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RESUMO 

 

BORGES, M.A.F., Formação continuada de professores na rede municipal de 

São Bernardo do Campo: Experiências no contexto de duas pré-escolas. 

Dissertação (mestrado), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2015. 

 

Esta dissertação tem como objetivo analisar a formação continuada do professor de educação 

infantil, desenvolvida no contexto de duas pré-escolas públicas, no município de São 

Bernardo do Campo, estado de São Paulo. A pesquisa desdobrou-se em duas dimensões: no 

âmbito do sistema municipal de ensino, investigando as estruturas que normatizam a 

formação e no âmbito interno às escolas, analisando as práticas formativas desenvolvidas 

pelas equipes gestoras, por meio de registros escritos dessa prática.  A pesquisa adotou uma 

abordagem qualitativa e utilizou como estratégia de coleta de dados, a análise documental.  A 

formação de professores constitui-se, na atualidade, em campo multirreferenciado e marcado 

por disputas em defesa de modelos de sociedade, de homem e de escola.  A formação do 

professor de educação infantil insere-se nesse cenário, delimitada, contudo, por 

especificidades que lhe são próprias. A literatura sobre a formação do professor de educação 

infantil vem afirmando que os saberes construídos sobre o campo da infância são relevantes 

na formação desse profissional; esta dissertação aborda os conhecimentos sobre esse campo 

como elementos fundantes desse processo formativo. Os principais resultados da pesquisa 

revelam que, no âmbito municipal, a despeito de contradições e da não priorização de uma 

abordagem específica para a educação infantil, existe um quadro legal prescrito que estrutura 

a formação continuada nas unidades. No âmbito das pré-escolas investigadas, os resultados 

indicam que as concepções que balizam o trabalho formativo são mais amplas do que as 

orientações municipais, sugerindo a contribuição das histórias de formação das equipes 

gestoras e de assessorias passadas.  Observou-se, também, o pequeno espaço ocupado pelo 

protagonismo docente na formação continuada no lócus escolar, e o papel decisivo assumido 

pelas equipes gestoras nesse processo.  

 

 

Palavras-chave: Formação Continuada de Professores. Educação Infantil. Pré-escola. 

Contexto escolar. São Bernardo do Campo. 

 



ABSTRACT 

 

BORGES, M.A.F., In service teachers’ formation at the municipal education system of 

São Bernardo do Campo: Experiences in the context of two preschools Dissertation 

(Master’s degree), Catholic University of São Paulo, 2015. 

 

This Dissertation analyzes the in service training process of early childhood education 

teachers, developed in the context of two public preschools at the municipality of São 

Bernardo do Campo, state of São Paulo. The research includes two dimensions: the first one 

focus the municipal  system, exploring the structure set for the in service training programs; 

and the second one examines this process at two municipal preschools. The research followed 

a qualitative methodology; it collected and analysed the municipal legal and orientation 

documents and the written records about the training practices developed by the schools  

management teams (composed by one principal, one pedagogical adviser and one assistant 

teacher at each school). Nowadays, teacher’s formation is  a controversial field, where are 

reflected different ideas on models for people, school and society. The preschool teacher 

formation is part of this scene, defined, however, by its own specific features. The specific 

literature concerning the formation of early childhood education teachers has been asserting 

the knowledge built about childhood, as relevant in their training programs. . In this sense, 

this dissertation attributes centrality to this generational category, as a central aspect for the 

early childhood education teacher’s formation. The research results reveal, at the municipal 

level, several contradictions and a lack of importance given to the early childhood education 

particularities; at the same time, results show that the municipal documents offer an important 

general structure for the training process developed at municipal schools. In the two 

preschools it was observed that conceptions about early childhood education and teacher 

formation followed more integrated and holistic perspectives, what can be explained by the 

professionals own formation experiences that showed influences from past external advisors. 

The research also registered a relative lack of initiative by the teachers at the in service 

formation programs, in comparison with the active leadership of the management team at 

each school.  

 

 Keywords: In service teacher training. Early Childhood Education. Preschool. School 

context. São Bernardo do Campo. 
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INTRODUÇÃO 
 

Trajetória pessoal e profissional 

 

A opção por um tema relacionado à formação de professores da educação infantil 

deve-se à minha trajetória profissional em redes públicas municipais de ensino, na região do 

ABCD paulista
1
, onde tive a oportunidade de atuar profissionalmente em diferentes funções 

na educação básica: exerci a docência nas séries iniciais do ensino fundamental e na educação 

de jovens e adultos; a docência e a gestão na educação infantil; também atuei, por um período, 

como gestora na Secretaria de Educação e Cultura do município (SEC)
2
 de São Bernardo do 

Campo.  

Além da docência e da gestão, o serviço público possibilitou-me a atuação no 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SINDSERV) de São Bernardo. A experiência 

sindical, concomitante à atuação profissional, possibilitou o contato mais próximo com a 

realidade dos trabalhadores em educação e com as questões que esta categoria enfrenta na 

construção de sua autonomia, reconhecimento e identidade profissional.  

Minha trajetória profissional iniciou-se mais especificamente no final dos anos de 

1980, na rede estadual de ensino do estado de São Paulo. Naqueles anos, a formação de 

professores não possuía a centralidade alcançada nos dias atuais, de modo que as ações no 

âmbito da formação docente na rede estadual organizavam-se em torno de cursos ou 

“reciclagens” para professores, com duração de poucas horas. No âmbito do cotidiano escolar, 

os momentos coletivos de planejamento, ainda que poucos, constituíam-se em espaços 

privilegiados para a efetivação do trabalho docente no dia a dia da escola. 

A Constituição Federal, promulgada em1988, definiu a educação como dever do 

Estado e determinou o acesso aos cargos públicos via concurso de provas e títulos. Naqueles 

anos, os municípios da região do ABCD paulista, adequando-se à Carta Magna, realizaram 

concursos públicos para funções no magistério e, assim, iniciei a docência na educação 

infantil nos municípios de Diadema
3
 e Santo André

4
.  

                                                           
1
 O ABCD paulista compõe-se dos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e 

Diadema.  
2
 Essa denominação deve-se ao fato de que até 2009, a Secretaria de Educação incorporava a Cultura, em 

outubro de 2009, assume o Partido dos Trabalhadores na administração municipal e ocorre o desmembramento, a 

SEC passa a denominar-se Secretaria de Educação (SE).  Porém, nesse trabalho, optou-se por denominar 

Secretaria Municipal de Educação em todos os períodos, tornando o texto mais fluido e possibilitando melhor a 

identificação desse órgão. 
3
 O município de Diadema foi administrado, no período de 1983 a 1988, por Gilson Menezes, eleito pelo Partido 

dos Trabalhadores.  
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Já no início dos anos de 1990, passei a atuar, via concurso público, na docência da 

educação infantil no município de São Bernardo do Campo
5
. 

Atuei como docente na educação infantil por quase dez anos, período em que pude 

participar de diversos cursos, encontros, seminários e congressos. Esses cursos externos à 

escola tinham como objetivo possibilitar ao professor de educação infantil o acesso às 

pesquisas mais recentes sobre esse nível de ensino.  

Ao final dos anos de 1990 iniciei, também por meio de concurso público, minha 

trajetória profissional na direção escolar da rede municipal de ensino de São Bernardo do 

Campo, e é na perspectiva de gestora escolar que venho me constituindo como uma 

formadora de professores.  

Minha atuação na gestão escolar na educação infantil, por mais de quinze anos, vem 

se constituindo na perspectiva de um trabalho coletivo, tendo como princípio a gestão 

democrática, conferindo relevância ao trabalho formativo no cotidiano escolar.  

A dimensão formativa da gestão escolar tem apontado para mim indagações e, por 

vezes, até conflitos sobre os mecanismos de construção do conhecimento dos professores em 

espaços formativos coletivos, especificamente em locais e horários de trabalho. São questões 

que não são facilmente compreendidas quando o formador está imerso na ação formativa. 

Algumas das questões que me levam a reflexões  são: a relação entre formação continuada e 

os processos de mudanças na prática pedagógica; a relação entre a formação continuada e 

autonomia do professor; a relação entre teoria e prática e ainda a possibilidade ou o limite da 

formação na construção de um professor reflexivo sobre sua prática. 

Essas indagações e questionamentos, agregados à minha procura por diálogos com o 

universo teórico-acadêmico, me levaram ao Mestrado em Educação: Currículo, na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), apontando, com o distanciamento que a 

pesquisa exige, a possibilidade de imersão na teoria, articulando-a com a pesquisa e a prática, 

a fim de compreender a formação de professores da educação infantil no município em que 

atuo profissional e politicamente. 

Já no Mestrado, venho participando dos eventos científicos na área pedagógica, 

como a 36ª Reunião da Associação Nacional de Pesquisadores em Educação (ANPED) e o XI 

Encontro de Pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), o que me tem possibilitado 

                                                                                                                                                                                     
4
 O município de Santo André foi administrado por Celso Augusto Daniel, entre 1989 a 1992, também eleito 

pelo Partido dos Trabalhadores. 
5
 O município de São Bernardo foi administrado, no período de 1989 a 1992, por Maurício Soares, eleito pelo 

Partido dos Trabalhadores. 
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atualizações no campo teórico e trocas entre os parceiros no campo da pesquisa e da produção 

científica em educação. 

 

A pesquisa no contexto do município de São Bernardo do Campo  

  

Esta dissertação insere-se no campo de estudos sobre a formação de professores, 

mais especificamente, da formação continuada, realizada em horário de trabalho, do 

professor
6
 de educação infantil.   

A formação continuada refere-se às atividades desenvolvidas quando o professor já 

se encontra no exercício da docência e se propõe a contribuir para a melhoria de sua atuação 

profissional. Não se limitam apenas em atividades desenvolvidas no âmbito escolar ou em 

espaços específicos para a formação, podem ser, pois, atividades culturais diversas ou ainda 

participação em entidades sociais, associações ou agremiações específicas.  

A opção neste trabalho pela terminologia “formação continuada” deve-se à 

concepção que está implícita nesse: um processo contínuo, no qual se incluem a trajetória 

pessoal e profissional do professor, desde a formação inicial até sua evolução ao longo de 

uma carreira profissional (GARCÍA, 1997), desenvolvendo-se como pessoa e como 

profissional. 

A formação continuada de professor, foco dessa pesquisa, possui amparo na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei 9.394/20.12.1996), a qual institui, no 

parágrafo II, artigo 67, que os sistemas de ensino promoverão a valorização profissional do 

professor e indica algumas ações que visam garantir essa valorização, entre essas “o 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado 

para esse fim”.   

A formação continuada pode ser desenvolvida pelos sistemas de ensino por meio de 

políticas públicas que estruturem projetos formativos, tanto no âmbito externo à escola
7
, em 

instituições ou centros específicos, quanto no âmbito interno à escola, ou seja, no local de 

trabalho. Quando desenvolvida no local de trabalho, a formação poderá ser coordenada por 

                                                           
6
 Na introdução e desenvolvimento da pesquisa, optou-se pelo uso do termo “professor” no masculino, porém, 

reconhece-se que a docência na educação básica, mormente nas séries iniciais e na educação infantil é, 

preponderantemente, feminina. No capítulo sobre o tratamento dos dados, optou-se por utilizar o feminino, pois 

foram “professoras” as parceiras nessa pesquisa. Tardif (2013, p.553) afirma que “atualmente, as mulheres 

constituem cerca de 75% a 80% da força de trabalho de ensino da escolaridade obrigatória, e cerca de 90% a 

95% da escola primária. Entretanto, a presença maciça de mulheres na educação não é um fenômeno recente, 

pois remonta ao século XIX e permanece desde então; inclusive, em alguns países, tem aumentado nos últimos 

trinta anos”. 
7
 São Bernardo dispõe de um Centro de Formação para professores (CENFORPE), no qual ocorrem  diversas 

atividades formativas.   
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formadores do sistema de ensino no qual a escola se insere ou ainda por profissionais da 

própria instituição de ensino. 

O município de São Bernardo do Campo
8
, lócus dessa pesquisa, possui uma 

trajetória histórica de 46 anos de educação pública
9
, caracterizando-se como uma rede de 

ensino com educação infantil, educação especial e educação de jovens e adultos até o ano de 

1998, quando então, seguindo uma tendência nacional, iniciou-se a municipalização do ensino 

fundamental primeiro segmento (1º ao 5º ano), incorporando toda demanda desse segmento 

em 2004. Trata-se de um município que possui um orçamento municipal classificado entre os 

dez mais ricos do país, incluindo as capitais dos estados.   

Nesse percurso, as políticas públicas implementadas para formação continuada de 

professores, principalmente aquelas externas à escola, constituíram-se em iniciativas com 

diferentes arranjos formativos.   Retomando os últimos cinco anos
10

, encontram-se: o 

convênio realizado em 2009 com a Fundação de Amparo à Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (FAFE-USP) que promoveu cursos de especialização lato-sensu 

aos professores e gestores da rede pública municipal; os cursos de extensão em parceria com o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) para os professores e as assessorias com 

profissionais diversos para os gestores, equipe de orientação pedagógica
11

 e equipe de 

orientação técnica
12

. 

Já a formação continuada, realizada no âmbito interno da unidade escolar, em horário 

de trabalho, efetivou-se por meio de um longo processo, vindo a constituir-se como uma das 

características da educação desenvolvida pela municipalidade, principalmente no nível da 

educação infantil. Esta modalidade formativa foi instituída em 1998 por meio da Lei 4. 681, 

que estabeleceu o Estatuto do Magistério e instituiu o Horário de Trabalho Pedagógico 

                                                           
8
 No município, normalmente, não se utiliza o nome na sua extensão total e sim a redução “São Bernardo”, 

assim optou-se por utilizar a forma reduzida ao longo desse trabalho. 
9
 O histórico da educação no município será abordado, com aprofundamento, em item específico. 

10
 Nos últimos cinco anos, o município vem sendo administrado por Luiz Marinho, do Partido dos Trabalhadores 

(PT) em coligação com vários partidos. 
11

 Esta equipe é formada por orientadoras pedagógicas, as quais são pedagogas, que acessaram o cargo, até 2013, 

por meio de concurso público. Supervisionam o desenvolvimento das ações pedagógicas e administrativas das 

escolas com orientações semanais.  Maiores informações sobre esse profissional serão abordadas em item 

específico. 
12

 Estes profissionais formam uma equipe multidisciplinar que atua orientando as escolas, quando são 

solicitados, em questões específicas de cada profissional, são psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, 

fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. O acesso ao cargo dá-se via concurso público. Maiores informações sobre 

esse profissional serão abordadas em item específico. 
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Coletivo (HTPC)
13

 como parte integrante da jornada de trabalho do professor. Juntamente 

com esse Estatuto, instituíram-se as atribuições do cargo de diretor escolar, incluindo nessas a 

necessidade de 

 

Elaborar estratégias formativas que considerem que a Educação é processo e campo 

dinâmico heterogêneo e que os paradigmas teóricos precisam sempre ser 

repensados, de forma a manter um vínculo efetivo com a realidade social, com a 

evolução científica e do pensamento humano (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 

1998, p. 5). 

 

A atribuição de coordenar a formação no lócus escolar normalmente é desenvolvida 

pelo coordenador pedagógico, cuja atuação nas escolas tem sido objeto de inúmeras pesquisas 

devido à sua importância na coordenação de ações que visam garantir melhorias no processo 

de ensino e de aprendizagem, pois como afirmam Gouveia e Placco (2013, p. 70), “O 

coordenador pedagógico tem um papel fundamental na perspectiva colaborativa da formação, 

pois ele é considerado peça-chave para o desenvolvimento da formação permanente no 

âmbito das escolas”. Porém, a figura do coordenador pedagógico só foi introduzida na rede 

municipal de ensino em 2010. Nos anos anteriores, a coordenação da formação no âmbito 

escolar dividiu-se em dois momentos: até o ano de 1998, o diretor escolar coordenava o 

processo e esse só ocorria em reuniões pedagógicas
14

. A partir de 1998, com a promulgação 

do Estatuto, institui-se o HTPC, a coordenação passa a ser uma atribuição do diretor escolar 

em parceria com o professor de apoio pedagógico
15

. Esse profissional era um professor que se 

candidatava ao cargo de apoio pedagógico, apresentava um projeto e era eleito pelos seus 

pares para essa função, além do professor de apoio pedagógico instituiu-se a figura do 

professor de apoio à direção
16

 que, ainda nos dias atuais, responde pelas atribuições 

normalmente desempenhadas por um vice-diretor.  

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEC) a partir de 1998, passou, então, 

a investir em ações normativas e formativas
17

 que visassem construir um conceito de 

formação com foco no lócus escolar, especificamente nos HTPCs e nas reuniões pedagógicas, 

desenvolvidos sob a coordenação da “equipe gestora”, diretor escolar e professor de apoio 

                                                           
13

 O HTPC para a educação infantil foi definido em 2 horas semanais e do ensino fundamental, de 3 horas 

semanais. Em 2013, com a implantação, no município, da Lei 11.738 de 16/06/2008, o HTPC da educação 

infantil passou também para 3 horas semanais. 
14

 Antes de 1998, havia um movimento nas escolas de educação infantil de “aglutinar” 30 minutos que havia na 

entrada ou na saída dos períodos e eram sem a presença de crianças, para discutir assuntos referentes à escola. 
15

 Sobre a atuação da professora de apoio pedagógico em São Bernardo do Campo, ver CAMPOS, 2012.  
16

 O professor de apoio à direção atua em escolas com 14 turmas ou mais. 
17  O ciclo formativo pelo qual a equipe gestora da rede municipal de ensino de São Bernardo do Campo passou, 

entre os anos de 1997 e 2008, é tema de dissertação de mestrado da diretora escolar da rede Marilene Negrine 

Silva, pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Encontra-se em fase de defesa e poderá 

oferecer contribuições para a compreensão do papel da formação externa neste período. 
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pedagógico e de apoio à direção, com ênfase no diretor escolar e no professor de apoio 

pedagógico. Naquele período, ocorreram inúmeras assessorias cujos conteúdos formativos 

eram diversificados, com o objetivo de contribuir com a formação dos  gestores e dos 

profissionais da equipe de orientação técnica
18

. 

Parece que o fato da equipe gestora ter sido considerado a “peça-chave” no processo 

formativo até 2010 ajudou a construir um perfil de equipe de gestão ou mesmo de diretor 

escolar, já que os dois profissionais eram seu “apoio”, mais próximo às atividades 

pedagógicas, ao processo de ensino e de aprendizagem, principalmente naquelas equipes que 

atuavam na educação infantil e que viveram esse processo histórico. 

Diante desse contexto histórico e da trajetória pessoal e profissional da pesquisadora 

em aprofundar seus conhecimentos sobre as bases que ajudaram a estruturar e conceituar a 

formação continuada no lócus escolar, bem como analisar as práticas desenvolvidas no 

contexto de escolas de educação infantil, surge essa pesquisa.   

 

 O problema, a justificativa e os objetivos da pesquisa 

 

Esta pesquisa possui como recorte de investigação a formação do professor de 

educação infantil desenvolvida no lócus escolar. Para compreender esse fenômeno, esta 

dissertação centra-se em duas dimensões investigativas: no âmbito externo às escolas da rede 

municipal de ensino, analisando as produções da Secretaria Municipal de Educação (SME) no 

que se refere às bases estruturais e conceituais que contribuíram para instituir a formação 

continuada no lócus escolar; e no âmbito interno às escolas, investigando as práticas 

formativas desenvolvidas pelas equipes gestoras de duas escolas de educação infantil, pré-

escolas. 

Pesquisar sobre o fenômeno formação de professores significa, inicialmente, entender 

que se trata de “um processo que afeta professores de níveis não universitários e que pouco 

tem a ver com os docentes da universidade” (GARCÍA, 1999, p. 14). Assim, a formação de 

professores como um campo de pesquisa e conhecimento possui como foco principal os 

professores da educação básica, composta por três segmentos: educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio, assim definidos pela LDBEN de 1996.  

                                                           
18

 Até o ano de 2010, a equipe de orientação técnica englobava os pedagogos e os profissionais 

multidisciplinares e fixava-se na SEC. Em 2010, houve a separação dos pedagogos que passaram a ter sede no 

Centro de Formação dos Professores (CENFORPE) e a equipe multidisciplinar teve sua sede transferida para o 

Centro de Apoio Especializado de São Bernardo do Campo. 
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Ao abordar a temática da formação de professores, esta pesquisa entende que se faz 

necessário conceituar, ainda que de modo breve, termos como profissão, profissionalismo e 

profissionalização. Esses vocábulos possuem um campo semântico variado e constituem 

objeto de estudo da sociologia das profissões. O uso da palavra “profissão” para Popkewitz 

(1997, p. 38), “não implica a existência de uma definição fixa ou universal, independente do 

tempo e do lugar”. Para o autor, profissão é uma palavra de construção social, cujo conceito 

muda em função das condições sociais em que as pessoas a utilizam. Já profissionalismo 

docente “implica uma referência à organização do trabalho dentro do sistema educativo e à 

dinâmica externa do mercado de trabalho” (IMBERNÓM, 2006, p. 24-25). A “docência, 

como outras ocupações, foi desenvolvendo ao longo de sua história um conjunto de 

características constantes que a diferenciam das outras ocupações e profissões e que influem 

na maneira como se aprende o trabalho docente e como este se aperfeiçoa” (GARCÍA, 2012, 

p. 12). 

Este trabalho parte do pressuposto de que a docência é uma profissão complexa e que 

requer a continuidade dos estudos e aperfeiçoamento profissional, no sentido de garantir 

melhor profissionalização docente e, assim, possibilitar uma educação de qualidade às 

crianças, jovens e adultos. 

O foco dessa dissertação, a formação do professor de educação infantil, insere-se no 

campo da formação de professores de modo amplo, porém, possui especificidades.  

A formação inicial exigida para o professor de educação infantil e para o professor 

do ensino fundamental ampara-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 

que institui, no art. 62, a exigência da formação em nível superior, pedagogia, admitindo-se 

ainda a formação oferecida em nível médio, na modalidade normal. 

No nível da formação inicial, o currículo dos cursos de pedagogia passou por uma 

reformulação em 2006, objetivando adequar-se às necessidades atuais da formação desse 

profissional. Naquele ano, instituíram-se as novas Diretrizes Curriculares para o Curso de 

Pedagogia (DCNs), as quais definem como deve ser a formação do Pedagogo, propondo uma 

formação que articula pesquisa, docência e gestão escolar com uma sólida formação teórica.  

Em análise sobre a formação inicial do professor de educação infantil, Angotti 

(2009) avalia que, após a instituição das DCNs para o curso de pedagogia, houve melhor 

delineamento da atuação profissional docente, propondo uma formação que respeita as 

especificidades e necessidades da criança. 

A partir da década de 1990, o ensino superior no país passou por uma expansão no seu 

atendimento, tanto no ensino presencial quanto a distância, na tentativa de suprir o   déficit de 
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formação inicial de professores nesse nível de ensino, provocado pela crescente 

democratização do acesso à educação. Segundo Helena Freitas (2007), essa expansão não 

garantiu a qualidade necessária à formação desse profissional, tanto para a formação no nível 

da educação infantil, quanto em outros níveis da educação básica, o que vem se agravando 

ainda mais, devido ao crescimento da educação a distância: 

 
A expansão desenfreada dos Cursos Normais Superiores e Pedagogia, além de 

cursos de licenciaturas, desenvolveram-se principalmente em instituições privadas 

sem compromisso com a formação em quaisquer de seus níveis e modalidades. 

Agregue-se a essa condição a existência de centenas de Cursos de EAD, em mais de 

50 instituições privadas, que se expandem nos mais diversos pólos pelo interior dos 

estados, imprimindo uma condição desigual nos processos de formação de 

professores (FREITAS, 2007, p. 1.208). 
 

Em relação à formação inicial, ainda que tenha havido uma expansão da oferta do 

ensino superior no país, encontram-se professores atuando no nível da educação infantil e 

ensino fundamental, cuja formação inicial ainda não foi garantida. Dados do governo federal 

revelam que há professores em exercício cuja formação ainda não inclui o ensino médio na 

modalidade Magistério: 0,1% possuem o fundamental incompleto, 0,3% o fundamental 

completo e 5,5% o ensino médio completo (BRASIL, 2013). Os dados revelam que tais 

professores atuam nas séries iniciais do ensino fundamental e na a educação infantil, creche e 

pré-escola.  Esse fato denota atenção, pois apesar da fragilidade da formação em nível 

superior, denunciada por Helena Freitas (2007), esta certificação ainda assegura a garantia da 

profissionalização para tais segmentos e representa a possibilidade de desconstrução de 

formas ainda predominantes de precarização da docência.  

 A profissionalização da docência na educação infantil e ensino fundamental deveria 

obter relevância nas políticas públicas, já que nesse nível de ensino exige-se o 

desenvolvimento de propostas pedagógicas diferenciadas devido às características e 

especificidades do desenvolvimento infantil e por estar na base da formação educacional do 

sujeito.  

Esses dados demonstram a relevância e centralidade que adquire a formação 

continuada de professores, principalmente na educação infantil. 

A formação do profissional da educação infantil, tanto inicial quanto continuada 

constitui-se, na atualidade, como um desafio às políticas públicas e às pesquisas nesse campo 

devido a vários fatores, entre os quais: a educação básica oferecida aos jovens não tem 

garantido uma educação de qualidade; a ausência de atratividade na carreira docente, 

provocada por baixos salários e falta de condições estruturais de trabalho; pouca procura pela 
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profissão docente; a feminização da docência nesse  nível educacional; a dicotomia entre 

teoria e prática, ainda presente nos processos formativos; a crença ainda persistente de que 

atuar com a criança pequena não exige profissionalização; a ausência ou insuficiência  de 

recursos financeiros para que os municípios implementem  projetos de formação; entre outros 

fatores. 

Formar o profissional da educação infantil requer ater-se às especificidades e 

necessidades da infância. A formação desse profissional implica em refletir sobre as 

construções sociais e históricas que contribuíram para a construção do conceito de infância, 

entendendo-a como uma das categorias geracionais mais recentes, pois “foi ao longo dos 

últimos séculos que a ideia de infância, período separado e diferenciado da idade adulta 

emergiu” (BARBOSA, 2009, p. 25), implica em problematizar o que significa ser criança no 

mundo atual, atentando-se para as muitas infâncias que há na sociedade, produzidas por 

contextos socioeconômicos que são distintos em uma sociedade de classes como a brasileira. 

As crianças são sujeitos concretos “marcados pelo pertencimento de classe social, de gênero, 

de etnia, de religião” (BARBOSA, 2009, p. 23).  

Assim, diante desses fatos, justifica-se a necessidade dessa pesquisa.  

Este trabalho parte do pressuposto de que essa modalidade formativa desenvolvida 

pelas escolas municipais de São Bernardo do Campo possui especificidades construídas em 

seus contextos social e histórico, em cada período. Porém, pressupõe também que cada escola 

desenvolve esse processo a partir de necessidades e características próprias de seu contexto 

escolar, constituídas pelas trajetórias pessoais e profissionais próprias de cada grupo e pelas 

singularidades dos grupos envolvidos. Assim, a formação continuada reveste-se de 

características, intencionalidades e especificidades em cada escola. 

Esta dissertação entende que a formação no local de trabalho oferece aos professores 

a possibilidade de refletir sobre o seu fazer, individualmente e em grupo, constituindo-se, 

assim, em possibilidade de melhoria na prática do professor.  

A indicação de processos formativos que privilegiem o local de trabalho ou, como 

definem alguns autores, a formação centrada na escola, possui suas origens na década de 1970 

e origina-se de recomendações da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). Canário (1994) é um pesquisador dessa tendência e explica que a ênfase 

na “formação centrada na escola” surge como recomendação da OCDE “no sentido de o 

estabelecimento de ensino ser encarado como a unidade estratégica crucial dos processos de 

mudança”, (CANÁRIO, 1994, p. 24), porém, o autor explica que é partir da década de 1980 

que esta ideia se firma, “em concomitância com a emergência do estabelecimento de ensino 
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como um novo objeto científico” (ibid., p. 24). A emergência do estabelecimento de ensino 

como um objeto de pesquisa possibilitou novas abordagens sobre a formação no lócus de 

trabalho e a compreensão das possibilidades que esse lócus oferece. Canário (1994, p. 25) 

afirma que, em relação à formação no local de trabalho, houve uma dinâmica autônoma de 

mudança, passando de uma “lógica de reforma, de caráter pragmático” para uma “lógica de 

mudanças de vertente reflexiva”, afirmando ainda que a formação no contexto escolar rompe 

com a dicotomia entre o lugar do “aprender” e o lugar do “fazer”.  Nóvoa (1995) também em 

análise sobre esta tendência, entende que a transferência de lógicas empresariais para a 

educação, com propostas de reformas de caráter pragmático, não é simples e automática, pois 

as escolas  

 
são instituições de um tipo muito particular, que não podem ser pensadas como uma 

qualquer fábrica ou oficina: a educação não tolera a simplificação do humano (das 

suas experiências, relações e valores) que a cultura da racionalidade empresarial 

sempre transporta (NÓVOA, 1995, p. 16). 

 

No âmbito da educação infantil, o desenvolvimento da formação centrada na escola 

constitui-se em pesquisa de Oliveira-Formosinho (2002, p. 6-8), a qual ressalta as dimensões 

dessa proposta: a dimensão física do conceito “formação localizada na escola e não na 

universidade, no terreno e não na instituição de formação”; a dimensão organizacional, “É a 

escola enquanto unidade organizacional com autonomia que define, através de seus órgãos, a 

formação contínua que é necessária em cada momento, para quem e com que formato”; a 

dimensão da formação centrada no professor “ele é considerado sujeito da sua formação e 

envolvido no processo desde o levantamento de necessidades; o professor participa da 

planificação, execução e avaliação da sua formação”; a dimensão pedagógica, pois “a 

formação é centrada nas práticas, isto é, parte do levantamento das práticas pedagógicas dos 

professores” e a última dimensão, a político-corporativa representada pela possibilidade de 

auto-organização dos professores, pois é uma “formação promovida por pares que sentem a 

mesmas preocupações”.   

A formação de professores de modo mais amplo vem-se construindo como um 

campo multirreferencial, amplo e com abordagens diversas. O tema tem sido objeto de estudo 

de diversos pesquisadores, entre esses, Marcelo García (1999, p. 23), que se apoia em vários 

pesquisadores do campo da formação para explicar que os estudos sobre o tema não são 

recentes, que atualmente há uma polissemia de termos para designar a formação, variando 

entre reciclagem, treinamentos, cursos de aperfeiçoamento, formação contínua, continuada, 

em serviço, dentre outras, e que os conceitos também são múltiplos, esses refletem 
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concepções distintas sobre o professor, sobre a escola e sobre a função do ensino. O autor cita, 

entre outros, Medina e Domíngues (1989, p. 87), que defendem uma concepção de formação 

reflexiva, contextualizada e comprometida com as aprendizagens dos alunos(as):  

 

Consideramos a formação de professores como a preparação e emancipação 

profissional do docente para realizar crítica, reflexiva e eficazmente um estilo de 

ensino que promova uma aprendizagem significativa nos alunos e consiga um 

pensamento-acção inovador, trabalhando em equipa com os seus colegas para 

desenvolver um projecto educativo comum. 

 

Atualmente, utiliza-se também a terminologia „desenvolvimento profissional‟ em 

substituição à formação continuada. Imbernóm (2006) esclarece que essa similitude 

terminológica possui suas origens no meio anglo-saxão, predominantemente norte-americano, 

e que ao promover a mudança na terminologia, o termo desenvolvimento profissional adquire 

uma conotação funcionalista. Para o autor, o desenvolvimento profissional não deve se 

restringir às esferas do desenvolvimento pedagógico e aos aspectos cognitivos e teóricos, o 

termo “é antes decorrência de tudo isso, delimitado, porém, ou incrementado por uma 

situação profissional que permite ou impede o desenvolvimento de uma carreira docente” 

(IMBERNÓM, 2006, p. 43). 

O desenvolvimento profissional abrange os diversos fatores que interferem no 

trabalho do professor como o status profissional, a carreira, as condições de trabalho, os 

salários, o clima de trabalho nas escolas. Tais aspectos contribuem ou não para que haja 

desenvolvimento profissional e não unicamente a formação, embora essa seja relevante, mas 

não decisiva, pois “Podemos realizar uma excelente formação e nos depararmos com o 

paradoxo de um desenvolvimento próximo da proletarização no professorado, porque a 

melhoria dos outros fatores não está suficientemente garantida” (ibid., p. 44).  

Esta dissertação analisa a formação continuada do professor de educação infantil e 

compreende-a na perspectiva de Imbernóm (2006), ou seja, a formação continuada é uma 

importante dimensão do desenvolvimento profissional docente, porém não é a única, 

entendendo que, para que haja desenvolvimento profissional, as demais dimensões da 

profissão docente devem ser contempladas pela formação e por outros âmbitos das políticas 

públicas.  

Compreendendo a formação continuada como possibilidade de aperfeiçoamento 

profissional, por meio do apoio de um formador, este trabalho investiga as práticas formativas 

desenvolvidas em pré-escolas, concebendo essas práticas como fonte de conhecimento e 

reconhecendo que a prática se dá em relação direta com a teoria. Assim, o conceito de prática 
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a que esta pesquisa se filia pressupõe que não há uma prática sem a teoria, assim como não há 

teoria sem prática, portanto, não há conhecimento sem prática, pois o conhecimento é 

construído na experiência prática vivida. Para haver construção de conhecimento, torna-se 

necessário entender as relações que se estabelecessem entre o binômio teoria-prática, 

tomando-os como indissociáveis, pois “Perceber a teoria e a prática como os dois lados de um 

mesmo objeto é imprescindível para se compreender o processo de construção de 

conhecimento” (GHEDIN, 2006, p. 133). Assim, o conhecimento é concebido como “uma 

relação que se estabelecesse entre a prática e as nossas interpretações da mesma, é a isso que 

chamamos de teoria, isto é, o modo de ver e interpretar nosso modo de agir no mundo” (ibid., 

p. 132). 

As práticas formativas instituídas no âmbito escolar possuem como objetivo 

possibilitar que o professor de educação infantil reveja suas práticas pedagógicas, reflita sobre 

sua atuação junto às crianças e  melhore  o processo de ensino e de aprendizagem.  

A prática pedagógica do professor tem sido objeto de investigações, pesquisas e 

debates sobre suas origens, sobre os saberes que a constituem e sobre a relação entre a teoria e 

a prática. Autores como Schön (1983), Zeichner (2002; 2008), García (1999), Charlot (2000), 

Reali e Mizukami (2002), Pimenta (2006), Tardif e Lessard (2011), Tardif (2012), entre 

outros, têm realizado pesquisas sobre essa questão e oferecido contribuições que ajudam a 

compreender melhor como se dá o processo de construção, pelos professores, dos saberes 

necessários à docência e quais as relações entre saberes docentes e a prática pedagógica. 

As pesquisas dos autores supracitados convergem no sentido de que todos afirmam 

que o modelo de formação denominado de racionalismo técnico, também conhecido como 

epistemologia positivista da prática, não responde mais às necessidades da formação de 

professores que sejam capazes de agir diante das situações complexas que ocorrem 

diariamente em sala de aula.  

No modelo racionalista tecnicista, “a prática educacional é baseada na aplicação do 

conhecimento científico e questões educacionais são tratadas como problemas „técnicos‟, os 

quais podem ser resolvidos objetivamente por meio de procedimentos racionais da ciência” 

(DINIZ-PEREIRA, 2011, p. 19). A partir do modelo da racionalidade técnica, segundo Diniz-

Pereira (2011, p. 22), emergiram modelos alternativos de formação de professores desde, no 

mínimo, o início do século XX. Entre tais modelos, localiza-se o “modelo prático de formação 

docente” que, segundo o autor, tem nos trabalhos do filósofo norte-americano John Dewey 

(1859-1952) a fonte de inspiração.   



24 
 

Esse modelo formativo ganhou centralidade a partir do trabalho publicado por 

Donald Schön (1983), no início da década de 1980 o qual “propõe que a formação dos 

profissionais não mais se dê nos moldes de um currículo normativo que primeiro apresenta a 

ciência, depois sua aplicação e por último, um estágio que supõe a aplicação pelos alunos dos 

conhecimentos técnico-profissionais” (Pimenta 2006, p. 19), Em contraposição a esse modelo, 

Schön propõe a epistemologia da prática, ou seja: 

 

Na valorização da prática profissional como momento de construção de 

conhecimento, através da reflexão, análise e problematização desta, e o 

reconhecimento tácito, presente nas soluções que os profissionais encontram em ato. 

[...] 

Assim, encontramos em Schön uma forte valorização da prática na formação dos 

profissionais; mas uma prática refletida, que lhes possibilite responder às situações 

novas, nas situações de incerteza e indefinição (PIMENTA, 2006, p.19-20). 

 

Assim, emerge um modelo de formação denominado de professor reflexivo, que 

dominou o debate sobre a formação de professores nas últimas duas décadas. Zeichner (2008) 

explica que os motivos da emergência de novos modelos formativos são as mudanças que 

ocorreram no foco da formação, passando de uma visão de treinamento de professores para 

uma mais ampla, na qual  

 

[...] os docentes deveriam entender as razões e racionalidades associadas com as 

diferentes práticas e que desenvolvesse nos professores a capacidade de tomar 

decisões sábias sobre o que fazer, baseados em objetivos educacionais 

cuidadosamente estabelecidos por eles, dentro do contexto em que trabalham e 

levando em consideração as necessidades de aprendizagem de seus alunos 

(ZEICHNER, 2008, p. 536). 

 

A construção de conceitos sobre a formação de professores neste trabalho possui 

relevância, pois são esses modelos formativos que podem influenciar a elaboração de 

documentos pela SME, visando normatizar a formação continuada no lócus escolar, como 

também influenciar as práticas formativas instituídas no contexto escolar. Assim, esta 

pesquisa analisa as influências desses modelos, tanto no âmbito externo quanto no âmbito 

interno às escolas. 

Ao definir como campo de pesquisa a formação continuada do professor de educação 

infantil, essa pesquisa pretende contribuir com esse campo no sentido de possibilitar que os 

conhecimentos construídos nesse trabalho possam subsidiar as políticas públicas de formação 

de professores para a educação infantil, pré-escola; servir como fonte de pesquisa para as 

escolas de educação infantil se ampararem, utilizando-a como subsídio teórico ao 
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desenvolvimento da formação continuada no lócus escolar; e ainda ser utilizada como  

material de pesquisa  ao professor de educação infantil na construção de  sua própria trajetória 

formativa, assumindo-se como um intelectual atuante.  

 Esta dissertação possui os seguintes objetivos: 

 Pesquisar e analisar quais são as bases conceituais e procedimentais produzidas 

pela Secretaria Municipal de Educação que estruturam a formação continuada 

no contexto escolar, investigando quais concepções e modelos formativos se 

sobressaem nesses documentos. 

 Pesquisar e analisar como são desenvolvidas as práticas formativas instituídas 

no contexto escolar, investigando as concepções que subsidiam tais práticas. 

 Situar as concepções que emergem dessas práticas entre os principais modelos 

de formação de professores. 

 Analisar se a formação continuada no lócus escolar contribui para o 

desenvolvimento profissional docente das professoras de educação infantil. 

Diante dessas questões, a opção metodológica definida foi por uma abordagem de 

cunho qualitativo e como método de pesquisa optou-se pela análise documental, investigando 

os documentos relativos à formação continuada produzidos pela SME e a documentação 

pedagógica produzida pelas escolas referentes à formação continuada no lócus escolar. 

A pesquisa foi estruturada em cinco capítulos, de modo a abranger os principais 

problemas/temas que influenciam o campo da formação de professores e o campo da 

formação continuada do professor de educação infantil, bem como o desenvolvimento da 

pesquisa. 

No primeiro capítulo procedeu-se à revisão da literatura por meio da análise dos 

avanços e principais desafios da educação básica, segmento no qual se localiza a educação 

infantil. Nesse capítulo deu-se relevância à revisão de literatura sobre a infância como 

categoria geracional. 

 No segundo capítulo procedeu-se também à revisão da literatura sobre a formação 

de professores, analisando a formação inicial e continuada, bem como os principais desafios 

dessa temática. Aqui se reportou também as especificidades sobre a formação do professor de 

educação infantil. 

 No terceiro capítulo foram apresentadas e discutidas as opções metodológicas 

adotadas nesta pesquisa.  

