Então é assim, tudo é jogado fora, do que foi feito antes, aí 

começa tudo do zero de novo. Então quer dizer, o trabalho fica patinando isso não pode 

acontecer!  o que não deu certo deve ser descartado, o que deu certo tem de continuar. 

Independentemente de quem criou aquilo, independente. Então isso aí é um grande erro!  Eu 

acho. Talvez agora isso não aconteça mais, sei lá.  Porque foi feito um acordo de que isso vai 

funcionar, vai continuar. Porque eu acho que sempre vai ter que ter readequações. Porque tem 

coisas que não funcionam apesar da gente batalhar por isso, mas não pode se jogar tudo fora. É 

o que eu acho. 

14 - Em que medida a Secretaria de Educação tem colaborado para que você possa 

desempenhar a função de professor? 

Gloria: Muitas coisas que a gente sabe que seria necessário, a gente não tem. O que tem a 

formação continuada, eles oferecem alguns funcionários que vem até a escola auxiliar a gente 

coma inclusão. A gente tem aquela professora que está aqui para nosso reforço, mas não dá 

conta porque a falta de professores é muito grande então ela está sempre cobrindo sala. Eu acho 

que a prefeitura também não tem condições de oferecer tudo que a gente precisa, mas algumas 

coisas poderiam ser modificadas sim, sabe.  O que a gente sente. a gente tem ajuda sim, mas na 

hora da cobrança, tem as provas que vem, muita coisa que a gente discute que a gente segue 

não é levada em conta na hora da cobrança na prova. A gente dá muito valor da criança por ela 

mesma. Aquela criança não sabia o que é uma letra, ela faz uma prova ela já está usando letra, 

viu que ela teve um avanço dela por ela mesma muito grande, mas que numa prova não é levado 
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em consideração, naquela prova ela foi mal. A gente sabe que a criança teve um avanço absurdo, 

dela para ela mesmo, ela está conseguindo, mas na hora da prova ela... 

Pesquisadora: Você está falando das provas externas? 

Gloria: Das provas externas, que estamos tendo muitas agora. Isso preocupa muito. Aí como 

fica a avaliação do trabalho que a gente faz, daquela criança que está muito além do que ela 

estava quando chegou aqui. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as provas 

externas. Se a gente está preocupada com a individualidade do aluno, do crescimento de por ele 

mesmo essas provas vêm contra isso.  

Eu acho que deveria ter mais, eu acho que principalmente com a questão da inclusão. A escola 

regular é ótima para a criança com deficiência, mas teria que ter mais coisa para ele. Eles 

deveriam sair daqui e ir para um outro lugar que tivesse mais oportunidades especificas para a 

dificuldade que ele tem. Porque ele fica incluído em uma sala de trinta... então assim, o tempo 

que a professora tem com ele especificamente com ele não é muito, não adianta fala que não é, 

é mínimo, é mínimo. quando a gente consegue sentar... porque se você pega uma sala muito... 

com problema de comportamento as vezes você não consegue sentar-se com aquela criança.   

15 - Momentos coletivos, seja no âmbito da escola ou de secretaria, são importantes para 

fomentar discussões sobre a escola, sobretudo sobre o currículo? Em que medida essas 

discussões acontecem? 

Gloria: Alguns momentos sim. Mas a gente vê que esses avisos que vem, tomam muito mais 

tempo do que o espaço que a gente deveria ter para formação e troca. A vezes a gente só precisa 

se sentar com a amiga da mesma faixa etária que você trabalha para conversar e as vezes não 

dá tempo. Isso é insuficiente porque a parte burocrática acaba... a gente tem que fazer preencher 

relatório, fazer o semanário, a gente tem...  o trabalho burocrático, a burocracia atrapalha muito 

o trabalho que talvez fosse enriquecer mais a nossa prática.  

16 - Quais os critérios que você utiliza para a escolha dos conteúdos/ projetos a serem 

trabalhados na sala de aula? 

Gloria: A gente se baseia agora no currículo, ne? E a partir dele a gente pega os conteúdos para 

trabalhar com a turma.  

Pesquisadora: Mas não foi sempre assim? 

Gloria: Não. A prática faz você saber exatamente o que você vai precisar para aquela faixa 

etária e muita coisa você vai também trabalhando de acordo com os saberes que as crianças 

trazem. Às vezes você tem tudo planejado, aquela atividade tudo, você acha que ela vai ser um 

sucesso e não dá certo. Eles estão precisando de menos ou de mais que aquilo. E por ser uma 

sala tão heterogenia as vezes você trabalha diferentes atividades, diferentes conteúdos numa 
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mesma sala. Que não dá para você trabalhar igual com a sala inteira. Então, é, agora sim, em 

cima do currículo, por conta dessa reformulação toda do currículo, e algumas outras coisas que 

a gente sabe que a criança precisa e não está elencada no currículo. A gente aqui não fica muito 

presa só ao currículo, você tem o currículo como base, mas você trabalha com o que a 

comunidade, a criança está precisando.  