No quarto capítulo apresentaram-se a trajetória educacional no município de São 

Bernardo do Campo e a caracterização das escolas pesquisadas. 
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 No quinto capítulo apresentaram-se os dados da pesquisa documental e sua análise, 

que possibilitou a construção de categorias que são apresentadas em diálogo com a literatura 

específica.  

Por fim, procedeu-se às reflexões finais provocadas por este trabalho, incluindo 

novas questões que emergiram ao longo desse e que requerem novos olhares e novas 

pesquisas para serem compreendidos em sua abrangência e complexidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

CAPÍTULO 1 

EDUCAÇÃO BÁSICA: ALGUNS DESAFIOS À FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

A escola básica de hoje não é, pois, um retrocesso com relação à escola de ontem. É 

uma outra escola, principalmente por ser altamente expandida, e suas alegadas 

deficiências precisam ser enfrentadas por um esforço permanente de investigação e 

busca (AZANHA, 2006, p. 63). 

 

 

A definição de educação básica, incluindo de modo contínuo e interligado a 

educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, ocorreu com a instituição da 

LDBEN (Lei 9.394). Cury (2002, p. 160-170), em estudo sobre a educação básica no Brasil, 

entende que para compreendê-la deve-se atentar para dois aspectos: a situação 

socioeconômica, pois “a distribuição de renda e da riqueza no país determina o acesso e a 

permanência dos estudantes na escola” e o próprio conceito de educação básica, que segundo 

Cury (2002), “Trata-se de um novo conceito, avançado, pelo qual o olhar da educação ganha 

uma nova significação”. O autor explica que a Constituição Federal de 1988, no capítulo 

próprio sobre a educação, criou as condições para que a LDBEN de 1996 assumisse esse novo 

conceito de educação básica ao “assinalar para a possibilidade de o Estado e os municípios se 

constituírem como um sistema único de educação básica”, congregando, articuladamente, “as 

três etapas que estão sob esse conceito: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 

médio” (CURY, 2002, p. 169-170). 

A formação de professores no país tornou-se mais complexa diante da 

democratização do acesso à educação básica a partir dos anos de 1970, quando uma classe 

social, outrora alijada do processo educacional, pode enfim  frequentar a escola pública, sob a 

tutela do Estado. Gatti e Barreto (2009, p. 11) também assim o entendem: 

 

Quando se discute a formação de professores no Brasil, não dá para desconsiderar o 

fato de que só em meados do século XX é que realmente começa o processo de 

expansão da escolarização básica no país, e de que seu crescimento real em termos 

de rede pública de ensino vai se dar em fins dos anos 1970 e início dos anos 1980, se 

considerarmos o número de alunos matriculados no ensino fundamental 

proporcionalmente ao contingente de crianças e adolescentes na faixa etária 

correspondente ou próxima.  

 

A democratização do acesso à educação trouxe ao país, ainda na década de 1970, a 

problemática da profissionalização dos professores, devido à ausência de profissionais 

qualificados naquele momento: “O crescimento alto e rápido de tal oferta de escolaridade e o 

recrutamento de docentes para efetivar tal escolarização da população certamente não 
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contavam com quadros de reserva qualificada para a função em todas as décadas” (SAMPAIO 

e MARIN, 2004, p. 1.206). Dessa forma, a profissionalização dos professores para atender às 

novas demandas emergentes ocorreu por meio de formações aligeiradas, precárias e até pelo 

ingresso no magistério de sujeitos sem a devida formação, os chamados professores leigos, 

vindo a atuar, principalmente na educação infantil, creches e pré-escolas. Esse fato em 

algumas regiões do país ainda constitui uma realidade. Dessa forma, “a formação de 

professores no país ainda sofre os impactos do crescimento efetivo tão recente e rápido das 

redes públicas e privadas de ensino fundamental, e das improvisações que foram necessárias 

para que as escolas funcionassem” (GATTI e BARRETO, 2009, p. 11-12). 

A dificuldade de profissionalização dos professores alterou-se a partir da década de 

1990, quando houve a expansão desse segmento de ensino, presencial e a distância, sem, no 

entanto, garantir a qualidade necessária à formação desse profissional em todos os níveis da 

educação básica, como avalia Helena Costa Lopes Freitas (2007, p. 1.208). 

A democratização do acesso acrescida de fatores como a importância da educação 

em espaços institucionalizados, o valor do ensino como forma de socialização das gerações e 

a educação como possibilidade de acesso aos conhecimentos historicamente construídos pela 

humanidade possibilitou a manutenção e expansão do ensino escolar, promovendo 

crescimento quantitativo dos docentes e reposicionando a profissão de modo que “quando a 

situamos dentro da organização socioeconômica do trabalho, ela representa um setor 

nevrálgico sob todos os pontos de vista” (TARDIF, 2011, p. 21).  O autor explica que esse 

crescimento movimenta uma importante parcela de recursos públicos e essa situação é similar 

em diferentes continentes, incluindo a América do Sul. 

 Em relação ao crescimento quantitativo na educação básica, os dados do governo 

federal revelam que há no Brasil mais de 2 milhões de docentes em atuação  para atender  

mais de  42 milhões de  alunos que se encontram no sistema público de ensino, na educação 

básica (BRASIL, 2013, p. 14).  No entanto, explica Tardif (2011, p. 23), o impacto do ensino 

sobre a sociedade não se limita a variáveis econômicas, “na medida em que a escolarização 

está mais do que nunca no coração do processo de renovação das funções sociotécnicas, como 

também da distribuição e partilha dos conhecimentos e competências entre membros da 

sociedade”.  

O reconhecimento da importância das instituições educativas e o crescimento 

quantitativo de profissionais do ensino não tem garantido, ainda nos dias atuais, o acesso 

pleno dos professores à formação inicial, considerada primordial na conquista da 

profissionalização docente. Ainda é Helena Freitas (2007) quem faz uma avaliação realista 
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sobre a educação básica, denunciando que os investimentos com a educação pública têm 

mostrado redução nos últimos anos e no que diz respeito às condições de trabalho, salários e 

carreira, a pesquisadora entende que  

 

[...] não há política para seu enfrentamento e superação, em especial as metas do 

Plano Nacional de Educação (PNE) quanto à implementação gradativa da escola 

integral, a diminuição do número de crianças por sala de aula no ensino 

fundamental, o cumprimento da relação adulto- criança nos espaços de educação 

infantil, a implementação do piso salarial nacional, a implantação gradativa da 

jornada única, com a concentração do professor em apenas uma escola, e jornada 

compatível com as responsabilidades e os desafios que a sociedade e as necessidades 

de formação humana lhe colocam (FREITAS, 2007, p. 1.204-1.205). 

 

No âmbito legal, a democratização do acesso estruturou-se e amparou-se em um 

arcabouço jurídico, que garantiu a educação como direito do cidadão e como dever do Estado. 

O dever do Estado em assegurar a oferta cumpriu-se de forma mais efetiva diante dos níveis 

educacionais instituídos legalmente como obrigatórios.  

Ao analisar as leis mais recentes, encontra-se a Lei 5.692, de 1971, que regulamentou, 

até 1996, o ensino de 1º e 2º graus e determinou como obrigatório o ensino de 1º grau. Mais 

recente é a LDB − Lei 9.394 de 1996  que reafirmou que o segmento educacional considerado 

como obrigatório seria o ensino fundamental, primeiro e segundo segmentos.  

O ensino fundamental destinava-se à faixa etária dos sete aos quatorze anos, que 

correspondia, até 2006, ao ensino fundamental de oito anos. Em 2006, sancionou-se a Lei 12.274, 

que reorganizou o ensino fundamental para nove anos, iniciando a partir dos seis anos de idade. O 

ensino fundamental foi considerado uma etapa de escolarização obrigatória até o ano de 2013.   

No período que constituiu escolaridade obrigatória, esse nível de ensino obteve centralidade por 

meio de políticas públicas específicas, como a implantação de um fundo de natureza contábil, o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 

(FUNDEF), que foi implantado em 1998 e que perdurou até 2006. O ensino fundamental caminha 

para a universalização do acesso
19

, com uma taxa de atendimento de 93,8% da demanda nacional 

(BRASIL, 2013).  

Nas últimas duas décadas, a educação infantil, o ensino médio e a educação de 

jovens e adultos têm sido alvo de políticas públicas que têm como objetivo a democratização 

do acesso, contudo, com muitos desafios a serem vencidos. A implantação do Fundo de 

                                                           
19

 Com base no Anuário Brasileiro da Educação Básica, desde 2007, a taxa líquida de matrícula no Ensino 

Fundamental aumentou pouco mais de um ponto percentual. Embora 93,8% das crianças e adolescentes na faixa 

etária de 6 a 14 anos estejam frequentando o Ensino Fundamental, ainda há uma distância desafiadora até se 

alcançar a universalização estabelecida em lei e traduzida em meta do Plano Nacional de Educação (PNE), por 

se tratar da inclusão da população em situação de maior vulnerabilidade social. 
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Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério 

(FUNDEB), vigorando desde 2007, e que deve perdurar até 2020, foi uma das políticas de 

focalização nesses segmentos educacionais. Outra iniciativa é a Lei 12.796, (04/04/ 2013) que 

amplia a obrigatoriedade do ensino dos quatro aos dezessete anos e que representa mais um 

avanço no âmbito das políticas públicas de acesso à educação básica. Deve-se ressaltar, no 

entanto, que o atendimento à educação infantil e à creche (faixa etária dos zero aos três anos) 

pode continuar em segundo plano, reafirmando um processo de exclusão já histórico neste 

segmento de ensino.  

Neste sentido, dados do Relatório Preliminar do Censo Escolar de 2013
20

 evidenciam 

alguns dos principais desafios desses segmentos educacionais: no ensino médio, apenas 

51,1% dos estudantes concluem o curso na idade adequada, ou seja, aos dezenove anos. A 

obrigatoriedade da escolarização dos quatro aos dezessete anos, instituída em 2013, deverá 

atentar-se para os 3,6 milhões de crianças e jovens na faixa etária entre quatro e dezessete 

anos que se encontram fora da escola.  

Entre a faixa etária de quatro e cinco anos, a carência fica em torno de 1 milhão de 

crianças que deveriam estar na educação infantil. No segmento da educação de jovens e 

adultos, houve redução de 20% no número de matrículas em relação ao mesmo ano (2012). 

Entretanto, estudiosos da temática afirmam que essa redução não representa queda por 

demanda, ao contrário, a oferta está aquém da necessidade.  

Neste cenário da educação básica sobressai-se, além do acesso, outro desafio a ser 

vencido: a permanência na escola efetiva mediante a garantia de uma educação de qualidade 

socialmente referenciada para a maioria da população brasileira. 

 

1.1 A educação básica e a construção de uma educação de qualidade social  

 

Abordar qualidade de ensino implica em adentrar-se por um campo de difícil 

definição. Segundo Oliveira e Araújo (2005, p. 6) “É muito difícil, mesmo entre especialistas, 

chegar-se a uma noção do que seja qualidade de ensino”. Os autores explicam que a 

construção do conceito de qualidade vincula-se a um processo histórico e que, em cada 

                                                           
20

 O número total de matrículas na educação básica no Brasil caiu de 50.545.050 para 50.042.448, o que significa 

redução de 1% entre 2012 e 2013. A queda foi puxada, principalmente, por uma redução do ensino fundamental. 

De acordo com o Censo Escolar 2013: houve redução do número de matrículas no Ensino Médio, pois havia, em 

2012, 8.376.852 estudantes, enquanto em 2013, esse número passou para 8.312.815. O mesmo ocorreu no ensino 

de Jovens e Adultos, em que o número de matrículas passou de 2.561.013 para 2.447.792, de 2012 para 2013, no 

ensino fundamental. No ensino médio, o índice caiu de 1.345.864 para 1.324.878. Somente na Educação Infantil 

os dados melhoraram, com aumento nos índices de matrícula na creche e pré-escola. 
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período da educação, teve significados diferentes.  Nas últimas duas décadas, o conceito vem-

se definindo de modo articulado às políticas de avaliação externas, por meio da aferição de 

desempenho intelectual do estudante, com foco em Língua Portuguesa e Matemática, 

mediante testes em larga escala (ibid., p. 8). 

A implantação de programas governamentais cujas metas pautam-se na melhoria da 

qualidade de ensino encontrou, na formação de professores, principalmente a continuada, o 

suporte para sua efetivação. De fato, as escolas e os professores são os principais autores da 

ação pedagógica, se a escola e os professores constituem o foco principal das mudanças e 

melhorias na qualidade do ensino, esses precisam participar das políticas públicas e reformas 

educacionais implementadas nesse sentido. Contudo, os pesquisadores da área educacional 

vêm denunciando que, nesse cenário, a formação continuada não tem sido assumida numa 

perspectiva de fato participativa, que considere as escolas e os professores como 

protagonistas.  Nóvoa (1997) entende que houve a construção, a partir dos anos de 1990, de 

um discurso descentralizador, o qual atribui à escola e aos professores um papel central nas 

mudanças propostas, mas que ficou reduzido somente à retórica, não possibilitando o 

surgimento de novas instâncias de poder e de autonomia dos atores do campo educativo. Para 

o autor, as reformas elaboradas de fora da escola por especialistas, visando a melhoria do 

ensino e da aprendizagem, provocaram o aprofundamento do fosso entre quem pensa e quem 

executa as políticas públicas educacionais, uma formação de viés tecnicista e ainda maior 

controle estatal dos professores: 

 

A política reformadora tem aprofundado o fosso que separa os actores dos 

decisores, fomentado perspectivas sociais conformistas e orientações técnicas sobre 

o papel dos professores . A tutela político-estatal tende a prolongar-se através de 

uma tutela científico-curricular, verificando a instauração de novos controlos, mais 

sutis, sobre a profissão docente (NÓVOA, 1997, p. 22, grifo do autor). 

 

Apesar da variedade de fatores intervenientes na construção do conceito de 

qualidade, construir consensos acerca do conceito tem resultado em preocupação de 

estudiosos e pesquisadores, pois se trata de um direito do cidadão e um dever da escola, afinal 

“a escola lida com um horizonte que é a prioridade do aprendizado do aluno estabelecida 

como direito social, direito de cidadania e direito do indivíduo. O aluno, sujeito de um 

aprendizado, é o polo e a finalidade da escola” (CURY, 2007, p. 492). 

Ao analisar a função da escola e o conceito de qualidade, Paro (2008, p. 128) 

defende que não se deve mais “pensar a escola como mera transmissora de conhecimentos e 

informações”, à educação e, consequentemente, à escola, cabem a função de possibilitar que o 
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homem, sujeito histórico, aproprie-se da cultura, a escola é, pois, a mediadora desse processo, 

possibilitando a “atualização histórico-cultural” do homem. Paro (2008) compreende a cultura 

“em seu sentido mais amplo, como tudo aquilo que o homem produz em termos de valores, 

conhecimentos, objetos, crenças, tecnologia, costumes, arte, ciência, filosofia, tudo, enfim, 

que o homem cria para produzir-se historicamente”. 

A defesa da construção de um conceito de qualidade em educação que passe pelos 

insumos é uma perspectiva possível, porém, mostra-se insuficiente. Em estudos sobre a 

política de financiamento da educação pública, Pinto (2006) defende que, num sistema de 

educação de massas, a qualidade do ensino está associada aos processos de ensino e 

aprendizagem que, por sua vez, estão associados à qualidade dos insumos, compreendendo-os 

como os recursos físicos e humanos (PINTO, 2006, p. 211). A qualidade, para o autor, possui 

como importante dimensão o investimento em políticas públicas de financiamento da 

educação. Entretanto, a dimensão do financiamento, por si só, mostra-se insuficiente. 

Numa perspectiva histórica, Oliveira e Araújo (2005, p. 8) concebem três momentos 

distintos pelos quais passaram a educação pública brasileira na busca pela qualidade: o 

primeiro foi “condicionado pela oferta limitada de oportunidades de escolarização”; o 

segundo foi “relacionado à ideia de fluxo, definido como número de alunos que progridem ou 

não dentro de determinado sistema de ensino”; e o terceiro momento caracteriza-se pela “ideia 

de qualidade associada à aferição de desempenho mediante testes em larga escala”. 

Verifica-se nos últimos anos, no contexto educacional brasileiro, que há uma ênfase 

na busca pela construção de uma educação de qualidade para a educação básica. Essa ênfase 

vem se concretizando por meio de políticas públicas efetivadas na perspectiva da avaliação 

em larga escala, como elucidaram Oliveira e Araújo (2005). A implantação das políticas de 

avaliação em larga escala tem sido realizada pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica − 

SAEB, que foi criado pelo Instituto Nacional de Pesquisas em Educação Anísio Teixeira − 

INEP, em 1998. O SAEB foi reestruturado em 2005, incorporando a Prova Brasil
21

 e, em 

2007, incorporou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
22

(IDEB).  Esses 

indicadores possuem o objetivo de “avaliar a Educação Básica brasileira e contribuir para a 

melhoria de sua qualidade e para a universalização do acesso à escola, oferecendo subsídios 

                                                           
21

 A Prova Brasil é uma avaliação em larga escala aplicada aos alunos de 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, 

nas redes estaduais, municipais e federais (Avaliação e Aprendizagem. Publicação do Itaú Cultural e CENPEC, 

2013) 
22

 O IDEB é um indicador sintético, composto pela combinação dos dados de proficiência média, calculada a 

partir do desempenho dos alunos na Prova Brasil e do rendimento médio das taxas de aprovação. (Avaliação e 

Aprendizagem. Publicação do Itaú Cultural e CENPEC, 2013) 



33 
 

concretos para a formulação, reformulação e o monitoramento das políticas públicas voltadas 

para a Educação Básica”
23

.  

O IDEB, aferido bienalmente nos anos finais do ensino fundamental e médio, nas 

escolas públicas e particulares, tem o objetivo de atingir, em 2022, no bicentenário da 

independência do país, nota 6,0, próximo ao patamar de escolas membro de países da 

OCDDE: 

 

A série histórica de resultados do Ideb se inicia em 2005, a partir de onde foram 

estabelecidas metas bienais de qualidade a serem atingidas não apenas pelo País, 

mas também por escolas, municípios e unidades da Federação. A lógica é a de que 

cada instância evolua de forma a contribuir, em conjunto, para que o Brasil atinja o 

patamar educacional da média dos países da OCDE. Em termos numéricos, isso 

significa progredir da média nacional 3,8, registrada em 2005, na primeira fase do 

ensino fundamental, para um Ideb igual a 6,0 em 2022, ano do bicentenário da 

Independência (BRASIL, 2014). 

 

As políticas de avaliação implementadas pelo MEC/INEP têm mobilizado os 

governantes, os sistemas de ensino, os gestores e os professores na tentativa de conseguirem 

melhores desempenhos de seus alunos. Porém, em análise sobre essa política educacional, 

Freitas, L., avalia que  

 

É importante saber se a aprendizagem em uma escola de periferia é baixa ou alta. 

Mas fazer do resultado o ponto de partida para um processo de responsabilização da 

escola via prefeituras leva-nos a explicar 

a diferença baseados na ótica meritocrática liberal: mérito do diretor que é bem 

organizado; mérito das crianças que são esforçadas; mérito dos professores que são 

aplicados; mérito do prefeito que deve ser 

reeleito etc. Mas e as condições de vida dos alunos e professores? E as políticas 

governamentais inadequadas? E o que restou de um serviço público do qual as elites, 

para se elegerem, fizeram de cabide de emprego generalizado, enquanto puderam, 

sem regras para contratação ou demissão? O que dizer da permanente remoção de 

professores e especialistas a qualquer tempo, pulando de escola em escola? 

(FREITAS, L. 2007, p. 971). 

 

O debate em torno da garantia de uma educação de qualidade mobilizou a sociedade 

civil organizada em torno da Conferência Nacional de Educação (CONAE), realizada em 

2010, com o tema “Construindo o Sistema Nacional Articulado: O Plano Nacional de 

Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação”, cujo texto final subsidiou a elaboração do Plano 

Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2011-2020. 

A CONAE 2010 apresentou, como eixo de discussão, um item específico sobre a 

qualidade da educação, vinculando o conceito de qualidade aos princípios da gestão 

democrática e das políticas de avaliação. No texto final do documento, o conceito de 
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 Informação disponível no portal do INEP< http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb >. Acessado em 23 de 

maio de 2014. 
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qualidade é definido sob a perspectiva da qualidade social, o que implica em considerá-lo 

“uma nova qualidade, onde se acentua o aspecto social, cultural e ambiental da ,educação, em 

que se valoriza não só o conhecimento simbólico, mas também o sensível e o técnico” 

(GADOTTI, 2013, p. 1, grifo do autor). 

Definir o conceito de qualidade social implica também em definir o que a CONAE 

entende por educação, uma vez que a qualidade da educação implicará na formação de um 

determinado sujeito. Desse modo, define-se educação como  

 

Numa visão ampla, ela é entendida como elemento partícipe das relações sociais, 

contribuindo, contraditoriamente, para a transformação e a manutenção dessas 

relações. As instituições educativas situam-se como espaços de produção e de 

disseminação, de modo sistemático, do saber historicamente produzido pela 

humanidade. É fundamental, portanto, não perder de vista que qualidade é um 

conceito histórico, que se altera no tempo e no espaço, vinculando-se às demandas 

e exigências sociais de um dado processo. (CONAE, 2010, p. 46, grifo do autor)  

 

O conceito de qualidade foi contextualizado no documento de modo a dar relevância 

às variáveis que interferem diretamente na construção desse conceito, entendendo que 

 

Debater a qualidade remete à apreensão de um conjunto de variáveis que interfere no 

âmbito das relações sociais mais amplas, envolvendo questões macroestruturais, 

como concentração de renda, desigualdade social, garantia do direito à educação, 

dentre outras. Envolve, igualmente, questões concernentes à análise de sistemas e 

instituições de educação básica e superior, bem como ao processo de organização e 

gestão do trabalho educativo, que implica condição de trabalho, processos de gestão 

educacional, dinâmica curricular, formação e profissionalização. É fundamental, 

pois, ressaltar que a educação se articula a diferentes dimensões e espaços da vida 

social, sendo, ela própria, elemento constitutivo e constituinte das relações sociais 

mais amplas. A educação é, assim, perpassada pelos limites e possibilidades da 

dinâmica pedagógica, econômica, social, cultural e política de uma dada sociedade 

(CONAE, 2010, p. 46). 

 

Assim, o texto final da CONAE 2010 define que a construção desse conceito está 

vinculado à apreensão de um conjunto de varáveis e em relação de interdependência com a 

definição do papel do Estado como principal gestor e mantenedor da educação básica, com o 

princípio da gestão democrática e com dimensões variadas, tais como a dimensão intra e 

extraescolar, a socioeconômica e cultural, com o debate acerca do financiamento público da 

educação, com a “promoção e a atualização histórico-cultural em termos de formação sólida, 

crítica, criativa, ética e solidária, em sintonia com as políticas públicas de inclusão, de resgate 

social e do mundo do trabalho, tendo em vista, principalmente, a formação sociocultural do 

Brasil (CONAE, 2010, p. 37), com a dimensão do desenvolvimento profissional docente, 

contemplando a carreira, os salários, as condições de trabalho e a autonomia didático-

pedagógica.  
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Enfim, pode-se compreender que a definição do conceito sobre a qualidade social da 

educação é complexo e historicamente localizado.  

O texto final propõe, ainda, que haja mecanismos de monitoramento sobre a 

qualidade social desenvolvida: 

 

Nesse sentido, entende-se que é fundamental definir dimensões, fatores e condições 

de qualidade a serem considerados como referência analítica e política na melhoria 

do processo educativo e, também, consolidar mecanismos de acompanhamento da 

produção, implantação, monitoramento e avaliação de políticas educacionais e 

de seus resultados, visando a produzir uma formação de qualidade socialmente 

referenciada, nos diferentes níveis e modalidades, dos setores público e privado 

(CONAE, 2010, p.49, grifos do autor). 

 

O texto final da CONAE 2010 serviu de base para a elaboração do Plano Nacional de 

educação, Lei 13.005, de 25/06/2014, e se organiza em torno de vinte metas e suas respectivas 

estratégias, que visam abranger os principais desafios da educação básica e superior. A 

qualidade da educação no texto do PNE será garantida por meio de políticas de acesso, das 

políticas que abrangem a permanência com sucesso e das políticas de financiamento da 

educação. 

Para Gadotti (2013, p. 4), a qualidade da educação possui relações diretas com 

fatores políticos e econômicos do país na atualidade. Segundo o autor, “a qualidade política e 

econômica de um país depende da qualidade da sua educação. Isso não quer dizer que a 

economia deva determinar o que se passa na educação”. Gadotti (2013, p. 4) cita Fernando de 

Almeida (2006, p. 15), para o qual “a educação não tem como finalidade servir à economia, e 

sim ser a indicadora dos caminhos da economia. Não deve ficar de costas para ela, mas não 

precisa ser sua escrava, nem ter pragmatismo tal que seus índices de eficácia sejam medidos 

pelas taxas de crescimento econômico”. 

A formação continuada de professores vincula-se com as questões, com o debate e 

com as políticas em torno da democratização do ensino e da permanência com eficácia social 

na escola. Para garantir essa qualidade, deveria ser garantida, concomitantemente, a formação, 

com excelência, dos professores da educação básica, como afirma Gadotti: 

 

Para melhorar a qualidade da escola pública é preciso investir na formação 

continuada do professor. É fundamental reafirmar a dignidade e a “boniteza” 

(Freire) dessa profissão, diante da desistência, da lamúria, do desânimo e do mal-

estar docente, provocado pela exaustão emocional, pela baixa autoestima e pelo 

pouco reconhecimento social dessa profissão. Ao lado do direito do aluno aprender 

na escola, está o direito do professor dispor de condições de ensino e do direito de 

continuar estudando (GADOTTI, 2013, p. 9, grifo do autor). 

 

A formação de professores será abordada no segundo capítulo deste trabalho. 
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O próximo item abrangerá as especificidades da educação infantil, primeira etapa da 

educação básica.  

 

1.2 Educação infantil: identidade e qualidade 

 

Quem seria o profissional apto para atender à multiplicidade e à complexidade de 

situações presentes nesses ambientes institucionais, acompanhando as alterações que 

vêm ocorrendo na formação em geral, na função social da educação infantil em uma 

sociedade de mudanças rápidas como a atual, capaz de fazer frente à criança real de 

hoje? (GOMES, 2013, p. 46). 

 

A pergunta de Gomes (2013) poderia nortear este trabalho acerca dos desafios da 

educação infantil, que giram em torno de duas questões centrais: a institucionalização da 

educação de crianças pequenas
24

 e a formação do profissional que atua com essas crianças.  

O conceito de infância como uma construção histórica e social, assim concebida 

graças às contribuições de pesquisadores desta temática na modernidade, possibilitou à 

sociedade a compreensão sobre a infância como período separado e diferenciado da idade 

adulta, reconhecendo as crianças como um grupo social com especificidades próprias
25

, 

afirmando a infância como uma das categorias geracionais mais recentes. “A infância somente 

existe em complementaridade ou em contraposição aos demais grupos etários que nossa 

sociedade produz, isto é, as infâncias se definem em relação aos jovens e também aos adultos 

e idosos” (BARBOSA, 2009, p. 25).  

A infância é uma fase na qual a criança apropria-se do mundo à sua volta, do seu 

contexto social concreto e o faz de um modo peculiar. Para entender o mundo, a criança 

brinca, e, brincando, a criança constrói para si, por meio de complexos mecanismos 

psicossociais, os conceitos sobre as coisas do mundo, as quais os adultos levaram algumas 

centenas de anos para construir. As crianças apropriam-se, então, de uma cultura construída 

pela história humana, mas também produzem cultura, uma cultura própria, a cultura infantil.  

Para explicar as relações entre o brincar e a história humana, Kramer (2007, p. 14) 

afirma: “A infância, mais do que um estágio, é categoria da história: existe uma história 

humana porque o homem tem infância”. A autora cita Walter Benjamin (1984), para quem as 

crianças “fazem história a partir dos restos da história”( KRAMER, 2007, p. 16) destacando, 

então, a capacidade da criança de se apropriar, criar e recriar a partir do que o mundo e a 
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 O documento Práticas cotidianas na Educação Infantil utiliza uma nomenclatura diferenciada para destacar as 

especificidades requeridas pela faixa etária dos 0 aos 3 anos,  entendendo  como bebês aqueles que estão na faixa 

etária dos 0 aos 18 meses; crianças bem pequenas de 19 meses a 3 anos e 11 meses e crianças pequenas entre 4 

anos e 6 anos e 11 meses. Esta dissertação segue também a nomenclatura de tal documento. 
25

 Neste sentido ver ARIÈS, 1981. 
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história lhe oferece. Para Kramer (2007, p. 15), as crianças “viram as coisas pelo avesso, 

assim, revelam a possibilidade de criar. Uma cadeira de cabeça para baixo se torna barco, 

foguete, navio, trem, caminhão. Aprendemos, assim, com as crianças, que é possível mudar o 

rumo estabelecido das coisas”.  

Entretanto, as infâncias, inclusive nas sociedades contemporâneas, diferenciam-se 

social e culturalmente, pois são vividas de modo diversos, em relação de interdependência 

com os contextos sociais, históricos e econômicos. São infâncias no plural e significam que 

“ser criança não implica em ter que vivenciar um único tipo de infância” (BARBOSA, 2009, 

p. 22). Há infâncias na qual a criança é vítima de violências, vítima do trabalho infantil, do 

preconceito ou ainda da escassez de alimentos. O que implica em 

 

Considerar, simultaneamente, a singularidade da criança e as determinações sociais 

e econômicas que interferem na sua condição, exige reconhecer a diversidade 

cultural e combater a desigualdade de condições e a situação de pobreza da maioria 

de nossas populações com políticas e práticas capazes de assegurar igualdade e 

justiça social. Isso implica em garantir o direito a condições dignas de vida, à 

brincadeira, ao conhecimento, ao afeto às interações saudáveis (KRAMER 2007, p. 

15). 

 

A educação da criança de zero a seis anos figura-se hoje como um direito que foi, 

historicamente, sendo conquistado e gradativamente amparado por marcos legais. Essas 

conquistas foram impulsionadas por Movimentos Sociais, dentre eles o Movimento de 

Mulheres, e pela atuação de pesquisadores, professores e organizações sociais em defesa do 

direito da criança em ser educada em ambientes coletivos e institucionalizados.  

A base legal oferece meios para a exigência do acesso e esse envolve reflexões em 

torno da institucionalização da educação infantil, visando à construção de uma educação que 

ultrapasse a guarda da criança e incorpore a dimensão educativa articulada às contribuições 

teóricas das últimas décadas em torno da educação da criança.  

Como marcos legais, a educação infantil beneficiou-se da Constituição Federal de 

1998, ao instituí-la sob responsabilidade do Estado e ao defini-la como um direito social. A 

LDBEN (Lei 9.394 de 1996) instituiu a educação infantil como primeira etapa da educação 

básica, a ser organizada em creches para crianças de zero a três anos e pré-escola, para 

crianças de quatro e cinco anos. A educação infantil ao incorporar-se à educação básica, 

representou um avanço, pois imprimiu um caráter de articulação e continuidade em relação às 

demais etapas da educação básica. Cury (2002, p. 170) entende que: 

 

A própria etimologia do termo base nos confirma esta acepção de conceito e etapas 

conjugadas sob um só todo. Base provém do grego básis, eós e significa, ao mesmo 
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tempo, pedestal, suporte, fundação e andar, pôr em marcha, avançar. A educação 

básica é um conceito mais do que inovador para um país que, por séculos, negou, de 

modo elitista e seletivo, a seus cidadãos, o direito ao conhecimento pela ação 

sistemática da organização escolar. 

 

Em análise sobre os desdobramentos legais que se seguiram após a Constituição 

Federal de 1988 e a LDBEN, Campos (2002) explica que este nível de ensino passou a ter 

novas regulamentações, no sentido de estruturá-lo como política pública: 

 

Desde a aprovação da LDB, o Conselho Nacional de Educação vem definindo, em 

seus pareceres, as diretrizes para a política educacional que decorrem desses 

princípios legais. Assim foram aprovados documentos normativos que estabelecem 

diretrizes para o currículo da educação infantil, para a integração dos 

estabelecimentos nos sistemas de ensino e para a formação dos profissionais, entre 

outros (CAMPOS, 2002, p. 14). 

 

Esse nível de ensino vem se fortalecendo por mecanismos legais na garantia de 

direitos e, nessa perspectiva, o novo Plano Nacional de Educação (PNE) propõe como meta 

“Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na Pré-Escola para as crianças de quatro e cinco 

anos de idade, e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches, de forma a atender, no 

mínimo, 50% das crianças de até três anos, até o final da vigência do PNE” (BRASIL, 2014, 

p.9).  

No entanto, o atendimento da demanda de zero a cinco anos possui déficits 

consideráveis a serem superados. No que se refere ao atendimento na pré-escola, entre quatro 

e cinco anos, o percentual é de 82,2% de atendimento. O desafio implica em acelerar o 

percentual de atendimento: entre 2011 e 2012, cresceu apenas 0,5%. Já o atendimento na faixa 

etária de zero a três anos estava, em 2012, em 23,5% (BRASIL, 2012). Há filas de espera para 

atendimento nessa faixa etária em todo país, denunciando uma história de negação de um 

direito e a ausência de políticas públicas específicas para esta faixa etária.  

A educação da criança de zero a cinco anos pode ser compreendida a partir de três 

funções indissociáveis, segundo Barbosa (2009, p. 8-9): primeiramente, a função social, “que 

consiste em acolher, para educar e cuidar, crianças de 0 a 6 anos e 11 meses
26

, compartilhando 

com as famílias o processo de formação e constituição da criança pequena em sua 

integralidade”; em segundo lugar, a função política, que implica em “contribuir para que 

meninos e meninas usufruam de seus direitos sociais e políticos e exerçam seus direitos de 

participação, tendo em vista a sua formação na cidadania”; e, por último, a função pedagógica 
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 O atendimento na educação infantil era para essa faixa etária até 2006, quando a Lei 11. 274, de 06/02/2006, 

instituiu a entrada da criança no ensino fundamental com 6 anos. Porém, os municípios tiveram até 2010 para 

efetivar a lei.  
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“de ser um lugar privilegiado de convivência e ampliação de saberes e conhecimentos de 

diferentes naturezas entre crianças e adultos”. 

As mudanças nos contextos social, histórico e político e a relação dessas mudanças 

com a definição de um projeto educacional com caráter político foram objeto de reflexão de 

Barbosa (2009, p. 11), a qual entende que “A partir da segunda metade do século XX, as 

alterações começaram a se intensificar e a incidir em diferentes campos da vida”. De fato, 

observam-se mudanças de origem tecnológicas, científicas, sociais, políticas e econômicas, 

com predomínio de fatores econômicos e na qual a aquisição de bens de consumo assume um 

lugar central em detrimento de valores universais, como a convivência, a fraternidade, e a 

solidariedade. São “sociedades complexas, mundializadas e midiatizadas” (ibid., p. 14). Esse 

contexto tem influenciado os modos individuais e coletivos de ser e estar no mundo e, por 

vezes, imposto à escola determinadas expectativas para manutenção ou reafirmação do status 

quo. 

O atual cenário sociopolítico e econômico aponta para a escola de educação infantil a 

necessidade de refletir sobre o projeto educacional ao qual esta instituição se compromete a 

desenvolver, implicando em assumir a dimensão política desse projeto e em assumir uma 

decisão sobre um determinado tipo de sociedade. Barbosa (2007) também assim o entende e 

aponta para a função da educação infantil nas sociedades contemporâneas: 

 

A função da educação infantil nas sociedades contemporâneas é a de possibilitar a 

vivência em comunidade, aprendendo a respeitar, a acolher a celebrar a diversidade 

dos demais, a sair da percepção exclusiva do seu universo pessoal, a sim como a ver 

o mundo a partir do olhar do outro e da compreensão de outros mundos sociais. Isso 

implica em uma profunda aprendizagem da cultura através de ações, experiências e 

práticas de convívio social que tenham solidez, constância e compromisso, 

possibilitando à criança internalizar as formas cognitivas de pensar, agir e operar que 

sua comunidade construiu ao longo da história. Práticas sociais que se aprendem 

através do conhecimento de outras culturas, das narrativas tradicionais e 

contemporâneas que possam contar sobre a vida humana por meio da literatura, da 

música, da pintura, da dança. Isso é, histórias coletivas que, ao serem ouvidas, se 

encontram com as histórias pessoais, alargando os horizontes cognitivos e 

emocionais do diálogo, das conversas, da participação e da vida democrática (ibid., 

p. 11-12). 

 

A necessária definição de um projeto político e pedagógico para a educação infantil 

deveria estar em sintonia com as pesquisas em torno da infância como um campo de 

conhecimentos. Tais pesquisas demonstram que, além de um sujeito de direito, a criança é um 

sujeito social, competente e que constrói conhecimentos numa relação ativa com os objetos 

culturais do mundo no qual está inserida. Assim, a dimensão do brincar e da convivência com 

o outro e com a cultura, ou seja, a interação de forma lúdica com os sujeitos sociais e com os 
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objetos representativos da cultura na qual a criança está inserida assumem importância na 

constituição do ser criança. 

Nesse cenário, a institucionalização da educação infantil, concebida de modo 

intencional e sistematizado em espaços coletivos, ganhou relevância, bem como a formação 

do profissional para atuar nesses espaços. Essa assertiva apresenta, contudo, um desafio que 

consiste em cuidar e educar a criança sem “institucionalizar a infância”, cerceando-a em 

limites e regras institucionais, negando-lhe alteridade, imprimindo-lhe uma relação 

hierarquicamente superior por meio de atitudes autoritárias, uma relação assimétrica “de cima 

para baixo”, que impõe a exigência da obediência, sem permitir o direito à voz e à vez, por 

meio de controles sutis ou mesmo explícitos. 

Deve-se, pois, ressaltar que a educação das crianças em ambientes coletivos e 

institucionais é algo complexo e que exige reflexões sobre questões como: a exigência de um 

adulto com formação inicial e continuada para os cuidados e educação da criança pequena; 

uma proposta político-pedagógica concebida coletivamente de modo a privilegiar o brincar e 

conferir primazia à dimensão interativa, privilegiando situações de interação da criança com 

seus pares e com adultos diferentes do seu círculo social e familiar; uma concepção de 

educação que perceba a criança como um sujeito competente, um interlocutor que deve ser 

considerado, dependente de cuidados, porém, capaz de se expressar por meio de “cem 

linguagens”; a indissociabilidade do binômio cuidar e educar; o preparo intencional e 

cuidadoso do espaço físico como elemento potencializador das aprendizagens; o uso de uma 

metodologia específica que possibilite o registro documental das conquistas e desafios da 

criança diante da proposta pedagógica realizada pela professora; entre outras.  

Oliveira (2011, p. 45-46) explica que as conclusões de pesquisas e estudos da 

psicologia do desenvolvimento acerca do desenvolvimento infantil e das competências sócio-

afetivas, cognitivas e motoras das crianças, manifestas em idade cada vez mais precoce, têm 

sido assimiladas por creches e pré-escolas e, assim, a maioria dessas mostram-se preocupadas 

com a construção de uma proposta pedagógica orientada para o desenvolvimento cognitivo. 

Entretanto, este desenvolvimento tem sido entendido de modo muito restrito, ignorando-se, 

por exemplo, a função do afeto e enfatizando o desenvolvimento do raciocínio lógico, de 

conceitos científicos e de processos de alfabetização, antecipando características do ensino 

fundamental. 

A construção de um projeto político pedagógico para as instituições de educação 

infantil capaz de respeitar a infância, ter como parceiros a família, apoiar-se em fundamentos 

teóricos acerca dos conhecimentos construídos sobre o desenvolvimento infantil e atuar de 
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modo intencional, afastando-se do modelo de “instituições autoritárias e afastadas da família” 

deverá, segundo Oliveira (2011, p. 48), “discutir o modelo supra-histórico da criança 

difundido não só na sociedade, mas também em muitos trabalhos acadêmicos, modelo que 

esconde as relações desiguais que tem caracterizado a relação entre adulto e criança” e não 

ignorar “os condicionantes políticos presentes em toda história da educação infantil, na qual 

os contextos educacionais se diferenciam conforme a origem social da população atendida”.  

A educação da criança em ambientes institucionalizados, ainda que amparada em 

pesquisas científicas, não é um consenso na sociedade atual, marcada pela indefinição do 

lugar da criança e mesmo do que significa ser criança. Nascimento (2011) afirma que 

modificar esta concepção difundida socialmente é o maior desafio à consolidação da educação 

infantil como uma etapa da educação básica: 

 

Mesmo que instituições de educação infantil sejam centenárias no Brasil, pensar as 

crianças pequenas fora da família ainda demanda certo esforço por parte da 

população. Grande parte da sociedade acredita que a educação das crianças 

pequenas deva ser realizada pela mãe, num contexto privado. Pensar as crianças 

pequenas no espaço coletivo, com profissionais formados para esse trabalho, torna-

se, assim, quase que um discurso dos/as pesquisadores e estudiosos/as, pois se choca 

diretamente com a expectativa de que só algumas crianças devem frequentar as 

instituições desde muito cedo: aquelas cujas mães trabalham. Essa linha de 

pensamento é anacrônica num mundo onde a institucionalização da infância – e da 

pequena infância – tornou-se característica da sociedade e o direito à educação vem 

desde o nascimento. Modificar essa concepção, difundida socialmente, é o maior 

desafio à consolidação da educação infantil como etapa da educação básica 

(NASCIMENTO, 2011, p. 202). 
 

A indefinição do que significa ser criança na atualidade repercute, de modo mais 

intenso, no atendimento da criança de zero a três anos nas creches. Nesse espaço, observa-se 

que há um conflito entre o direito da mãe trabalhadora em ter um espaço seguro e acolhedor 

para deixar seus filhos e inserir-se no mercado de trabalho e o direito da criança pequena em 

ser educada em espaços coletivos, planejados especificamente para o seu bem estar físico, 

emocional e social, sob a responsabilidade de adultos com competências específicas. 

Acentuado pela dualidade entre o direito da mãe trabalhadora e da criança construiu-se, por 

meio de processos históricos, um conflito sobre o papel da creche, dissociando o cuidar do 

educar, promovendo práticas assistencialistas e excludentes e desconsiderando construções 

científicas sobre a importância que este espaço institucional representa para o 

desenvolvimento da criança pequena. Sobre esta questão, Oliveira (2011, p. 37-38) explica  

 

[...] a ideia de que há prioridade de guarda para as crianças de família de baixa renda 

e educação para as de classe média estabelece uma oposição enganosa: não é 
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possível ter a guarda das crianças sem as educar, e educá-las envolve também tomar 

conta delas. A existência desse tipo de argumentação só se explica por razões 

históricas, como uma das formas que a sociedade brasileira, com suas marcantes 

desigualdades sociais, encontrou para regular as oportunidades de acesso aos bens 

culturais de que dispõem as diferentes camadas da população. 
 

A pré-escola, embora atenda meio período, pode também ser considerada sob a 

perspectiva social como um lugar seguro e acolhedor, onde a família trabalhadora pode deixar 

seu filho/a para inserir-se no mercado de trabalho. Faria (2002, p. 206), constatando que “o 

capitalismo é perverso com esta grande parte da população”, ressalta o potencial da educação 

infantil de três a seis anos
27

 para a melhoria da qualidade de vida das famílias trabalhadoras: 

“A pré-escola que, assiste e guarda a criança, dando-lhe alimentação adequada, orientação de 

higiene e saúde, permitindo que sua mãe trabalhe mais tranquila [...] pode estar contribuindo 

de alguma forma para uma vida melhor [...]”. Porém, a autora adverte sobre a necessidade de 

uma pré-escola “comprometida e planejada para ser um espaço de aprendizagem, socialização 

e animação, onde a criança possa ser criança, isto é, possa desenvolver-se integralmente 

(corpo e mente, cognitivo, afetivo e emotivo, senso estético e pensamento científico) [...]” 

(FARIA, 2002, p. 206).  

A educação infantil-pré-escola, embora não apresente a marca de uma educação 

assistencialista, que ainda persiste nas creches, caracteriza-se, ainda, por uma prática 

pedagógica inconsistente e fragmentada, que revela que este nível de ensino também não 

conseguiu construir uma identidade
28

 própria. Oscila entre uma concepção que prioriza 

aspectos do desenvolvimento infantil e a relação com a família como base para organizar seu 

currículo e outra concepção que privilegia propostas pedagógicas desprovidas de sentido e 

significado para a criança, centradas em práticas escolarizantes, as quais reforçam a ideia de 

prenúncio à escola “verdadeira”.  

Essas concepções e práticas podem ter sido influenciadas pelo histórico de 

atendimento que, em anos anteriores, diante da pouca oferta de vagas, priorizava as crianças 

mais velhas, as de seis anos, fato esse que Arelaro (2012, p. 26) explicou como “a única etapa 

do ensino que nasceu adotando o atendimento „de cima para baixo‟”. Essas turmas, segundo a 

                                                           
27

 Em 2002, atendiam-se ainda as crianças de quatro a seis anos na pré-escola. A alteração da faixa etária ocorre 

em 2006, com a Lei 12.274, que implementou o ensino fundamental de nove anos e transferiu para esse 

segmento as crianças que completam seis anos até 30 de março. 
28

 Segundo Pimenta (2012, p.19), “identidade não é um dado imutável. Nem externo, que possa ser adquirido. 

Mas é um processo de construção do sujeito historicamente localizado. A profissão de professor, como as 

demais, emerge em dado contexto e momentos históricos, como respostas às necessidades que estão postas pela 

sociedade, adquirindo estatuto de legalidade”. 
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autora, eram consideradas “preparatórias para a alfabetização”. Pode ser que tais concepções 

sobre a pré-escola foram deixando marcas que persistem, ainda hoje. 

A educação infantil, a creche e a pré-escola apresentam questões que, embora 

possuam certas especificidades próprias das faixas etárias, constituem um atendimento 

contínuo. Porém, na prática ocorre uma descontinuidade no atendimento da educação infantil 

de 0 a 5 anos, mostrando uma dificuldade de integração entre os dois níveis de atendimento e 

fragmentando a educação que se produz e a criança que nela se insere. Esta ruptura entre a 

creche e a pré-escola possui raízes históricas, segundo Kuhlmann Júnior (2011). O autor, ao 

abordar a trajetória da creche e pré-escola, situa a primeira no bojo da polêmica entre caridade 

e filantropia e a segunda origina-se com o surgimento dos jardins de infância de cunho 

educativo.   

Para o autor, os séculos XIX e XX formalizaram a filantropia sob o amparo do 

Estado, assumindo-a como um braço das políticas públicas; a filantropia passa a representar a 

“organização racional da assistência” (KUHLMANN JÚNIOR, 2011, p. 57) e sustentou-se 

sob o cientificismo que dominou o século XIX e XX. O amparo aos desvalidos socialmente 

realizava-se sob a cientificidade da filantropia. Havia um rigor científico em determinar 

aqueles que eram “válidos” à assistência e os “não válidos”, os quais “não se ajustavam às 

regras, resistindo e mesmo promovendo lutas nas fábricas, os que não aceitavam a exploração. 

[...] para eles, valeria o critério de que a questão social é caso de polícia” (ibid., p. 63).  

O autor identifica que, sob a assistência científica, havia um aspecto educativo no 

atendimento à creche, que se fundamentava na subserviência, tanto que só eram aceitos à 

assistência os pobres dóceis e subservientes: 

 

O primeiro aspecto da assistência científica é que o conjunto de medidas 

preconizadas se apresentava não como um direito do trabalhador, mas como um 

mérito dos que se mostravam mais subservientes, segmentando a pobreza, 

procurando dificultar seu acesso aos bens sociais. A sua função, de acordo com essa 

visão preconceituosa, seria disciplinar os pobres e trabalhadores (ibid., p. 60). 

 

 

Criado por Froebel, o jardim de infância surge e é tido como “a instituição educativa 

por excelência” (KUHLMANN JÚNIOR, 2011, p.69),  o que produziu uma ideia de que o 

atendimento em creche não teria o caráter educativo, para o autor, havia sim um caráter 

educativo no atendimento da creche: o caráter da subserviência.  

Observa-se que as raízes que conduziram a uma ruptura entre creche e pré-escola são 

históricas. Já nos dias atuais, a Emenda Constitucional (EC) n. 59/2009, transformada em lei 

que tornou obrigatório a educação dos quatro aos dezessete anos (Lei 12.796/ 04.04.2013), 
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incorre no risco de reforçar essa ruptura, fragmentar a educação de 0 a 5 anos e diluir ainda 

mais a identidade da educação infantil. Nesse sentido, Nascimento (2011, p. 204) também está 

atenta à questão: 

 

A aprovação da EC nº 59, de 2009, que torna o ensino obrigatório de quatro a 17 

anos, como estratégia para assegurar o direito à educação de maneira ampliada, 

separa as crianças da creche das da pré-escola. As de quatro e cinco anos correm o 

risco de ter propostas pedagógicas similares às do ensino fundamental, se a pré-

escola for compreendida como antecipação da escola. A fragmentação da identidade 

da educação infantil torna-se provável. 
  

Assim, conclui-se que a questão da identidade está posta para esses dois níveis de 

ensino, inclusive na nomenclatura que esses recebem: creche somente para a criança pobre, 

pois a criança de famílias economicamente mais favoráveis vão à escolinha, e pré-escola que 

induz a uma antecipação da escola considerada verdadeira. Angotti (2009) reflete sobre a 

ausência de clareza sobre o papel da educação infantil e os modelos escolarizantes
29

 que se 

impõem: 

 

As diferentes sociedades brasileiras, definidas no interior de diferentes contextos, 

especificidades e práticas sociais (Nunes, 2003), em pouco convergem e em muito 

menos colaboram para que sejam promovidas as perspectivas de desenvolvimento 

integral da criança no decorrer dos 0 aos 6 anos de idade sem que determinações de 

antecipação de escolaridade, valorização excessiva pela alfabetização no estrito 

senso ou preocupação com o futuro e o atendimento ao mercado de trabalho não 

sejam considerados de maneira prioritária, estando inclusive impregnada no nosso 

imaginário a perspectiva de que as instituições educacionais e escolares devam 

abarcar seus sujeitos para garantir direitos sociais outros que não necessariamente os 

envolvidos com sua finalidade (ANGOTTI, 2009, p. 133). 

 

As questões complexas que permeiam a institucionalização da educação da criança 

de zero a cinco anos agregam maiores desafios à formação do profissional que atua nesse 

nível de ensino, já que “a profissionalização dos educadores que trabalham na educação 

infantil é um processo cultural que depende da função atribuída à creche e pré-escola” 

(OLIVEIRA, 2011, p. 23). Assim, a falta de definição do lugar que a infância possui na 

sociedade atual e a indefinição, ainda persistente, do papel da escola de educação infantil, 

influenciam a construção de uma identidade frágil que permeia a educação das crianças. 

A formação do professor para atuar na educação infantil será abordada no próximo 

capítulo, em item específico. 

 

                                                           
29

 Termo utilizado para simbolizar a ênfase na leitura, escrita e cálculo na educação infantil, não atendendo às 

necessidades e ao desenvolvimento infantil (KISHIMOTO, 2002, p. 156). 
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CAPITULO 2  

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

A escola e consequentemente a formação de professores, insere-se em um contexto 

sócio-histórico que exerce influências sobre o campo educacional. Assim, contextualizar 

alguns aspectos da sociedade atual contribui para a compreensão do papel da escola e da 

formação de professores. O mundo contemporâneo vem-se constituindo por meio de 

mudanças e transformações que abrangem diversas áreas e que são muito rápidas.  Não há 

como negar as transformações ocorridas na sociedade atual sob o impacto da revolução 

tecnológica: as mudanças de hábitos e costumes produzidas pelas novas tecnologias, o uso das 

novas tecnologias em quase todos os setores sociais, a circulação de informações sobre fatos e 

acontecimentos que passa a ser momentânea, produzindo o que se chamou de “sociedade da 

informação”. São muitas mudanças de cunho científico e social e essas exercem influências 

sobre a produção do conhecimento, sobre a escola e sobre a formação dos professores. 

Em análise sobre a educação básica e o contexto atual, Frigotto e Ciavatta (2003) 

explicam que a imersão no mundo da alta tecnologia, com informações abundantes e caóticas, 

prevalece sobre a linguagem verbal e gera uma nova forma de sociabilidade instituída como  a 

“sociedade do espetáculo”: 

 

vivemos imersos em um mundo de altas tecnologias accessíveis na vida cotidiana e 

de informações abundantes, caóticas e dispersas, em que as imagens visuais 

prevalecem sobre a linguagem verbal, oral e escrita. Só muito lentamente vamos 

percebendo que se gerou uma nova sociabilidade e o que significa viver na 

“sociedade do espetáculo”, tal como intuiu e teorizou Guy Débord nos anos de 1960. 

“O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas 

mediada por imagens.” É uma visão de mundo que se materializou e não apenas o 

abuso da visão ou o produto de tecnologias sempre mais sofisticadas. É um resultado 

e um modo de produção da existência. Constitui o modelo atual de vida dominante 

na sociedade, sob todas as suas formas: informação, publicidade, televisão, filmes, 

vídeos, consumo de divertimento (FRIGOTTO e CIAVATTA, 2003, p. 101-102). 

 

 Na denominada sociedade da informação – e do espetáculo – pesquisadores do campo 

educacional, como Imbernón, (2006, p. 9), advertem que se trata de uma falácia, pois “O mito 

da sociedade da informação deixa muitas pessoas totalmente desinformadas, ao passo que 

outras acumulam o capital informativo em seu próprio benefício e no de alguns poucos” e 

esse fato repercute no campo educacional. 

As mudanças no âmbito socioeconômico também têm sido rápidas, provocando 

impactos maiores no campo educacional, segundo autores como Gimeno-Sacristán (2002), 

Burbules e Torres (2004), Charlot (2005), Feldmann (2009), entre outros. Esses autores 
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explicam que o contexto socioeconômico do país, atualmente, caracteriza-se por uma 

sociedade globalizada
30

 cuja perspectiva econômica é a do neoliberalismo
31

, e que a 

educação, nesse modelo, tem sido compreendida por uma perspectiva mercadológica, 

dificultando a realização universal do direito à educação 

 

A globalização, sob orientação neoliberal de caráter economicista, está causando 

estragos na educação [...]. O triunfo dessa visão causou sérias consequências para as 

políticas educacionais, dificultou a realização universal do direito à educação e 

condicionou os estilos de gestão dos sistemas escolares, pressionados por demanda 

de qualidade interpretada conforme os parâmetros econômicos. Polarizou o 

pensamento, as políticas e as práticas a favor de narrativas que entendem a educação 

como mercadoria submetida às demandas do mundo do trabalho, em detrimento de 

enfoques mais orientado ao sujeito, à melhoria da sociedade ou à democratização do 

conhecimento (GIMENO-SACRISTÁN, 2002, p. 93). 

 

Esta pesquisa entende que esses contextos exercem influências sobre o campo 

educacional e, embora não tenha o objetivo de analisar o impacto de tais influências sobre a 

formação de professores, atribui-lhes importância, pois parte do pressuposto de que o homem 

é um sujeito histórico, inserido num dado contexto concreto, atuando sobre este, sofrendo 

suas influências e influenciando-o. 

A formação de professores constitui-se como um campo específico de pesquisa e 

como tal, apresenta pressupostos e concepções que divergem entre si, pois se filiam a campos 

epistemológicos distintos, o que implica em conhecer alguns desses campos. 

Nessa perspectiva, encontra-se uma concepção do campo da formação de professores 

como sendo uma disciplina própria, contendo uma estrutura conceitual, a qual “ainda que 

interdependente da teoria do ensino, do currículo, da escola, apresenta características 

específicas que a distingue de outras disciplinas do arco didáctico” e uma estrutura sintáctica 

na qual a formação de professor “desenvolveu uma área de investigação própria, indagando 

sobre problemas específicos da sua estrutura conceptual” (GARCÍA, 1997, p. 24). 

Sob a concepção de disciplina, a formação de professores pode ser entendida como 

uma área de conhecimento e investigação, passível de planejamento, desenvolvimento e 

                                                           
30

 Gimeno-Sacristán (2002, p.71) explica que o termo vem de globalização e esse é relativamente recente, 

remonta aos anos de 1980 e “significa o estabelecimento de interconexões entre países ou partes do mundo, 

intercambiando-se as formas de viver de seus indivíduos, o que eles pensam e fazem, criando-se uma 

interdependência na economia, na defesa, na política, na cultura, na tecnologia, nas comunicações, nos hábitos 

de vida, nas formas de expressão, etc”. 
31

 Trata-se, afirma Charlot (2013, p.42-43)  de uma reestruturação do sistema capitalista internacional, a partir de 

novas lógicas, como qualidade, eficácia, diversificação. Ocorre uma crise que é , antes de tudo, uma crise de 

rentabilidade do capital, que coloca o desafio da produtividade. Nos sistemas econômicos neoliberais, o Estado 

recua-se de sua responsabilidade em administrar os recursos públicos para promover a justiça social e deixa que 

o mercado e o crescimento econômico supra as questões sociais. 
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avaliação e cujo foco principal é o processo de aprendizagem do professor sobre a docência. 

Assim, esta concepção sobre a formação de professores aproxima-se de uma visão normativa 

e técnica da área. García (1999, p. 26) assim define essa abordagem: 

 

A formação de professores é a área de conhecimentos, investigação e de propostas 

teóricas e práticas que, no âmbito da Didáctica e da Organização Escolar, estuda os 

processos através dos quais os professores – em formação ou em exercício – se 

implicam individualmente ou em equipa, em experiências de aprendizagem através 

das quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências e 

disposições, e que lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento do 

seu ensino, do currículo, da escola, com objetivo de melhorar a qualidade da 

educação que os alunos recebem. 
 

A formação de professores compreendida como uma disciplina contribui para esse 

campo, pois a prática formativa requer conhecimentos sobre como planejar a formação, 

desenvolvê-la e avaliá-la, assim, os conceitos construídos nessa perspectiva oferecem 

contributos à formação de professores. Porém, o campo de conhecimentos sobre a formação 

não se restringe a concebê-lo como uma área disciplinar. Conceber a formação somente como 

um campo disciplinar implica em assumir uma concepção de formação próxima às instituídas 

nos paradigmas de cunho técnico. 

A formação de professores como campo de pesquisa possui diferentes abordagens 

epistemológicas, prevalecendo alguns modelos de formação. Diniz-Pereira (2011, p. 19) 

analisa alguns desses modelos, destacando três categorias: os modelos técnicos; os modelos 

práticos e os modelos críticos de formação docente. 

Os modelos técnicos, para o autor, são os mais difundidos e apoiam-se na 

racionalidade técnica. Nesse modelo, “também conhecido como epistemologia positiva da 

prática”, o papel da teoria é “iluminar o pensamento dos professores”. Nesta visão “a prática 

educacional é baseada na aplicação do conhecimento científico e questões educacionais são 

tratadas como problemas “técnicos” os quais podem ser resolvidos objetivamente por meio de 

procedimentos racionais da ciência” (DINIZ-PEREIRA, 2011, p. 19). Para o autor, há três 

modelos de formação baseados no modelo da racionalidade técnica: o modelo de treinamento 

de habilidades comportamentais, o modelo de transmissão e o modelo acadêmico tradicional. 

Diniz-Pereira (2011, p. 21) enfatiza ainda que a maioria dos currículos de formação inicial 

dos professores “é construída de acordo com o modelo da racionalidade técnica”.  

Já os modelos práticos de formação docente têm influência, segundo Diniz-Pereira, 

nas teorias de John Dewey difundidas no início do século XX e contrapõem-se ao modelo 

positivista, baseada na racionalidade técnica. O autor, citando Carr (1986), explica que “a 
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visão prática concebe a educação como um processo complexo ou uma atividade modificada à 

luz de circunstâncias, as quais somente podem ser „controladas‟ por meio de decisões sábias 

feitas pelos profissionais, ou seja, por meio de sua deliberação sobre a prática” (CARR, 1986, 

p. 22 apud DINIZ-PEREIRA, 2011, p. 229). Nessa abordagem, a prática profissional e a 

experiência advinda da prática são valorizadas. O autor explica que essa valorização da 

prática influenciou currículos nos anos 60 em vários países. Nos anos 80, Donald Schön 

(1983) chamou a atenção novamente ao sugerir que “olhemos cuidadosamente para uma 

epistemologia da prática implícita nos processos artísticos e intuitivos, os quais alguns 

profissionais trazem em situações de incertezas, excepcionalidade e conflito de valor”. 

(SCHÖN, 1983 apud DINIZ-PEREIRA, 2011, p. 230).   

A formação continuada de professores sob o paradigma técnico ou da racionalidade 

técnica concebe os professores como executores de programas, implicando em treiná-los para 

a realização de determinadas tarefas ou a aplicação de determinados programas. Zeichner 

(2013) observa esta tendência nos Estados Unidos e em outros países nos quais se localizam 

suas pesquisas sobre formação de professores. O autor analisou este fenômeno na Índia, em 

que a formação de viés tecnicista denomina os professores de “paraprofessores”; na Etiópia 

são chamados professores “plasma”. O autor, analisando esta tendência, observa uma 

“crescente ênfase sobre os professores como mero executores de scripts de ensino elaborados 

por outros” (Zeichner, 2013, p. 35), descaracterizando, assim, o professor como um 

profissional capaz de ser sujeito de sua prática e descaracterizando a profissão docente, pois 

promove a ruptura entre teoria e prática, entre quem pensa e quem executa a prática 

pedagógica e destitui a prática de sua potencialidade criadora. 

As influências do mundo contemporâneo, notadamente as transformações em torno 

do mundo do trabalho e a preponderância das políticas econômicas sobre as decisões de 

ordem social, como a educação, também é objeto de estudo de Gimeno-Sacristán (2002, p. 

92), o qual afirma que nesse contexto “As políticas educacionais dos diferentes países 

assemelham-se ao responder a demandas da economia, da tecnologia e das ciências 

globalizadas, mostrando as mesmas prioridades”. O autor explica ainda que, para responder a 

tais demandas, os sistemas educacionais têm sido pressionados a desenvolver políticas 

educacionais em consonância com diretrizes elaboradas por agentes externos, por organismos 

internacionais, desse modo 
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[...] surge uma espécie de pensamento único pedagógico que, até o momento, impôs, 

por exemplo, o accountability
32

, a obsessão pelo controle, o gerencialismo, a busca 

pela qualidade, a privatização, os modelos de inovar ou as reformas educacionais 

(GIMENO-SACRISTÁN, 2002, p. 92). 

 

Giroux (1997) também analisou as influências da contemporaneidade sobre a 

educação e sobre a formação de professores, e afirma que “o atual apelo por mudança 

educacional apresenta aos professores tanto uma ameaça quanto um desafio que parecem sem 

precedentes na história de nossa nação” (GIROUX, 1997, p. 157).  O autor defende que a 

formação de professores deve partir de uma concepção oposta a uma visão tecnicista, 

propondo que a docência seja compreendida como uma atividade intelectual, explicando que a 

categoria de intelectual pode ajudar os professores a se posicionarem frente aos interesses 

políticos e econômicos que a educação desempenha na sociedade: 

 

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 de trabalho intelectual, em contraste com sua 

definição em termos puramente técnicos. Em segundo lugar, ela oferece 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 da pedagogia por eles endossadas e utilizadas 

(GIROUX, 1997, p. 161). 

 

A formação de professores sofreu, a partir da década de 1980, as influências do 

paradigma intitulado “professor reflexivo” influenciando, nas décadas seguintes, as 

concepções acerca da formação de professores, provocando, inclusive, o esvaziamento do 

termo.  

 Os estudos realizados por Donald Schön, na década de 1980, passaram a ser referência 

quando se tratava de formação de professores, fato este que, segundo Alarcão (1996, p.11), 

desencadeou diversas manifestações nos pesquisadores da educação, no intuito de 

compreenderem quais as bases conceituais da epistemologia da prática defendida por Schön e, 

principalmente, por que sua teoria ocupou tamanha centralidade no debate sobre formação de 

professores.   

A partir da década de 1990, observa-se que o paradigma do professor reflexivo ganha 

ênfase quando se trata de formação de professores. Porém, verifica-se igualmente um 

posicionamento crítico de vários pesquisadores sobre esta questão, entre esses Pimenta 

(2006), Libâneo (2006) e Freitas, L. (2011), os quais apontam que a reflexão como estratégia 

                                                           
32

 Segundo Gimeno-Sacristán (2002, p. 92), este termo significa responsabilidade. 



50 
 

para tomada de consciência sobre a prática pedagógica e como meio de construção de saberes 

é um conceito  histórico e que deve articular-se com outras dimensões educacionais. Esses 

autores denunciam que os saberes dos professores não se constroem por meio de um processo 

de acúmulo de saberes na experiência, ou de reflexão na ação ou de reflexão sobre a ação.  O 

processo de pensar sobre suas ações é inerente aos seres humanos, ao pensar o ser humano 

também reflete, a “reflexividade é uma característica dos seres racionais conscientes” 

(LIBÂNEO, 2006, p. 55), todos os seres humanos refletem, pensam sobre o que fazem, porém 

a reflexividade, por si só, pode produzir conclusões diversas e de diferentes níveis, podendo 

gerar avanços nas conclusões reflexivas ou não.   

 O uso da terminologia “professor reflexivo” acabou por banalizar o conceito de 

reflexão, produzindo um reducionismo do termo. Essa banalização produziu, por vezes, a 

oferta de cursos de formação continuada cujo objetivo definia-se como capaz de “construir 

um professor reflexivo” e eram estruturados sob uma concepção mecanicista e pragmática da 

docência, propondo a reflexão como parte de um treinamento.  

A formação de professores, quando fundamentada no paradigma da reflexividade 

sobre a prática ou a partir dela, mostra-se simplificadora e reducionista quando não abrange 

outras dimensões que compõem ou mesmo interferem na formação, quando não dimensiona o 

professor como um sujeito em construção, com uma história de vida, com saberes construídos 

ao longo de uma trajetória pessoal e profissional e em relação direta com a escola e a sala de 

aula, seu lócus de trabalho. 

Os próximos itens abordarão os desafios nas formações iniciais e continuadas. 

 

2.1. Formação inicial 

 

A formação inicial consiste na primeira etapa formal que garante a certificação dos 

conhecimentos necessários à docência, contribuindo para a construção de saberes específicos 

ao exercício da profissão. A formação inicial constitui-se numa etapa que não se esgota em si 

mesma.  

No Brasil, a trajetória histórica da formação inicial do professor para atuar nos anos 

iniciais da escolarização inicia-se em 1835, quando houve a inauguração da primeira Escola 

Normal. Saviani (2008) explica que essa escola teve inspiração francesa e destinava-se à 

formação, em nível médio, de professores para os anos iniciais da escolarização. A formação 
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inicial desse professor “emerge de forma explícita após a independência, quando se cogita da 

organização da instrução popular” (SAVIANI, 2008, p. 143).  

A primeira Escola Normal do país teve inspiração, juntamente com outras 

implantadas em diferentes países no final do século XVIII, na primeira Escola Normal 

instalada em Paris, em 1795. 

 A formação inicial do professor para atuar na educação infantil, nos anos iniciais e 

também nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, está regulamentada na 

atual LDBEN: 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal (Lei n. 9.394/96). 

 

 

Assim, de acordo com a LDBEN, a formação inicial para o futuro professor atuar na 

educação básica, ensino fundamental II (6º ao 9º ano) e ensino médio, deverá ocorrer por 

meio do curso de Licenciatura, de graduação plena, em nível superior. Para atuar no ensino 

fundamental I (1º ao 5º ano) e educação infantil, exige-se o curso de Pedagogia, licenciatura, 

em nível superior, porém, admite-se, ainda a formação oferecida em nível médio, na 

modalidade normal, sendo este curso uma herança do artigo 30 da LDBEN Lei 5.692 de 1971.  

A atual LDB também acenou para a possibilidade de todos os professores formarem-

se em nível superior, ao decretar, a partir de sua promulgação, a Década da Educação para o 

período 1996-2006 e ao acrescentar no parágrafo 4º do artigo 87 das disposições transitórias 

tal intento: “até o fim da Década da Educação, somente serão admitidos professores 

habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço”. Após a promulgação 

da LDBEN de 1996 houve, segundo Castro (2007), uma corrida dos professores da educação 

infantil e ensino fundamental, primeiro segmento, aos cursos superiores: 

 

A partir da LDB (Lei 9394 de 1996), a maioria dos professores de educação infantil 

e ensino fundamental estabeleceu como projeto de vida a formação em nível 

superior, deixando de procurar os cursos normais de nível médio, porque, 

supostamente, eles não valeriam mais a partir de 2006 (2007, p. 210). 

 

 

A atual LDB ainda instituiu que a formação do profissional para atuar na educação 

infantil e nos anos iniciais da escolarização ocorreria também nos Institutos Superiores de 
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Educação, por meio do curso Normal Superior. Ainda é Castro (2007, p. 210) quem faz uma 

análise sobre a procura por esses cursos e a qualidade deles: 

 

Pressionados pelas escolas e pelos sistemas de ensino, os professores em exercício 

buscaram complementar sua formação nas instituições que foram se criando e em 

cursos rápidos, nem sempre de boa qualidade. Para atender esta demanda, o 

Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação autorizaram centenas 

de Cursos Normais Superiores e cursos rápidos a distância, em sua maioria 

oferecidos por Instituições Particulares de Ensino Superior, que se disseminaram 

pelo país. 

 

 

A formação inicial por meio do Curso Normal Superior foi questionada desde sua 

instituição na LDB de 1996, pois os estudiosos da questão entendiam que o curso de 

pedagogia deveria ser prioritário na formação do professor de educação infantil e séries 

iniciais do ensino fundamental, bem como do gestor escolar e demais profissionais da 

educação. Reunidos na Associação Nacional pela Formação do Profissional da Educação, a 

ANFOPE, pesquisadores da área pressionaram em defesa do curso de pedagogia que 

garantisse a sólida formação do professor, preparando-o para a docência nessa modalidade de 

ensino e também a docência como base para as demais atividades pedagógicas e 

administrativas da escola. No ano de 2006 foram publicadas as novas Diretrizes Curriculares 

para o Curso de Pedagogia (DCNs), essas definem como deve ser a formação do Pedagogo, 

propondo uma formação que articula pesquisa, docência e gestão escolar com uma sólida 

formação teórica:  

 

A educação do licenciado em Pedagogia deve, pois, propiciar, por meio de 

investigação, reflexão crítica e experiência no planejamento, execução, avaliação de 

atividades educativas, a aplicação de contribuições de campos de conhecimentos, 

como o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental e ecológico, o 

psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o econômico, o cultural. O 

propósito dos estudos destes campos é nortear a observação, análise, execução e 

avaliação do ato docente e de suas repercussões ou não em aprendizagens, bem 

como orientar práticas de gestão de processos educativos escolares e não-escolares, 

além da organização, funcionamento e avaliação de sistemas e de estabelecimentos 

de ensino (BRASIL, 2005, p. 6). 

 

Em análise às DCNs, Brzezinski (2007, p. 244-249) avalia que houve uma “solução 

negociada” entre os pesquisadores e os órgãos governamentais na definição das DCNs, sendo 

que esta negociação possibilitou assegurar ao curso: a docência como base fundante da 

identidade do pedagogo e a experiência docente como o pré-requisito para o exercício 

profissional de quaisquer outras funções no magistério; o respeito à base comum nacional; a 
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explicitação da concepção do que significa docência; a formação para a gestão educacional e 

para a pesquisa e a possibilidade de superação da organização curricular por disciplinas.  

Nas Diretrizes, a docência não é entendida somente como o ato de ministrar aulas e 

sim numa perspectiva mais abrangente: 

 

Tomados sob essa perspectiva, o trabalho docente e a docência implicam uma 

articulação com o contexto mais amplo, com os processos pedagógicos e os espaços 

educativos em que se desenvolvem, assim como demandam a capacidade de 

reflexão crítica da realidade em que se situam. Com efeito, as práticas educativas 

definem-se e realizam-se mediadas pelas relações socioculturais, políticas e 

econômicas do contexto em que se constroem e reconstroem (AGUIAR et al., 2006, 

p. 830). 

 

Em análise sobre as contribuições das DCNs, Angotti (2009) considera que houve 

avanços. Para a  autora, a após a aprovação das DCNs em 2006 houve melhor delineamento 

da atuação profissional do docente que atua nesse nível de ensino: 

 

A história recente das conquistas legais da educação infantil previa a formação 

específica para os professores da educação infantil, condição obtida pela aprovação 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de pedagogia(2006), bem como 

o delineamento de uma atuação docente que estivesse diametralmente oposta às 

atividades e práticas que induzem à escolarização e “militarização” infantil em 

instituições educacionais, situação na qual a criança só obedece, não tem o domínio 

sob as possibilidades de suas escolhas, criatividade e movimento (ANGOTTI, 2009, 

p. 135). 

 

As novas Diretrizes, ainda que frutos de uma solução negociada, não dirimiram as 

críticas que recaem sobre a formação inicial do professor de educação infantil e séries iniciais 

do fundamental, que são entendidas como uma formação generalizante, com amplitude de 

conteúdos, com pouca ênfase em disciplinas que abordam a especificidade da docência para a 

faixa etária de 0 a 10 anos, produzindo uma formação inicial frágil, diante da complexidade 

da docência nas séries iniciais do ensino fundamental e principalmente na educação infantil.  

Em pesquisa sobre o currículo dos cursos de Pedagogia, pesquisadores da Fundação 

Carlos Chagas (FCC) analisaram setenta e um cursos de Pedagogia presenciais em diversas 

regiões do Brasil e verificaram que a proporção de horas dedicadas às disciplinas referentes à 

formação específica é bem inferior às demais disciplinas, de caráter mais abrangente: 

 

a) o currículo proposto pelos cursos de formação de professores tem uma 

característica fragmentária, apresentando um conjunto disciplinar bastante 

disperso; b) a análise das ementas revelou que, mesmo dentre as disciplinas de 

formação específica, predominam as abordagens de caráter mais descritivo e 

que se preocupam menos em relacionar adequadamente as teorias com as 

práticas; c) as disciplinas referentes à formação profissional específica 
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apresentam ementas que registram preocupação com as justificativas sobre “o 

porquê” ensinar, o que, de certo modo, contribuiria para evitar que essas 

matérias se transformassem em meros receituários; entretanto, só de forma 

muito incipiente registram “o quê” e “como” ensinar; d) a proporção de horas 

dedicadas às disciplinas referentes à formação profissional específica é de 30%, 

ficando 70% para as outras matérias oferecidas nas instituições formadoras 

(GATTI; NUNES, 2009, p. 233). 

 

Assim, o currículo dos cursos de pedagogia é considerado, por alguns estudiosos, 

abrangente e com foco em disciplinas importantes para as séries iniciais do ensino 

fundamental, por isso, possui pouco espaço para abordagem de questões específicas da 

educação infantil. 

A ausência de uma identidade no currículo de formação dos profissionais da 

educação infantil foi observada por Kishimoto (2002, p. 157) que, em análise a essa questão, 

ressalta que: 

 

O modelo de escolarização homogêneo expande suas ramificações nos cursos de 

formação de professores, em nível superior, em pedagogia e, em nível médio, 

habilitação para o magistério, com um currículo de orientação disciplinar carregado 

de metodologias para o ensino de português, matemática, história, geografia, 

educação física e artes (KISHIMOTO,1989b). As creches destinadas às crianças de 

0 a 3 anos, ou mesmo até 6 anos, reproduzem, em sua grande maioria, a perspectiva 

assistencialista, sem dispor de cursos de preparação de seus profissionais. A falta de 

especificidade da educação da criança pequena continua nas formas de gestão, em 

que um mesmo supervisor é responsável pela faixa etária de 0 a 10 anos. 

 

O tema da formação do professor de educação infantil também repercute nas 

produções de Oliveira (2011), que adverte sobre a limitação que tem apresentado a formação 

desse profissional, principalmente daqueles que trabalham em creches, local em que ainda há 

professores leigos.  

A autora explica que a concepção assistencialista de atendimento em creche, em 

especial às crianças de famílias de baixa renda, reverteu em um ideário de formação mínima, 

negando a necessidade da profissionalização. Além dos resquícios de uma concepção 

assistencialista na formação de professores, há também os resquícios da concepção higienista, 

que defende a formação de puericultores ou de berçaristas “com conhecimentos e habilidades 

voltados para o desenvolvimento físico das crianças”. Já o modelo recreacionista propõe o 

“preparo de animadores culturais especialistas em lazer para orientar a infância naquelas 

instituições”. Por fim, a autora explica sobre o modelo escolar o qual “advoga a presença de 

professores polivalentes que interajam com as crianças desde o nascimento” (OLIVEIRA, 

2011, p. 24).  
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Ainda com relação à formação inicial do professor de educação infantil, Oliveira 

(2011, p. 27) afirma que a maioria dos países europeus separa a formação para trabalhar na 

educação infantil daquela que prepara os que vão atuar no ensino fundamental. Nesses países, 

durante os cursos, solicita-se que os alunos optem por especializar-se no trabalho com uma 

faixa etária. 

Os desafios da formação inicial para esses profissionais ampliam-se diante do atual 

contexto social, em que as tecnologias da informação e comunicação possibilitaram a 

ampliação do modelo formativo de educação a distância que, consequentemente, tem 

superado o número de matrículas na formação presencial. Os dados referentes ao ano de 2011, 

de acordo com o Resumo Técnico do Censo Escolar 2013, atestam que havia 199.799 alunos 

matriculados no curso de pedagogia, dos quais 118.780 estavam matriculados no curso na 

modalidade a distância contra 81.019 presenciais, fato esse que pode ser um obstáculo à uma 

formação sólida do professor, devido à ausência de estrutura de alguns cursos.  

A ANFOPE tem-se posicionado contrária à expansão desordenada da educação a 

distância devido às dificuldades em monitorar a qualidade dos cursos oferecidos. 

Evidenciam-se, então, diversos obstáculos a serem vencidos na formação inicial dos 

professores da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental na garantia da 

construção de uma educação de qualidade.  

 

2.2 Formação continuada 

 

“Ensinar é, essencialmente, difícil” 

(FULLAN & HARGREAVES, 2000, p. 45). 

 

A formação continuada possui como característica principal promover atividades 

formativas àqueles profissionais que já se encontram no exercício da docência. Essas 

atividades não se restringem ao âmbito das escolas ou centro de formações, podem se 

constituir em atividades culturais, como ir ao cinema, ir ao teatro, realizar uma visita a um 

museu, apreciar uma apresentação musical, ou ainda participar de grupos sociais, sindicatos, 

agremiações, enfim, segundo Imbernóm (2006), a formação continuada desenvolve-se em 

relação íntima com o desenvolvimento da pessoa. 

Pesquisas recentes sobre a formação continuada de professores têm utilizado a 

terminologia “desenvolvimento profissional da docência”, como já referido em item anterior, 

porém, pesquisadores como Alarcão (1996), García (1999), Imbernóm (2009) e Nóvoa (1999) 

defendem que o conceito de desenvolvimento profissional envolve outras dimensões da 
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docência além da formação continuada. O desenvolvimento profissional implica em melhoria 

na carreira docente, melhoria no status social da profissão, nas condições de trabalho dos 

professores, em experiências coletivas, entre outras questões. 

O desenvolvimento profissional docente possui certas características, dependente do 

contexto. Tardif (2013), em estudo sobre o desenvolvimento da profissão docente sob o ponto 

de vista histórico, encontrou um período em que a profissionalização da docência é a marca 

principal. Porém, essa profissionalização docente diferencia-se dos princípios que orientam o 

desenvolvimento profissional. Tardif (2013) afirma que o ensino moderno passou por três 

fases até ser considerado uma profissão. As fases são denominadas Idade da Vocação, Idade 

do Ofício e Idade da Profissão. Esses períodos históricos e as características que o ensino e a 

profissão assumiram em cada época ajudam a compreender o conceito de docência hoje, pois 

como afirmou o autor, “essa evolução não é nem um pouco linear, ela conjuga ainda, neste 

começo do século XXI, formas antigas, a vocação e o ofício, a esta forma recente que 

chamamos de profissionalização” (ibid., p. 554). 

A Idade da Vocação perdurou do Século XVI ao XVIII, nesta o ensino era uma 

profissão de fé desenvolvida sob a égide da igreja. A segunda fase é a Idade do Ofício e 

ocorreu a partir do século XIX. Nessa instituiu-se a docência como trabalho, havendo a lenta 

separação entre Estado e Igreja, principalmente após a segunda guerra mundial. Nesse 

período, surgem as primeiras redes de ensino públicas e laicas e a educação torna-se 

obrigatória (ibid., p. 556-557). A terceira fase foi a Idade da Profissão e, antes de abordá-la, 

Tardif (2013) explica que o conceito de profissão está vinculado ao reconhecimento estatal 

em torno de conhecimentos específicos construídos sobre as profissões. A Idade da Profissão 

não se limita ao ensino.  