17 - Você acredita que a relação escola comunidade colabora com o seu desempenho na 

profissão? Por quê?  

Gloria:  A comunidade do entorno, no nosso caso, a comunidade do entorno precisa muito de 

auxílio além da escola, pelo que a gente percebe. Ainda mais agora que é uma comunidade nova 

que chegou agora, que foram pessoas que moravam em outras comunidades bem mais carentes 

até, e foram trazidas aqui porque foram construídas, foram construções para esse fim. Então eu 

vejo que muitas questões sociais precisavam ser resolvidas. Eles precisavam desse auxílio, mas 

não tem. Muitas crianças que a gente tem aqui na escola ficam sozinhas o dia inteiro, ficam 

com cuidadores não ficam com os pais. Não tem estímulo em casa que uma criança de um 

bairro, talvez, economicamente falando, melhor tem, de passear, de ler livros, de conhecer 

outros locais. Tem crianças aqui que nunca foi a um shopping, não conhece uma praia, que 

passam o dia dentro desse prédio, não tem outras experiências. Então eu acho que nesse ponto 

a nossa comunidade... o que a gente sente dos pais, que eles estão tranquilos se a criança estiver 

dentro da escola e tiver merenda. Eles não cobram da escola o que a escola tem que dar. Eles 

estão satisfeitos com o que tiver. A gente não vê pais cobrando a questão de espaço físico, de 

qualidade do parque... está tranquilo, está tudo bem. Então assim, o papel de trabalhar bem, de 

ir atrás dessas dificuldades da criança o professor faz, porque para os pais as crianças estando 

na escola está tranquilo. Não precisa de mais nada. Então a gente as vezes a gente conversa e 

se sente mais cuidadores do que professores. Porque assim, as vezes a criança chega com 

problemas tão sérios de casa, sabe, chorando até, de ver o pai batendo na mãe a mãe agredindo 

o pai. Naquele momento o que a criança está precisando? De você fazer uma cantiga de roda? 

De você fazer uma atividade na lousa? Não. Ela está precisando do seu colo, de você conversar 

sobre a família dela. Né? Então eu sinto muito isso numa comunidade mais carente. A sociedade 

precisava ajudar mais no sentido de oferecer aos pais outras opções para que eles pudessem ter 

ajuda além da escola. A escola não pode ser o único espaço. 

E a gente escuta muito aqui. Estamos tendo problemas sérios, sérios mesmos, com 

comportamento de crianças, não é uma coisa normal. Você chamar o pai e o pai diz: Eu não sei 

mais o que fazer, pode entregar para o conselho tutelar. Em alguns casos a gente fala: olha pai 

se você não acontecer isso, se você não conseguir isso, se continuar tendo esse abandono a 
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gente vai ter que comunicar o Conselho. Eles falam para a gente: pode comunicar porque eu 

também não sei o que fazer.  O que é uma pena, porque são crianças muito pequenas ainda. São 

crianças cuidando de crianças.  Muitas vezes, pais que a gente vê, que a gente já demos aula 

aqui. Tenho uma aluna com muitos problemas emocionais e a mãe dela estudou aqui e tinha os 

mesmos problemas.    

18 - Plano de carreira... 

Gloria : Acho que o plano de carreira é insuficiente, se for comparado ao plano de carreira de 

outros lugares, como do estado de São Paulo ou a prefeitura de São Paulo, porque você não fica 

motivada a fazer formações, sabe, a continuar estudando. Porque aquilo lá, pessoalmente vai 

valer para mim, lógico, mas se tivesse um estímulo além disso, de aumentar o salário, você iria 

correr mais atrás de formações. Porque isso iria estimular muito mais, agora você pensa duas 

vezes, que nem eu tenho dois cargos, trabalho o dia todo, tenho a minha família vou sair para 

um a formação de sábado, vai valer a pena? Vale a pena? Talvez para mim pessoalmente, para 

o meu crescimento profissional, mas além disso? O que vou ganhar. Acho que valeria a pena 

você pensar economicamente, você crescer, como em algumas empresas acontece. Você crescer 

a cada formação que você tivesse. Isso iria estimular demais todos os professores. 

19 - Quais os desafios que você considera para o futuro na profissão? 