Na Idade da Profissão implantaram-se projetos de profissionalização da docência que  

surgiram nos Estados Unidos a partir da década de 1980 e influenciaram vários países da 

América Latina, inclusive o Brasil. Esse projeto teve como objetivos “melhorar o desempenho 

do sistema educativo”, “passar do ofício à profissão” e “construir uma base de conhecimento 

(knowledge base) para o ensino” (ibid., p. 560-561). 

O objetivo da profissionalização da docência seria o de elevar o status profissional 

dos professores, de valorizar o trabalho junto à opinião pública, de melhorar as condições de 

trabalho, de carreira e de salários. 

 Nesse sentido, Tardif (2013) aponta que o contexto educacional dos últimos trinta 

anos não demonstrou o cumprimento dos objetivos da profissionalização docente, pelo 

contrário, houve perdas de conquistas trabalhistas implementadas na Idade do Ofício e maior 
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imposição de responsabilização (accountability) aos professores pelos resultados 

educacionais.  

A formação de professores constitui-se em um campo que tem no professor e no 

trabalho do professor seu objeto principal de pesquisa. O trabalho docente é uma atividade 

historicamente construída e que se insere na categoria trabalho, a qual se constitui em objeto 

de estudo da Sociologia e de outros campos do conhecimento. 

O trabalho docente pode ser analisado e compreendido em relação direta com as 

práticas docentes e no contexto em que se efetiva. 

O processo histórico de constituição do trabalho de modo mais amplo e suas relações 

com o trabalho docente foi abordado por Tardif (2011, p. 15-16) que explica que, nas 

sociedades industriais modernas, o trabalho sobre a matéria inerte, no qual o homem 

transforma essa matéria, obteve relevância porque “o trabalho material foi considerado o 

arquétipo do trabalho humano e, mais amplamente, da atividade humana, definida de acordo 

com as orientações teóricas, como práxis ou atividade produtiva”. Para o autor, a sociologia 

do trabalho, na perspectiva dos teóricos de matrizes mais críticas, tentou definir “a identidade 

e a ação dos atores sociais pelo status de que gozavam no sistema produtivo de bens 

materiais”. Neste sentido, o envolvimento nas relações sociais de produção é que define o 

trabalhador e o cidadão, sendo que essas relações sociais constituem o cerne dessa sociedade e 

seu desenvolvimento material. A ideologia dominante na sociedade industrial, explica Tardif 

(2011, p. 16-17), identifica a construção do ser humano com a sua atividade produtiva: 

 

O ser humano é definido ontologicamente como um ser do dever: o trabalho 

subentendido, o trabalho produtor de bens materiais, é o primeiro dos deveres, o 

meio por excelência de cumprimento dos outros deveres; a noção de dever está 

estritamente associada ao princípio de responsabilidade (ou liberdade) individual, 

responsabilidade para consigo e para com os seus, no presente e no futuro; a 

responsabilidade individual leva a adotar um comportamento racional, quer dizer, o 

esforço, o trabalho, a previsão, a economia; assim, a realização do indivíduo consiste 

em encontrar seu justo lugar na sociedade, passa pela assunção de uma função de 

papéis precisos ligados ao trabalho. 

 

Em relação ao trabalho especificamente docente, Tardif e Lessard (2011, p. 17) 

explicam que, na sociedade moderna, este foi compreendido como uma “ocupação secundária 

ou periférica em relação ao trabalho material e produtivo” e que nessa perspectiva 

construíram-se teorias acerca do trabalho docente, tais como “agentes de reprodução da força 

de trabalho necessária à manutenção e ao desenvolvimento do capitalismo”, ou ainda “como 

agentes de reprodução social”. O autor entende que essa visão do trabalho não corresponde à 
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realidade socioeconômica das sociedades modernas avançadas
33

 e elucida que “longe de ser 

uma ocupação secundária ou periférica em relação à hegemonia do trabalho material, o 

trabalhador docente constitui uma das chaves para a compreensão das transformações atuais 

das sociedades do trabalho”. 

Esta nova abordagem sobre o trabalho docente deve-se às reconfigurações que 

assumem as profissões e ofícios que têm seres humanos como “objeto de trabalho” e se 

referem ao que o autor denomina de “trabalho interativo”, “cuja característica essencial é 

colocar em relação, no quadro de uma organização (escola, hospitais, serviços sociais, prisões, 

etc.) um trabalhador e um ser humano que se utiliza de seus serviços” (MAHEU, 1996 apud 

TARDIF e LESSARD, 2011). 

Na concepção de Tardif e Lessard (2011), as mudanças na configuração do trabalho 

docente conferem-lhe centralidade, no que se refere ao crescimento quantitativo dos 

profissionais que a exercem, e à importância que o ensino escolar adquire cada vez mais 

“ultrapassando em muito a instituição que lhe serviu tradicionalmente de suporte: a escola” 

(ibid., p.23). 

A formação continuada desenvolvida na escola, local de trabalho do professor, 

possui como característica considerar a realidade escolar como foco da formação, partindo 

dela e das questões presentes nessa realidade. Este processo deveria ocorrer em consonância 

com a dimensão coletiva que a docência possui, ou seja, deveria ser assumida como 

determinante na formação continuada, como o trabalho em parceria, como o apoio dos pares, 

como a troca e o estudo reflexivo sobre as questões enfrentadas de modo coletivo.  

A escola atual, conquista de lutas históricas pela democratização do acesso, apresenta 

à docência novos desafios frente à diversidade de questões apresentadas pelos novos sujeitos 

de direito que estão nas instituições de ensino. “Acredita-se que o professor nesse contexto 

deva apresentar um conjunto de conhecimentos para trabalhar em realidades caracterizadas 

pela diversidade”, afirmam Reali e Mizukami (2002, p. 122). A diversidade, segundo as 

autoras, inclui o direito dos indivíduos com alguma deficiência frequentarem a escola regular, 

também inclui a diversidade de raça, gênero e classe social, além dos indivíduos que, “em 

algum momento de suas trajetórias acadêmicas, fracassaram na tarefa de aprender” (ibid., p. 

122). 

                                                           
33

 Tardif e Lessard (2011) explicam que a expressão “sociedade moderna avançada”, emprestada do sociólogo 

britânico Anthony Giddens (1986), indica que nós ainda estamos na fase da modernidade e não numa pós-

modernidade (LYOTARD, 1976), válida somente para alguns fenômenos culturais limitados a uns poucos 

setores das sociedades modernas avançadas. 
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A formação continuada pode oferecer ao coletivo da escola a possibilidade do 

debate, da troca e do aprofundamento teórico sobre as questões complexas que a instituição de 

ensino e os professores enfrentam na contemporaneidade. Reali e Mizukami (2002, p. 122) 

citando Darling-Hammond (1997, p. 319), afirmam que parece ser necessário que os 

professores “aprendam com seus alunos: estudando, fazendo e refletindo, em colaboração 

com outros professores, pela observação cuidadosa dos alunos e de seu trabalho e 

compartilhando o que veem”.  

A formação continuada centrada na escola, segundo Almeida (2013, p. 11), “foi uma 

ideia que surgiu na década de 1970, na OCDE para responder aos questionamentos que eram 

feitos sobre a ineficácia da formação”. Canário (1994), em pesquisas sobre a ênfase da 

“formação centrada na escola”, também a identifica, a partir dos anos de 1970, nas primeiras 

recomendações da OCDE, “no sentido de o estabelecimento de ensino ser encarado como a 

unidade estratégica crucial dos processos de mudança”, o autor explica que é partir da década 

de 1980 que esta ideia se firma “em concomitância com a emergência do estabelecimento de 

ensino como um novo objeto científico” (CANÁRIO, 1994, p. 24). O autor entende, porém, 

que essa modalidade formativa pode ser empreendida como meio de valorizar os esforços 

estratégicos dos locais de ensino, tendo como referência a identificação de problemas e a 

construção de soluções singulares, afirmando que  

 

O reconhecimento da importância estratégica do estabelecimento de ensino, nas 

dimensões de gestão e da inovação, tem um corolário lógico no desenvolvimento de 

modalidades de formação centrada na escola, isto é, que têm como referência a 

identificação de problemas e a construção de soluções singulares, a nível local. 

Esta orientação constitui-se em ruptura com lógicas de formação meramente 

transmissivas e cumulativas, em favor de modalidades contratuais que enfatizam a 

vertente reflexiva, articulam as dimensões pessoal e organizacional, são mais 

conformes aos modelos e práticas de formação de adultos que emergem de forma 

prospectiva (ibid., p. 25). 

 

A formação continuada centrada na escola pode possibilitar o desenvolvimento de 

um trabalho a partir das necessidades e especificidades deste contexto e a partir das 

necessidades apontadas pelos professores. Para Fullan e Hargreaves (2000, p. 55), a formação 

no contexto escolar pode possibilitar mudanças, inovações e melhoria no ensino. Para isso, é 

preciso investir na escola como “organização aprendente” em que todos(as) os profissionais 

da educação que atuam neste contexto possam melhorar enquanto melhoram a escola numa 

perspectiva dinâmica. 

O desenvolvimento da formação no contexto escolar, em grande parte das 

instituições de ensino, compete ao coordenador pedagógico. Este profissional tem encontrado 
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dificuldades em cumprir o papel que lhe cabe: assessorar o professor na gestão pedagógica, 

acompanhar a prática pedagógica dos professores, amparar esta prática, oferecendo suporte 

teórico e prático, e intervir na prática dos professores por meio de um processo baseado na 

observação, registro e reflexão sobre a prática. Gouveia e Placco (2013) explicam que esses 

profissionais ainda não possuem clareza de suas atribuições e são deslocados do papel 

principal que lhes cabe para assumir as mais diversas demandas no contexto escolar. As 

autoras explicitam a importância do coordenador pedagógico: 

 

O coordenador pedagógico tem um papel fundamental na perspectiva colaborativa 

da formação, pois ele é considerado peça chave para o desenvolvimento da formação 

permanente no âmbito das escolas. Ou seja, é o coordenador quem está na escola, ao 

lado do professor, e pode concretizar uma boa parceria de formação. É o 

coordenador pedagógico que tem as condições de propor bons momentos de 

formação nos horários de trabalho coletivo previstos na escola para organizar grupos 

de estudos, planejar as ações didáticas junto com os professores, fazer as orientações 

por séries, exercer, de fato, o papel de um articulador de aprendizagens (GOUVEIA; 

PLACCO, 2013, p. 70). 

 

Ao coordenador pedagógico compete concretizar a formação no contexto escolar, 

entretanto, podem ocorrer processos formativos no qual a equipe gestora atua de modo 

integrado, fortalecendo os papeis de cada membro da equipe e contribuindo para o processo 

formativo. 

A gestão escolar, no âmbito da educação infantil, foi objeto de pesquisa entre a 

Fundação Carlos Chagas (FCC) e a Fundação Victor Civitta  intitulada Gestão da Educação 

Infantil no Brasil, no ano de 2011. No Relatório Final dessa pesquisa, encontram-se reflexões 

sobre a escassez de estudos sobre a gestão escolar na educação infantil e informações 

relevantes para conceber a gestão da escola como fator importante na construção de uma 

instituição de qualidade. O Relatório revela que as escolas melhore avaliadas tinham gestores 

com mais de quinze anos de atuação, que assumiram o cargo por meio de concurso público e 

“costumavam promover atividades e cursos de formação destinados aos professores e aos 

funcionários na própria unidade” (CAMPOS et al., 2011, p. 25), evidenciando-se, assim, a 

relevância da formação continuada no lócus de trabalho desenvolvida pelas equipes de gestão 

escolar. 

No próximo capítulo, encontra-se a abordagem metodológica adotada neste trabalho.  
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CAPÍTULO 3 

 ABORDAGEM METODOLÓGICA  

 

O objeto de estudo definido nesta pesquisa constitui-se no processo de formação 

continuada desenvolvido em duas escolas públicas de infantil localizadas no município de São 

Bernardo do Campo. Esse objeto de estudo constitui-se como um fenômeno educacional 

situado no âmbito da educação básica, mais especificamente no âmbito da educação infantil. 

Umberto Eco (1998) define a cientificidade de um estudo em ciências sociais a partir de três 

características sobre o objeto de investigação: “O estudo debruça-se sobre um objeto 

reconhecível e definido de tal maneira que seja reconhecível igualmente pelos outros”; “O 

estudo deve dizer do objeto algo que ainda não foi dito ou rever sob uma ótica diferente o que 

já se disse”; e como última característica, “O estudo deve ser útil aos demais”. O autor 

acrescenta ainda que definir o objeto significa “definir as condições sob as quais podemos 

falar, com base em certas regras que estabelecemos ou que outros estabeleceram antes de nós” 

(ECO, 1998, p. 21-22). 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, optou-se por uma abordagem de cunho 

qualitativo. A concepção de pesquisa qualitativa respalda-se nas contribuições de Bogdan e 

Biklen (1994, p. 16), que afirmam 

 

Utilizamos a expressão investigação qualitativa como um termo genérico, que 

agrupa diversas estratégias de investigação que partilham determinadas 

características. Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que significa 

rico em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e de 

complexo tratamento estatístico. As questões a investigar não se estabelecem 

mediante a operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, formuladas com o 

objetivo de investigar os fenômenos em toda a sua complexidade e em contexto 

natural (1994, p. 16) . 

 

A abordagem qualitativa possibilita a análise do objeto de estudo por meio de 

diversas estratégias de investigação, a partir de partilhas e contatos com pessoas, fatos e 

locais, permitindo, assim, que o pesquisador construa e atribua significados ao objeto de 

pesquisa e possa, finalmente, transformar o conhecimento produzido em texto original, 

científico, acurado e cuidadoso: 

 

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que 

constituem o objeto de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis 

e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível e, após este tirocínio, 

o autor interpreta e traduz em texto, zelosamente escrito, com perspicácia e 

competência científicas, o significado de seu objeto de pesquisa (CHIZZOTTI, 

2003, p. 221). 
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As características da pesquisa qualitativa ajudam a sustentar os objetivos dessa 

pesquisa: compreender o processo de formação continuada desenvolvido no contexto de 

escolas de educação infantil, analisando a base documental que sustenta a formação no âmbito 

municipal e as práticas e concepções que emergem do processo formativo no âmbito do 

contexto escolar. 

Em pesquisa qualitativa, o pesquisador, diante dos dados obtidos, “tende a seguir um 

processo indutivo” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 13), partindo do pressuposto de que não há 

uma resposta prévia ou uma hipótese prévia a serem testadas ou confirmadas acerca deste 

fenômeno. Ao contrário, a pesquisa busca compreender o fenômeno em sua complexidade e 

no seu contexto natural.  

A pesquisa qualitativa objetiva apreender e explicar o processo, que aqui se define 

como a ação formativa desenvolvida em horário de trabalho, valorizando, assim, o processo 

de pesquisa em detrimento de resultados ou produtos finais.  

Nas abordagens qualitativas, embora o pesquisador não apresente uma hipótese 

prévia a ser confirmada ou testada, ele se apresenta munido de suas experiências, princípios e 

pressupostos. Não se concebe, em pesquisas qualitativas, que o pesquisador mantenha-se 

afastado do objeto de estudo, almejando uma possível objetividade perfeita acerca do objeto. 

Ainda, neste tipo de pesquisa, “Os fatos, os dados, não se apresentam gratuita e diretamente 

aos olhos do pesquisador. Nem este os enfrenta desarmado de todos os seus princípios e 

pressuposições” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 4). Espera-se do pesquisador que este realize 

questionamentos, indagações, suscite dúvidas e levante hipóteses baseadas em tudo que ele 

buscou conhecer sobre o assunto nos conhecimentos já acumulados sobre este. 

Nesse tipo de abordagem, explicam Ludke e André (1986, p. 12), “os dados 

coletados são predominantemente descritivos”, os materiais obtidos nas pesquisas são ricos 

em descrições de pessoas, de situações e de acontecimentos, todos os dados da realidade são 

considerados importantes. 

O desenvolvimento da pesquisa seguiu a seguintes passos: incialmente, a 

pesquisadora definiu duas escolas para o desenvolvimento da pesquisa. A escolha das duas 

escolas seguiu critérios importantes para a pesquisa: o reconhecimento, mesmo que 

manifestado informalmente, de profissionais da rede municipal de ensino acerca do trabalho 

de formação continuada, desenvolvido pelas equipes gestoras de ambas as escolas; o fato de 

as duas escolas adotarem como procedimento o registro escrito das ações formativas; e o fato 

de as equipes das duas escolas defenderem a concepção de que as instituições de ensino 
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públicas podem oferecer um ensino de qualidade às crianças e realizarem esforços no sentido 

de garantir esta concepção. Também foi determinante na escolha dessas escolas o fato de que 

pelo menos um membro de cada equipe gestora tivesse vivenciado o processo de formação do 

conceito de equipes gestoras na rede, ou seja, que tivessem mais de dez anos atuando na 

gestão escolar. 

A pesquisadora realizou uma consulta, ainda informal, às equipes gestoras de  ambas 

as escolas e, após  terem concordado em participar da pesquisa, o próximo passo foi solicitar 

autorização formal à Secretaria Municipal de Educação, que recebeu a solicitação, um resumo 

do projeto e o indicativo feito pela pesquisadora das escolas para o desenvolvimento da 

pesquisa, a SME autorizou a pesquisa e garantiu acesso à coleta de dados necessários ao 

desenvolvimento desta. 

Definiu-se então, os objetivos da pesquisa:  

 

 Pesquisar e analisar quais são as bases conceituais e procedimentais, 

produzidas pela Secretaria Municipal de Educação, que estruturam a 

formação continuada no contexto escolar, investigando quais  concepções e 

modelos formativos se sobressaem nesses documentos. 

 Pesquisar e analisar como são desenvolvidas as práticas formativas instituídas 

no contexto escolar, investigando as concepções que subsidiam tais práticas. 

 Situar as concepções que emergem dessas práticas entre os principais modelos 

de formação de professores. 

 Analisar se a formação continuada no lócus escolar contribui para o 

desenvolvimento profissional docente das professoras de educação infantil. 

Para o andamento dessa pesquisa de cunho qualitativo, optou-se pela recolha de 

dados por meio da análise documental, como será explicitado. 

  

3.1 Análise documental 

 

A opção pela técnica da análise documental como recolha de dados deu-se devido às 

características do objeto de pesquisa: o processo de formação continuada desenvolvido em 

contextos escolares, em horário de trabalho, no município de São Bernardo do Campo.  As 

informações nas bases documentais que subsidiaram essa pesquisa foram adquiridas por meio 

da análise documental em documentos externos e internos às duas  escolas investigadas. No 

âmbito externo, optou-se por analisar a base documental da Secretaria Municipal de 
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Educação, no que se refere à formação continuada de professores. No âmbito interno à escola, 

optou-se pela análise de documentações pedagógicas produzidas sobre a formação continuada 

no lócus escolar.  

Elaborar planos de trabalho para a formação continuada e o registro de seu 

desenvolvimento, bem como a avaliação desse processo, constitui-se em procedimentos 

comuns às escolas públicas municipais de São Bernardo; esta pesquisa considera que essa 

documentação constitui-se em fonte privilegiada para o conhecimento das práticas e 

concepções que emergem no processo formativo no lócus escolar. 

Sobre a análise de documentos, Lüdke e André (1986) explicam que essa técnica de 

recolha de dados é pouco explorada em educação, porém, ela pode transformar-se em uma 

técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações 

obtidas ou mesmo desvelando aspectos novos de um tema ou problemas. A importância em 

utilizá-la em educação dá-se, pois “Os documentos constituem também uma fonte poderosa 

de onde podemos retirar evidências que fundamentem afirmações e declarações do 

pesquisador” (ibid., p. 38). 

Para reafirmar a importância dessa técnica de recolha de dados, Lüdke e André 

(1986, p. 39) citam Guba e Lincoln (1981), para quem há muitas vantagens em utilizar análise 

documental, como: “[...] os documentos constituem uma fonte estável e rica, persistindo ao 

longo do tempo; podem ser consultados várias vezes e ainda servir de base para diferentes 

estudos, o que dá mais estabilidades aos resultados obtidos”; “[...] os documentos constituem 

uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que fundamentem declarações do 

pesquisador”. As autoras ainda detalham três situações nas quais a análise documental deve 

ser adotada, sendo que uma delas corresponde às necessidades dessa pesquisa: 

  

Quando o interesse do pesquisador é estudar o problema a partir da própria 

expressão dos indivíduos, ou seja, quando a linguagem dos sujeitos é crucial para a 

investigação. Nesta situação incluem-se todas as formas de produção do sujeito em 

forma escrita, como redações, dissertações, testes projetivos, diários pessoais, cartas, 

etc. (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 39). 

 

A escolha dos documentos foi intencional e previamente estabelecida, pois “A 

primeira decisão nesse processo é a caracterização do tipo de documento que será usado ou 

selecionado” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 40). Assim, ocorreu a análise dos seguintes 

documentos: 

 Estatutos do Magistério produzidos pelo município. 

 Proposta curricular de São Bernardo do Campo. 
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 Cadernos de Validação produzidos no município. 

 Subsídios produzidos pela secretaria municipal de educação nos anos de 

2009 até 2013, e que tinham por objetivo orientar as escolas na elaboração do 

projeto político pedagógico. 

 Projeto Político Pedagógico das escolas, que se constitui em documento 

base para elaboração dos planos de formação para os professores. 

 Plano de formação para os professores, elaborados pelas equipes 

gestoras de ambas as escolas. 

 Cadernos/livros de registros escritos sobre os momentos formativos no 

espaço escolar: os horários de trabalho pedagógico coletivos e as reuniões 

pedagógicas. 

 

Após todos os documentos terem sido selecionados, procedeu-se à metodologia da 

análise de conteúdo, definida por Krippendorff (1980) como “uma técnica de pesquisa para 

fazer inferências válidas e replicáveis dos dados para o seu contexto” e que pode caracterizar-

se “como um método de investigação do conteúdo simbólico e das mensagens”, sendo que 

essas mensagens “podem ser abordadas de diferentes formas e sob inúmeros ângulos” 

(KRIPPENDORFF, 1980 apud LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 41).  

Depois de leituras e releituras dos documentos selecionados na análise documental, 

iniciou-se uma análise de conteúdo em dois níveis: os documentos externos e os documentos 

internos às escolas.  

No nível externo, emergiram conteúdos de âmbito procedimental, explicitando 

“como fazer” a formação e de âmbito conceitual, explicitando “o porquê fazer” a formação. 

Sendo assim, esses conteúdos foram analisados em diálogo com a literatura específica. 

 Já no âmbito interno às escolas, vários conteúdos formativos emergiram dos 

documentos analisados, esses foram classificados de acordo suas características e  com os 

objetivos da pesquisa, assim, na EMEB Walter Benjamin, foram classificados  três eixos de 

conteúdos formativos, e na EMEB Lev Vygotsky foram categorizados seis eixos. A 

classificação desses conteúdos possibilitou uma análise em diálogo com a literatura 

específica. 

Além da classificação dos eixos dos conteúdos formativos, também emergiram dos 

documentos eixos que foram categorizados como conceituais, pois expressam o papel que o 

professor assumiu diante das práticas formativas analisadas nos registros. Assim, 

categorizaram-se dois eixos conceituais, um em cada escola: na EMEB Walter Benjamin 
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categorizou-se o eixo conceitual denominado de reflexivo-participativo e na EMEB Lev 

Vygotsky, o eixo conceitual foi denominado de intelectual-participativo. A categorização em 

eixos conceituais possibilitou o diálogo com a literatura específica.  

A coleta de dados da pesquisa procedeu às seguintes etapas: 

 

Quadro 1: Cronograma de coleta e análise dos dados   

 

Dados coletados e origem dos dados Datas de recolha dos 

dados 

Análise dos documentos/ 

dos conteúdos 

Estatutos do Magistério, Cadernos de Validação e 

Proposta curricular da rede municipal de ensino 

Outubro de 2013 Novembro/dezembro de 

2013 

Documentos elaborados pela secretaria municipal de 

educação para subsidiar a elaboração do Projeto 

Político Pedagógico-PPP 

Outubro de 2013 Novembro/dezembro de 

2013 

Projeto político pedagógico elaborado pelas duas 

escolas pesquisadas 

Novembro de 2013 1º trimestre de 2014 

Documentos contendo os registros escritos dos 

momentos formativos- horário de trabalho 

pedagógico coletivo do HTPC – e reunião 

pedagógica, elaborado pelas equipes das escolas 

pesquisadas. 

Dezembro de 2013 1º trimestre de 2014 

Leitura e análise de conteúdos da base documental Maio de 2014 Maio/junho de 2014.  

Construção de categorias e interlocuções com a 

literatura específica 

 Junho/julho de 2014 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 
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CAPÍTULO 4 

SÃO BERNARDO DO CAMPO: UM POUCO DE HISTÓRIA DO MUNICÍPIO E DE 

SEU SISTEMA DE ENSINO 

 

O município de São Bernardo do Campo, onde foi realizada a pesquisa, localiza-se 

na região do ABCD paulista, que faz parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP); 

todavia, por suas características históricas, a região do ABCD possui uma identidade própria.  

O nome “São Bernardo” deve-se à denominação da fazenda dos Monges 

Beneditinos, onde havia uma capela dedicada ao santo, ao redor da qual surgiu o primitivo 

povoado nos idos de 1.717 (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2010, p. 31). 

Os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e 

Diadema compõem a região do ABCD; encontra-se também a denominação “Região do 

ABCDMRR”, incluindo Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. Sua identidade definiu-

se por meio do amplo processo de industrialização, o que estimulou a migração de povos de 

diferentes regiões do país, principalmente nordestinos e mineiros, possibilitando à região uma 

diversidade cultural e social. Muitos desses migrantes vieram expulsos de suas regiões em 

busca de uma vida melhor. Este processo produziu a ocupação desordenada e sem 

planejamento das áreas urbanas e a precarização dos núcleos residenciais, sendo alguns sem 

infraestrutura básica (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2010, p. 33-40). 

A história da Região Metropolitana de São Paulo iniciou-se em 1973, quando foi 

dividida em 39 municípios, possui o Produto Interno Bruto (PIB) superior a US$ 94,1 bilhão, 

“equivalente ao do Chile”, o que faz da região o principal polo econômico e demográfico do 

país, ofertando aproximadamente 5,5 milhões de empregos no Estado de São Paulo e um 

pouco mais de um sexto dos empregos do Brasil (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2009, p. 

65).  

No entanto, a riqueza produzida na Região Metropolitana não é sinônimo de 

igualdade social. A região detém altos índices de exclusão social, violência, déficit de 

moradias, de vagas em creches, de leitos hospitalares, entre outros problemas. “Os 

indicadores sociais revelam carências que aproximam a RMSP às outras metrópoles de países 

periféricos e a distanciam das metrópoles globais” (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2009, p. 

66). 

São Bernardo ocupa quase metade da região do Grande ABC. No entanto, 18,6% de 

sua área é composta pela Represa Billings, e a presença desta possibilitou uma extensa região 

considerada zona rural, na qual se encontram cinco escolas municipais. 
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Devido à presença de grandes indústrias na região, principalmente a indústria 

moveleira e têxtil, no início do século XX, e a indústria automobilística, a partir de meados do 

mesmo século, o movimento sindical
34

 se fortaleceu e se consolidou na Região do ABCD 

como um dos maiores do país. 

Esse movimento foi determinante no processo de redemocratização do país, no final 

dos anos de 1970 e início dos anos de 1980, após quase vinte anos de ditadura militar. O 

movimento sindical da região do ABCD também construiu várias lideranças políticas, dentre 

essas, Luís Inácio Lula da Silva, o primeiro operário eleito presidente do Brasil, no ano de 

2002. 

São Bernardo do Campo possui atualmente 805.895 habitantes e sua arrecadação 

tributária, devido à presença de grandes indústrias de metalurgia e de química, supera muitas 

capitais. Para o ano de 2013, a estimativa orçamentária do município foi de R$ 4,4 bilhões. 

No ranking do Produto Interno Bruto dos municípios paulistas, São Bernardo situa-se na 

quinta posição, ficando atrás somente dos municípios de São Paulo, Guarulhos, Campinas e 

Osasco (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2013, p. 87).  

A história da educação no município iniciou-se em 1957
35

 com a instalação de uma 

sala de aula para atendimento às crianças e jovens surdos. Desde então, a educação de pessoas 

com deficiências obteve centralidade nas políticas públicas municipais e ações que variaram 

de acordo com o momento histórico, assim, essa modalidade educativa desenvolveu-se sob 

concepções que defendiam a segregação dos alunos e alunas em escolas específicas.  

Atualmente, a educação de crianças, jovens e adultos deficientes está integrada ao 

sistema regular de ensino. Quando a educação infantil surge como política pública no 

município, em 1960
36

, este já contava com uma estrutura administrativo-pedagógica para 

garantir o funcionamento das escolas denominadas especiais. A educação infantil inicia-se 

com a implantação, em três de Fevereiro de 1960, de uma comissão para “proceder aos 

estudos para instalação de jardins de infância” (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2004, p. 9), 

o que ocorreu em agosto do mesmo ano, em imóvel próprio. O projeto educativo era a 

“prevenção do abandono e marginalidade infantil”, entretanto esses primeiros parques infantis 

atenderam aos filhos da classe média.  

                                                           
34

 Leibruder (2007, p. 127), apoiando-se em Oliva (1987), explica que “Na verdade, a tradição de organização 

operária na região, remonta ao início do século XX, com a criação da primeira organização operária na região, a 

Liga Operária de São Bernardo do Campo, em 26 de junho de 1907, de orientação anarco-sindicalista”. A partir 

de então, São Bernardo do Campo e região foram palco de grandes lutas do movimento operário, ainda hoje 

ignorado por grande parte da população. 
35

 O prefeito de São Bernardo do Campo entre 1955 e 1959 era Aldino Pinotti. 
36

 O prefeito de São Bernardo do Campo entre 1960 e1963 era Lauro Gomes de Almeida e seu partido político 

era o PTB. 
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Nos anos seguintes, o município manteve uma política de ampliação dos jardins de 

infância, o que levou o poder público a criar o Serviço de Assistência ao Ensino Primário, em 

1965
37

, objetivando dar suporte às escolas infantis. A pedagogia implantada nessas escolas 

inspirava-se nos princípios educacionais propostos por Friedrich Froebel
38

 e Jean-Olive 

Decroly
39

, organizavam-se em torno de centros de interesses e datas comemorativas e a 

concepção de infância entendia que “a criança era como uma semente que deveria ser cuidada 

para desabrochar e se desenvolver” (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 1992, p. 18). 

Ainda em 1960, paralelo aos jardins de infância, surgem os “parques infantis” que, 

apesar de possuírem uma estrutura de funcionamento diferente dos jardins de infância, 

fundamentavam-se nos mesmos objetivos: “prevenir o abandono e a marginalidade infantil” 

(SÃO BERNARDO DO CAMPO, 1992, p. 19).  

Ainda pode-se apoiar em Leidruber (2007) como fonte de informação sobre os dados 

daquele período: em 1963, eram 51 classes de jardins de infância atendendo a 1.397 crianças; em 

1965, eram 65 classes e o município já contava com uma equipe de dirigentes atuando no Serviço 

de Assistência ao Escolar. Os parques infantis surgiram em 1964, atendendo de três a onze anos e, 

em 1967, contava com 71 classes e 2.475 crianças (ibid., p. 40-44). 

Implantados em 1964, os parques infantis de São Bernardo do Campo parecem ter 

semelhanças com os parques infantis implantados por Mário de Andrade quando esteve na 

direção do Departamento de Cultura da prefeitura de São Paulo, entre os anos de 1935 e 1938. 

Faria (2002, p. 48) explica que os parques infantis de Mário de Andrade atendiam crianças de 

3 a 12 anos e destinavam-se às crianças pertencentes à classe social de operários paulistanos, 

emergentes naqueles anos. Esses parques possuíam, portanto, um caráter de “assistência aos 

filhos do operariado” (ibid., p. 74).  

Mário de Andrade construiu uma proposta educacional inovadora para seus parques 

infantis ao articular uma proposta pedagógica centrada na criança com a valorização da 

cultura popular brasileira. Ele propôs uma pedagogia que confere centralidade à criança por 

                                                           
37

 O prefeito de São Bernardo do Campo entre 1964 e1963 era Hygino Batista de Lima e seu partido político era 

o PTB. 
38

 Oliveira (1995, p.14) explica que Froebel (1782–1852) foi discípulo de Pestalozzi e “influenciado por uma 

perspectiva mística e por um ideal político de liberdade, propôs a criação dos kindergartens (jardins de infância), 

onde as crianças pequenas, sementes que, adubadas e expostas às condições favoráveis ao seu meio ambiente, 

desabrochariam em um clima de amor, simpatia e encorajamento”. 
39

 Decroly (1871−1932) formou-se em medicina e neurologia, dedicou-se aos estudos sobre a criança com 

deficiência mental, o que o levou à educação. Defendia o método ativo, fundamentado na capacidade do aluno 

em conduzir seu próprio aprendizado. O princípio educacional defendido por Decroly é o da globalização, o qual 

se baseia na ideia de que a criança aprende com o mundo com base em uma visão do todo que, posteriormente, 

se organiza em partes. Disponível em www.educarparacrescer.abril.com.br. Acesso em 26 de junho de 2014. 
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meio de propostas desenvolvidas em torno dos jogos e brincadeiras e privilegiou, nas 

propostas educativas, as tradições culturais brasileiras, concebendo a criança como um ser que 

não só consome e se apropria da cultura própria de seu contexto, como também constrói 

cultura infantil (FARIA, 2002, p. 48). 

Nos parques infantis de Mário de Andrade, segundo Faria (2002, p. 48), as 

experiências e práticas culturais das famílias das crianças eram valorizadas como fonte de 

conhecimentos sobre a cultura popular brasileira. Os parques infantis possuíam caráter de 

assistências às famílias, o que não prejudicou a qualidade da educação lá oferecida, como 

afirma a autora: 

 

Através de objetivos estéticos e artísticos, deu-lhe (à criança) a oportunidade de 

expressar-se das formas mais diversas. E, principalmente, permitiu que exercesse a 

especificidade infantil, propiciando experiências lúdicas, através das brincadeiras, 

dos jogos tradicionais infantis, do folclore, onde, através da oralidade, as crianças 

recriam os jogos tradicionais, reinventando o passado no presente, alterando a 

realidade, construindo e reconstruindo conhecimento; onde, de fato, são crianças e 

brincam (FARIA, 2002, p. 74). 

 

Em São Bernardo, os parques infantis atendiam às crianças de três a 11 anos e 

também ofereciam um espaço de guarda e cuidado para as crianças das famílias pertencentes 

ao operariado são-bernardense. As famílias, em sua maioria, eram migrantes que chegavam ao 

município, provenientes de diferentes regiões brasileiras, notadamente as mais pobres e, quase 

sempre, fugindo da miséria que dominava suas regiões de origem, e que passavam a compor a 

mão de obra nas indústrias têxteis, moveleiras e automobilísticas − essas últimas estavam 

emergindo com vigor naqueles anos.  

Entre os anos de 1950 e 1960, Leibruder (2007, p. 37) afirma que a população de São 

Bernardo do Campo aumentou 10,74%, sendo considerado o maior crescimento da história do 

município. Entretanto, a oferta de vagas nos parques infantis do município não acompanhou o 

ritmo da migração: na década de 1960, foram implantados somente três parques infantis no 

município.  

A proposta pedagógica dos parques infantis são-bernardenses compunha-se de 

atividades recreativas, esportivas, artísticas e de socialização. Os parques atendiam também os 

meninos e meninas do ensino regular em horário contrário às aulas regulares, oferecendo-lhes 

alimentação e reforço escolar. Leibruder (2007) entende que o tipo de instalação física dos 

parques infantis de São Bernardo faz supor que esses lugares foram inspirados na experiência 

de Mário de Andrade, em São Paulo, afirmando que “são várias as semelhanças entre as 

estruturas físicas e o funcionamento dos parques infantis, cabendo aqui uma maior 
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investigação a respeito” (ibid., p. 42). Paralelamente à política de implantação dos parques 

infantis, dos três aos 11 anos, permanece a política de atendimento às crianças de quatro a seis 

anos que, devido à influências do  contexto sócio-histórico de cada época, assumiu objetivos e 

finalidades distintos, inclusive com  ênfase na alfabetização.  

Na década de 1973
40, 

o atendimento em parques infantis e pré-primários, criados 

normalmente em salas anexas às escolas estaduais, somavam 217 salas e mais de 9.930 

crianças atendidas. Quanto às creches, em 1979
41

, havia no município somente uma unidade, 

que atendia 35 crianças. As creches permaneceriam vinculadas à assistência social até o ano 

de 1991 (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2004, p. 49). 

A partir do ano de 1989
42

, com uma nova administração local, inicia-se o processo de 

transferência das creches municipais da assistência para a educação. Tal processo foi 

concluído em 1991. As creches passam por uma reestruturação com contratação de novos 

profissionais e formações no sentido de garantir às unidades a dimensão educativa, além da 

dimensão do cuidado. O então Departamento de Educação, vinculado, à época, à Secretaria de 

Educação e Cultura
43

, realizou, entre 1989 e 1990, uma revisão dos paradigmas pedagógicos 

que prevaleciam até então, construindo, por meio de um processo coletivo, a proposta 

curricular “A Educação Infantil em São Bernardo do Campo: Uma Proposta Integrada para o 

Trabalho em Creches e EMEIs”, cujos pressupostos teóricos apoiavam-se nas teorias sócio-

construtivistas e interacionistas defendidas por teóricos como Jean Piaget, Lev Semynovich 

Vygotsky e Henry Wallon.  

Ainda como parte das iniciativas dos gestores da Secretaria de Educação e Cultura 

(SEC), que haviam iniciado em 1989 com a nova gestão municipal, forma-se uma equipe 

multidisciplinar para realizar o acompanhamento didático-pedagógico às escolas e apoiar a 

inclusão da criança deficiente, a qual se denominou “equipe de orientação técnica” e 

constituiu-se de profissionais multidisciplinares: orientadores pedagógicos, que eram 

pedagogos,  psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais e terapeuta ocupacional. Esta 
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 Entre os anos de 1973 e 1976, o prefeito de São Bernardo do Campo era Geraldo Faria Rodrigues e seu partido 

político era a ARENA. 
41

 Entre os anos de 1977 e 1982, o prefeito de São Bernardo do Campo era Antônio Tito Costa e seu partido 

político era o MDB. 
42

 Entre os anos de 1989 e 1992, assume como prefeito Maurício Soares de Almeida do PT em coligação com o 

PCdoB, para administrar o município. Leibruder (2007, p.127), em sua dissertação, explica que “O Partido dos 

Trabalhadores foi eleito em 1988, também fora vencedor individual das eleições de 1982, impedido de assumir 

naquela ocasião em virtude do dispositivo de contagem de votos por coligação. De certa forma, em 1988, a 

vitória já era esperada, mas temida pelos segmentos mais conservadores, tendo em vista as diferentes 

representações construídas no imaginário social a partir das grandes greves ocorridas desde o final da década de 

1970, considerada por muitos como fato novo e negativo na história local”. 

 
43

 Em 2009, a Secretaria de Cultura desmembrou-se da Secretaria de Educação. 
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equipe atuava conjuntamente e  fixava-se no prédio da SME. A  organização na forma de 

acompanhamento dessa equipe às escolas, bem como o local onde se fixavam, sofreu 

alterações no ano de 2013. 

A partir de 1998
44

, com a promulgação do Estatuto, Lei 4. 68, as escolas do 

município passaram a contar uma equipe de gestão que foi composta por um diretor escolar, 

cujo acesso ao cargo ocorria por concurso público, além de um professor de apoio à direção e 

o professor de apoio pedagógico. 

A função de professor de apoio pedagógico – PAP prevaleceu até 2010, quando 

houve concurso público para o cargo de coordenador pedagógico. Em 2010, o coordenador 

pedagógico passou a  atuar na rede municipal de ensino. 

A rede municipal de ensino de São Bernardo do Campo alterou suas características a 

partir do ano de 1998
45

, quando se iniciou a política de municipalização do ensino 

fundamental I (1ª à 4ª série), finalizada em 2004, com a municipalização de 100% das escolas 

do ensino fundamental, no primeiro segmento. Novos profissionais passaram a compor o 

sistema municipal de ensino e houve a inclusão de programas educacionais, como laboratórios 

de informática e bibliotecas interativas com objetivo de enriquecer o currículo das escolas.  