Gloria - A cada ano é um desafio diferente, quando você acha que você já está pronta, ah agora 

esse ano vai ser mais fácil. Isso não existe. Fora que a gente está vendo muita gente nova entrar 

na rede e a gente está aprendendo muito.  Porque a gente acaba se acomodando um pouco 

naquele trabalho que a gente faz. essas meninas novas estão trazendo um gás novo, algumas 

meninas. Eu não falo nem geral das professoras que já estão na rede e nem no geral das que 

estão entrando. Porque tem muita gente que você vê que trabalha, trabalha mesmo com amor e 

é aquilo que quer, e outras que estão... ah prestei o concurso vou...  então, todo lugar tem isso, 

até na escola particular tem. Então eu acho que a gente nunca está pronta! A perspectiva 

continuar aprendendo sempre. E as crianças estão mudando demais. As tecnologias, as 

informações, é tudo muito rápido. Então a gente está sendo obrigado a se mexer para que as 

crianças não percam o interesse de estar aqui. De estar aqui sentado em uma cadeirinha sem 

nada do que elas gostam de fazer aqui dentro. Então o que você tem que criar para que essas 

crianças se sintam estimuladas a estar aqui? Ficar feliz. Por que o que a gente espera? A criança 

está feliz, quer ir para a escola e porque está dando certo. Agora a criança não quer entrar e se 

ela chora, então tem alguma coisa deve estar errada. Eu acho que agora a gente tem muito mais 

que crescer do que antigamente. Porque antes, porque as crianças estão cobrando isso da gente. 

Se eles perdem o estímulo, eles não aprendem. Se eles estão tristes na escola eles não aprendem. 
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Então a gente está todo momento... então não existe isso, um desafio. O desafio é cíclico, é cada 

ano mais, por conta de tudo que está acontecendo fora.   

 

 

 

Apêndice B 

 

ENTREVISTA COM PROFESSORA DEUSA   

1 - Qual é o tempo de atuação no magistério? E na Rede Municipal de Ensino de Santo 

André? 

Deusa: Eu tenho 19 anos de prefeitura e trabalhei 10 anos em uma escola particular também. 

2 - Qual foi a porta de entrada para você trabalhar na rede de Santo André? 

Deusa: Fiquei sabendo do concurso pelo jornal que eu acompanhava e aí eu prestei o concurso 

e fiquei esperando sair. 

3 - Acumula cargo com outra rede ou mesmo na própria rede? 

Deusa: Eu trabalhava na escola particular e aqui em Santo André e em 2006 passei ano outro 

cargo e aí eu saí da escola particular acumular dois cargos na prefeitura. 

4 - O que te levou a escolher ser professor? 

Deusa: Eu, era engraçado era o que eu queria desde pequena. Quando eu era pequena eu estudei 

em EMEIEF, eu estudei no Jardim do Estádio ne? E eu olhava o crachá da minha professora eu 

falava: um dia eu quero ter um crachá desse, igualzinho da minha professora. Quando eu peguei 

o meu crachá da prefeitura, nossa, eu lembrei disso na hora! 

5 - Como foi a sua formação inicial? 

Deusa: Eu fiz CEFAM. E aí eu estudava o dia inteirinho e recebia uma bolsa para auxiliar os 

estudos e os custos. No período da tarde a gente fazia estágio e então de manhã a gente 

preparava várias coisas para levar trabalhos de apresentação de teatro, tinha muita prática ne? 

Então toda essa parte que você precisa saber para dar aula, e ser diferente, trabalhar com vários 

conteúdos de forma lúdica, brincar, recursos, interdisciplinarmente... o CEFAM foi ótimo, 

nesse sentido.  

6 - No início de carreira, quais foram as suas maiores dificuldades? 

Deusa: Quando me formei a dificuldade foi, entregar currículo e conseguir a trabalhar. Que era 

muito difícil. E aí uma colega minha falou: Ah, eu estou trabalhando em uma escola, falei de 

você, vem aqui para ver se você gosta, tudo. E aí eu comecei a trabalhar lá, nessa escola 

particular. E lá, é assim, datas comemorativas, o cuidado, o capricho... a gente vai aprendendo 
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né? Então, foi assim, meio que tudo que eu aprendi também eu devo a essa escola particular 

que eu trabalhei, que era tudo muito organizada, tudo muito caprichado, o cuidado ao falar com 

as crianças, com os pais, em reuniões, era tudo assim muito organizado. Quando entrei na 

prefeitura já trouxe a bagagem que eu tinha de aprendizagem de lá, e aí você vai se adequando, 

porque uma é particular e outra é pública né?  Então tem algumas diferenças. E... aí o 

dificultador foi o trabalho com a inclusão no começo né? Mas aí assim, uma vai ajudando a 

outra, dando ideias, o que fazer, e aí a gente vai se adaptando.    

7 - Você acredita que a função docente precisa de formação   continuada? 