O processo de municipalização na cidade sofreu a influência da política de fundos 

contábeis para o financiamento da educação fundamental. No ano de 1996, institui-se o 

FUNDEF que, conforme Militão (2012, p. 148), privilegiava um segmento educacional em 

detrimento de outros: 

 

Desde seu advento, o FUNDEF recebeu uma série de críticas dos diversos autores 

que passaram a se debruçar sobre a matéria, sobretudo pela: (1) focalização de 

recursos no ensino fundamental em detrimento dos outros níveis e modalidades de 

ensino que compõem a educação básica; (2) não adição de novos recursos para o 

setor; (3) ínfima – e ilegal – contribuição da União para o referido Fundo; e (4) 

indução à municipalização do ensino fundamental. 

 

Realizado entre 1998 e 2004
46

, o processo de municipalização do ensino produziu 

ênfases em políticas públicas com foco no ensino fundamental I − primeiro segmento, 

produzindo, assim, ausência de investimentos na educação infantil. Esse fato levou o juiz da 

Vara da Infância e Juventude de São Bernardo a decretar uma multa de R$83 milhões aos 

                                                           
44

 O prefeito de São Bernardo do Campo entre 1997 e 2000 foi Maurício Soares de Almeida e seu partido 

político era uma coligação entre PSDB/PMDB/PSB/PPS/PMN/PSDC/PRP. 
45

 O prefeito de São Bernardo do Campo entre 1997 e 2000 foi Maurício Soares de Almeida, cuja vitória se deu 

em torno da coligação entre PSDB/PMDB/PSB/PPS/PMN/PSDC/PRP. 
46

 O prefeito de São Bernardo do Campo, entre 2004 e 2008, foi William Dib e seu partido político era o PSB. 

 



73 
 

cofres públicos municipais pelo déficit de 8.306 vagas em creches e pré-escolas, referentes ao 

período de junho de 2006 e junho de 2008.  A sentença previa que até o ano de 2008, todas as 

crianças deveriam estar matriculadas.  

Devido à atuação do Ministério Público, a Secretaria Municipal de Educação 

estabeleceu convênios com entidades filantrópicas para atendimento de mais de 2.000 

crianças. Contudo, ao final de 2008, o Ministério Público concluiu que ainda havia 2.323 

crianças fora da escola.  

A inclusão de um novo segmento educacional no sistema municipal de ensino e as 

publicações, em âmbito federal, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1ª a 4ª série) e das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, entre os anos de 1997 e 1998, 

respectivamente, contribuíram para que a Secretaria Municipal de Educação, entre os anos de 

2004 e 2007 elaborasse, em conjunto com os demais profissionais da rede de ensino, uma 

nova “Proposta Curricular”.  

Quanto à equipe de orientação técnica, essa passou por uma reorganização em 2009: 

formou-se a equipe de orientação pedagógica, composta por pedagogos, que continuou 

atuando regularmente nas escolas, organizadas, agora, por região. Portanto, esses profissionais 

respondem pela supervisão pedagógica de escolas do ensino fundamental I (1º ao 5º ano) e 

escolas de educação infantil, creche e pré-escola. Já a Educação de Jovens e Adultos possui 

orientadoras pedagógicas específicas, para tanto, formou-se a equipe de orientação técnica, 

com profissionais de especialidades variadas e que passaram a atuar por demanda, também 

organizadas por regiões.  

Esses profissionais possuem significativa importância na rede municipal de ensino e 

no desenvolvimento da formação continuada no lócus escolar, pois a atuação desses supera o 

acompanhamento burocrático às escolas. 

A partir da instituição do Estatuto do Magistério, em 2013 (Lei 6.316/12/12/2013), o 

acesso aos cargos de direção escolar, coordenação pedagógica, professor de apoio à direção e 

orientação pedagógica passou a ser realizado por meio de seleção interna e indicação pela 

Secretária Municipal de Educação. Esse fato provocou a manifestação dos profissionais da 

educação contrários a tal decisão. 

A figura abaixo explica como se organiza a gestão pedagógica na rede municipal de 

ensino. 

 

Figura 1: Organograma da gestão pedagógica da rede municipal de ensino 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Gestores Municipais  

 

 

Equipe de orientação 

Pedagógica 

Equipe de orientação 

Técnica 

 

 

Proposta Curricular Documentos orientadores/Normatizadores 

 

 

Escolas: Equipes gestoras das escolas 

Professores 

Alunos 

 

FONTE: Organograma elaborado pela pesquisadora 

 

Em São Bernardo do Campo, a jornada de trabalho dos professores são de 30 horas 

para os professores docentes do ensino fundamental; e 30 ou 24 horas para os docentes da 

educação infantil alterada, em 2015, para somente 30 horas semanais; e jornadas que variam 

de 24 a 40 horas semanais para os professores da educação de jovens e adultos, do ensino 

profissionalizante e da educação especial.  As alterações nas jornadas de trabalho objetivaram 

adequar o município à Lei 11. 738 de 16/07/2008, que prevê a implantação do piso salarial 

nacional e estipula que “Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite 

máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação 

com os educandos”. A educação infantil, pré-escola, até o ano de conclusão dessa pesquisa, 

2014, já tinha sua jornada de trabalho reorganizada, para garantir 1/3 (um terço) de atividades 

sem “interação com os educandos”;  já a jornada de trabalho na creche ainda não havia sido  

reorganizada.   

 

Em termos quantitativos, a rede municipal de ensino possui, atualmente, os seguintes 

dados: 
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Quadro 2: Caracterização da rede municipal de ensino de São Bernardo do Campo 

 

Rede municipal de ensino Total de escolas Total de alunos Total de 

professores 

Educação infantil: creche 

(atendimento direto) 
33 6.957 784 

Educação infantil: creche 

(atendimento indireto e 

convênios) 

28 2.773 159 

Educação infantil: pré-escola 64 23.113 1.361 

Ensino fundamental I 71 43.290 2.692 

Total: rede direta 168 73.360 4.837 

Total: incluindo a rede 

conveniada 
196 76.113 4.996 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de São Bernardo do Campo – SP. Quadro elaborado pela 

pesquisadora. 

 

Em termos quantitativos, são 4.837 professores atuando na rede de ensino direta, 

impõe desafios às políticas públicas para a formação continuada de professores, tanto a 

formação externa à escola quanto interna. A implementação de uma proposta pedagógica 

construída pelo município depende, muitas vezes, do processo formativo para que se efetive.  

 

4.1 Caracterização das escolas pesquisadas e de suas equipes 

 

a. Escola Municipal de Educação Básica Walter Benjamin
47

 

  

A opção por atribuir o nome de Walter Benjamin a esta escola ocorreu em função do 

projeto de formação desenvolvido pela equipe gestora no ano dessa pesquisa (2013).  

Naquele ano, a formação continuada desenvolvida nos HTPCs , assim como reuniões 

pedagógicas, teve como objeto de estudo um projeto sobre as brincadeiras infantis denominado 

“Uni-Duni-Tê, quero brincar com você!”. Esse projeto teve como objetivos “resgatar as brincadeiras 

e jogos tradicionais, além de ampliar o repertório de brincadeiras de todos os envolvidos, 

incentivando-os a pesquisar e experimentar novas possibilidades” (PPP da EMEB Walter Benjamin 

2013, p. 90). 

Walter Benjamin foi um judeu alemão e viveu nos anos da primeira e segunda 

grandes guerras mundiais e, devido às suas origens, sofreu as perseguições impostas pelo 

nazismo. Nasceu em 1892 e faleceu em 1940. Foi ensaísta, crítico literário, tradutor, filósofo e 
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 Nome fictício, o nome real da escola foi omitido para garantir o anonimato. 
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sociólogo. Sua obra possui influências de grandes pensadores como Karl Marx e Bertolt 

Brecht, além da religião e do misticismo judaico. 

Na sua obra “Reflexões sobre o brinquedo” encontram-se algumas de suas pesquisas 

reflexivas sobre infância, o brinquedo e a educação. Sobre a história do brinquedo na obra de 

Benjamin (2002), Meira (2003, p. 84-85) afirma: 

 

As contribuições de Benjamin a respeito da história do brinquedo e suas 

configurações sociais determinadas pela tecnologização crescente são marcantes. 

Nestes pequenos objetos cotidianos da infância, o social se revela nas dimensões que 

se estendem da cultura ao inconsciente. A memória do brincar, hoje apagada pelo 

excesso paradoxal do oferecimento de objetos às crianças, pode ser resgatada através 

de novas vias narrativas que operem a aproximação da criança a seus pares e à 

cultura. É através de sua transmissão que o brincar pode manter seu lugar de enlace 

metafórico entre a criança e seu mundo. 

 

Esta escola foi fundada como Parque Infantil, no ano de 1967. Passou a denominar-

se EMEI ‒ Escola Municipal de Educação Infantil, em 1980. Nos anos 2000 passa a ser 

EMEB ‒ Escola Municipal de Educação Básica. Localiza-se na região central do município 

de São Bernardo. A denominação da escola de educação infantil como escola de educação 

básica deve-se à LDB (lei 9394/1996), a qual inclui a educação infantil como primeira etapa 

da educação básica e, também, porque no município de São Bernardo houve a 

municipalização do fundamental I (1º ao 5º ano). Assim, os gestores municipais optaram por 

uma nomenclatura que englobasse os dois níveis de atendimento. 

O bairro no qual se localiza essa escola, segundo dados do IBGE de 2010, possui 

uma população de 20.856 habitantes
48

, sendo que desse total, 878 habitantes são da faixa 

etária de zero a três anos e 437 estão entre quatro e cinco anos de idade. 65,9% dos habitantes 

do bairro  vivem com até cinco salários mínimos
49

, e 34,2% vivem entre cinco e vinte salários 

mínimos. 

A escola atende a 360 crianças de faixas etárias entre três e seis anos, elas estão 

organizadas em agrupamentos desde o infantil II, o primeiro agrupamento da pré-escola de 

São Bernardo, cujas crianças possuem dois anos e completam três anos ao longo do ano letivo 

até o infantil V, cujo agrupamento é misto, a idade é de cinco e seis anos. O atendimento se 

divide em sete turmas pela manhã e sete turmas à tarde e a média de alunos por turma é de 

vinte e seis crianças, que permanecem por quatro horas na escola. A instituição possui 

crianças provenientes de duas regiões distintas: um grupo pertence ao próprio bairro, das 

famílias que moram próximas à escola, e que, na visão da equipe escolar:  

                                                           
48

 Fonte dos dados: Sumário de Dados da P.M.S.B.C, cujas fontes originais são do IBGE 2010. 
49

 O salário mínimo vigente em 2010 era de R$510,00. 
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[...] têm vínculo e memória afetiva da escola ou por que estudaram aqui ou por que 

tiveram outros filhos e sobrinhos que frequentaram esta escola. Nota-se que o bairro 

ainda conserva uma característica tradicional, no sentido da permanência de alguns 

moradores de longa data que conhecem bem esta escola e a valorizam muito (PPP da 

EMEB Walter Benjamin 2013, p. 20).  

 

O outro grupo é composto por crianças cujas famílias residem em bairros afastados 

do centro. A escola avalia que este fato ocorre por motivo de não haver vagas nos bairros 

periféricos e, ainda, porque há mães que trabalham como domésticas naquele bairro e trazem 

as crianças consigo. Segundo a equipe escolar: “Aproximadamente 50% de nossos alunos 

vêm para a escola usando transporte escolar particular, por conta da distância de suas casas” 

(PPP da EMEB Walter Benjamin 2013, p. 20). Este fato dificulta uma aproximação da escola 

com essas famílias, segundo consta no PPP da escola. 

A escola possui uma ampla área verde com playground infantil, casinha de boneca e 

tanque de areia. O prédio escolar tem sete salas de aula, sendo que quatro delas não possuem 

boa iluminação e ventilação. Ainda há um pátio interno com cobertura e brinquedos para 

atividades de movimento, como escorregador, cavalinhos, pula-pula. No pátio, funciona 

também o refeitório com mesas e cadeiras pequenas; há uma sala para acomodar brinquedos, 

na qual se pode verificar uma grande variedade de itens; há sala de professores em espaço 

adaptado; e banheiros adaptados para crianças de dois anos e crianças com deficiência física. 

A escola possui diretoria, secretaria e sala da coordenação, que funcionam em salas 

independentes, além de banheiros para adultos, com chuveiros. Há uma sala de leitura com 

um acervo de literatura infantil renovado a cada dois anos e um ateliê de artes visuais, feito 

em espaço adaptado com boa variedade de materiais. O prédio escolar está bem conservado. 

A equipe gestora desta escola é composta pela diretora escolar, pela coordenadora 

pedagógica e pela professora de apoio à direção. Todo o grupo gestor chegou nesta escola no 

início de 2013. A Diretora e a coordenadora pedagógica são concursadas, já a professora de apoio 

à direção foi eleita pelo grupo. No grupo de professoras, composto por dezesseis profissionais 

mulheres, somente quatro são novas nesta escola. 

Quanto à formação inicial, as professoras, em sua maioria, possuem graduação em 

nível superior: treze delas possuem curso de pedagogia; uma professora possui o curso de 

letras; quatro possuem pedagogia e outra graduação; uma está fazendo o curso de pedagogia e 

oito possuem pós-graduação lato-sensu.  

O tempo de trabalho na prefeitura de São Bernardo do Campo varia muito. Há desde 

a professora que iniciou o trabalho em 2013 até aquela que já possui 21 anos de carreira na 
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prefeitura. Já o tempo de atuação na escola situa-se entre a mais nova, que possui três meses 

na escola, e a mais antiga, que possui doze anos.  

Sobre a jornada de trabalho, há diferenças que ocorrem devido às opções que as 

professoras puderam fazer a partir do ano de 2012, como já citado anteriormente. Nesta 

EMEB, há onze professoras com a jornada de trinta horas semanais, uma professora com uma 

jornada de quarenta horas semanais e mais quatro profissionais com vinte e quatro horas 

semanais.  

Os parceiros da pesquisa nessa EMEB foram compostos, de modo mais direto, pela 

direção, coordenação pedagógica e professora de apoio à direção. A diretora dessa escola 

atuou como professora de apoio pedagógico por alguns anos. Todos os membros dessa  

equipe de gestão vivenciaram o processo de construção do conceito de equipe gestora. 

 Segue abaixo a caracterização dos sujeitos-parceiros da pesquisa.  

 

Quadro 3: caracterização dos sujeitos da EMEB Walter Benjamin  

Cargo 
Formação 

 

Tempo 

de 

docência 

Tempo de 

trabalho na 

rede municipal 

de São 

Bernardo 

Tempo de 

trabalho 

como 

gestores 

Tempo de 

trabalho na 

escola 

pesquisada 

Professor de apoio à 

direção (PAD) 

Superior 

(Pedagogia) 
16 anos 20 anos 4 anos 3 meses 

Coordenação 

pedagógica 

Pós-graduação  

lato-sensu 
29 anos 26 anos 4 anos 3 meses 

Direção escolar 
Pós-graduação  

lato-sensu 
14 anos 19 anos 5 anos 3 meses 

Fonte: Projeto Político Pedagógico da Unidade escolar. Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

b. Escola Municipal de Educação Básica Lev Vygotsky
50

 

 

Nesta escola, a opção por denominá-la de Lev Vygotsky deu-se também em virtude 

do projeto de formação desenvolvido no ano da pesquisa, em 2013. O principal objeto de 

estudos e reflexões conduzido pela equipe gestora nos HTPCs foi sobre o conceito de 

atividade significativa e as implicações pedagógicas desse conceito, conforme consta no PPP 

(p.51): “O Tema da Sequência foi definido como “ATIVIDADE – seu conceito, significado e 

boas práticas”. A equipe gestora definiu também o embasamento teórico, explicitando que as 

bases que norteariam os estudos sobre atividade significativa seriam fundamentados nos 

conceitos elaborados por Vygotsky e na Teoria Histórico Cultural: “Usaremos como 
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 Nome fictício, o nome real da escola foi omitido para garantir o anonimato. 
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referencial teórico, dando continuidade aos estudos realizados nos anos anteriores, Sueli 

Amaral Mello
51

 e a Teoria Histórico Cultural” (PPP da EMEB Lev Vygotsky 2013, p. 51). 

Lev Semyonovich Vygotsky nasceu na Rússia, em 1896, e morreu em 1937. 

Desenvolveu suas teorias psicológicas “dentro das concepções materialistas predominantes na 

União Soviética pós-revolução de 1917” (OLIVEIRA, 1992, p. 22). Um dos pressupostos 

básicos da teoria de Vygotsky (1989), segundo a autora, é a dimensão social do 

desenvolvimento humano: 

 

Interessado fundamentalmente no que chamamos de funções psicológicas 

superiores, tendo produzidos seus trabalhos dentro das concepções materialistas 

predominantes na União Soviética pós-revolução de 1917, Vygotsky tem como um 

dos seus pressupostos básicos a ideia de que o ser humano constitui-se enquanto tal 

na sua relação com o outro social. A cultura torna-se parte da natureza humana num 

processo histórico que, ao longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, 

molda o funcionamento psicológico do homem (OLIVEIRA, 1992, p. 22). 

 

Esse teórico multidisciplinar chegou a estudar medicina depois de formado em 

direito e literatura. Deu grande importância ao substrato material do desenvolvimento 

psicológico, especialmente o cérebro, tendo realizado estudos sobre lesões cerebrais, 

perturbações da linguagem e organização das funções psicológicas em condições normais e 

patológicas. Suas proposições contemplam, assim, a dupla natureza do ser humano, membro 

de uma espécie biológica que só se desenvolve no interior de um grupo cultural (OLIVEIRA, 

1992, p. 24). 

Vygotsky construiu um legado teórico importante no campo da psicologia, de modo 

que suas teorias impactaram o campo educacional, principalmente, ao contraporem-se à ideia 

de que a criança já nasce com um conjunto de potencialidades inatas e que as condições de 

vida e educação ajudarão a desenvolver tais potencialidades. Vygotsky defende que o homem 

não nasce humano, ele se humaniza pelo processo de apropriação da cultura, assim, sua 

humanidade desenvolve-se ao longo do processo de apropriação da cultura, que as novas 

gerações encontram ao nascer, já acumulada pelas gerações precedentes, e que essa cultura é, 

portanto, peculiar ao momento histórico em que o indivíduo nasce e ao lugar que ocupa nessa 

sociedade (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 1992, p. 39-40). 

A EMEB Lev Vygotsky localiza-se em um bairro periférico da cidade, numa região 

considerada área de manancial, pois pertence à Mata Atlântica, um bioma específico da Serra 
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 Professora Doutora na Unesp – Campus Marília, além de estudiosa das teorias de L. S. Vygotsky. 
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do Mar
52

. Embora, devido à ocupação desordenada, não haja mais vestígios da mata, há no 

bairro a represa Billings
53

, a qual garante o abastecimento de água da região do ABCD.  

A partir dos anos de 1970, com o processo migratório na região do ABCD, conforme 

já relatado, houve um crescimento urbano desordenado na cidade e esse bairro passou a ser 

uma das regiões de maior densidade demográfica do município, agregando-se a tal fenômeno 

uma série de problemas sociais, como saneamento básico, habitação, transporte e serviços 

públicos. 

O bairro possui, segundo dados do IBGE de 2010, uma população de 62.901 

habitantes, sendo que desse total, 3.900 encontram-se entre zero a três anos de idade e 1.989 

entre quatro e cinco anos. Havia no bairro, de acordo com o Censo de 2010, 96,6% da 

população com renda de até cinco salários mínimos e 3,5% com renda de cinco a vinte 

salários mínimos
54

. 

A construção da escola foi uma conquista da mobilização da comunidade local, 

sendo inaugurada em 1987, já com o nome de EMEI - Escola Municipal de Educação Infantil. 

Como as demais escolas da rede municipal de ensino, a partir de 2000, passou a denominar-se 

EMEB - Escola Municipal de Educação Básica. 

Por se tratar de um bairro populoso, há uma grande demanda por vagas na escola e, 

no ano de 2005, a EMEB Lev Vygotsky passou por uma reforma visando construir novas 

salas de aula, com a intenção de atender parte da demanda. No total, são nove turmas de 

educação infantil no período da manhã e nove no período da tarde, as crianças permanecem 

por quatro horas na escola. Há ainda seis turmas de educação de jovens e adultos, com aulas à 

noite. A equipe escolar avalia a ausência de áreas externas para o desenvolvimento de 

trabalhos com as crianças como um fator de dificuldade: 

 

Nossa escola vem, ano a ano, buscando formas paliativas para dar cumprimento à 

rotina escolar, uma vez que a escola foi ampliada em salas (2005) e não foram 
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 É um maciço rochoso que percorre quase toda a extensão do litoral sul e sudeste brasileiro. Segundo a 

geologia, a origem da Serra do Mar está relacionada ao evento geológico ocorrido há cerca de 130 milhões de 

anos e que foi o responsável por separar o continente da Gondwana, formando a América do Sul e a África, e 

dando origem ao Oceano Atlântico. Fonte: Infoescola. Disponível em www.infoescola.com. Acesso em 15 de 

agosto de 2014. 
53

 É um reservatório de água que possui um espelho d‟água de 10.814,20 hectares. Sua área de drenagem 

abrange integralmente o município de Rio Grande da Serra e parcialmente os municípios de Diadema, Ribeirão 

Pires, Santo André, São Bernardo do Campo e São Paulo. O manancial abastece apenas 1,5 milhões de pessoas, 

residentes no ABC Paulista, mas poderia fornecer água para mais 2,5 milhões, se não estivesse tão poluído. 

Disponível em www.sosma.org.br.Acesso em 11 de agosto de 2014. 

 
54

 Dados obtidos no Sumário de Dados da Prefeitura, cujas fontes originais são os dados do IBGE-2010. 

 

 

http://www.sosma.org.br.acesso/
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ampliados os espaços coletivos e alternativos, o que vem trazendo cada vez mais 

dificuldades no que diz respeito à circulação das crianças pelos espaços reduzidos da 

unidade. Há falta de acesso a livros, já que eles encontram-se acondicionados em 

caixas; a área de Artes em conjunto com o refeitório dificulta a locomoção com mais 

autonomia das crianças nas suas produções, além deste ser o único espaço coberto 

para atividades também de corpo e movimento em dias frios e chuvosos (PPP da 

EMEB L. S. Vygotsky, 2013, p. 15). 

 

A escola possui dezoito turmas de educação infantil, sendo atualmente, quatro turmas 

de Infantil III, que são compostas por crianças com três anos de idade, completando quatro ao 

longo do ano; sete turmas de Infantil IV, cujas crianças completam cinco anos ao longo do 

ano e, por fim, sete turmas de Infantil V, cujas crianças estão com cinco e seis anos, 

totalizando 493 crianças atendidas, numa média de vinte e oito crianças por turma. 

A escola dispõe de uma pequena área externa com playground de brinquedos de 

madeira, um tanque de areia e uma casinha de bonecas construída em alvenaria, localizados 

na entrada da escola. Ainda na entrada da escola, foram construídas três salas de aula. No 

pátio interno coberto localizam-se outras três salas: uma para a direção, coordenação e 

professor de apoio à direção; outra bem pequena para a secretaria da escola; e outra para 

materiais pedagógicos, que também funciona como sala de professores.  

No pátio, há um espaço para atividades, brincadeiras e jogos corporais, há também o 

refeitório com mesas e cadeiras pequenas e, ainda, um ateliê adaptado de artes visuais. Todos 

esses espaços são bem cuidados, organizados e com boa variedade de materiais pedagógicos 

acessíveis às professoras. Existe um pátio externo, sem cobertura, no qual são desenvolvidas 

atividades com as crianças. De frente para o pátio, localizam-se seis salas de aula. Os 

banheiros são adaptados para crianças com deficiência e também há banheiros para adultos. 

Há vinte e uma professoras na escola, das quais 18 possuem turmas e três são 

substitutas. Quanto à formação acadêmica, duas profissionais possuem o curso de magistério, 

duas possuem curso superior em pedagogia, quatro professoras cursaram pedagogia e pós-

graduação lato-sensu e três possuem diploma em pedagogia e outro curso superior nas áreas 

de humanas. Em relação ao tempo de trabalho na prefeitura, somente uma professora possui 

dezoito anos de carreira, catorze possuem menos de três anos, três professoras possuem entre 

três e cinco anos de profissão e três possuem entre cinco e seis anos.  

Em relação ao tempo de trabalho na escola, doze são recém-chegadas, seis possuem 

entre um e três anos de trabalho no local, uma possui entre três e quatro anos, uma professora 

tem entre cinco e seis anos no local e uma última possui dezoito anos na escola. O grupo 

dessa escola renova-se quase por inteiro, a cada dois anos, em processo de remoção da rede, 

provavelmente pela escola localizar-se em bairro periférico, afastado do centro.  
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Os parceiros da pesquisa na EMEB Lev Vygotsky compuseram-se, de modo mais 

direto, da direção, da coordenação pedagógica e da professora de apoio à direção. A atual 

coordenadora pedagógica dessa escola atuou como professora de apoio pedagógico e como 

diretora escolar, assumindo, por opção, o cargo de coordenadora pedagógica. Todos os 

membros dessa equipe de gestão vivenciaram o processo de construção do conceito de equipe 

de gestão na rede municipal de ensino. 

Segue, abaixo, a caracterização desses sujeitos-parceiros.  

 

Quadro 4: Caracterização dos sujeitos da pesquisa da EMEB Lev Vygotsky 

Cargo Formação 
Tempo de 

docência 

Tempo de 

trabalho na 

rede 

municipal de 

São 

Bernardo. 

Tempo de 

trabalho como 

gestor escolar 

Tempo de 

trabalho na 

escola 

pesquisada 

Professora de 

apoio à direção 
Pedagogia 9 anos 19 anos 10 anos 10 anos 

Coordenadora 

pedagógica 

Pedagogia e 

História 
10 anos 22 anos 12 anos 12 anos 

Diretora escolar 

Pedagogia e 

pós-graduação 

lato-sensu em 

gestão escolar 

20 anos 25 anos 5 anos 5 anos 

Fonte: Projeto Político Pedagógico da Unidade escolar. Quadro elaborado pela pesquisadora. 
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CAPÍTULO 5 

BASES ESTRUTURAIS E PRÁTICAS FORMATIVAS NAS ESCOLAS 

  

5.1. Bases estruturais no âmbito do Sistema Municipal de Ensino 

 

A secretaria municipal de educação compõe o sistema municipal de ensino e, apoiada 

pelo Conselho Municipal de Educação (CME) normatiza e orienta a educação infantil, creche 

e pré-escola, o ensino fundamental, primeiro segmento, a educação de jovens e adultos e o 

ensino profissionalizante. Diversos documentos são produzidos e publicados com essa 

intenção. No entanto, alguns desses têm relevância nesse trabalho, pois ajudaram a normatizar 

e orientar a formação continuada nos contextos escolares, em horário de trabalho.  

Dentre esses documentos, a Lei 4.681 de 26/11/1998 que instituiu o primeiro Estatuto 

do Magistério no município, promulgou no artigo 10 a “Designação para atividades 

educacionais complementares”, o que significou a criação de funções gratificadas para 

professores que quisessem assumir algumas funções fora da sala de aula. Surgem assim, a 

professora de apoio pedagógico e a professora de apoio à direção. No entanto, na educação 

infantil, antes da promulgação do Estatuto, já havia a atuação da professora de apoio 

pedagógico nas unidades, porém, essas atuavam meio período na função de apoiar o diretor 

nas demandas pedagógicas e meio período exerciam a docência em sala da aula. 

Com a promulgação do Estatuto, instituiu-se as funções e esses profissionais 

desempenhavam  as funções de coordenador pedagógico (PAP) e de vice-diretor (PAD),  no 

entanto, recebiam os salários de professores. Campos (2012, p. 25), em Tese de 

Doutoramento sobre a atuação das professoras de apoio pedagógico no município, defendida 

na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP), entende que essa política 

municipal, e outra no âmbito estadual e nacional, implantadas no campo educacional, 

“alinham-se ao contexto neoliberal predominante em nossa sociedade, indicando a diminuição 

de gastos e racionalização do trabalho”.  A autora entende também que as professoras de 

apoio pedagógico, assumiram a função de coordenação pedagógica das escolas, 

principalmente no ensino fundamental, em que já iniciaram a atuação sem vínculo com a sala 

de aula.  

Entre os anos de 1998 e 2008, a Secretaria Municipal de Educação contratou diversas 

assessorias formativas para as equipes gestoras das unidades educacionais e equipe de 

orientação técnica. O resultado dos estudos e reflexões desenvolvidos nas assessorias, 

articulados às práticas pedagógicas instituídas nas unidades escolares, resultaram em 
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publicações de cadernos denominados de “Validações”, que abrangiam diferentes áreas do 

conhecimento. Os Cadernos apresentavam uma visão conceitual da área, acrescido de 

experiências didático-pedagógicas e textos explicativos sobre tais atividades ambos 

produzidos por professores.  

  Entre esses cadernos, houve um específico sobre gestão escolar, no qual a formação 

continuada de professores foi tratada de modo minucioso quanto à concepção e metodologia. 

Porém, esse caderno destinou-se ao ensino fundamental.  

A formação de professores no Caderno é compreendida como de responsabilidade da 

equipe gestora e o foco é em conteúdos conceituais e procedimentais para ajudar a estruturar a 

formação continuada no contexto escolar. As orientações são detalhadas e iniciam-se 

definindo o “Plano de Formação” como o fio condutor do processo formativo. Esse “plano” 

deve ser elaborado a partir da avaliação do Projeto Pedagógico Educacional
55

: “A avaliação 

do Projeto Educacional ao final do ano, convida os educadores a refletirem acerca das práticas 

escolares, momento em que identificam os avanços do grupo e os principais problemas da 

equipe que devem merecer investimentos em formação” (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 

2004, p. 57). O Caderno de Gestão define que “A responsabilidade pela elaboração do plano 

de formação para a unidade deve ser da equipe de gestão: Diretor, Professor de Apoio à 

Direção e Professor de Apoio Pedagógico” (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2004, p. 58), 

co-responsabilizando, assim, a equipe gestora pela formação desenvolvida no contexto 

escolar. 

As orientações sobre a formação de professores nesse caderno aproximam-se de uma 

concepção na qual a formação é compreendida como uma matriz  disciplinar, passível de 

racionalizações, de planejamento, desenvolvimento e avaliação (GARCÍA, 1999, p. 24).  

Outro documento normatizador e orientador do projeto político pedagógico do 

município é a Proposta Curricular, que se caracteriza por ser um documento com vários 

volumes, abordando o histórico da educação, dos segmentos educacionais no município,  

concepções de educação, de criança e de sociedade, e os objetivos e conteúdos para os 

diferentes segmentos e níveis educacionais, ou seja, educação infantil, ensino fundamental, 

educação de jovens e adultos e educação especial. 

A Proposta Curricular para a Educação Infantil, quanto aos objetivos e conteúdos, 

possui muitas semelhanças com os Referenciais Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil (RCNEI) publicado em 1998.  

                                                           
55

 O Projeto Educacional é a nomenclatura que recebia o projeto político pedagógico naquele ano. 
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A formação continuada desenvolvida pelas escolas da rede municipal de ensino de 

São Bernardo do Campo nos HTPCs e nas reuniões pedagógicas compõe a estrutura do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) de cada instituição. Para orientar a construção do PPP 

pelas escolas, a Secretaria Municipal de Educação elaborou um roteiro com itens a serem 

seguidos, entre os quais se destaca o “plano de formação para os professores”. A cada início 

de ano, desde 2009, a SME tem elaborado um documento com orientações sobre a construção 

do PPP. 

A sequência de elaboração do documento orientador da SME iniciou-se em 2009, 

mantendo publicações anuais até o ano de 2013. 

O documento recebeu uma denominação específica em cada ano de sua publicação. 

Estes se caracterizaram como textos dissertativos, sobre diversas questões que compõem a 

organização e o funcionamento das escolas da rede, abrangendo a educação infantil, o ensino 

fundamental, a educação de jovens e adultos e o ensino profissionalizante.  

Para compreender a abrangência dos documentos, proceder-se-á a uma síntese 

desses, especificando as principais questões por eles abordadas.  

 

Quadro 5: Características dos documentos orientadores do projeto político pedagógico produzidos pela 

SME 

Denominação 

do documento 

Ano da 

publicação 

Número 

de 

páginas 

 

Características do documento 

Abordagem 

sobre a 

formação 

continuada 

Conversando 

sobre o PPP 
2009 11 

Apresenta textos reflexivos sobre diversos 

conteúdos pertinentes às escolas da rede. Inicia-

se com premissas que devem orientar o trabalho 

da rede, seguido de textos que convidam à 

reflexão e, por fim, propõe conteúdos que 

podem ser priorizados no ano de 2009. Os 

conteúdos são explanados a partir de 

contribuições teóricas de Paulo Freire, Miguel 

Arroyo, Mario Sérgio Cortella e Sônia Kramer. 

O texto possui ilustrações de Quino e Francesco 

Tonucci. Os conteúdos explanados são: 

concepção de ser humano; respeito às 

peculiaridades de cada faixa etária; concepção 

de sistema de ensino; e a construção de um 

trabalho na escola que não padronize nem 

massifique as experiências. As propostas de 

conteúdos para serem debatidos e 

sistematizados ao longo do ano são: respeito aos 

direitos das crianças; processo de alfabetização; 

políticas de inclusão; implantação do ensino 

fundamental de nove anos; EJA e construção da 

Não 
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Denominação 

do documento 

Ano da 

publicação 

Número 

de 

páginas 

 

Características do documento 

Abordagem 

sobre a 

formação 

continuada 

escola única; gestão democrática e avaliação 

numa perspectiva progressista. 

Conversando 

sobre o PPP 
2010 17 

O subsídio possui um caráter de ser um guia 

orientador para elaboração do PPP. Possui fotos 

de crianças da rede em situações de brincadeiras 

e professores em situações de formação e de 

práticas pedagógicas. Aponta quais são as 

diretrizes da secretaria: gestão democrática, 

qualidade social da educação, valorização 

profissional dos educadores, acesso e 

permanência. Explana vários conteúdos: 

educação inclusiva; educação básica; PPP e 

engajamento coletivo; EJA e educação 

profissional; PPP e articulação com programas 

educacionais; educação para o desenvolvimento 

sustentável; programa tempo de escola; Lei 

10.639/2003 e a questão da diversidade; 

tecnologia da informação e educação 

tecnológica. Não aponta, de modo direto, 

conteúdos a serem priorizados pela escola no 

ano de 2011. As explanações dos textos 

baseiam-se em autores como M. Gadotti; D. 

Saviani; Freire; C. R.J. Cury; L.F.P.Possani e 

S.R. Kruppa. 

Não 

Suleando 2011 27 

Tem caráter orientador para a elaboração do 

PPP e de “subsidiar a escola na sua ação 

educativa”; aponta também que “se trata de uma 

sistematização das discussões já ocorridas na 

rede”. Possui fotos de crianças da rede, de 

professores em situações de prática pedagógica 

e, ainda, de atividades da educação profissional. 

Apresenta explanação de vários conteúdos: 

reunião com pais; acolhimento; espaços 

formativos; conselho de ano/ciclo; sábados 

letivos; atividades extraclasses; reuniões de C.E. 

e A.P.M.. Possui como apoio teórico os autores 

já citados, acrescidos de M. Fullan; A. 

Hargreaves; R. C. Gallego e R. M. Cândido e 

Z.R. de Oliveira. 

Sim 

Não houve 

publicação 
2012 – – – 

Orientações 

Projeto Político 

Pedagógico 

2013 

2013 32 

Este subsídio possui um caráter normativo, 

amparado em leis, pareceres e resoluções. Não 

apresenta reflexões sobre os temas abordados. 

Apresenta o roteiro de elaboração do PPP e 

aponta alguns conteúdos que devem ser 

observados, porém, com um texto breve e 

baseado nas ações a serem executadas. Os 

conteúdos explanados são: rotina na escola; 

Não 
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Denominação 

do documento 

Ano da 

publicação 

Número 

de 

páginas 

 

Características do documento 

Abordagem 

sobre a 

formação 

continuada 

avaliação das aprendizagens dos alunos; 

acompanhamento dos instrumentos 

metodológicos; inclusão; e alguns projetos da 

secretaria de educação. O documento não cita 

fontes bibliográficas e não há fotos ou outras 

ilustrações. 

Fonte: Documentos orientadores elaborados pela Secretaria Municipal de Educação 2009-2013. Quadro 

elaborado pela pesquisadora. 

 

Os documentos produzidos apresentam conceitos de sociedade, de homem, de 

criança, de jovem e adulto e de educação, os quais são amparados em pesquisadores da área 

educacional. 

Apresentam também orientações gerais sobre a gestão da escola pública, pautados na 

concepção de gestão democrática e algumas orientações para a prática pedagógica do 

professor, subsidiadas na perspectiva do acesso, da permanência e do sucesso escolar e na 

“diretriz da qualidade social”, porém, sem especificar o que a SME compreende como 

qualidade social da educação.  

Os documentos ressaltam o trabalho em parceria entre as equipes de orientação 

pedagógica, equipe técnica e as equipes gestoras das escolas, ressaltando o processo de ensino 

e aprendizagem como o objetivo principal da atenção desses profissionais. 

Não se observam referências à formação continuada como possibilidade de 

contribuir para o desenvolvimento profissional do professor de modo mais amplo, incluindo a 

melhoria na carreira, nos salários e nas condições de trabalho.  

Em relação às orientações sobre a formação de professores no cotidiano escolar, 

somente o documento de 2011, denominado de Suleando
56

, trouxe um item intitulado 

“Espaços formativos: que momentos são esses?”.  

O documento Suleando será, então, analisado somente quanto ao item que se refere à 

formação continuada de professores no contexto escolar. 

A SME entende que os espaços formativos são uma conquista dos professores: 

 

Os espaços formativos são momentos privilegiados da formação continuada, fruto da 

conquista dos(as) professores(as) que sempre reivindicaram um momento para 

                                                           
56

 Este termo, segundo do próprio documento, foi utilizado por Paulo Freire na sua obra Pedagogia da Esperança 

e significa construir paradigmas endógenos, alternativos, abertos, enraizados em nossas próprias circunstâncias 

que reflitam a complexa sociedade que vivemos (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2011, p.3). 
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discutir, refletir, problematizar, e estudar sobre seu fazer, sobre sua prática. (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 2011, p. 9) 

 

A formação continuada é identificada como uma conquista, resultado de 

reivindicações dos professores. Nessa perspectiva, os professores são sujeitos ativos que 

reivindicaram e conquistaram o direito de terem garantidos os espaços específicos para sua 

formação, de modo remunerado e em horário de trabalho. 

Analisando a profissão de professor(a) sob a perspectiva da consolidação desses 

profissionais como trabalhadores da educação, Arroyo (2001) identifica, desde os anos de 

1970, a busca por definições perante a sociedade e perante si próprios. Para o autor, as lutas 

reivindicatórias dos professores, sob o aparato sindical, vão além de exigir melhores salários, 

carreira e estabilidade, há no processo reivindicatório, “a percepção dos docentes acerca da 

necessidade de incorporar um reconhecimento social, uma identidade coletiva que sempre 

lhes foi negada” (ARROYO, 2001, p.190).  

O autor afirma que os professores, nesses momentos, tentam constituir-se como uma 

classe trabalhadora e que, no geral, as classes trabalhadoras construíram uma cultura de 

classe, que é a cultura do trabalho. Assim, o processo de construção e legitimação da cultura 

do trabalho, ao serem assumidos pelos professores, pode ajudá-los a se constituírem como 

“trabalhadores em educação”, contribuindo para a constituição de uma identidade individual e 

coletiva. Esse processo pode ajudar os professores a romperem com a “desfigurada imagem 

de mestre de escola” (ARROYO, 2001, p. 190).  

Porém, o autor adverte sobre as tensões presentes nesse processo, pois, muitas vezes, 

os professores se veem como trabalhadores nos momentos das reivindicações e, estando de 

volta às escolas, às grades curriculares e às rotinas do cotidiano escolar, não se percebem 

trabalhadores e impõem às famílias de seus alunos e aos seus próprios alunos trabalhadores, 

certas exigências que são incompatíveis com a realidade social, cultural ou econômica desses.  