Deusa: Penso que a formação continuada é importante. Acredito que tudo que é ligado a prática, 

por exemplo, tivemos formação com Rosa e Mara, que era ligada a prática, coisas relacionadas 

ao trabalho com matemática, linguagem escrita, produção textual, o próprio Ação Escrita, o 

PNAIC, é... teve também um livro sobre ortografia que trabalhamos na formação de Rosa e 

Mara... assim, tudo que está ligado a prática do professor em sala de aula é válido. Muita teoria 

de dá um embasamento teórico, mas no dia a dia a gente precisa de   soluções ideias. O que 

fazer com aquela criança que não aprende. Então, essas formações que vão ali no miudinho do 

dia a dia da sala de aula elas contribuem mais.   

8 - Como você definiria a escola em Santo André? 

Deusa: Eu acho, assim... a escola em Santo André, eu particularmente gosto demais, eu acredito 

demais no trabalho dos professores da nossa rede, e acredito e visto a camisa da educação.  É... 

a escola, ela tenta atender todas as crianças na sala de aula, a gente se desdobra para conseguir 

que as crianças aprendam. Esse ano eu fiquei com uma turminha de 1º ano. A gente quer o que, 

a gente quer eles avancem, que eles aprendam a ler a escrever. E aqueles que não conseguem, 

como fazer para ajudar e tem também tem a questão da inclusão, em sala de aula como fazer 

com que aquela criança consiga avançar, no que ela consegue, no que é possível para ela, nos 

objetivos específicos para ela. Então, vai muito também, Sonia, do professor em sala de aula, 

do que ele acredita, do comprometimento dele, por que todas as crianças são capazes ne? e aí a 

gente precisa do quê? Investir, de acreditar, não desistir. E aí uma ajuda a outra, a gente 

conversa. A gente troca ideias, a gente conversa, e vai tentando achar soluções que consigam 

fazer aquela criança avançar. A família também é importante.   

9 - Você acha que há necessidade de um currículo único na cidade? Por quê? 

Deusa: Precisa ter o currículo integrado sim, a criança que está nesta escola e vai para outra o 

currículo precisa ser igual. Mas lembrando que, cada escola tem o seu PPP e suas 

especificidades. O problema desta escola não é igual da outra lá. Então a gente precisa ter esse 

olhar carinhoso também e não esquecer disso, porque aquele objetivo aquele conteúdo, está é 
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único, é da rede, mas o que eu preciso para a minha escola? Então a gente faz de adequações, 

adaptações e segue para atingir.   

10 - Durante sua trajetória na Rede Municipal de Ensino de Santo André como foi 

selecionado e organizado o currículo das séries iniciais do ensino fundamental?  Você 

participou da proposta do documento Ressignificação?  

Deusa: Eu participei. Gabriel Junqueira, Linguagem Geradora não era? Era difícil! aí você vai 

vendo como é difícil a construção de um currículo, e aí, por exemplo, tinha o pessoal da creche 

junto na época e elas também pensavam o que era importante lá, mas o que foi legal?  O que é 

conteúdo? o que é objetivo? Dependo do ponto de vista. Isto eu nunca vou esquecer. E aí assim, 

a reflexão sobre a construção do Currículo.  

11 - Você acha que por ser assim legitimou o currículo naquela época?  

Deusa: Com certeza. A rede foi amadurecendo. Os professores foram amadurecendo enquanto 

rede.  eles foram vendo que não adianta a gente catar tudo jogar no lixo e começar de novo. É 

uma história né, o que passou faz parte dessa história. Hoje, talvez não nos sirva mais, mas 

naquela época serviu, fez parte, compôs a história. Nem tudo que compõem a história é bom, 

lógico. 

12 - O que você atribui a não permanência do documento Ressignificação?  

Deusa: Acho que tem várias coisas, as equipes gestoras serem função e a cada quatro anos pode 

trocar, os professores mudarem de escola sempre, essas coisas não ajudaram a manter o que a 

gente tinha discutido. 

13 - Em que medida a Secretaria de Educação tem colaborado para que você possa 

desempenhar a função de professor? 

Deusa: Se a Secretaria ajuda né? Eu acredito assim, tem a ajuda, como assim... quando tem as 

crianças de inclusão, tem as responsáveis que vem na escola, tem os estagiários que auxiliam, 

mas como tem muitas crianças de inclusão, então por mais que se coloque, sempre vai precisar 

de mais, né?  A gente fica com a sensação de que precisa de mais gente, de mais ajuda. Mas 

assim, tem. A gente tem esse apoio   

14 - Momentos coletivos, seja no âmbito da escola ou de secretaria, são importantes para 

fomentar discussões sobre a escola, sobretudo sobre o currículo? Em que medida essas 

discussões acontecem? 

Deusa: É, quando foi falado a questão do currículo da rede teve bastante reunião para a gente 

falar sobre isso, as discussões tinham representantes da escola que acabavam trazendo o que 

tinham discutido nos grupos em outros lugares. Mas formações assim, eu sinto falta.  Acho que 

a questão de mais recado, mais questão do currículo, ficou mais nisso. 
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15 - Quais os critérios que você utiliza para a escolha dos conteúdos/ projetos a serem 

trabalhados na sala de aula? 

Deusa: Olha, a gente tem uma ideia assim, pela idade. O que se espera naquela idade, mas 

muitas vezes, é ... aquela criança ainda está um pouquinho aquém ou além, então a gente vai 

fazendo adequações e vai caminhando de acordo como o currículo esperado para aquela idade, 

os objetivos tudo. Sempre observando o currículo da rede. 

16 - Você acredita que a relação escola comunidade colabora com o seu desempenho na 

profissão? Por quê?  

Deusa: Eu vejo assim, essa questão de parceria com os pais. É bem relativo, alguns pais se 

preocupam sim com a educação dos filhos, com a lição de casa quando você manda, outros nem 

tanto. E aí você percebe nitidamente as crianças, que assim, famílias que dá esse auxílio em 

casa, as dificuldades escolares são menores, por quê? Porque é um trabalho em parceria.  E 

aqueles que a mãe não acompanhou o caderninho nunca, ela tem o avanço só do que a escola 

pode oferecer mesmo. Ela avança, mas ela avança não avança como os demais, então tem essa 

diferença.  

17 - Plano de carreira... 

Deusa: Eu acredito que temos um plano de carreira que precisa de revisão. O que é legal, por 

exemplo, é a progressão por biênio, a licença prêmio e agora temos as abonadas 

18 - Quais os desafios que você considera para o futuro na profissão? 

Deusa: Eu acho que um desafio grande é por exemplo, os pais trabalham muito, então a crianças 

vai para a creche da creche vem para a escola e muitas regrinhas coisinhas básicas de dentro de 

casa a gente está tendo que ensinar aqui. Então questão de limites, respeito, disciplina mesmo. 

Que tem a ver, depois com a questão da aprendizagem da criança. Então isso atrapalha um 

pouco. Atrapalha no sentido de a gente não dar conta daquilo que a escola deveria dar. Por conta 

de os pais trabalharem demais, a função dos pais está ficando para trás. Então a gente precisa 

ficar atenta a isso. Senão a gente tem que cumprir dois papéis. Não estou voltando a bola para 

a família, mas sempre penso nessa questão da parceria. E não é culpa deles, porque, eles 

precisam trabalhar e o que as crianças têm é só a escola. Muitas vezes... de lazer, de alimentação, 

de cuidado, de higiene. Então a gente precisa fazer por eles... para eles. É um trabalho que não 

termina nunca.  A gente tenta dar conta do conteúdo, mas as vezes a necessidade da criança não 

é essa.  
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Apêndice C 

 

ENTREVISTA COM PROFESSORA FELICIDADE  

1 - Qual é o tempo de atuação no magistério? E na Rede Municipal de Ensino de Santo 

André? 

Felicidade: 26 anos de magistério. Iniciei em escola particular com as crianças do infantil. 

2 - Qual foi a porta de entrada para você trabalhar na rede de Santo André? 

Felicidade: A minha entrada na Rede Municipal de Ensino foi através do concurso. Entrei para 

assumir o papel de PAF – professor de apoio a formação. Andei por muitas escolas da rede 

substituindo professor.  

3 - Acumula cargo com outra rede ou mesmo na própria rede? 

Felicidade: A minha formação inicial não dava conta daquilo que eu tinha para fazer, né. 

Quando estava na privada, talvez sim, mas quando cheguei na escola pública... fez uma grande 

diferença passar por aqueles momentos de formação que foram me mostrando como fazer com 

este e aquele aluno, a questão dos deficientes. Nunca tinha tido formação para trabalhar com 

deficientes. 

4 - O que te levou a escolher ser professor? 

Felicidade: Eu sempre quis. Me espelhava nos meus professores. Eu estudei em colégio de 

freiras. Elas eram muito rígidas, mas eu gostava. Eu nunca pensei em fazer outra coisa.  

5 - Como foi a sua formação inicial? 

Felicidade: Eu fiz magistério primeiro. No magistério a gente tinha muita atividade prática. A 

gente aprendia como dar aula, fazer um plano de aula, mas agora já não é mais assim.    

6 - No início de carreira, quais foram as suas maiores dificuldades? 