Na perspectiva de Arroyo (2001, p. 192), as lutas reivindicatórias dos professores 

para garantir seus direitos – e aqui se pode incluir a formação – ligam a docência a outras 

dimensões, aproximando-a de uma “cultura profissional de traços antes não tão assumidos” 

(ibid., p. 191). Assim, a dimensão moral da docência aparece de modo mais explícito, 

identificando o magistério com a luta por direitos, por reconhecimento do valor de seu 

trabalho, por tratamento justo como educadores, pelo valor da educação na sociedade e pelo 

valor social como profissionais da educação.  
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Na análise do documento de 2011, o Suleando, verifica-se que os espaços formativos 

são identificados como aqueles já institucionalizados no espaço escolar, os quais requerem um 

plano de ação: 

 

A rede possui, já institucionalizado, os espaços formativos do HTPC e da reunião 

pedagógica. Ambos requerem que a equipe gestora faça um levantamento das 

necessidades formativas de sua equipe e estabeleça um plano de ação para cada 

espaço formativo, sendo que a reunião pedagógica possibilita à equipe gestora o 

encontro de toda equipe escolar, abrindo a possibilidade da reunião dividir-se em 

diferentes momentos de reflexão e formação (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 

2011, p. 9). 

 

 

O Suleando, ao referir-se à institucionalização das instâncias formativas atribui-lhes o 

caráter legal, a marca das leis que regulamentam e estruturam essas instâncias,  resgatam o 

caráter do “instituído” das instâncias formativas,  

 

[...] instituído significa algo estático, estável. A dimensão estabelecida é oriunda da 

matriz do conhecimento que sugere atendimento a normas rígidas e convencionais 

como garantia de certa solidez burocratizada às instituições e práticas educativas, já 

que a mudança de acordo com essa matriz é pouco conveniente, porque perturbam a 

lógica formal das organizações escolares (BRZEZINSKI, 2007, p. 231). 

 

Seguindo a análise, o Suleando propõe a elaboração de um “plano de ação” para cada 

espaço formativo. Esta proposta pode ser entendida a partir de uma concepção na qual o 

planejamento é o estruturador das ações no âmbito escolar. O planejamento pode constituir-se 

em elemento organizador das ações formativas, garantindo intencionalidade a essa ação e 

impedindo práticas espontaneístas ou improvisadas. Assim, o Suleando revela uma concepção 

de que a formação deve pautar-se na intencionalidade e na sistematização desta 

intencionalidade, atribuindo importância à racionalização das ações pedagógicas. Gadotti 

(2013, p.2) também assim o compreende: 

 

O plano é importante na medida em que ele organiza as decisões tomadas. Ter um 

plano de ação é não agir de improviso. Ele é um referencial importante para a ação 

coletiva. Planejamento e plano, embora não sejam sinônimos, estão estreitamente 

relacionados. Enquanto um representa o processo o outro representa o registro, a 

sistematização do processo. Ele representa um momento, um corte, no processo 

permanente de planejar. Ele serve de guia para a ação educativa, sem ser rígido, já 

que representa um determinado momento do planejamento. 

 

A formação de professores como campo de pesquisa possui abordagens variadas. As 

distintas abordagens do campo possuem conceitos que as diferenciam entre si, pois cada qual 

defende que a função da formação de professores contribui para a constituição de um modelo 
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de escola, de homem e mesmo de sociedade. A SME, ao posicionar-se sobre um “modelo” de 

formação, ao propor que a formação de professores no lócus escolar obedeça aos critérios de 

planejamento e que esse se constitua a partir do levantamento de necessidades, está emitindo 

uma concepção da formação que a compreende como uma área do conhecimento, passível de 

certa racionalidade. Sob essa concepção, a formação de professores é uma área de 

conhecimento e investigação, que se centra no estudo dos processos através dos quais os 

professores aprendem e desenvolvem sua competência profissional (GARCIA, 1999, p. 26). O 

autor salienta algumas características que ajudam a entender a formação sob essa concepção: 

constitui-se como um processo, salientando o caráter de evolução que este conceito contém; 

possui sistematização e organização, portanto, não é assistemática, pontual ou fruto do 

improviso; e reveste-se de uma dupla perspectiva: a individual e coletiva.  

A potencialidade dessa concepção, para o autor, está no caráter coletivo, quando um 

grupo de professores está envolvido e centra-se em seus interesses e necessidades. Garcia 

afirma que “A formação de professores representa uma dimensão privilegiada da didáctica na 

medida em que exige a confluência das posições teóricas em propostas de intervenções 

práticas” (GARCIA, 1999, p. 24). 

 A configuração da formação de professores como matriz disciplinar, para Garcia 

(1999), justifica-se por vários motivos: “possui um objeto de estudo singular”, que são “os 

processos de formação, preparação, profissionalização e socialização dos professores”; a 

formação de professores “possui diversas estratégias”, metodologias e modelos consolidados 

para análises dos processos de aprender a ensinar; há uma construção de conhecimentos 

científicos sobre metodologia da formação e, ainda, o campo da formação como campo 

disciplinar pressupõe a incorporação dos próprios protagonistas, “os professores, nos 

programas de investigação, assumindo papéis de grande protagonismo, tanto nos seus 

“desenhos” e desenvolvimento como na análise de dados” (ibid., p. 25).  

Observa-se, no entanto, que as orientações da SME, ainda que aproximem-se de um 

modelo de formação de professores como uma disciplina, não aprofundaram o conceito, não 

atribuíram relevância às dimensões coletivas da formação nem ao possível protagosnismo que 

o professor pode assumir nos processos formativos. 

A SME orienta que “Ambos os espaços formativos”, ou seja, os HTPCs e as reuniões 

pedagógicas, requerem que a equipe gestora faça um levantamento das necessidades 

formativas de sua equipe e estabeleça um plano de ação para cada espaço. O plano de ação 

deve ser elaborado a partir do “levantamento de necessidades formativas de sua equipe”, 

porém, o documento não aprofunda a questão. 
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O “levantamento das necessidades” é uma dimensão importante a ser considerada na 

elaboração do plano de formação, pois possibilita à equipe gestora fundamentar suas ações a 

partir de uma leitura das necessidades ou das dificuldades enfrentadas pelo grupo de 

professores em relação às concepções e práticas pedagógicas instituídas no contexto escolar. 

Trata-se de uma estratégia que contribui no processo de racionalização da ação formativa, na 

organização sistemática e intencional da formação continuada. Rodrigues e Esteves (1993, p. 

11) explicam que 

 

A preocupação com a racionalização dos sistemas educativos, o desejo de conseguir 

planos mais estruturados e eficazes do processo educativo, a fuga à ambiguidade, o 

desejo de responder adequadamente às exigências sociais, a intenção de encontrar 

procedimentos ajustados à avaliação proporcionaram o desenvolvimento de modelos 

sistêmicos de planificação, nos quais a análise de necessidades surgiu como 

momento fundamental. 

 

Para os autores, a análise de necessidades pode ser entendida como uma técnica e um 

conjunto de procedimentos a serviço da planificação. Esta técnica pode centrar-se no 

formando adulto, no caso, o professor, “visando abrir horizontes para a autoformação” ao 

conscientizá-lo sobre suas lacunas, problemas e interesses, ou centrar-se no formador, 

objetivando “a eficácia da formação através do ajustamento entre a formação esperada pelos 

formandos e a formação dada pelo formador ou a instituição formadora” (RODRIGUES e 

ESTEVES, 1993, p. 11-12). 

A SME não aprofunda o conceito sobre a estratégia “levantamento de necessidades” 

e orienta que essa seja realizada pela equipe gestora, assim retira, novamente, a possibilidade 

de protagonismo que os professores poderiam ter nesse momento de elaboração do plano. 

Encontra-se, ainda, a ideia de que “a formação se dá ao longo da vida” e o indicativo 

de que a formação deve centrar-se na reflexão sobre o aluno real e sobre os problemas de 

aprendizagem enfrentados diariamente: 

 

A formação se dá ao longo da vida, há muito não acreditamos nos conceitos 

fechados, cristalizados, acabados. Para a educação, a formação continuada vem 

responder a um grande desafio: o de refletir sobre as situações reais, o aluno(a) 

concreto, os problemas de aprendizagens enfrentados diariamente pelos(as) 

professores(as) e que merecem e devem ser o foco da formação continuada (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 2011, p.9). 

 

Ao posicionar-se favorável a um modelo de formação continuada que deve 

privilegiar as necessidades reais da escola, presentes na prática pedagógica, as orientações do 
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Suleando aproximam-se de uma abordagem formativa que privilegia a prática pedagógica 

como ponto de partida para a construção de um professor reflexivo sobre sua prática.   

Essa abordagem possui influências da “epistemologia da prática” defendida por 

Donald Schön (1983) e que, segundo Pimenta (2006, p.19),  significa “a valorização da 

prática profissional como momento de construção de conhecimento, através da reflexão, 

análise e problematização desta, além do reconhecimento do conhecimento tácito, presente 

nas soluções que os profissionais encontram em ato”. Outra autora que defende que a 

formação desenvolvida na escola deve centrar-se nas práticas é Oliveira-Formosinho (2002), 

porém, para a autora, a formação centrada nas práticas deve  ser desenvolvida  de modo 

articulado com outra dimensão da formação na escola: a dimensão do desenvolvimento 

organizacional,  que prevê  a melhoria da instituição como um todo, garantindo, assim, que a 

melhoria das práticas pedagógicas ocorra em paralelo à melhoria da instituição: 

 

A centralização da formação na escola implica inextrincavelmente a necessidade de 

equacionar os benefícios desses processos para o núcleo central da atividade da 

escola – o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos em seus contextos 

relevantes, que incluem naturalmente, também a família (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2002, p.14). 

 

As orientações do Suleando 2011 nessa questão não articulam a melhoria na prática 

pedagógica à melhoria organizacional da instituição de ensino, restringindo o foco da 

formação às práticas pedagógicas.  

O documento aponta que o trabalho formativo deva ocorrer sob a responsabilidade 

da “equipe gestora” e define “a parceria com a secretaria da educação por meio dos 

orientadores pedagógicos e da equipe de orientação técnica”. Os orientadores pedagógicos, 

como já citado anteriormente, atuam na orientação semanal às escolas e a equipe técnica atua 

quando a escola a solicita.  

O trabalho em parceria da equipe gestora, composta, como já explicitado, pelo 

diretor escolar, coordenador pedagógico e professor de apoio à direção, não é abordado pelo 

documento. Os anos de 2010 e 2011 foram anos atípicos à rede, pois conforme também já 

explicitado, houve concurso para o cargo de coordenador pedagógico e este profissional 

iniciou nas escolas em 2010 e 2011, portanto, havia um novo contexto em relação ao trabalho 

em equipe. Além disso, novas equipes gestoras estavam em formação, conhecendo-se e 

apropriando-se do trabalho e das relações no ambiente escolar. No entanto, o documento não 

apontou esta questão, ignorando sua complexidade.  
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O trabalho da equipe gestora no âmbito pedagógico da rede municipal de ensino 

compõe-se de duas ou três profissionais atuando conjuntamente. Pressupõe-se que haja a 

negociação de significados, o diálogo pautado na escuta do outro, a compreensão do outro 

como sujeito formador, mas que também está em formação: “[...] trabalhar coletivamente não 

implica sempre ou necessariamente concordância, mas exige negociação de significados e 

sentidos, por meio de um diálogo pautado pelo respeito às divergências e diferenças, pela 

aceitação de múltiplos pontos de vista [...]” (SOUZA E PLACCO, 2013, p. 39).  

São questões complexas que, por não serem consideradas e trabalhadas, podem 

dificultar a formação continuada desenvolvida no lócus escolar. 

Em relação à documentação acerca da formação continuada, o Suleando orienta: 

 

É fundamental inserir a prática da sistematização das questões discutidas por meio 

de sínteses bem como a avaliação de cada encontro quanto à coordenação, conteúdo 

abordado, as aprendizagens, a participação dos envolvidos, sendo o replanejamento 

pautado nessas observações (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2011, p. 11). 

 

A indicação de que a sistematização dos encontros formativos deva ocorrer “por 

meio de sínteses, bem como a avaliação de cada encontro quanto à coordenação, conteúdo 

abordado, as aprendizagens dos envolvidos” (ibid., p. 9) pode ter suas raízes nas contribuições 

de assessorias externas, ocorridas em anos anteriores e destinadas às equipes gestoras e 

orientadoras pedagógicas. Uma dessas assessorias abordou, especificamente, a metodologia 

de documentação e foi ministrada pela professora Madalena Freire.  

Pode-se observar que o documento de 2011, o Suleando, reportou-se ao Caderno de 

Validação, porém de modo superficial nas suas orientações, e não apresentou questões novas 

à formação no contexto escolar. 

O documento Suleando de 2011 foi o único, numa sequência de cinco anos, que 

apresentou um item sobre a formação continuada de professores no cotidiano escolar. Pode-se 

observar que os documentos produzidos pela SME, quando analisados numa sequência de 

cinco anos, não apresentaram continuidade sobre conceitos e procedimentos sobre a formação 

continuada de professores, nem no âmbito da escola nem no âmbito externo à escola. Não 

apresentaram concepções sobre o desenvolvimento profissional da docência, abrangendo a 

dimensão da formação de professores na qual se inclui a carreira, as condições de trabalho, o 

status profissional, a melhoria de salários, entre outros. Observa-se que os documentos 

estruturam-se sobre uma história que a rede municipal já vinha trilhando e que se baseiam em 

construções conceituais e procedimentais realizadas em anos anteriores a eles. Assim, esses 

documentos valorizam o processo de construção de uma identidade na rede de ensino. Porém, 
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diante das mudanças no contexto sócio-histórico e econômico, os documentos não abordaram 

essas questões e não apontaram a necessidade de reflexões sobre a relação entre a formação 

continuada e as mudanças na sociedade. 

 

5.2. Práticas formativas: o Projeto Político Pedagógico das EMEBs Walter Benjamin e 

Lev Vygotsky como referencial para a elaboração do plano de formação 

 

O Projeto Político Pedagógico tem suas bases legais asseguradas na LDNEN (Lei 

9394/1996), que privilegia o caráter coletivo de sua elaboração. O PPP tem se consolidado 

como uma referência na construção de uma escola democrática e comprometida com os 

interesses da comunidade escolar como um todo.  

A elaboração do PPP prevê o protagonismo da comunidade escolar, o resgate da 

história já construída e consolidada pela escola, a definição de objetivos e metas que ajudarão 

a consolidar e concretizar novas histórias e a projeção de novos desafios e novos sonhos. 

Veiga (1995) explica que o PPP deve ir além de um simples agrupamento de planos de ensino 

e de atividades diversas, o PPP “é uma ação intencional, com um sentido explícito, com um 

compromisso definido coletivamente”; é político, pois deve assumir um compromisso com a 

formação do cidadão para um tipo de sociedade; é pedagógico, pois nele reside a 

possibilidade de efetivação da intencionalidade da escola, “que é a formação do cidadão 

participativo, responsável, compromissado e crítico” (ibid., p. 12-13) 

 

5.2.1 Concepções pedagógicas da equipe da EMEB Walter Benjamin 

 

As concepções pedagógicas foram privilegiadas como foco de análise, pois puderam 

ajudar a entender em quais concepções essa equipe se fundamenta para pensar a instituição de 

ensino e a formação que se desenvolve nela. 

Na EMEB Walter Benjamin as concepções são: 

 

A equipe escolar sempre refletiu, em diversos momentos, sobre os eixos que 

permeiam o Projeto Político Pedagógico de nossa escola; assim, sempre revisitamos 

algumas concepções: o homem e a sociedade pós-moderna, para quê e para quem 

importa o papel da escola nesse atual contexto histórico-social; a infância; o brincar 

na educação infantil; a formação continuada; a importância da mediação nas 

interações sociais; aspectos esses presentes no ambiente escolar. Concebemos que a 

função da escola é assegurar a qualidade das interações sociais, tendo como ponto de 

partida o “brincar”, atividade essa tão característica nesta fase de desenvolvimento – 

a infância, confrontando o saber individual com os saberes historicamente 

produzidos pela humanidade. Não queremos ser neutros, ao contrário, queremos nos 
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“ensopar”; acreditamos que o fazer pedagógico se constitui por ações, 

conhecimentos e valores , que se dá em um processo intencional e sistematizado, 

com finalidades educativas e formativas, que possibilitam a simultânea 

singularidade, socialização e humanização dos sujeitos, envolvendo a complexidade 

das interações nos diversos contextos do ambiente escolar (PPP da EMEB Walter 

Benjamin 2013, p. 14). 

 

A EMEB Walter Benjamin manifestou a necessidade de revisitar os conceitos de 

homem, de sociedade e de escola na sociedade “pós-moderna”, questionando sobre o para quê 

e o para quem importa o papel da escola, da formação continuada, da infância. Chizzotti 

(2003) explica que há uma crise epistemológica sobre o estatuto das ciências humanas que 

tem produzido o surgimento de novos paradigmas que tentam explicar a sociedade, alguns 

desses definem-se como ciências cognitivas, pós-modernidade, teorias sistêmicas, teoria do 

caos, teoria da complexidade. Esses paradigmas emergentes surgem em contraposição ao que 

François Lyotard (1979) denominou de metanarrativas e mostram a pluralidade de teorias e 

processos de investigação que ocorrem no mundo científico contemporâneo. 

A sociedade atual, contemporânea, marca-se por acelerado processo de 

transformações, principalmente nos meios tecnológicos, transformações acompanhadas de 

questionamentos sobre padrões, normas e concepções. Acredita-se que esta é a sociedade da 

informação, porém, poucos são aqueles que dispõem de informações no mundo atual. 

A sociedade da tecnologia e da informação também levou Freire (1996, p. 130) a 

refletir criticamente sobre o sentido dessa sociedade: “O progresso científico e tecnológico 

que não responde fundamentalmente aos interesses humanos, às necessidades de nossa 

existência, perdem, para mim, sua significação”. 

A EMEB Walter Benjamin manteve uma postura reflexiva diante do mundo 

contemporâneo, tentando compreendê-lo, demonstrando que o conhecimento não está pronto 

e precisa ser revisto. 

A equipe dessa escola afirma: “Concebemos que a função da escola é assegurar a 

qualidade das interações sociais, tendo como ponto de partida o “brincar”, atividade essa tão 

característica nesta fase de desenvolvimento – a infância” (PPP da EMEB Walter Benjamin 

2013, p. 14).  Sobressai-se aqui a concepção de escola de educação infantil como um local 

privilegiado para a construção de interações sociais, enfatizando a qualidade dessas interações 

e como lócus privilegiado também para o brincar.  

Essas duas dimensões infantis: as interações sociais e a brincadeira, possuem 

centralidade nas construções teóricas sobre o desenvolvimento infantil. O brincar em especial 
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foi pesquisado por diferentes campos científicos, com abordagens específicas, destacando-se 

as abordagens psicológicas, sociológicas, antropológicas, históricas e educativas.  

A abordagem psicológica sobre o brincar, construída pela Psicologia do 

Desenvolvimento possui, entre suas linhas de pesquisa, a sócio-interacionista, representada 

principalmente por Jean Piaget, Levy S. Vygotsky e seus respectivos seguidores, que se 

constitui em uma corrente teórica “que defende a existência de uma recíproca entre o 

indivíduo e meio: ao mesmo tempo que a criança modifica o meio é modificada por ele” 

(FRIEDMANN, 2012, p. 20).  

A Proposta Curricular do município destinada à educação infantil apresenta um 

capítulo referente ao brincar, abordando essa manifestação da infância sob as perspectivas 

histórica, educacional, psicanalítica e psicológica, essa última na linha sócio-interacionista. 

Na Proposta, três autores são considerados representativos: Jean Piaget, Henry Wallon e Lev 

Vygotsky, e o brincar é definido segundo as concepções de cada um desses autores. 

Ao conceber que a função da escola é assegurar a qualidade das interações sociais, a 

equipe escolar manifesta importância à dimensão das interações para o desenvolvimento 

infantil, no âmbito da escola de educação infantil. Nesta fase do desenvolvimento social, a 

criança está se apropriando da cultura dentro de um determinado contexto sócio-histórico e se 

constituindo como sujeito, assim, a interação social da criança com outros adultos e crianças 

atuam de modo a possibilitar esse processo de desenvolvimento: 

 

É na interação da criança em determinado tempo e espaço com outros seres humanos 

em práticas sociais ocorrendo em contextos históricos concretos e, por 

consequência, simbólicos, com suas tecnologias, valores e seus modos de pensar e 

expressar emoções, que se dá a gênese do pensamento, a construção do 

conhecimento e a constituição de si mesmo como sujeito, pelo indivíduo 

(OLIVEIRA, 2011, p. 22). 

 

Consta ainda nas concepções pedagógicas da EMEB Walter Benjamin a visão de 

educação baseada no campo ideológico: “Não queremos ser neutros, ao contrário, queremos 

nos “ensopar”; acreditamos que o fazer pedagógico se constitui por ações, conhecimentos e 

valores , que se dá em um processo intencional e sistematizado, com finalidades educativas e 

formativas[...]” (PPP da EMEB Walter Benjamin 2013, p. 14). Esta perspectiva educacional 

coaduna-se com as concepções de Freire (1996, p. 125), para o qual não há neutralidade em 

educação, pois “ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. É que a ideologia tem 

a ver diretamente com a ocultação da verdade dos fatos, com o uso da linguagem para 

penumbrar ou opacizar a realidade ao mesmo tempo em que nos torna míopes”. 
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A equipe escolar da referida EMEB construiu, além dos itens propostos no roteiro da 

secretaria, um novo item intitulado “Nosso sonho”. Este item pode ser compreendido a partir 

do que Gadotti chama de “passos” para elaboração do PPP e que o autor defende como “a 

necessidade de estabelecer um marco referencial, traduzido por algumas perguntas: como 

entendemos o mundo em que vivemos? quais são as utopias que nos movem neste mundo? 

qual a escola dos nossos sonhos? Qual o retrato da escola que temos? O que faremos na nossa 

escola?” (GADOTTI, 2013, p.4). 

A equipe da EMEB Walter Benjamim “sonha” em:  

 

Desenvolver uma Escola para a Infância que realmente considere as crianças como 

sujeitos de direitos, conforme consta na publicação do MEC (1995) referente aos 

Direitos da Criança: as crianças têm direito à brincadeira; à atenção individual; um 

ambiente aconchegante, seguro e estimulante; contato com a natureza; à higiene e à 

saúde, a uma alimentação sadia; a desenvolver sua curiosidade, imaginação e 

capacidade de expressão; ao movimento em espaços amplos; à proteção, ao afeto e a 

amizade; a expressar seus sentimentos; a uma especial atenção durante seu período 

de adaptação; a desenvolver suas identidades cultural, racial e religiosa (de gênero) 

(PPP da EMEB Walter Benjamin 2013, p. 15). 

 

Ainda no item intitulado “Nossos sonhos”, a equipe lança os espaços formativos da 

escola, o HTPC e a reunião pedagógica, como espaços prioritários de reflexão para a 

construção deste “sonho”, reconhecendo que as necessidades, especificidades e direitos das 

crianças precisam de ações concretas para se efetivarem: 

 

Assim, em diversos momentos coletivos (Reuniões Pedagógicas, HTPCs) voltamos 

a refletir sobre a urgência desta escola para a infância, tendo como princípio que as 

crianças têm direito de vivenciar a sua infância e não deixá-la passar rapidamente 

sem as cantigas de roda, sem os jogos e brincadeiras, sem as histórias de fadas, 

príncipes e bruxas. Reforçamos nossa concepção de criança como cidadã, como 

pessoa em processo de desenvolvimento, como sujeito ativo da construção do seu 

conhecimento, como sujeito social e histórico marcado pelo meio em que se 

desenvolve e que também o marca. Queremos uma sociedade igualitária, com 

oportunidades e condições ideais (PPP da EMEB Walter Benjamin 2013, p. 15).  

 

 

5.2.2 Concepções pedagógicas da equipe da EMEB Lev Vygotsky 

 

A EMEB Lev Vygotsky construiu este item a partir do documento “Proposta 

Curricular” da rede municipal de ensino a qual explicita cinco princípios que devem nortear o 

trabalho pedagógico das escolas municipais; a equipe desta escola considerou importante 

incluir tais princípios, “uma vez que não somos uma escola isolada, mas fazemos parte de 
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uma rede de ensino, que fez escolhas conscientes da concepção e linha filosófica e 

metodológica adotada” (PPP da EMEB Lev Vygotsky 2013, p. 17).  

Os princípios explicitados no PPP da escola são qualidade da educação, atendimento 

à diversidade, gestão democrática, autonomia e valorização dos profissionais da educação. A 

equipe escolar construiu um texto para cada um dos princípios que norteiam as concepções 

pedagógicas da escola, tendo como base a realidade do contexto escolar. 

No entanto, a equipe reflete sobre a necessidade de rever velhas concepções e 

definições de conceitos e princípios: 

 

Atualmente, e já há alguns anos, novas discussões no cenário pedagógico vêm 

trazendo para a rede e para as escolas, a necessidade de revisões e transformações na 

rotina e na prática educativa, partindo da redefinição de conceitos e princípios 

norteadores. E não é diferente na nossa escola, que vem participando ativamente 

dessas discussões, estando em pleno processo de reformulação. Ao longo de 2013, 

nosso objetivo é de validar no PPP, algumas das construções do grupo mais 

significativas, revisando os princípios a seguir (PPP da EMEB Lev Vygotsky, 2013, 

p. 17). 

 

Pode-se compreender que a equipe dessa instituição defende que a escola é um espaço 

privilegiado para a formulação e reformulação de conceitos, princípios e práticas educativas, 

concebendo a instituição escolar como espaço para a produção de novos conhecimentos. 

 

5.2.3 Avaliação: ponto de partida para a elaboração do plano de formação  

 

A elaboração do plano de formação para os professores tem como ponto de partida as 

avaliações realizadas no ano anterior e que contemplam a escola na sua totalidade. O processo 

avaliativo nas escolas da rede tem ocorrido pelo uso do documento produzido pelo MEC - 

Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (IQEI), (BRASIL, 2009) e por orientações da 

SME.  

A educação infantil tem sido foco de publicações do Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), por meio de  documentos que orientam e normatizam o funcionamento desse nível de 

ensino, fundamentados por uma proposta pedagógica construída com a participação de 

pesquisadores, universidades e organizações sociais. No que se refere à construção de uma 

educação infantil de qualidade, o documento Parâmetros de Qualidade da Educação Infantil 

“sintetizou os principais fundamentos para o monitoramento da qualidade da educação 

infantil” (BRASIL, 2009, p. 13). Em seguida, em 2009, houve a publicação dos “Indicadores 

da Qualidade na Educação Infantil- IQEI”.  O documento se caracteriza por ser um 
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“instrumento de auto-avaliação da qualidade das instituições de educação infantil, por meio de 

um processo participativo e aberto a toda comunidade” (BRASIL, 2009, p. 7) e que “objetiva 

traduzir e detalhar esses parâmetros em indicadores operacionais, no sentido de oferecer às 

equipes de educadores e às comunidades atendidas pelas instituições de educação infantil um 

instrumento adicional de apoio ao seu trabalho” (BRASIL, 2009, p.13). 

O processo avaliativo ocorrido no ano anterior nas escolas pesquisadas teve como 

base o IQEI. Na EMEB Walter Benjamin a avaliação envolveu a comunidade escolar como 

um todo, incluindo a equipe escolar e os familiares das crianças, segundo relato do PPP: “Em 

avaliação interna e consulta a toda à comunidade escolar, obtivemos indicadores dos pontos 

fortes da nossa Unidade Escolar” (PPP da EMEB Walter Benjamin 2013, p. 7). Já a EMEB 

Lev Vygotsky relata o retorno positivo dos familiares acerca das atividades desenvolvidas 

pela escola, destacando as “festas abertas”, pois possibilitaram a integração entre a educação 

infantil, a educação de jovens e adultos e os familiares dos alunos. Esta escola também 

utilizou os IQEI, citando apenas a dimensão 3 para a qual a equipe lançou novas propostas de 

integração: “Com a avaliação embasada nos Indicadores da Qualidade da Educação Infantil, 

para a Dimensão 3 – Interações, deixamos alguns outros indicativos, visando ampliar ainda 

mais esses momentos, para esse ano” (PPP da EMEB Lev Vygotsky 2013, p. 24). 

A avaliação é uma prática histórica presente nas instituições de ensino, as quais 

avaliam, prioritariamente, os discentes e, quase sempre, a perspectiva adotada é a quantitativa. 

Saul (1999, p. 42-44) assegura que a avaliação quantitativa “está ancorada em pressupostos 

éticos, epistemológicos e metodológicos que expressam forte influência do rigor positivista”, 

complementa que, nessa perspectiva, a educação possui caráter tecnicista e que “a avaliação 

quantitativa tem, como preocupação única, a comprovação do grau em que os objetivos 

previamente estabelecidos foram alcançados”. 

As sínteses das avaliações realizadas pelas duas escolas revelam que o documento 

IQEI foi seguido e possibilitou a construção de propostas sobre as dimensões que constituem 

esse documento. Observou-se que os processos avaliativos procuraram pautar-se no princípio 

da gestão democrática. O uso dos IQEI, pelas características desse documento, demonstra a 

intenção de promover um processo avaliativo que agregue a comunidade escolar, interna e 

externa à escola, nesse processo. As duas escolas construíram ações propositivas que 

consideraram as necessidades apontadas nas avaliações. Assim, procuram romper com um 

modelo de avaliação que só constata e verifica, afastando-se de um modelo de avaliação 

quantitativo e se aproximando de um qualitativo. 
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Em dissertação de mestrado PUC-SP, Bruna Ribeiro (2010) pesquisou sobre a 

utilização dos IQEI em creches do município de São Paulo, analisando o potencial e os limites 

desse instrumental e enfatizando a relevância da construção de relações democráticas no 

interior das escolas de educação infantil, as quais não são garantidas só pelo uso do 

instrumental, ainda que esse envolva todos os segmentos da comunidade escolar, como 

proposto no próprio documento. 

As sínteses dessas avaliações deverão orientar mais uma etapa na elaboração do 

plano de formação: o levantamento de necessidade, ou seja, o levantamento dos principais 

problemas e desafios a serem tratados no plano de formação.  

  

5.3 Delineando o plano de formação 

 

5.3.1 Levantamento de necessidades 

 

O levantamento de necessidades compõe a etapa do plano de formação cujo objetivo 

é o de conhecer a realidade escolar, com seus problemas, desafios e avanços, incluindo a 

escola como uma instituição mais ampla, na qual as professoras e as práticas pedagógicas se 

inserem, mas não de modo isolado. Após levantamento dos dados, esses devem ser 

sistematizados, compondo um panorama acerca do cotidiano escolar.  

O levantamento de dados constitui-se de uma etapa na elaboração do plano de 

formação. No documento Suleando, de 2011, essa etapa foi apenas citada como necessária, 

sem aprofundamentos. No entanto, pesquisadores do campo educacional (RODRIGUES; 

ESTEVES, 1993; ALARCÃO, 1996; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002) afirmam que esta 

etapa pode compor-se de instrumentos diversificados para a coleta de informações, incluindo 

entrevistas às professoras, questionários, filmagens, observações do contexto de modo 

informal, registros sobre as observações, entrevistas com os familiares e mesmo conversas 

com as crianças, ou ainda ocorrer de modo informal. Os dados devem ser organizados e 

analisados pela equipe formadora para, a partir deles, estabelecer prioridades formativas. 

Oliveira-Formosinho (2002) assegura que o levantamento de necessidades é uma etapa 

importante para a formação centrada na escola: 

 

O processo começa pela identificação de um problema ou de uma necessidade. A 

identificação pode ser feita por um professor, um grupo de professores, pelos órgãos 

da escola, pelo administrador ou diretor. A necessidade ou o problema podem ser 

identificados de forma informal, no âmbito de uma discussão ou pela verbalização 

de um crescente sentimento de insatisfação, ou de forma formal, através de um 
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instrumento de levantamento de necessidades ou da análise dos resultados escolares 

dos estudantes, etc. (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002, p. 7) 

 

A análise dessa etapa desenvolvida pelas equipes das escolas pesquisadas mostra que 

as avaliações promovidas no ano anterior, envolvendo toda equipe escolar, acrescida de 

observações do grupo, serviram de suporte para sistematização do levantamento de 

necessidades. 

A EMEB Walter Benjamin sistematizou as necessidades formativas assim: 

 

Além destes indicadores (a avaliação) a leitura que a equipe de gestão fez dos 

primeiros contatos com a equipe e da observação do movimento do grupo é que o 

eixo do trabalho deve ser a construção coletiva do projeto político pedagógico: a 

máxima circulação de informações entre todos; a construção de consensos, 

envolvendo as duas equipes dos períodos da manhã e da tarde, os funcionários e os 

membros do Conselho e APM e a tomada de decisão ou a apreciação das decisões de 

maneira coletiva (PPP da EMEB Walter Benjamin, 2013, p.13). 

 

 

EMEB Lev Vygotsky sintetizou dessa forma: 

 

No final de 2012, a avaliação da equipe escolar trouxe indicativos a serem 

considerados para o trabalho em 2013, que apontavam para a necessidade de 

incorporar na prática atividades que propiciassem experiências significativas em 

contato com a natureza e os animais, propostas que envolvam invenções e 

descobertas por parte das crianças, bem como linguagens expressivas relativas à 

dança e expressão corporal, que apareciam muito pouco na rotina escolar. Outras 

propostas da linguagem oral e escrita, como recitar parlendas e poesias, embora 

aparecessem, não aconteciam com intensidade e sistematização. Estas questões 

apontam para um caminho de discussões renovadas e aprofundadas acerca das 

ATIVIDADES, em seu conceito e princípios, e principalmente na sua transposição 

para a prática. 

Da mesma forma, o grupo de 2012 aponta para a necessidade de estarmos sempre 

atentos à questão da construção da AUTONOMIA pelas crianças, como um 

processo gradativo e mediado pelo professor. Sendo assim, cada detalhe desse 

“mundo escolar” é importante, desde a forma de organizar uma atividade, a forma de 

conversar com as crianças e lidar com os conflitos, a forma de interação entre os 

adultos, até a participação ativa das crianças na construção da rotina. Esta 

necessidade formativa foi reforçada com a observação do pouco conhecimento 

teórico apresentado pelo grupo acerca das questões do desenvolvimento infantil, 

construção de identidade e autonomia moral. (PPP da EMEB Lev Vygotsky 2013, p. 

46-47). 

 

Para elaboração do plano de formação, a equipe gestora da EMEB Walter Benjamin 

identificou como principais problemas: a necessidade de construir coletivamente o projeto 

político pedagógico da escola a partir da construção de consensos entre a equipe escolar e 

órgãos colegiados e a necessidade de garantir a máxima circulação de informações entre a 

equipe escolar. 
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A equipe gestora da EMEB Lev Vygotsky identificou: a ausência no currículo da 

escola de experiências significativas e intencionais em torno das diferentes linguagens como a 

musical e corporal, a linguagem oral e escrita e em torno das Ciências da Natureza e ainda a 

necessidade de um olhar atento para a construção da autonomia pela criança. 

Ao considerar os problemas das professoras numa perspectiva coletiva, o 

levantamento de necessidades deslocou-se do âmbito individual para o coletivo, num processo 

que considerou os problemas da escola como sendo também das professoras, porém, tratados 

no âmbito coletivo.  

O levantamento passa, então, a compor o plano de formação dessas escolas 

iniciando, assim, uma ação formativa construída sobre os problemas que essas escolas 

consideraram reais e passíveis de intervenção. García (1999) chama a atenção para esta etapa 

no planejamento da formação no âmbito da instituição, explicando que este deve ser um 

processo colaborativo, “no qual a maior parte dos professores se implique e que esteja 

baseado nos problemas práticos dos docentes”. Nesta perspectiva, o levantamento de 

necessidades não pode ser uma técnica, pois “tão importantes são os processos como os 

procedimentos que se utilizam” (ibid., p.199).  

O levantamento de necessidades poderia ter-se constituído em uma etapa formativa 

em si mesma, desde que houvesse possibilitado a participação das professoras nesse processo, 

por meio de reflexões sobre as questões que serão objeto de formação. Essa etapa poderia 

também contribuir para maior corresponsabilização do grupo de professoras com os objetivos 

do plano de formação. 

As escolas, ao sistematizarem o processo avaliativo e indicarem os problemas 

observados na unidade por meio do levantamento de necessidades deverão, tendo por base a 

realidade observada, organizar o plano de formação. Antes, porém, devem elaborar uma 

caracterização do grupo de professoras. 

 

5.3.2 Caracterização do grupo de professoras 

 

A caracterização da equipe da EMEB Walter Benjamin ressaltou a chegada de 

professoras novas no grupo e a chegada da própria equipe gestora. Ressaltou ainda a jornada 

de trabalho que se modificou, pois esta jornada repercutirá nas ações formativas da equipe 

gestora: a professora terá mais uma hora para atividades e “para conversar com a gestão”. 

Já a caracterização do grupo da EMEB Lev Vygostsky ressaltou a rotatividade das 

professoras nesta escola e também os aspectos relativos aos saberes dos professores frente às 
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discussões que a rede municipal de ensino vem realizando em torno do conceito de infância e 

de escola na perspectiva histórico-cultural. Observa-se um movimento da equipe gestora em 

caracterizar o grupo a partir de um conhecimento que está sendo construído na rede municipal 

de ensino, portanto, um conhecimento contextualizado.  

Na EMEB Lev Vygotsky, a alta rotatividade de professores, provocada pelo difícil 

acesso, já que ela se localiza em região periférica da cidade, foi vista como possibilidade para 

circulação de novas informações no grupo, revelando uma concepção de aprendizagem em 

que a heterogeneidade de saberes é vista como fator positivo, pois “gera uma grande 

circulação de saberes e concepções”. A conservação de conquistas teóricas e práticas já 

construídas pela equipe escolar também foi apontada como um fator positivo diante da 

rotatividade, já que parte do grupo permanece na escola, o que possibilita “a retomada de 

conceitos já construídos com o grupo no ano anterior” (PPP da EMEB Lev Vygotsky p. 46).  

Pode-se também observar que a equipe gestora manifesta uma concepção de 

aprendizagem que valoriza os saberes que as professoras já possuem, que valoriza os 

conhecimentos prévios, aqueles que “quando o aluno, seja ele adulto ou criança, enfrenta um 

novo conteúdo a ser aprendido, o faz sempre armado de uma série de concepções, 

representações e conhecimentos adquiridos no decorrer de suas experiências prévias” 

(SCARPA, 1998, p. 44). A valorização dos conhecimentos prévios é um dos princípios 

determinantes para a garantia de aprendizagens significativas, compreendendo que a 

aprendizagem significativa é oposta à transmissiva, na qual o sujeito da aprendizagem é 

passivo e receptor dos saberes a serem transmitidos, ao contrário, a aprendizagem 

significativa “ocorre quando o conteúdo a ser aprendido pode ser relacionado de modo 

substantivo aos conhecimentos prévios dos professores” (ibid., p.46).  

Nessa perspectiva, a formação a ser desenvolvida pela equipe gestora dessa escola 

alinha-se a um princípio que deve fundamentar a formação de professores e é definido por 

García (1999, p. 29) como isomorfismo, que significa manter certa congruência entre a 

formação recebida e o tipo de educação que se espera que o professor desenvolva.  

Após a caracterização da equipe, o plano de ação prevê a definição dos objetivos e 

conteúdos formativos. 

 

5.3.3 Definição de objetivos e conteúdos  

 

Na EMEB Walter Benjamin, o objetivo geral do plano de formação foi descrito da 

seguinte maneira: 
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Construir coletivamente a proposta pedagógica – os saberes, a organização e o 

desenvolvimento das ações didáticas – tendo como foco a intencionalidade 

educativa voltada para a construção conhecimento e preservação da cultura da 

infância através das vivências lúdicas e do brincar e o favorecimento das interações 

entre as crianças (PPP da EMEB Walter Benjamin 2013, p. 28).  

 

Já os objetivos específicos foram assim descritos: 

 

- Refletir sobre a concepção de escola acolhedora e as ações consonantes ao 

acolhimento de todos: funcionários, famílias e crianças. 

 

-Discutir o conceito e a organização do planejamento didático e a proposição 

sistemática de educativa. 

 

-Discutir e ajustar o planejamento de atividades coletivas propostas na rotina 

escolar: Dia do brinquedo trazido de casa; Biblioteca Circulante; Entrada coletiva; 

Hino nacional e de São Bernardo; Atividades Inter-salas; Circuito;  

 

-Atividades desenvolvidas nos espaços da casinha e do bosque. 

 

-Discutir, avaliar, ajustar e reescrever os projetos coletivos da escola: 

 

-UNI-DUNI-TÊ, quero brincar com você; Animalucos; Os jardins da nossa escola. 