Felicidade: Acho que foi entender a organização da escola pública. Eu vim da escola particular 

onde tudo era certinho. Quando cheguei aqui tive que compreender tudo o que estava 

acontecendo. Eu não tinha uma sala, tinha que entender a concepção da rede, que era diferente 

da escolar particular. Era tudo muito novo. 

7 - Você acredita que a função docente precisa de formação   continuada? 

Felicidade: Sim é importante ter a formação. Eu participei de muitas, ação Escrita, PNAIC, 

linguagens geradoras, de leitura e escrita, matemática. O problema é a troca de gestão. Quando 

troca gestão parece que tudo que o outro gestor fez não tem valor. Tivemos momentos bons, 

mas as discussões foram deixadas de lado com a troca de governo. 

8 - Como você definiria a escola em Santo André? 
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Felicidade: A da prefeitura é uma escola que acolhe a todos, mas ela dá certo por conta da 

parceria com os professores. A gente se ajuda muito! Mas eu acho que a secretaria devia olhar 

mais para o nosso espaço de trabalho. tem reparos para fazer e não fazem. O número de crianças 

deficientes também tem que se olhar. Eu não tive deficientes esse ano, mas em anos anteriores 

sim. Fica muito difícil trabalhar sem um apoio. A gente tem que dar conta dos alunos com 

dificuldades e dos alunos deficientes. Eu sei que temos que trabalhar de forma diversificada, 

mas a gente não consegue sozinha dar conta de tantos desafios. Tem as meninas do CADE, mas 

não dá conta. 

9 - Você acha que há necessidade de um currículo único na cidade? Por quê? 

Felicidade: Não. Um currículo único não atende as especificidades de todas a comunidades da 

cidade, acredito que as crianças que frequentam as escolas centrais têm que estudar o mesmo 

conteúdo que as crianças que estudam em escolas da periferia. O conteúdo tem que ser o 

mesmo, mas a forma precisa ser adequada.  

10 - Durante sua trajetória na Rede Municipal de Ensino de Santo André como foi 

selecionado e organizado o currículo das séries iniciais do ensino fundamental?  Você 

participou da proposta do documento Ressignificação?  

Felicidade: Participei como PAF. Não foi como as outras professoras. Eu ia para a sala e a 

professora ia para as formações. Antes de ir para as escolas as PAFs também tivera formação  

11 - Você acha que por ser assim legitimou o currículo naquela época?  

Felicidade: Acredito que a secretaria ajudou muito naquela época, quando a gente parava para 

ter formação. As PAFs tinham formação para entrar na sala para os professores terem formação 

e o resultado disso foi a escrita pelos professores do documento Ressignificação, mas foi 

deixado de lado pela outra gestão. Que foi uma pena! Eu ainda tenho as minhas apostilas. Hoje 

a gente não vê muita coisa acontecendo, você lembra dos reagrupamentos, a formação para 

todos os professores do mesmo ano, o professor Plus? Hoje o flex. mais substitui falta do que 

auxilia no trabalho pedagógico.  

12 - O que você atribui a não permanência do documento Ressignificação?  

Felicidade: O problema é a troca de gestão. Quando troca gestão parece que tudo que o outro 

gestor fez não tem valor. Tivemos momentos muito bons, mas as discussões foram deixadas de 

lado com a troca de governo. 

13 - Em que medida a Secretaria de Educação tem colaborado para que você possa 

desempenhar a função de professor? 
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Felicidade: Está muito difícil hoje, tanto para os gestores quanto para os professores. A 

estrutura burocrática trunca o trabalho. A escola não pode fazer tudo o que quer ou que precisa. 

Tem que ficar esperando alguém lá de cima dizer o que pode e o que não pode. 

14 - Momentos coletivos, seja no âmbito da escola ou de secretaria, são importantes para 

fomentar discussões sobre a escola, sobretudo sobre o currículo? Em que medida essas 

discussões acontecem? 

Felicidade: Coletivos pouco contribuem para a minha profissão. São cheios de informes da 

Secretaria. Deveriam ser momentos formativos, que os professores os pudessem fazer a troca, 

falar sobre os problemas da escola. Nem é culpa dos gestores, pois só reproduzem o que pedem.  

15 - Quais os critérios que você utiliza para a escolha dos conteúdos/ projetos a serem 

trabalhados na sala de aula? 

Felicidade: Bom, primeiro eu conheço as crianças, converso com elas e vejo a necessidade de 

projeto. Alguns conteúdos busco nos livros didáticos em outros materiais que a rede possui. 

Tenho todos  

16 - Você acredita que a relação escola comunidade colabora com o seu desempenho na 

profissão? Por quê?  

Felicidade: Ah sim, quando a gente estabelece parceria com as famílias e os colegas de 

trabalho. Isso ajuda a desenvolver o nosso trabalho.  

17 - Plano de carreira... 