 

-Estudar e analisar a vinculação do projeto Uni-Duni-Tê, considerando-se os eixos 

da educação infantil propostos nas Diretrizes Curriculares Nacionais – as 

brincadeiras e as interações – aos objetivos e conteúdos das áreas de conhecimento 

com vistas a um trabalho interdisciplinar e integrado. 

 

-Planejar e organizar os eventos com a comunidade nos sábados letivos, atrelados 

aos projetos coletivos da escola. 

 

-Reorganizar coletivamente os espaços e materiais pedagógicos da sala de 

brinquedos e da biblioteca com vistas a propiciar que o professor compreenda e se 

corresponsabilize pela sua organização e pelo seu uso, facilitando o acesso aos 

materiais disponíveis. 

 

-Refletir sobre a avaliação na educação infantil com vistas a qualificar o relatório 

individual das aprendizagens; 

 

-Sistematizar e qualificar as ações do AEE (PPP da EMEB Walter Benjamin 2013, 

p.29).  

 

O objetivo geral proposto pela EMEB Walter Benjamin, “Construir coletivamente a 

proposta pedagógica, os saberes, a organização e o desenvolvimento das ações didáticas” 

(PPP da EMEB Walter Benjamin, p.28), ampara-se no levantamento de necessidades: “o eixo 

do trabalho deve ser a construção coletiva do projeto político pedagógico” (ibid., p. 29). 

Assim, a equipe tentou articular as necessidades observadas aos objetivos, para garantir uma 

ação intencional e fundamentada nas necessidades reais da escola. Já os objetivos específicos 

preveem “discutir”, “refletir”, “ajustar o planejamento”, “reorganizar coletivamente”, 

objetivando melhoria, aperfeiçoamento, qualificação e coresponsabilização pelo trabalho 

desenvolvido com as crianças.  
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Pode-se observar que a perspectiva adotada pela equipe é de que o trabalho 

formativo possui uma importante dimensão coletiva. Essa perspectiva pode contribuir para 

romper com o isolamento, característico da docência, construído por processos históricos e 

respaldados pelas estruturas físicas dos prédios escolares, com suas salas de aula segregadas. 

Fullan e Hargreaves (2000, p.20) entendem que “o individualismo constitui questão de hábito. 

Historicamente inerente a nossas rotinas de trabalho”. 

Ao enfatizar a dimensão coletiva nos objetivos, a equipe da EMEB Walter Benjamin 

acena para a possibilidade de contribuir para o rompimento da cultura do individualismo e do 

isolamento, construindo uma cultura colaborativa, com apoio mútuo. 

Observa-se também que nos objetivos há destaque às ações formativas em torno de 

atividades específicas a uma pré-escola, tais como reorganizar coletivamente os materiais 

pedagógicos da sala de brinquedos, discutir e ajustar atividades como dia do brinquedo, 

entrada coletiva, as atividades de integração entre as crianças, denominadas de intersalas, ou 

estudar sobre os projetos desenvolvidos na escola, como o Uni-Duni-Tê, analisando-o frente 

às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, numa perspectiva formativa 

que engloba as práticas pedagógicas, a organização da escola e o currículo. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) foram 

publicadas pelo MEC em 2009. Porém, antes, outros documentos impactaram o campo do 

currículo na educação infantil, em âmbito nacional. O Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil-RCNEI, publicado em 1998, (BRASIL, 1998) subsidiou a organização 

curricular da educação infantil, em grande parte das escolas, em toda década de 1990 e ainda 

início dos anos 2000.  Abuchaim, em tese de doutoramento que defendeu em 2012 na PUC-

SP sobre “Currículo, Planejamento Pedagógico e Cotidiano na Pré-Escola”, realizou uma 

análise dos principais documentos produzidos pelo MEC e que repercutiram na educação 

infantil. Sobre o RCNEI, Abuchaim (2012, p.13) observa que: 

 

Sem dúvida, esse é o documento curricular para a educação infantil mais conhecido 

em todo país. Um exemplo disso é o resultado de estudos realizados em parceira 

entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Ministério da Educação, cujo 

objetivo foi analisar propostas pedagógicas de municípios brasileiros com o intuito 

de mapear as orientações curriculares desses documentos. Em relação aos 

documentos oficiais utilizados, o RCNEI foi referenciado na maioria (25, de 48) das 

propostas analisadas (BRASIL, 2009). 

   

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil possuem relevância 

devido às contribuições que oferecem na construção de uma identidade político-pedagógica 

para esse nível educacional.  As Diretrizes começaram a ser construídas por meio do Parecer 
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n. 20 (de 11/11/2009).  A elaboração do Parecer foi antecedida de um convênio de cooperação 

técnica entre a Coordenadoria de Educação Infantil do MEC e a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul para um estudo, em âmbito nacional, sobre o currículo na educação infantil. 

Este estudo resultou no documento “Práticas cotidianas na Educação Infantil: bases para a 

reflexão sobre as orientações curriculares” (BRASIL - MEC/COEDI, 2009) o qual, por sua 

vez, serviu de base para a elaboração dos “Subsídios para as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Específicas da Educação Básica” (BRASIL - MEC, 2009). Os dois documentos 

formaram as bases para a elaboração do Parecer n. 20 (11/11/2009) pelo Conselho Nacional 

de Educação – Câmara de Educação Básica (CNE/CEB).   

O documento “Práticas cotidianas na Educação Infantil: bases para a reflexão sobre as 

orientações curriculares” aponta o que a construção de um currículo para a educação infantil 

deve priorizar para sua construção: “o currículo se constrói no encontro e no diálogo entre 

crianças, famílias, profissionais e docentes” (BARBOSA, 2009, p. 79).   

Assim, o Parecer n.20 (11/11/2009) subsidiou a elaboração das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil ao posicionar-se favorável à construção de um currículo 

para a educação infantil, documento por vezes refutado por alguns estudiosos, pois pode 

significar a prevalência de uma educação conteudista em detrimento das dimensões sócio-

afetivas que esta etapa requer.  

Após o Parecer n. 20 (de 11/11/2009), foi publicada a Resolução nº 05 (17/12/2009) a 

qual “Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil”.  As Diretrizes não 

têm caráter de ser um currículo normativo, mas têm a força de serem diretrizes nas quais são 

explicitados os princípios que devem nortear o atendimento às crianças. Abuchaim (2012, p. 

15)  explica que “Diferente do RCNEI, que tinha um caráter propositivo, as Diretrizes 

possuem um caráter mandatório. Elas indicam quais princípios devem ser respeitados pelas 

instituições ao elaborarem suas propostas pedagógicas”. 

Apresentou-se, assim, na EMEB Walter Benjamin, a possibilidade de um processo 

formativo comprometido com os direitos da criança. 

Na EMEB Lev Vygotsky o objetivo geral foi assim descrito: 

 

A partir da análise das avaliações do ano anterior e dos “olhares” da Equipe Gestora 

para o grupo de 2013 e de suas necessidades formativas, o Tema da Sequência foi 

definido – “ATIVIDADE – seu conceito, significado e boas práticas...”. Partimos 

então para a discussão e definição de focos de estudo e pesquisa, descritos a seguir: 

 

ATIVIDADE: 

 

O que é atividade? 
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Como seria uma boa proposta em Ciências / Matemática? 

O que é uma atividade significativa? 

Como conduzir a atividade? 

Como atender à diversidade? 

Como motivar os alunos? – desde a apresentação da proposta até os detalhes do 

desenvolvimento; 

Como avaliar se foi significativo? 

Conteúdo curricular X conteúdo significativo 

Brincadeira Simbólica (PPP 2013, p.51). 

 

Já os objetivos específicos eram: 
 

 Que os professores possam voltar o olhar para alguns momentos da rotina 

escolar, refletindo sobre os sentidos construídos pelos alunos e buscando 

práticas cada vez mais significativas, embasadas pelas discussões realizadas no 

ano anterior. 

 Que os professores da Educação Infantil possam ampliar seus conhecimentos 

sobre alguns aspectos da teoria de Vygotsky, tendo como foco a concepção de 

desenvolvimento infantil e suas implicações pedagógicas. 

 Q

ue os professores da Educação Infantil possam ampliar seus conhecimentos e 

reflexões acerca do conceito, teoria e prática de ATIVIDADES, segundo a 

definição de Leontiev, acompanhando o desafio da transposição didática (PPP 

da EMEB Lev Vygtsky2013, p.41). 

 

 

A equipe gestora lança como objetivo da formação estudar sobre a construção do 

conceito de Atividade desenvolvido por Lev Vygotsky e as implicações pedagógicas que 

advêm desse conceito, articulando-o às áreas de Ciências e Matemática e a questões como 

diversidade de saberes na sala da aula, motivação, avaliação e conteúdo curricular x conteúdo 

significativo. De modo específico, os objetivos almejam, ainda, que os professores analisem 

as atividades que compõem a rotina na pré-escola e sejam capazes de refletir sobre o sentido 

atribuído pelas crianças a tais propostas, na tentativa de construção, pelas crianças, de uma 

rotina carregada de significados.  

Observa-se que os conteúdos a serem trabalhados na formação são propostos de 

modo a articular-se com a prática pedagógica, buscando estabelecer, assim, um estudo sobre o 

binômio teoria x prática, numa perspectiva em que a teoria ganha novos significados, sendo 

ressignificada pelos professores, assim, a formação poderá romper com a concepção de que a 

teoria é uma atividade restrita à academia, aos intelectuais, e elaborada fora das escola, 

cabendo aos professores aplicá-las, ou seja, uma concepção fundamentada na racionalidade 

técnica.  

Pode-se concluir, ainda que provisoriamente, que a proposta formativa dessa equipe 

gestora valorizou a prática como fonte de conhecimento e reflexão para a construção de novos 

conhecimentos, constituindo, assim, um processo formativo que se identifica com os 

conceitos de professor reflexivo, baseados na epistemologia da prática.  
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5.3.4 Construindo estratégias formativas 

 

Por estratégia formativa compreende-se o “processo, meio para alcançar determinado 

fim, envolvendo um plano prévio onde se equacionam as dificuldades e se preparam os 

estratagemas de superação dessas dificuldades” (AMARAL et al., 1996, p. 100). No entanto, 

no plano de formação elaborado pelas escolas, essa etapa denomina-se “ações propostas-

metodologia”. Porém, adotou-se a nomenclatura comumente encontrada na literatura da área. 

 Na EMEB Walter Benjamin as estratégias foram: 

 

 Na análise e estudo de qualquer tema, partir do resgate e avaliação das práticas 

que já aconteciam na escola em anos anteriores e do conhecimento construído 

pelas professoras que emerge da experiência nesta e em outras escolas. 

 Analisar a intencionalidade educativa e as concepções subjacentes às práticas e 

ao conhecimento acumulado da prática. 

 Resignificar e planejar coletivamente os momentos da rotina coletiva. 

 Fazer leituras e estudos de aportes teóricos que embasem as discussões 

propostas. 

 Reportar-se ao PPP da escola de modo a buscar informações, discutir conceitos 

e reescrever textos quando necessário. 

 Realizar planejamentos coletivos e individuais orientados. 

 Desenvolver formas de registro e avaliação formativa. 

 Promover o acompanhamento individualizado dos professores, através da 

observação da prática e da leitura dos planejamentos e registro. 

 Realizar estudos de caso em pareceria com as professoras do AEE
57

 e com a 

EOT (PPP 2013, p.30). 

 

As estratégias formativas da equipe previam ações como o resgate e avaliação das 

práticas já existentes; partir da prática pedagógica e analisar as concepções subjacentes a 

essas; trabalhar coletivamente; recorrer aos aportes teóricos para embasar as discussões; 

investir na documentação pedagógica e no atendimento às crianças com deficiência.

 Evidenciam-se nessas ações alguns princípios: a valorização dos conhecimentos 

prévios do grupo, construídos “pelas professoras que emerge da experiência nesta e em outras 

escolas” (PPP da EMEB Walter Benjamin p. 30); o princípio da valorização da história 

construída na escola: “partir do resgate e avaliação das práticas que já aconteciam na escola 

em anos anteriores” (ibid., p.30); o princípio de que a teoria e a prática se relacionam; o 

princípio de que a formação deve ser um trabalho coletivo; de que a educação infantil se 

legitima por meio da construção de uma documentação pedagógica; e o princípio da inclusão 

de todas as crianças, ao definir como estratégia “Realizar estudos de caso em parceria com 

professoras do AEE” (ibid., p.30). 

                                                           
57

 AEE Atendimento Educacional Especializado. 
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Observa-se que houve o reconhecimento de que o contexto escolar possui relevância, 

é um contexto concreto, que influencia o trabalho do professor. Fullan e Hargreaves (2000, p. 

49) também defendem que os formadores, ao proporem mudanças na prática dos professores, 

devem levar em conta as “demandas que o mundo real faz do contexto do ensino”. O contexto 

escolar precisa ser considerado pelos formadores, pois “Para que se compreenda o ensino do 

professor, é importante que se compreendam essas circunstâncias, que se compreenda o 

contexto em que o professor trabalha”. 

 A EMEB Lev Vygotsky definiu como estratégias formativas: 

 

 A Sequência de Formação para os Professores da Educação Infantil está em 

pleno processo de elaboração, em uma tentativa de construção coletiva e 

compartilhada com os professores (PPP da EMEB Lev Vygotsky 2013, p. 50). 

 Esses focos definirão as etapas a serem realizadas ao longo do ano, bem como 

os observáveis da prática, que alimentarão as discussões teóricas. 

 Usaremos como referencial teórico, dando continuidade aos estudos realizados 

nos anos anteriores, Sueli Amaral Mello e a Teoria Histórico Cultural. 

 Serão retomadas também as validações realizadas pelo grupo docente em 2012, 

bem como o produto final das pesquisas apresentada no Seminário “Novos 

olhares, novos sentidos – na prática. Dificuldades e possibilidades” ocorrido 

em outubro de 2012. (PPP PPP da EMEB Lev Vygotsky 2013, p. 51). 

  

Como estratégia, a equipe declarou que “A Sequência de Formação para os 

Professores da Educação Infantil está em pleno processo de elaboração, em uma tentativa de 

construção coletiva e compartilhada com os professores” (PPP da EMEB Lev Vygotsky 2013, 

p. 50). A equipe lançou o desafio de elaborar, coletivamente, a sequência formativa, 

envolvendo as professoras nessa proposta.   

As possibilidades que a formação centrada no contexto escolar oferece, segundo 

Oliveira-Formosinho (2002), são amplas e colaboram para o  protagonismo das professoras. 

Ao elencar as características da formação centrada na escola, a autora explicita três dimensões 

que a compõem, dentre essas, a dimensão da “formação centrada nos professores” abordando 

a possibilidade de uma formação que considere o professor como sujeito da ação formativa, 

não o professor de modo individual, mas “integrado em seus grupos profissionais” (ibid., p. 

9). Tal abordagem constitui-se em 

 

[...] uma aproximação diferente do papel do professor- formando na sua formação. 

Ele é considerado sujeito da sua formação e envolvido no processo desde a fase de 

levantamento de necessidades; o professor participa da planificação, execução e 

avaliação da sua formação. A equipe formadora trabalha com ele e não para ele 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002, p. 8). 
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Observam-se alguns princípios que norteiam as estratégias formativas definidas por 

esta equipe: a participação das professoras no processo formativo e a valorização dos saberes 

já construídos pela escola. 

  

5.3.5. Formação continuada no tempo  

 

O roteiro de elaboração do PPP prevê-se um “cronograma” da formação, o 

documento Suleando também indicou um cronograma formativo. Ambas as escolas o 

elaboraram, lançando as ações formativas no tempo, circunscrito ao ano de 2013 e também já 

organizando em quais espaços essas ações seriam desenvolvidas: em horário de trabalho 

pedagógico coletivo (HTPC) ou em reunião pedagógica. 

Esta organização, além de vir em resposta a uma exigência legal, demonstra também 

sistematização da equipe gestora. A organização da formação no tempo escolar pode  

contribuir com a organização da formação, no entanto, deve atentar-se para que não haja uma 

rigidez na organização, pois os tempos da aprendizagem podem ser distintos do tempo 

cronológico. 

 

5.3.6. Socialização do plano de formação  

 

A elaboração do plano de ação na rede municipal de educação de São Bernardo do 

Campo possui uma etapa que se denomina “socialização do plano de formação” e que 

consiste em torná-lo conhecido, compartilhando-o com as professoras. Esta etapa pode 

ocorrer somente com a leitura, pela equipe, do plano, pela leitura e discussão ou ainda pela 

leitura e modificação ou complementação do plano. 

Na EMEB Walter Benjamin o registro do HTPC de 15.05.13 revelou que a 

socialização foi seguida de discussão e ponderações do grupo de professoras. 

Na EMEB Lev Vygotsky, na socialização do plano, a equipe gestora discutiu com as 

professoras algumas necessidades. A equipe apresentou um indicativo de conteúdos para a 

formação, houve discussões e definições acerca das áreas de conhecimento que o conteúdo 

formativo deveria incidir, a partir do indicativo da equipe gestora. Esta iniciativa da equipe 

gestora veio ao encontro da proposta de construir o plano de ação de modo coletivo, com a 

participação dos professores. A socialização do plano com o grupo de professoras pode 

envolver e corresponsar o grupo no processo de formação, além de possibilitar certo nível de 
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participação das professoras na definição dos conteúdos formativos e no desenvolvimento 

deste. 

 

5.4 Análise das práticas formativas: contribuições dos registros escritos  

 

A elaboração de registros escritos dos momentos formativos, denominados pelas 

equipes pesquisadas de “sínteses” possui suas origens, como já referido, na assessoria de 

Madalena Freire acerca do uso de uma documentação específica para registrar as construções 

pedagógicas no âmbito escolar. A autora denominou essa documentação de “Instrumentos 

Metodológicos”, defendendo-os como meio de garantir sistematização, intencionalidade e 

memória da prática pedagógica. 

 A análise de documentos elaborados pela SME como o Caderno de Validação- 

Gestão Escolar e o documento orientador do PPP de 2011, o Suleando, orientaram a 

realização do registro escrito sobre a formação: “É fundamental inserir a prática da 

sistematização das questões discutidas por meio de sínteses” (SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, 2011, p. 11).  

Na EMEB Walter Benjamin verificou-se que os professores se revezaram na 

produção das sínteses dos HTPCs e a equipe gestora revezou-se na produção de sínteses das 

reuniões pedagógicas. 

Já na EMEB Lev Vygotsky, as sínteses dos HTPCs e das reuniões pedagógicas 

foram produzidas pelas professoras, por meio de revezamento. 

Na análise da produção da escrita de registros dos encontros formativos foi possível 

observar que o gênero textual adotado pelas duas escolas enquadra-se na tipologia de ata. 

A circulação do gênero textual denominado de ata é comum no ambiente escolar, já 

que ocorrem reuniões de caráter formal, como atribuição de aulas/turmas aos professores ou 

reuniões com os familiares das crianças, e que exigem um registro padronizado num modelo 

formal como o de ata. 

A definição dessa pesquisa sobre gênero textual tem como base as contribuições 

Antônia Araújo (2000), citada por Pedrosa (2006, p. 47), que explica que, na perspectiva de 

Araújo, o gênero é uma ação social que reflete a repetição de determinados traços discursivos 

que são institucionalizados por certa sociedade, sendo os textos produzidos e percebidos em 

função da norma fundada por essa codificação. 
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Os gêneros textuais são identificados como processos dinâmicos, logo, mutáveis; 

por isso, são considerados como estratégias de responder a contextos sociais. Assim 

como o propósito comunicativo, o contexto social é, também, um traço definidor do 

gênero. O conceito de gênero também se liga ao de textualidade. Sabemos que as 

práticas sociais são corporificadas por meios verbais [...] e que tais práticas são 

tipificadas. Essas “tipificações” ou “convenções textuais” revelam as regularidades 

de estrutura, lexicais e gramaticais de que resultam as práticas discursivas” 

(ARAÚJO, 2000, p.187,  apud PEDROSA, s/d, p. 47, grifo do autor). 

 

A ata caracteriza-se por ser um texto de estrutura simples, com introdução contendo 

data, local e o nome dos participantes, uma síntese do assunto tratado, redigida em linguagem 

formal, e a conclusão do texto contendo a assinatura de todos os presentes. A opção pelo uso 

desse gênero textual pode ter sido pela familiaridade com o gênero e por entendimento de que 

os HTPCs e as reuniões pedagógicas possuem um caráter formal. 

Na EMEB Walter Benjamin encontrou-se o seguinte registro afirmando sobre o uso 

dessa tipologia: “o grupo de professores irá realizar o registro da ata, seguindo a ordem 

alfabética” (síntese de 06/02/13); nas sínteses produzidas por esta escola, há o nome dos 

presentes ao final do registro. Há também um registro no qual a direção reconhece a produção 

dos registros como representativo das discussões realizadas no grupo: “A diretora aproveita 

para salientar a riqueza de informações contidas nos registros de HTPC, claramente 

capacitados a representar o que de fato este grupo discute, pensa e produz” (síntese de 

15/05/13). 

Na EMEB Lev Vygotsky não foram encontrados registros sobre o uso de alguma 

tipologia e não houve a produção de registros em todos os momentos formativos. Os registros 

produzidos pelas professoras seguiram o gênero ata, porém, de modo impreciso, o texto atém-

se à data e relata, de modo muito sucinto, os itens da pauta por meio de tópicos, sem relatar o 

desenvolvimento da formação. Essa característica do registro nessa escola dificultou a análise 

da ação formativa e levou a pesquisadora a optar pela análise das pautas dos encontros, 

mesmo sabendo que poderia haver prejuízos às análises. 

Nesta perspectiva, portanto, os registros e as pautas serão analisados, porém, os 

registros não são simples relatos escritos da formação, pois a professora-escritora realiza 

nessa ação várias inferências e construções pessoais, assim, o texto passa por um filtro 

pessoal, construído pelas experiências pessoais e sociais da professora-escritora. O texto a ser 

analisado, portanto, não é uma cópia fiel da ação formativa, é, sim, uma “síntese” de todas 

essas confluências. Nesse trabalho, o objetivo é ater-se às práticas formativas e aos conceitos 

que emergem dessas, assim, a professora-escritora não será aqui analisada.  
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O nome das professoras serão apresentados pelas letras iniciais dessas e a equipe 

gestora será tratada pelos seus cargos. 

A formação nos HTPCs e reuniões pedagógicas em ambas as escolas foi organizada 

por meio de pautas, contendo os objetivos e a sequência de conteúdos ou informações que 

seriam discutidas em cada encontro. Na EMEB Walter Benjamin encontra-se um registro que 

demonstra que houve a entrega da pauta anterior ao HTPC ou reunião pedagógica: “achei a 

entrega da pauta antecipada, contendo os objetivos, bastante interessante, pois fica mais fácil 

cumprir e avaliar o que foi proposto” (Síntese de 20/02/13). 

Os encontros formativos iniciaram-se nas duas escolas sempre com a leitura do 

registro do encontro anterior e com ressalvas ao texto, quando necessário: “a professora E. fez 

a leitura da ata do encontro anterior, e, ao término, a diretora fez algumas ressalvas que foram 

acrescidas” (síntese de 26/03/13, EMEB Walter Benjamin); “Começamos o HTPC com a 

nutrição [...]. Em seguida, a leitura da síntese dos HTPCs anteriores” (síntese de 28/03/13, 

EMEB Lev Vygotsky). 

Todos os encontros formativos possuíam pauta contendo a nutrição, os objetivos do 

encontro, os conteúdos e os informes, quando esses existiam. 

 

5.4.1 Desenvolvimento da formação continuada: construindo categorias de análise 

 

A análise das sínteses possibilitou a categorização dos conteúdos formativos 

desenvolvidos nos HTPCs e nas reuniões pedagógicas, abrangendo, assim, não somente o 

plano de formação, mas todas as ações formativas desenvolvidas nesses espaços. Conclui-se 

que há um eixo estruturante conceitual que perpassa as ações formativas de cada uma das 

escolas e há eixos dos conteúdos propriamente ditos.  

Na EMEB Walter Benjamin, a formação continuada estruturou-se por meio de 

questionamentos sobre as práticas já instituídas, refletindo sobre o porquê dessas, tentando 

articular teoria e prática e buscando aprofundamento teórico quando necessário. A ação 

formativa foi balizada por uma atitude democrática da equipe gestora diante das questões 

abordadas, buscando uma escuta atenta sobre as ideias e propostas das professoras. Nessa 

perspectiva, pode-se compreender que a professora foi concebida como um sujeito ativo, 

participativo e competente para decidir sobre os desafios do cotidiano escolar. O eixo 

conceitual que melhor define as ações formativas foi classificado como reflexivo-

participativo. 



114 
 

Na EMEB Lev Vygotsky a ação formativa teve ênfase maior na reflexão sobre a 

prática, buscando estabelecer relações entre práticas, conhecimentos na prática e aspectos 

teóricos que ajudam a compreendê-la. Na ação formativa também foi observada uma atitude 

democrática, porém, evidenciou-se um como traço fundante da formação a aprendizagem da 

professora sobre seu fazer, sua prática. A professora nessa perspectiva foi vista como uma 

intelectual capaz de refletir criticamente sobre sua prática e repensar as teorias implícitas, 

apoiando-se, quando necessário, em novos aportes teóricos. Aqui o eixo conceitual foi 

denominado de intelectual-reflexivo. 

O quadro abaixo oferece uma síntese do eixo conceitual estruturante e dos eixos dos 

conteúdos desenvolvidos em cada escola. 

 

EMEB Walter Benjamin 

 

 
Quadro 6: Categorização dos conteúdos formativos da EMEB Walter Benjamin 

Categoria estruturante  Eixo conceitual: reflexivo-participativo 

Eixos de conteúdos Conteúdos 

1. Rotina escolar 

Período de adaptação: acolhimento às crianças, cuidados e relações 

interpessoais; entrada e saída; momento da alimentação; dia do 

brinquedo; intersalas; organização e uso dos espaços escolares; 

socialização das aprendizagens das crianças; passeios. 

Reunião com pais e atividades de integração com as famílias. 

Reforma da escola. 

2. Inclusão Inclusão da criança com deficiência 

3. Instrumentos metodológicos 
Documentação pedagógica do professor: observação, planejamento, 

registros e relatórios gerais e individuais. 

4. Projetos coletivos como estratégia 

formativa 
Ciranda Caipira, Animalucos, Jardins da Escola e Uni-Duni-Tê 

Fonte: PPP da EMEB Walter Benjamin. Quadro elaborado pela pesquisadora. 
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EMEB Lev Vygotsky 

 

Quadro 7: Categorização dos conteúdos formativos da EMEB Lev Vygotsky 

Categoria estruturante Eixo conceitual: intelectual-reflexivo 

 

Eixos de conteúdos Conteúdos desenvolvidos 

1. Rotina escolar 

 

 

Período de adaptação e acolhimento às crianças; retomando a rotina 

da escola: atividades coletivas, intersalas, passeios, festas, eventos e 

reuniões com pais. 

2. Inclusão A inclusão da criança com deficiência. 

3. Instrumentos metodológicos 
Observação, planejamento, semanário, registro e relatórios 

individuais e coletivos. 

4. Avaliação 
Avaliação processual baseada nos Indicadores de Qualidade da 

Educação Infantil – IQEI 

5. O conceito de atividade Atividade, seu conceito e significado e boas práticas. 

6. Troca de experiências Apresentações de situações da prática pelas professoras 

7. A dança Estudo da linguagem corporal na educação infantil. 

Fonte: PPP da EMEB Lev Vygotsky. Quadro elaborado pela pesquisadora. 

  

 

 

5.4.2 Eixos dos conteúdos da formação continuada 

 

Neste item, realizou-se uma análise dos eixos dos conteúdos e atribuíram-se 

dimensões a esses conteúdos formativos. Construíram-se três dimensões: a pessoal, a 

pedagógica e a organizacional. A categorização dos eixos dos conteúdos baseou-se nas 

contribuições de Nóvoa (1997) e Oliveira-Formosinho (2002) sobre a formação de 

professores. 

 

 A dimensão pessoal: Nóvoa (1997, p.25) afirma que a pessoa do professor não 

se separa do professor e que a formação exige que se encontre espaço “entre as dimensões 

pessoais e profissionais, permitindo aos professores apropriar-se de seus processos de 

formação e dar-lhes um sentido no quadro das histórias de suas histórias de vida”. Oliveira-

Formosinho (2002, p.8-9) entende que uma importante dimensão da formação centrada na 

escola é a psicossocial, o que significa atribuir importância às necessidades dos professores, 

não individualmente, mas “integrado em seus grupos profissionais [...]”.  

 A dimensão pedagógica: constitui-se no cerne do plano de formação, pois se 

centra na prática pedagógica da professora, na sua práxis e na possibilidade de reflexão sobre 

essa, num movimento dialético entre ação-reflexão-ação com vistas à transformação das 

práticas pedagógicas na sala de aula. Oliveira-Formosinho (2002, p.9), explica que a 

dimensão formativa centrada nas práticas “parte do levantamento das práticas dos professores 
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[...] e de suas necessidades para elaboração de um projeto de formação que conduza à 

melhoria, e, portanto, à modificação dessas mesmas práticas”. 

 A dimensão organizacional: constitui-se em conceber a escola como parte 

integrante dos processos de mudança, a organização escolar precisa ser concebida como foco 

do processo de reflexão, podendo, assim, melhorar na sua totalidade em consonância com as 

mudanças nas práticas das professoras, pois “hoje em dia nenhuma inovação pode passar ao 

lado de uma mudança ao nível das organizações escolares e do seu funcionamento. Por isso, 

falar de formação de professores é falar de um investimento educativo dos projetos da escola” 

(NÓVOA, 1997, p.29). 

 

a. Dimensão pessoal: a professora atribuindo sentido às formações 

 

Os encontros formativos das escolas pesquisadas iniciaram-se por meio de uma 

“nutrição”. Esta proposta formativa constituiu-se da apresentação pela equipe gestora de 

pequenos trechos de filmes, da leitura de contos, de poesias e crônicas ou apreciações de 

obras de arte cujos conteúdos poderiam ou não se relacionar com o conteúdo formativo 

tratado naquele encontro. Essa estratégia formativa possibilitou às professoras a manifestação 

de aspectos da subjetividade, a ampliação do universo cultural das professoras e a atribuição 

de sentidos para o conteúdo estudado a partir de outras linguagens, como a literária, a 

cinematográfica, a plástica e outras.  

As nutrições serão apresentadas por escola e analisadas conjuntamente. 

 Nutrições da EMEB Walter Benjamin 

 

Nutrição 1: 

 

No HTPC para trocar informações acerca de um curso feito por uma professora no 

LARAMARA sobre deficiência visual, a nutrição trazida pela equipe gestora foi o 

filme “A cor do paraíso”: 

No segundo momento, nos deliciamos com a Nutrição Cultural que foi assistir a uma 

cena do filme “A cor do paraíso” que conta a história de um menino cego. A diretora 

nos contou um pouco sobre a história e vimos uma cena que emocionou a todas, 

fazendo algumas chorarem. Ela nos pediu que falássemos nossas impressões, sobre 

nossos olhares diante das cenas assistidas. A professora falou que sempre se 

emociona nesses filmes; avaliou que o professor do filme agiu como nós, com 

acertos e erros. A professora A sugeriu o filme “Vermelho como o céu” que é muito 

emocionante e a professora B “Estrelas na terra” (síntese do HTPC de 24/04/13). 

 

 

Nutrição 2: 
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Discutiu-se a condição da mulher-mãe a partir de uma crônica: 

Em seguida foi lida a nutrição pela diretora, uma crônica de Martha Medeiros que 

falava sobre ser ou não ser mãe. Ao final perguntou se alguém havia tido essa 

dúvida e a professora C. afirmou que por diversos motivos havia decido não ser mãe 

e com o passar do tempo, mudou de ideia e não se arrepende (síntese de 27/03/13) 

 

Nutrição 3: 

 

 A nutrição partiu de uma obra do pintor catalão Juan Miró e propôs reflexões sobre 

as fases do desenho infantil e o estilo do pintor, o que possibilitou também a ampliação do 

universo cultural das professoras 

  

[...] demos sequência à pauta, realizando a nutrição cultural a partir da observação de 

uma obra do pintor Miró, ocasião em que a CP transmitira algumas informações 

acerca da vida e obra do referido pintor e após, os presentes foram socializando as 

imagens que conseguiam observar na obra apreciada. A diretora solicitou que 

relacionássemos o que observamos na obra com aquilo que discutimos no HTPC 

anterior com relação às fases do desenho das crianças, ao que concluímos que os 

traçados da obra apreciada se assemelhavam à garatuja nomeada, com a utilização 

de composições. Algumas colocações foram feitas no sentido de abordar aspectos 

relacionados à obra que podemos trabalhar com as crianças em atividades de 

apreciação. (síntese de 11/09/2013) 

 

 

Nutrições da EMEB Lev Vygotsky 

 

 Nutrição 1: 

 

 Houve uma sequência de nutrições que consistiram em que as professoras 

trouxessem de casa objetos significativos para elas e apresentassem-nos ao grupo, 

comentando o significado deles: 

 

Iniciamos o HTPC com a CP falando sobre os objetos significativos dos 

professores.  A professora Vanessa apresentou como objeto significativo o 

primeiro sapatinho de sua filha. Apresentou também o canudo do diploma de seu 

pai, falecido no ano passado, que terminou o curso de direito na faculdade e não 

conseguiu assinar e receber o seu diploma. Foi um momento muito triste e 

emocionante para todos nós, ouvir a V. contar. A prof.ª A. P. apresentou a foto de 

seu irmão. A professora A. apresentou uma nécessaire onde carrega seus 

lanchinhos após uma cirurgia de redução do estômago. (síntese de 21/02/2013) 

 

Nutrição 2: 

 

 Tiveram o caráter de ampliar o universo cultural das professoras: 
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[...] a CP abrindo a reunião com o momento “nutrição” lendo um fragmento do texto 

“Espanha” de Clarice Lispector e exibindo um pequeno trecho da peça “Toro 

Negro”, em cartaz no Sesc Santo André (síntese de 29/08/2013). 

 

 

Nutrição 3: 

 

Visita cultural do grupo a uma “Aula espetáculo” 

 

O HTPC foi realizado no Centro de Formação dos professores, evento Aula 

Espetáculo “A mulher do século XXI”.  

O evento iniciou com a leitura de um texto de autoria de Viviane Mosé. 

Viviane Mosé, psicóloga, psicanalista e filósofa subiu ao palco e apresentou-se e 

recitou o poema como ela diz extremamente feminino “SOLIDÃO” e iniciou a 

palestra que ao final nos remete a refletir aos laços do ser humano como a vida e os 

desafios da nova sociedade e o que queremos. 

Assistimos a vídeos e apresentações musicais com foco no tema. 

O momento mais esperado por nós, a apresentação do grupo de dança “Nós de 

pesquisa em movimento” do qual participam professoras da escola e membros da 

equipe de gestão, um bonito espetáculo de se ver e ouvir (síntese de 28/03/2013). 

 

As nutrições foram apresentadas em quase todas as ações formativas das escolas 

pesquisadas. Elas consistem na abordagem de conteúdos variados, escolhidos segundo algum 

critério, por meio do uso de linguagens diversificadas. Essas atividades mostraram-se capazes 

de trazer à tona conteúdos pessoais da vida das professoras: “A professora V. apresentou 

como objeto significativo o primeiro sapatinho de sua filha”; foram capazes de sensibilizar 

para questões da mulher-mãe-professora “Em seguida, foi lida a nutrição pela diretora, uma 

crônica de Martha Medeiros, que falava sobre ser ou não ser mãe. Ao final perguntou se 

alguém havia tido essa dúvida e a professora C. afirmou que por diversos motivos havia 

decido não ser mãe e com o passar do tempo, mudou de ideia e não se arrepende” (síntese de 

27/03/13); possibilitou reflexões filosóficas sobre o ser humano e suas relações com o mundo: 

“Viviane Mosé, psicóloga, psicanalista e filósofa subiu ao palco e apresentou-se e recitou o 

poema como ela diz extremamente feminino “SOLIDÃO” e iniciou a palestra que ao final nos 

remete a refletir aos laços do ser humano como a vida e os desafios da nova sociedade e o que 

queremos”(Síntese de 28/03/13);  possibilitou a ampliação do universo cultural da professora 

que pode apreciar obras de arte de Almeida Júnior, Juan Miró, ouvir crônicas, assistir a filmes 

e aulas espetáculo, ouvir poemas.  

Apresentou-se às professoras uma amostra dos bens culturais que a humanidade 

produziu e às quais ela, professora, tem direito, porém muitas vezes, por questões 

econômicas, sociais ou culturais, esses bens não lhes estão acessíveis. Conhecendo-os, 
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apreciando-os, atribuindo-lhes sentido, a professora poderá, como foi sugerido pelas equipes 

gestoras, apresentá-los às crianças, para que esses, ainda na infância, conheçam, apreciem e 

construam o senso estético, o prazer estético sobre o que a humanidade pode construir de 

melhor: a arte.  

A dimensão pessoal da formação, no entanto, não se refere unicamente às ações 

formativas analisadas em torno das nutrições, essas foram uma importante ação formativa na 

construção da identidade docente, pois conseguiram articular as dimensões pessoais e 

profissionais por meio da manifestação da subjetividade, do conhecimento de diferentes 

linguagens e do senso estético.  

Na construção da dimensão pessoal, há outro componente que precisa ser 

considerado nos processos formativos: a prática pedagógica. Nela encontram-se amalgamadas 

a dimensão pessoal e a dimensão profissional. Nóvoa (1997) explica que a dimensão pessoal 

constrói-se também num processo de reflexão crítica sobre as práticas e de (re)construções 

permanentes da identidade pessoal. “Por isso é tão importante investir na pessoa e dar um 

estatuto ao saber da experiência” (ibid., p.25). Os saberes da experiência relacionam-se com a 

trajetória pessoal e profissional da professora. Tardif (2012, p.16) também entende que a 

prática é fator essencial para analisar os saberes dos professores: “um primeiro fio condutor é 

que o saber dos professores deve ser compreendido em íntima relação com o trabalho deles na 

escola e na sala da aula”, assim, o autor atribui importância à prática como elemento 

constitutivo dos saberes dos docentes. 

Os saberes docentes, para Tardif  (2012, p. 17), são plurais, compósitos e 

heterogêneos. Esses saberes devem ser compreendidos “em íntima relação com o trabalho 

desenvolvido na escola e na sala de aula”, assim, o autor entende que saberes docentes e 

trabalho se relacionam, pois o saber está a serviço do trabalho. Essa relação entre saberes 

docentes e trabalho possui duas funções conceituais: primeiro “relaciona o saber à pessoa do 

trabalhador e ao seu trabalho, àquilo que ele é e faz, mas também ao que foi e fez”; segundo, 

“indica que o saber do professor traz em sim mesmo as marcas de seu trabalho, que ele não é 

somente utilizado como meio no trabalho, mas é produzido e modelado no e pelo trabalho” 

(ibid., p.17).  

Partir dos saberes da prática, reconhecendo-os como parte integrante da dimensão 

pessoal e profissional da professora para, então, construir o processo de formação continuada, 

significa valorizar e atribuir centralidade à pessoa da professora, afirmou Oliveira-

Formosinho (2002, p.9).  
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Assim entendidos, a dimensão pessoal precisa ser analisada e compreendida como 

parte integrante da dimensão pedagógica, a qual será abordada no próximo item. 

 

b. Dimensão pedagógica: a prática pedagógica como lócus de reflexão e 

mudança 

 

Na dimensão pedagógica, procurou-se analisar as ações formativas que objetivaram 

incidir de modo mais direto nas práticas da professora. Assim, entendeu-se que as ações 

formativas em torno do uso dos instrumentos metodológicos pelas professoras constituíram-se 

em parte integrante dessa dimensão, pelo caráter intencional e sistematizador que a 

documentação pedagógica assume nas escolas de educação infantil. Selecionaram-se, assim, 

alguns momentos significativos da formação sobre os instrumentos metodológicos em ambas 

as escolas.  

A dimensão pedagógica constituiu-se de outros conteúdos formativos desenvolvidos 

pelas equipes gestoras, assim, na EMEB Walter Benjamim selecionaram-se as ações 

formativas desenvolvidas em torno dos projetos coletivos da escola. Na EMEB Lev 

Vygotsky, selecionaram-se as ações formativas desenvolvidas em torno do plano de formação 

sobre o conceito de atividade significativa e em torno da linguagem da dança. 