Felicidade: Não. Eu não vejo tanto impulso não. Acho que somos pouco valorizados na rede. 

Não somos liberados para formação. Temos que fazer mestrado ou doutorado e conciliar com 

a sala de aula.  

18 - Quais os desafios que você considera para o futuro na profissão? 

Felicidade: Hoje... eu acho que um dos grandes desafios é o profissional sair preparado de um 

curso universitário para dar aula. E a gente sabe que curso que melhor que seja o curso já é 

difícil ele sair preparado, mas que ele tenha também um preparo emocional. Porque quando ele 

chega na sala de aula ele não tem uma sala regular e nivelada por cima ne, assim nível de aluno, 

e é isso que ele fica esperando. E aí é difícil ele dar conta de lidar com a diversidade, o aluno 

que tem dificuldade de aprendizagem, o aluno que apresenta algum transtorno, o aluno 

deficiente. E aí ao invés de buscar se aprimorar ele passa só a reclamar.  
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Apêndice D 

 

Quadro 1: Dissertações encontradas 
Instituição de 

Ensino Superior 
Título Autor Ano Palavras-Chave: 

Universidade 
Federal da Bahia 

O que querem os 
professores ante a 
formação continuada? 
Itinerâncias, produção de 
sentidos e autorias nas 
narrativas docentes. 

Cláudio 
Orlando Costa 
do Nascimento 

2003 
Formação continuada; 
Formação de professores; 
Currículo. 

Pontifícia 
Universidade 
Católica De São 
Paulo 

Formação continuada de 
professores 
alfabetizadores. 

Walkiria de 
Oliveira 
Rigolon 

2007 

Formação continuada; 
Alfabetização; Prática 
pedagógica; Políticas 
educacionais; Educação 
continuada; Professores 
alfabetizadores; Formação 
profissional. 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de São 
Paulo 

As dificuldades e queixas 
de professores 
alfabetizadores em tempos 
de formação continuada. 

Cecília Célis 
Alvim Altobelli 

2008 

Formação continuada; 
Formação do professor; 
Insatisfações do professor; 
Professores alfabetizadores; 
Formação profissional; 
Educação continuada. 

Universidade De 
São Paulo 

Educando pela diferença 
para a igualdade: 
professores, identidade 
profissional e formação 
contínua. 

Rafael Ferreira 
Silva 

2010 

Currículo; Educação das 
relações étnico-raciais; 
Formação contínua; 
Identidade profissional; 
Políticas públicas de ações 
afirmativas. 

Universidade 
Federal De Santa 
Maria 

A formação permanente 
no tempo-espaço da 
escola: “olhares” de 
gestoras coordenadoras 
pedagógicas. 

Marlize 
Dressler 

2013 
Formação permanente; 
Autonomia; Humanização. 

Universidade 
Estadual Do Ceará 

Os sentidos e os 
significados atribuídos 
pelos professores ao 
processo de formação 
continuada: um estudo no 
colégio militar de 
Fortaleza. 

Francisca das 
Chagas Soares 
Reis 

2013 
Formação continuada; 
Subjetividade; Sentidos; 
significados. 

Faculdade Vale 
Do Cricaré 
 

Referencial curricular 
nacional da educação 
infantil: um estudo das 
interlocuções pedagógicas 
entre a natureza e 
sociedade no cotidiano 
escolar. 

Cristiane 
Pereira Oliozi 
Santos 

2014 
 

Currículo; Natureza E 
sociedade; Educação infantil. 
 

Pontifícia 
Universidade 
Católica De São 
Paulo 

Currículo Como Direito 
De Aprendizagem: Uma 
Experiência Nacional Para 
o Ciclo De Alfabetização. 

Lucia Helena 
Couto 

2014 

Currículo; Diretrizes 
curriculares; Conhecimento; 
Direitos de aprendizagem; 
Base nacional. 

Pontifícia 
Universidade 
Católica De São 
Paulo 

Relatos Dos Egressos Do 
Curso De Pedagogia Da 
UEMA/Campus Santa 
Inês: Uma Contribuição 
Para A Formação Dos 

Francinete 
Alves Nunes 

2014 
Pedagogia; Formação inicial 
de professores; Relatos de 
egressos. 
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Profissionais Da 
Educação. 

Pontifícia 
Universidade 
Católica De São 
Paulo 

Aprendizagem Mediada 
Por Linguagens De 
Autoria: O Scratch Na 
Visão De Três 
Pesquisadores. 

Ângelo Costa 
Dos Santos 

2014 
Scratch; Aprendizagem; 
Currículo; Tecnologia; 
Educação. 

Universidade 
Estadual Do Ceará 

A formação continuada do 
docente para atuar na 
perspectiva da inclusão: a 
busca de contribuições 
para a prática pedagógica 
do professor da escola 
regular. 

Camila Almada 
Nunes 

2014 
Formação Continuada; 
Educação inclusiva; Prática 
pedagógica. 

Pontifícia 
Universidade 
Católica De São 
Paulo 

O olhar de professores 
sobre o índice de 
desenvolvimento da 
educação básica (IDEB): 
possibilidades e 
limitações. 

Gisele Alves Da 
Costa 

2015 
Políticas públicas de 
avaliação; IDEB; Currículo. 

Pontifícia 
Universidade 
Católica De São 
Paulo 

Currículo, tecnologias e 
alfabetização científica: 
uma análise da 
contribuição da robótica 
na formação de 
professores. 

Tatiana Souza 
Da Luz 

2015 

Currículo. Novas tecnologias 
na educação; Alfabetização 
científica; Robótica; Ensino 
de ciências. 

Pontifícia 
Universidade 
Católica De São 
Paulo 

A Educação Profissional 
Numa Perspectiva Crítica 
E Libertadora Em São 
Bernardo Do Campo - SP: 
O Olhar Docente E Gestor 
Sobre A Sua Implantação, 
de 2010 A 2015. 

Terezinha 
Cristina 
Nakamatsu 
Siraque 

2016 

Reorientação curricular; 
Currículo crítico e libertador; 
Reorientação curricular na 
educação profissional; 
Educação profissional na 
perspectiva crítica e 
libertadora. 

Pontifícia 
Universidade 
Católica De São 
Paulo 

Formação inicial de 
professores do ensino 
fundamental l: da 
polivalência à 
interdisciplinaridade. 

Kelly Cristina 
Da Silva Barros 

2016 

Formação inicial de 
professores; Currículo; 
Polivalência; 
Interdisciplinaridade. 

Centro Federal de 
Educação Tecn. 
de Minas Gerais 

Currículo Da Educação 
Elementar, Na Perspectiva 
Do Programa De 
Assistência Brasileiro-
Americana Ao Ensino 
Elementar (PABAEE), No 
Período De 1956 A 1964. 

Elizabete 
Ribeiro Halfeld 
Maciel 

2016 
PABAEE; Currículo; Ensino 
elementar. 

Pontifícia 
Universidade 
Católica De São 
Paulo 
 
 

A Construção de Uma 
Proposta Curricular na 
Rede Municipal de São 
Caetano do Sul: O Olhar 
dos Coordenadores 
Pedagógicos. 

Claudia 
Tondato 

2016 
Currículo; Coordenadores 
pedagógicos; Participação. 
 

Fundação 
Universidade 
Federal De Mato 
Grosso Do Sul 

Formação Continuada De 
Professores Do Ensino 
Fundamental De Uma 
Escola Da Rede Municipal 
De Naviraí - MS: Resíduo 
Eletrônico E Educação 
Ambiental No Ensino 
Fundamental. 

Wagner 
Antoniassi 

2017 

Formação continuada de 
professores; Resíduo 
eletrônico; Educação 
ambiental no ensino 
fundamental. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

Apêndice E 

 

Quadro 2:  Dissertações que se aproximam da pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Pontifícia 
Universidade 
Católica De São 
Paulo 

As Relações Afetivas No 
Processo De Formação 
Continuada De 
Professores. 

Daiane Cristini 
Moraes 

2018 

Afeto (Psicologia); Educação 
permanente; Professores e 
alunos; Coordenadores 
educacionais; Relações 
humanas. 

Pontifícia 
Universidade 
Católica De São 
Paulo 
 

Formação Continuada: 
Vivências De Professoras 
Alfabetizadoras. 

Milena 
Marques 
Micossi 

2018 
Formação continuada; 
Professores alfabetizadores; 
Práticas docentes. 

Instituição de 
Ensino Superior 

Título  Autor Ano Palavras-Chave: 

Universidade 
Federal de São 
Carlos 

Imagens de si: das 
(foto)narrativas de vida à 
constituição profissional 
de professores 
alfabetizadoras. 

Waldirene 
Malagrine 
Monteiro 

2015 

Professores alfabetizadores; 
Professores; Formação; 
Formação profissional; 
Narrativas (auto)biográficas; 
Fotobiografia. 

Universidade 
Federal De São 
Carlos 

Desenvolvimento 
Curricular De 
Matemática Nos Anos 
Iniciais Na Perspectiva 
Do Professor E Do 
Coordenador: Um 
Estudo Do Projeto EMAI 
De São Paulo. 

Emerson De 
Souza Silva 

2015 

Educação matemática nos 
anos iniciais; Projeto EMAI; 
Professores que ensinam 
matemática nos anos iniciais. 
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