Na dimensão pedagógica, procedeu-se a uma organização dos conteúdos com o 

objetivo de analisá-los, assim, há conteúdos que se referem à documentação pedagógica 

(instrumentos metodológicos) e conteúdos referentes aos projetos específicos do plano de 

formação de cada escola. Seguem-se, então, os conteúdos das ações formativas em diálogo 

com fontes teóricas que se relacionam com a temática. 

 

c. Dimensão pedagógica: os instrumentos metodológicos como suporte à 

mudança – EMEB Walter Benjamin 

 

A equipe da EMEB Walter Benjamin refletiu sobre a necessidade do uso dos 

instrumentos metodológicos: 

 

A CP falou ainda sobre o planejamento, que neste dia a conversa seria para ajustar a 

sistematização e organização dos registros (pensar do que). Para tanto, nos provocou 

com a proposta de elaboração de um acróstico: 

 

P PARA QUÊ/POR QUE/PROPÓSITO 

L LOCAL, LUGAR ONDE ACONTECE 
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A AÇÕES 

N NECESSIDADE 

E  ESTUDO,EQUIPE 

J  JEITO DE FAZER 

A AJUDA, AVENTURA 

M META, MOTIVAÇÃO 

E  EMPOLGAÇÃO 

N NEGOCIAÇÃO 

T  TRABALHO 

O ORGANIZAÇÃO 

 

A seguir, deu a palavra à professora para fazer sugestões de instrumentos 

metodológicos (como cada uma registra o planejamento). A professora A disse que 

utiliza a grade semanal e faz registro no verso; a professora B disse que gosta de 

elencar as propostas e atividades e vai ticando quando a proposta é executada, 

prefere não utilizar a grade. A professora C disse que é importante ter um 

documento onde se encontrem os objetivos para o trimestre, o planejamento da 

semana (síntese de 27/02/2014). 

 

A formação enfatizou a necessidade de o planejamento considerar “a necessidade real 

de cada turma”: 

 

[...] retomando a pauta, a CP voltou a falar sobre o planejamento e explicou o que 

tem de novo nas diretrizes de base, e planejamento por objetivos, ficou combinado 

que a CP enviará uma cópia para que faça parte dos documentos de base para os 

planejamentos, em seguida apresentou como era o planejamento na rede 

antigamente. Para encerrar este assunto disse que precisamos refletir sobre o que 

planejar de acordo a necessidade real de cada turma, em seguida apresentou o 

formulário que será feito o planejamento trimestral, que será formado por faixa 

etária, e, para a professora anexar os projetos e sequenciadas junto ao formulário [...] 

(síntese do HTPC de 20/03/2013). 

 

 A formação acerca da produção de relatórios individuais sobre as aprendizagens das 

crianças como possibilidade de provocar reflexões, questionamentos: 

 

A diretora passou a fazer a socialização dos conceitos de Avaliação trazidos pelo 

grupo e iniciou-se a discussão sobre eles, com a ideia que se consiga construir 

orientações/parâmetros para a escrita do relatório. A discussão abordou os seguintes 

questionamentos: função da avaliação, diferentes instrumentos de avaliação, o que é 

avaliação, para que serve. 

Dando continuidade: para o que deve servir o relatório? O que se avalia? (síntese de 

12/06/13). 

 

d. Dimensão pedagógica: os instrumentos metodológicos como suporte à 

mudança – EMEB Lev Vygotsky 

 

Na EMEB Lev Vygotsky, a formação como possibilidade de construção de 

observáveis sobre os saberes das crianças para que esses direcionem o planejamento foi pauta 

dos primeiros HTPCs: 
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[...] Revisão da pauta de conselho de classe: observáveis para a Avaliação inicial  

para, a partir dela, realizar os planejamentos. (Pauta do HTPC de 14/02/2013). 

 

Os instrumentos metodológicos articularam-se ao conceito de Atividade como 

possibilidade de construir boas propostas para observar quais são as necessidades e interesses 

das crianças:  

 

Subgrupos por faixa etária: 

Qual definição de “ATIVIDADE” e quais aspectos precisam contemplar? 

Façam um levantamento de boas propostas que possibilitem ao professor conhecer 

os saberes e interesses das crianças (tendo como parâmetro a leitura de necessidade) 

(Pauta de 21/02/2013).  

 

A partir da avaliação inicial, a equipe gestora orientou o planejamento de modo a 

contemplar os saberes das crianças, além de chamar atenção para as leis que asseguram a 

inclusão de conteúdos específicos:  

 

O restante do tempo ficou para planejamento entre as parceiras. Deveríamos pensar 

em projetos, sequências ou atividades permanentes partindo do que os alunos já 

sabem para o que precisam aprender; definir os objetivos bem pontuais para o 

primeiro semestre. A CP também salientou a importância de se pensar nas leis que 

permeiam a educação infantil: inclusão da cultura africana e indígena, o ensino de 

música, o ensino da arte e o trabalho com o meio ambiente (síntese de HTPC de 

04/04/2013).  

 

No segundo semestre, a formação também enfatizou a necessidade de o 

planejamento considerar as “leituras de necessidades” do grupo de criança de cada professor: 

 

Pauta de 15/08/2013: 

Leitura de necessidades. 

Estabelecimento dos objetivos para o segundo semestre; 

Retomada dos projetos e sequências didáticas do 1º semestre que terão continuidade. 

 

Observa-se que a formação sobre os instrumentos metodológicos foi desenvolvida 

pelas duas escolas de modo a possibilitar reflexões e articulações com outros conteúdos que 

estavam sendo foco da formação.   

O uso dos instrumentos metodológicos ou da documentação pedagógica constitui-se 

em um procedimento indicado em bases legais, a LDBEN (Lei 9394/1996) prevê que o 

registro seja o recurso utilizado para documentar as aprendizagens das crianças na educação 

infantil. A Proposta Curricular – Vol. II, Caderno 2, Educação Infantil, aborda os 

instrumentos metodológicos, caracterizando-os como sendo a observação, o registro, a 
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reflexão, o planejamento e a avaliação e enfatizando que “Sistematizar os instrumentos 

metodológicos, na prática pedagógica, de forma articulada e inter-relacionada, conferindo-

lhes sentido, ajuda a construir paulatinamente, uma nova dimensão de ensino e 

aprendizagem” (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2007, p. 186). 

O interesse pela documentação pedagógica na educação infantil ganhou, nos últimos 

anos, relevância por parte de pesquisadores da área da infância devido à repercussão de uma 

pedagogia desenvolvida na região de Reggio Emilia, ao norte da Itália, na qual a 

documentação pedagógica assume uma dimensão central. Na perspectiva da pedagogia de 

Reggio Emilia, a documentação pode ser entendida como “uma prática de registros em 

diversas linguagens, dotados de intencionalidade pedagógica, ou seja, não a síntese pela 

síntese, mas um processo mais próximo à investigação, no qual as imagens traduzem 

conceitos, trajetórias individuais e coletivas, aprendizagens- verdadeiros signos repletos de 

sentido” (HOYUELOS, 2009, p. 19) Nas palavras de Hoyuelos (2009, p. 19), a documentação 

em Reggio Emilia significa: 

 

A própria essência da educação na escola reggiana, como diria Malaguzzi, é seu 

caráter ético, estético e político. Quando se pensa a partir desse ponto de vista, que a 

educação deve ser pública, a documentação tem a finalidade de tornar esse processo 

visível para a comunidade. A documentação permite às cidades, às famílias e aos 

políticos conhecer o que está sendo feito, até mesmo como uma forma de devolução 

do investimento que foi realizado. Mas a documentação também é estética, porque 

une forma e conteúdo, oferece uma imagem da infância. Trazendo à evidência a 

capacidade das crianças, é igualmente política, pois mostra como as cidades devem 

incorporar os direitos da infância. Por todos esses motivos, o trabalho de 

documentação é consubstancial ao projeto reggiano desde pelo menos 1963. 

 

Observa-se que a formação em torno dos instrumentos metodológicos tiveram um 

caráter de intervenção sobre a prática pedagógica, no sentido de aperfeiçoá-la e melhorá-la. A 

formação possibilitou que as professoras pensassem sobre quais “observáveis” devem ter para 

conhecer os saberes das crianças e quais boas atividades podem ajudá-las nesse percurso 

ajudando-as, assim, a elaborar um planejamento que partisse do que as crianças já sabem e 

propondo o que deveriam aprender. Pode-se compreender que as indicações da equipe gestora 

partem do pressuposto de que as crianças, ao chegarem à escola, já trazem conhecimentos 

prévios do mundo em que vivem e que esses saberes constituem importante fonte de 

informação sobre a criança, suas relações, suas vivências, suas representações do mundo. 

Conhecer esse universo infantil possibilita às professoras a elaboração de um planejamento 

que valorize esse universo, valorize a cultura produzida pelo seu grupo de crianças, crianças 

reais, concretas, inseridas num contexto social e históricos únicos. Um planejamento que 
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valorize os saberes das crianças poderá contribuir para o processo de ensino e aprendizagem 

baseado na construção de aprendizagens significativas, compreendendo-as em oposição à 

aprendizagem mecânica, superficial.  

Pode-se também entender que a equipe da EMEB Lev Vygostsky, ao atribuir 

importância aos saberes das crianças, propondo reflexões ao grupo de professoras para que 

estas conheçam os saberes das crianças e assim organizem o planejamento partindo do que as 

crianças sabem para o que precisam aprender, mantém-se coerente aos conceitos de 

Vygotsky, os quais subsidiam o plano de formação dessa equipe em torno do conceito de 

atividade significativa. A aprendizagem tem lugar central nas teorias sobre o desenvolvimento 

humano formuladas por Vygotsky, pois o desenvolvimento é motivado pela aprendizagem. A 

compreensão sobre a relação aprendizagem/desenvolvimento tem implicações diretas sobre o 

conceito de criança, de infância, sobre o papel da escola e do professor. O processo de 

aprendizagem exige a atividade da criança que aprende. Conforme afirma  Leontiev (1988) “a 

atividade se configura quando o objeto a ser alcançado ao final do processo coincide com o 

motivo que estimula o sujeito a agir” (LEONTIEV, 1988 apud MELLO, 1999). Assim, uma 

boa atividade, aquela que possibilitará desenvolvimento, precisa ser significativa, atentando-

se para o que a criança já sabe e para o que precisa e pode aprender. Nesta perspectiva, a 

cultura, o papel do professor e a atividade precisam ser valorizadas (MELLO, 1999). 

Conclui-se que a ação formativa em torno dos instrumentos metodológicos 

possibilitou reflexões em torno das necessidades e especificidades da infância e ressaltou o 

papel do professor. 

 

e. Dimensão pedagógica: os projetos coletivos da EMEB Walter Benjamin 

sob o eixo estruturante reflexivo-participativo 

 

 Na EMEB Walter Benjamin desenvolveram-se os projetos coletivos denominados 

“UNI-DUNI-TÊ, quero brincar com você”, “Animalucos” e “Os jardins da nossa escola” 

foram abordados na formação continuada, nos HTPCs e nas reuniões pedagógicas e 

possibilitaram à equipe gestora a construção de ações formativas que se estruturaram por meio 

de situações da prática, de modo contextualizado. Os projetos coletivos possibilitaram 

reflexões sobre quais aprendizagens estavam implícitas nesses e as relações entre as 

atividades propostas nos projetos e os referenciais teóricos que tratavam daqueles conteúdos 

específicos. Possibilitaram ainda o conhecimento sobre o contexto escolar, sobre como os 

projetos eram realizados nos anos anteriores, quais concepções sustentavam esses projetos, 
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permitindo que a equipe gestora desvelasse essas concepções e propusesse reflexões de modo 

a manter ou revisar/reformular alguns conceitos.  

A análise dessa dimensão formativa revelou a primazia da equipe gestora em garantir 

a consulta, a participação e a tomada de decisão por parte das professoras sobre as questões 

envolvidas. Assim, o eixo estruturante da ação formativa foi definido como crítico-

participativo. 

Antes, porém, de analisar a ação formativa, seguem as principais características dos 

projetos desenvolvidos pela escola: 

“Projeto Uni-Duni-Tê – quero brincar com você”, trata-se de um projeto sobre 

brincadeiras tradicionais da infância em que as professoras pesquisam sobre as brincadeiras 

que as crianças e seus familiares conhecem e transformam essas brincadeiras em conteúdo de 

trabalho. 

“Projeto Ciranda Literária Caipira”: traduz-se em apresentar às famílias e aos alunos 

um repertório de causos e contos caipiras, utilizando recursos variados. 

“Projeto Animalucos”: Trata-se de um grupo formado pela comunidade escolar com 

o propósito de promover atividades culturais e lúdicas como teatro, contação de histórias, 

resgate de brincadeiras com apresentações para as crianças e participação nas festas e eventos 

promovidos com as famílias. O grupo não é fixo, podendo agregar participantes a cada 

montagem. 

“Projeto Jardins da nossa escola”: tem como característica o desenvolvimento de 

atividades de jardinagem com as crianças em áreas disponíveis no prédio escolar. Os 

conteúdos desse projeto baseiam-se, segundo o PPP, nas áreas de Ciências Naturais. 

Seguem-se, pois, a seleção de excertos das ações formativas acrescidos de análises  

sobre essas ações. 

Os projetos possibilitaram à equipe gestora o conhecimento sobre as práticas 

pedagógicas já instituídas, por meio da voz das professoras: 

 

A profª E. coloca que o projeto Uni-Duni-Tê faz parte da escola e é gostoso de se 

fazer, mas precisa de um trabalho mais elaborado. A profª G. coloca que tanto a 

ciranda literária quanto o Uni-Duni-Tê são projetos que foram validados pelo grupo 

e que vem sendo aprimorado ano a ano (síntese da RP, 13/04/13). 

 

Foi retomada a discussão sobre o Projeto jardins da Escola, sendo solicitado pelo 

trio gestor que as professoras presentes falassem um pouco sobre este projeto, como 

ele realmente aconteceu no ano anterior. A professora V., apoiada pelas profª
s
 M. J. 

e R., colocou que esse projeto foi idealizado por uma profª readaptada [...]. A 

proposta inicial era que cada sala teria uma espécie de flor a ser plantada juntamente 

com as crianças [...] Ocorreram algumas dificuldades como falta de terra e mudas 

[...] A profª V. retoma dizendo que no decorrer do projeto até os tipos de muda 
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foram trocados e não houve uma participação efetiva das crianças (síntese do HTPC 

de 24/04/2013). 

 

Possibilitaram a construção do trabalho de modo coletivo, tendo como base os 

projetos: 

 

[...] Após este momento, a diretora então nos dividiu em dois grupos: um para 

discutir nosso primeiro evento dos Animalucos (discussão acompanha) e o outro 

grupo reuniu-se para discutir as intersalas e o Uni-Duni-Tê, discussão acompanhada 

pela CP e pela PAD (síntese de 04/04; 2013). 

 

Dessa forma, coletivamente, fizemos o levantamento de brincadeiras cantadas, de 

rua e brinquedos tradicionais que deverá servir como repertório no desenvolvimento 

das atividades relacionadas ao Uni-Duni-Tê (síntese de 17/04/2013).  

  

Possibilitaram questionamento sobre as áreas de ensino e reflexão sobre bases 

teóricas que podem auxiliar na compreensão de conteúdo do projeto, numa perspectiva de 

enriquecimento do currículo da escola: 

 

A CP comentou que a área de Ciências acaba ficando defasada, talvez por falta de 

conhecimento e insegurança dos professores em trabalhar tais conteúdos que podem 

ser tratados de forma simples, como coisas elementares de observação da natureza. 

Então foi proposto que seja feito a retomada do projeto (Jardins da Escola) com três 

grupos de trabalho envolvendo o bosque, flores e plantas e o jardim sensorial 

(ervas). (...) Encerrado este tema, a diretora apresentou o material “Critérios para um 

atendimento em creche que respeite os direitos fundamentais das crianças”, 

questionando se víamos alguma semelhança com outro tipo de documento, que 

seriam os “Indicadores de qualidade”. Mostrou o item que tratava sobre a natureza e 

indicou que baixássemos tal material pela internet, considerando-o muito rico para 

nosso trabalho (síntese do HTPC de 08/05/2013). 

 

Pode-se observar que projeto Uni-Duni-Tê foi utilizado para contextualizar 

diferentes intencionalidades formativas: para o trabalho pedagógico nas diferentes linguagens, 

para o estudo das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, para a reflexão 

teórica e também como possibilidade de melhoria do currículo da escola: 

 

Pauta do HTPC de 31/07/13 

  

Objetivos: 

 

Estudar e analisar a vinculação do projeto Uni-Duni-Tê com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais- as brincadeiras e as interações- aos objetivos e conteúdos 

das áreas de conhecimento com vistas a um trabalho interdisciplinar. 

Analisar como os conteúdos da leitura, escrita e oralidade podem ser desenvolvidos 

no projeto Uni-Duni-Tê. 

 

Leitura compartilhada do texto “Tempo para viver o cotidiano” (Maria Carmen 

Silveira Barbosa- Revista Pátio, nº 32, jul/set 2012) discutindo: educação infantil 

como lugar de preservar a cultura da infância: o tempo de brincar e intencionalidade 
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pedagógica de promover aprendizagem e desenvolvimento através das brincadeiras 

(pauta do HTPC de 31/07/2013). 

 

Pode-se verificar que o processo formativo desenvolvido em torno dos projetos 

coletivos da escola foi intencionalmente sistematizado de modo a possibilitar uma atitude 

reflexiva por parte da professora, possibilitando que uma prática já instituída na escola, os 

projetos coletivos, fossem analisados sob os aspectos conceituais e procedimentais e, assim, 

não se tornassem atividades mecânicas, desprovidas de sentidos para professoras e crianças.  

Conhecer e valorizar os projetos já consolidados no cotidiano dessa escola 

permitiram às formadoras uma intervenção de base curricular, já que grande parte do trabalho 

pedagógico dessa escola constituiu-se em torno dos projetos coletivos e uma parte 

significativa das propostas pedagógicas das professoras relacionavam-se a esses projetos 

coletivos.  

Um dos princípios que rege a formação de professores é a “necessidade de integrar a 

formação em processos de mudança, inovação de desenvolvimento curricular”, afirma García 

(1999, p. 27), este princípio deve somar-se à necessidade de “ligar os processos de formação 

de professores com o desenvolvimento organizacional da escola” (ibid., p. 28), assim, 

justifica-se a potencialidade que há na escola como centro de formação. 

Abordar o currículo significa inseri-lo em uma gama variada de definições, em uma 

polissemia de conceitos, os quais possuem relações estreitas com as bases epistemológicas 

dos autores que o definem. Assim, optou-se aqui por uma definição que conceba o currículo 

articulado à prática, na perspectiva de Gimeno-Sacristán (2000). O autor apresenta algumas 

concepções que se consolidaram ao longo de um processo histórico sobre o currículo: como 

conjunto de conhecimentos ou matérias a serem superadas pelos alunos dentro de um ciclo-

nível educativo ou modalidade de ensino, que é a acepção mais clássica e desenvolvida; como 

programa de atividades planejadas; como resultados pretendidos de aprendizagem; como 

concretização de um plano reprodutor para a escola de determinada sociedade, contendo 

conhecimentos, valores e atitudes; como experiência recriada nos alunos por meio da qual 

podem desenvolver-se; entre outros (GIMENO-SACRISTÁN, 2000,  p. 14) 

Diante de definições históricas, mas que ainda dominam a realidade educacional, 

Gimeno-Sacristán (2000, p.15) adverte que assumir uma concepção/modelo de currículo 

pressupõe: 

 

[...] a concretização dos fins sociais e culturais, de socialização, que se atribui à 

educação escolarizada, ou de ajuda ao desenvolvimento, de estímulo e cenário do 

mesmo, o reflexo de um modelo educativo determinado, pelo que necessariamente 
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tem de ser um tema controvertido e ideológico de difícil concretização num modelo 

ou proposição simples. 

 

Assim, o autor define currículo como práxis, tendo por princípio que defini-lo 

significa descrever a concretização das funções da própria escola e a forma particular de 

enfocá-las num momento histórico e social determinados: 

 

O currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de um modelo 

coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias das crianças e dos 

jovens, que tampouco se esgota na parte explícita do projeto de socialização cultural 

nas escolas. É uma prática, expressão da função socializadora e cultural que 

determinada instituição tem, que reagrupa em torno dele uma série de subsistemas 

ou práticas diversas, entre as quais se encontra a prática pedagógica desenvolvida 

em instituições escolares que comumente chamamos ensino (ibid., p.15-16). 

 

Portanto, Gimeno-Sacristán (2000) compreende o currículo como sendo determinado 

pelo momento histórico e social, como expressão socializadora e cultural da instituição de 

ensino e que agrupa em torno de si diversas práticas, entre as quais as práticas pedagógicas 

das instituições, e foi na perspectiva de currículo como práxis que se compreendeu que as 

ações formativas desenvolvidas em torno dos projetos da escola inseriram-se numa 

intervenção de base curricular. 

A ação formativa em torno dos projetos possibilitou também que a equipe gestora 

abordasse os diferentes conteúdos que compõem a docência. Os conteúdos abordados durante 

a formação foram conteúdos pedagógicos, os quais abrangeram aspectos da didática e também 

conteúdos específicos da área de ensino, ou seja, o conhecimento sobre o conteúdo da área, 

como Ciências Naturais, Matemática, o desenho infantil e o brincar, como se pode verificar 

nos excertos selecionados: 

 

A diretora relatou que a justificativa deste projeto é a necessidade de oferecermos 

contatos planejados dos alunos com a Natureza e seus elementos vivos. É urgente 

realizarmos um trabalho que favoreça o desenvolvimento de atitudes de cuidado e 

valorização crescentes em relação a este pedaço de Natureza que é, de fato e de 

direito, dos alunos da EMEB Walter Benjamin. (...) Voltando à tarefa do grupo, 

convidou-nos a organizar pequenos grupos (segundo afinidades com assunto tratado) 

para o planejamento de ações simples e intencionais em torno dos espaços da escola 

que dispomos. Trechos do documento “Critérios para um atendimento em creches e 

pré-escolas que respeite os direitos fundamentais das crianças” (MEC, 2009, 2ª 

edição) serão o elemento teórico a embasar nossas discussões (síntese do HTPC de 

15/05/2013). 

 

Em seguida fomos para o pátio e fizemos a brincadeira da pipoca, utilizando o CD 

da “Palavra Cantada” e folhas de revistas. O grupo se dividiu em dois grupos, 

amassamos as folhas de revistas que foram as pipocas e devíamos jogar no campo 

adversário. No final, fizemos a contagem de qual grupo tinha menos e mais pipocas. 
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A CP pediu para pensarmos, além da contagem, quais conhecimentos matemáticos 

utilizamos nesta brincadeira, levando-nos a refletir o quanto a matemática está 

envolvida nas brincadeiras, no nosso cotidiano. 

Em seguida colocou um vídeo “O brincar e a matemática” (Káthia Stocco Smole, 

Maria Ignez Diniz e Patrícia Cândido), pedindo total concentração para registrarmos 

os comentários através de comanda que entregou a todas.  

O vídeo mostra que ao brincar, há o deslocamento corporal, leva o aluno a perceber 

seu corpo, sua força, se descubra para o conhecimento do espaço que vive. A 

brincadeira por si só engloba muitas questões matemática (síntese de 22/05/2013). 

 

A diretora deu início então ao momento de formação deste encontro, comparando a 

evolução do desenho infantil com a aquisição da escrita, pois nos dois casos as 

crianças passam por várias fases, cada uma no seu ritmo. A diretora solicitou aos 

participantes que fossem falando as fases do desenho infantil que lembravam e foi 

anotando no quadro branco.  Conversou-se sobre dois autores: Lowenfeld e 

Kellog que pesquisaram a evolução do desenho infantil. A CP trouxe informações 

sobre a autora Rosa Iavelberg do livro “Desenho Cultivado” que apresenta a 

evolução do desenho como resultado de um tripé: observar, fazer e refletir. Durante 

essa conversa os presentes iam falando, apresentando suas dúvidas e opiniões. 

Em seguida foram projetadas várias imagens de desenhos dos alunos da escola e 

todos foram comentando, vendo em que fases eles se encontravam. Depois as 

professoras foram divididas em pequenos grupos, onde deveriam analisar se a tarefa 

de desenhar uma brincadeira havia sido significativa para todas as faixas etárias, ver 

os desenhos dos alunos e ler o registro da atividade feita pela professora (síntese de 

28/08/2013). 

 

Os saberes necessários à docência foram foco da pesquisa de Reali e Mizukami 

(2002). As autoras afirmam que “Num primeiro momento, os professores necessitam 

compreender o conteúdo específico de modo que as experiências de ensino possam ser 

organizadas tendo em vista o estabelecimento, por parte dos alunos, de mapas cognitivos, 

tendo em perspectiva, a área estudada”. Para as autoras o conhecimento dos conteúdos 

específicos oferece a base para o conhecimento do conteúdo pedagógico, o qual “possibilita 

ao professor representar as ideias de modo a serem acessíveis aos seus alunos” (REALI e 

MIZUKAMI, 2002, p. 121). Verifica-se que a ação formativa proposta atentou-se para esta 

questão e procurou contribuir com as aprendizagens das professoras tanto no que se refere aos 

conteúdos específicos da área, como em saber quais são os conteúdos da Matemática na 

Educação Infantil ou ainda quais são as fases do desenvolvimento do grafismo pela criança, 

mas também se ateve aos conteúdos pedagógicos, abordando-o por meio de atividades lúdicas 

desenvolvidas com as professoras, como a brincadeira da pipoca ou ensinando como trabalhar 

Ciências por meio da observação da natureza. 

As ações formativas desenvolvidas em torno do projeto coletivo Uni-Duni-Tê 

ocorreram de modo mais constante e com aprofundamento dos conteúdos que perpassaram o 

projeto. O motivo para priorizar esse projeto está no fato de que a escola já vinha 

desenvolvendo esse projeto e finalizando-o com a participação das famílias no final do ano, 

conforme consta no caderno de síntese. Aparentemente, os motivos também se relacionam à 
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possiblidade que o projeto oferecia na construção de uma escola que respeita os direitos da 

criança, “o direito de vivenciar a sua infância e não deixá-la passar rapidamente sem as 

cantigas de roda, sem os jogos e brincadeiras, sem as histórias de fadas, príncipes e bruxas”,  

como consta no PPP (2013, p.15) elaborado pela equipe. 

As ações formativas em torno do brincar merecem, aqui, que se façam algumas 

considerações em torno dessa atividade tão específica da infância, embora algumas dessas 

considerações já tenham sido realizadas em item anterior.  

O brincar para as crianças constitui-se na atividade fundante do desenvolvimento 

infantil, principalmente na educação infantil. Essa atividade tão intensa na criança possibilita 

que ela compreenda o mundo que vive, atribuindo-lhe sentido e significado, apropriando-se 

da cultura e dos signos construídos socialmente. Porém, as essas possibilidades de 

aprendizagem não são resultados de processos espontâneos, como afirma Oliveira (2011, p. 

143), mas requerem alguns mediadores (internos e externos): 

 

Mediadores internos são, por exemplo, as memórias de situações, as percepções e 

sensações, as expectativas e necessidades das crianças, que vão se apresentando ao 

longo da experiência cotidiana. As análises feitas apontam que, além deles, um 

mediador externo à criança é o brinquedo e os artefatos (objetos, indumentárias, etc.) 

e, em especial, a presença de outras crianças, que lhes permite conversar, explorar o 

mundo e brincar com alguém, ou discutir ou brigar com um companheiro, confrontar 

diferentes pontos de vista e soluções para um problema, dentre outras (OLIVEIRA, 

2011, p.143). 

 

Assim, pode-se entender que a escola possibilitou à criança os “mediadores 

externos”, contribuindo para o  desenvolvimento infantil. 

O ser humano é um “Homo-Ludens”, definição de Johan Huizinga (2000) para quem 

a espécie humana deveria ser designada não somente como Homo Sapiens, pois o ser humano 

é um ser brincante. Porém, observa-se que, mesmo com importantes avanços teóricos sobre o 

desenvolvimento infantil e conquistas legais, as escolas de educação infantil ainda 

negligenciam o brincar, considerando-o “atividade menor”, em detrimento de concepções 

escolarizantes. 

As escolas de educação infantil, nos dias atuais, possuem um desafio ainda maior em 

torno do brincar: as crianças estão cada vez mais expostas ao consumo, a muitas horas de 

televisão, aos brinquedos eletrônicos, às músicas de teor erótico, e são vistas como 

“consumidores em potencial”. Essa concepção de infância, disseminada em todas as mídias, 

influencia as concepções que as professoras constroem, elaboram  e manifestam nas relações 

com as crianças, exigindo reflexões constantes sobre a infância no mundo contemporâneo. 
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f. A dimensão pedagógica: EMEB Lev Vygotsky e o conceito de Atividade 

sob o eixo estruturante intelectual-reflexivo 

  

O trabalho formativo sobre “Atividade, seu conceito, significado e boas práticas” foi 

desenvolvido somente nos horários de trabalho pedagógico coletivo (HTPC); nas reuniões 

pedagógicas, a equipe gestora desenvolveu a formação sobre o conteúdo dança e suas 

implicações pedagógicas na pré-escola, conforme decisão coletiva das professoras.  

Como já exposto, nesta escola, as pautas dos encontros formativos substituíram os 

registros escritos, ou as sínteses sobre a formação, devido à imprecisão dessas últimas. Os 

conteúdos formativos foram categorizados em dimensão pedagógica, assim, a análises que se 

seguem pertencem aos conteúdos da dimensão pedagógica. 

Seguem-se, assim, as análises das pautas e quando possível, das sínteses dos HTPCs. 

Definição do conceito de atividade em grupo e construção de boas propostas 

pedagógicas:  

 

Pauta de 21/02/2013: 

[...] 

Subgrupos por faixa etária: 

Qual a definição de “atividade” e quais aspectos precisam contemplar? 

 Façam um levantamento de boas propostas que possibilitem ao professor conhecer 

os saberes e interesses das crianças (tendo como parâmetro a leitura de 

necessidades). 

 

A síntese do HTPC apresenta a definição de um dos grupos sobre atividade e 

também algumas propostas de trabalho que permitem à professora “conhecer os saberes e 

interesses das crianças”: 

 

O que é atividade? 

É uma ação dirigida ou não que contemple o desenvolvimento integral da criança em 

todos os seus aspectos, tais como: a atenção e a memória, pensamento, controle de 

conduta, fala e imaginação. 

Boas propostas: 

Rodas de conversas, histórias, músicas, recontos de histórias; 

Brincadeiras simbólicas; 

Caixa surpresa; 

Interações; 

Resolução de conflitos (síntese de 21/02/2013). 

 

Na pauta de 28/02/13 verifica-se a retomada, pela equipe gestora, do conceito de 

atividade construído pelo grupo, a apresentação do conceito de atividade sob a ótica de outros 
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autores e ainda a análise de propostas de trabalho no sentido de identificar quais saberes 

podem ser observados em cada proposta: 

 

 Pauta do HTPC de 28/02/2013: 

 

 Definições do grupo: 

Contempla o desenvolvimento integral, promove o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores.  

ATIVIDADE: ATITUDE E VIDA, necessidade de planejar, executar e 

avaliar (por parte do professor). 

 Pressupõe significado para o aluno e desafios adequados. 

 Definição de Telma Weiz sobre uma boa situação de aprendizagem: 

 Possibilita a máxima circulação de informações; 

 Desafios adequados: “difícil, mas possível” 

 Os alunos têm problemas a resolver e decisões a tomar. 

 Respeita a natureza sociocultural do objeto de conhecimento. 

 Definição de Leontiev: 

Faz sentido para o sujeito quando há relação entre o motivo e o resultado 

previsto para a ação.  

A partir da socialização dos seminários, analisar uma das atividades, 

levantando os observáveis sobre os saberes dos alunos. 

 Atividades: 

 Inf. III 

 Brincadeira simbólica na sala da aula: oficina mecânica 

 Inf. IV 

A atividade “História com dedoche” posteriormente disponibilizar o recurso 

para brincadeira das crianças.  

 Inf. V  

 “Massinha caseira” Escrita da receita para levar para casa. 

 

Observa-se, nos excertos acima, uma proposta da equipe gestora em abordar o 

conceito de “atividade” de modo contextualizado, utilizando, nos processos formativos, 

situações reais da prática, possibilitando, assim que o conceito sobre “Atividade” fosse 

concebido de modo articulado às situações reais, em relação estreita com a prática 

pedagógica. Pode-se compreender que essa concepção de formação apresenta uma ruptura 

com modelos formativos nos quais a teoria é concebida de modo desarticulado da prática, 

entendendo que a prática resume-se à aplicação da teoria.  

Na perspectiva de que a prática é um campo de conhecimentos, observa-se a 

proposta formativa de análise de situações da prática, ou de tematizações da prática: 

Sequência de formação – Pauta do dia 12/09/13  

 

Apresentação de filmagem de brincadeiras simbólicas da turma da professora F; 

Divididas em grupo, as professoras farão uma análise dos vídeos “Brincadeira 

simbólica” da professora F, estabelecendo relações com o texto “Algumas 

implicações pedagógicas da Escola de Vygotsky para a educação infantil” (MELLO, 

1999). 
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Aqui, as ações formativas dessa escola, sustentadas numa perspectiva de construção 

e validação dos saberes implícitos na prática docente, constroem-se por meio de processo de 

reflexão sobre a prática, analisando-a e articulando-a com novas teorias, num movimento 

dialético de ir e vir. 

Ainda a estratégia formativa de tematização da prática e de boas perguntas. Aborda-

se aqui também a relação teoria x prática:  

 

Pauta de 17.10.13: 

Tematização do projeto “Animais Selvagens” Inf. III, profª
s
 A.P., V.C., A. P. e I. 

Discussões em grupo: 

Grupo 1: Em que medida as crianças conhecem e desejam o objetivo da 

ATIVIDADE? Como foi instaurada a necessidade da pesquisa? Como as próximas 

etapas podem favorecer a construção de sentido pelas crianças? 

Grupo 2: Em que medida a mediação do professor foi ajudando as crianças 

construírem motivos e sentidos para a pesquisa? Houve ampliação desses interesses, 

motivos e necessidades? Como as próximas etapas podem favorecer a construção de 

sentidos para as crianças? 

 Grupo 3: Como os conteúdos das áreas de conhecimento aparecem nas atividades 

para as crianças? Há articulação, necessidade e respeito às especificidades de cada 

área? Comentem. Como as próximas etapas podem favorecer a construção de 

sentidos para as crianças? 

 Grupo 4: Como o relato do trabalho vai revelando o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores? Como as próximas etapas podem favorecer a construção e 

sentidos para as crianças? 

 

A concepção de que a prática pedagógica é um campo de conhecimento possibilitou 

ações formativas por meio de um processo de reflexão sobre a prática, problematizando-a e 

valorizando-a como fonte de saberes.  Observa-se que a equipe utiliza uma metodologia que 

possibilita/ auxilia o professor no processo de reflexão sobre a prática.  

As principais estratégias formativas utilizadas pelas equipes gestoras vêm ao encontro 

às estratégias propostas por Alarcão (1996, p. 102-107: a análise de caso;  a tematização da 

prática; as perguntas pedagógicas; o trabalho com projetos. Essas estratégias formativas são 

definidas por Alarcão (1996, p. 100) como “um meio de formar professores reflexivos”.  

Essa perspectiva formativa apoia-se nas contribuições de Donald Schön (1983) as 

quais, na definição de Pimenta (2006, p. 19), constituem a “epistemologia da prática”, ou seja, 

“a valorização da prática profissional como momento de construção de conhecimento, através 

da reflexão, análise e problematização desta, e o reconhecimento tácito, presente nas soluções 

que os profissionais encontram em ato”.  

A epistemologia da prática defendida por Schön (1983), explica Pimenta (2006, 

p.19), parte do princípio de que a prática é, em si mesma, carregada de conhecimentos, esse 

conhecimento na ação “é o conhecimento tácito, implícito, interiorizado, que está na ação e 

que, portanto, não a precede. É mobilizado pelos profissionais no seu dia-a-dia, configurando 
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um hábito”. Porém, no dia-a-dia surgem novas e desafiadoras situações, as quais obrigam os 

professores a repensar suas ações práticas, pensarem sobre elas, refletirem sobre a prática: 

“Frente a situações novas que extrapolam a rotina, os profissionais criam, constroem novas 

soluções, novos caminhos, o que se dá por um processo de reflexão na ação” (PIMENTA, 

2006, p. 20). Esse movimento de reflexão na ação possibilita a construção de novos 

repertórios de conhecimento para que o professor consiga agir em situações similares, 

configurando assim um novo conhecimento prático. Contudo, esses conhecimentos não são 

suficientes diante de novas situações, novos problemas que surgem, exigindo então “uma 

análise, uma contextualização, possíveis explicações, uma compreensão de suas origens, uma 

problematização, um diálogo com outras perspectivas, uma apropriação de teorias sobre o 

problema, uma investigação, enfim” (PIMENTA, 2006, p. 20). A esse movimento, afirma 

Pimenta, Schön denominou de reflexão sobre a reflexão na ação. 

A reflexão sobre a reflexão na ação implica, como afirma Pimenta, estabelecer 

diálogos com fontes teóricas, sempre que necessário, objetivando compreender, sob diversas 

abordagens, o problema que se apresentou. Pode-se observar esse movimento da equipe 

gestora, possibilitando a reflexão sobre a prática e a reflexão sobre a reflexão sobre a prática, 

amparadas por um referencial teórico. 

A formação em 17/05/13 apresenta reflexões sobre o conceito de Atividade com 

bases no Empirismo (Positivismo) e na Teoria Histórico Cultural, seguida de “tematização da 

prática”, gravada em vídeo, e suas relações com a teoria: 

 

Pauta de 17/05/2013: 

Retomada da validação do grupo anterior, acerca dos conceitos de ATIVIDADE e 

suas implicações pedagógicas: 

Classificação dos conceitos em duas diferentes perspectivas: 

EMPÍRICA/HISTÓRICO CULTURAL. 

A partir da apresentação do vídeo sobre o projeto “Fundo do Mar”, desenvolvido em 

2012 pelas professoras D. e E. tendo como foco de observação “Atividade 

significativa”. 

Debate sobre as seguintes questões: 

1. O que é uma atividade significativa? Como motivar os alunos? Desde a 

apresentação da proposta até os detalhes do desenvolvimento? 

2. Conteúdo curricular X conteúdo significativo. 

3. De onde surgem os interesses? É só uma questão de interesse? Quando os 

conteúdos partem do professor? 

 

Aprofundamento teórico sobre a Teoria Histórico Cultural e suas implicações 

pedagógicas: 

Pauta do HTPC de 06/06/2013: 
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Leitura do texto “Algumas implicações pedagógicas da Escola de Vygotsky para a 

educação infantil” de Suely Amaral Melo.
58

  

 

Ainda em relação ao aprofundamento teórico, a equipe gestora promoveu estudos e 

reflexões sobre a Teoria Histórico Cultural, por meio de trechos de “A origem da Família, da 

Propriedade Privada e do Estado”, de Friedrich Engels.  

As professoras, após leitura do texto, deveriam, em grupos, construir uma síntese 

sobre as ideias principais do texto, articulando-as com “A importância do trabalho com 

diferentes linguagens para o desenvolvimento integral do ser humano”, seguem alguns 

excertos das produções: 

 

[...] 

Dentro desta perspectiva dialética Vygotsky e vários outros autores, estudiosos que 

apresentam a mesma linha de pensamento, apostam que a criança, na fase da 

Educação infantil, está na fase onde quanto maior o número de interações com as 

diferentes linguagens culturais e sociais, ela terá condições de se constitui num ser 

humano integral: capaz de conhecer as diversas linguagens, compreender as 

diferenças, as múltiplas culturas e respeitá-las. 

[...] 

A criança por sua vez, aprende a se relacionar com o mundo, nas suas diferentes 

linguagens, através do Brincar. O “Brincar” constitui-se na forma, por excelência, de 

a criança da fase da Educação Infantil interagir com o outro, reinventar e recriar o 

mundo, nas suas múltiplas diversidades. 

[...] 

 

Na síntese do HTPC do dia 17/10/13 as professoras realizaram a reescrita de trechos 

do PPP baseando-se nos referencias teóricos estudados durante aquele ano. Aqui, destacaram-

se somente os aspectos das interações sociais: 

 

[...] 

Interações sociais: As interações sociais favorecem o desenvolvimento da 

autoestima, do ouvir o outro, aprender com o mais experiente, da linguagem de 

forma geral. Segundo Vygotsky, “o indivíduo aprende graças a oportunidade que 

tem de estabelecer relações interpessoais. É através dessas interações, especialmente 

naquelas que tem o adulto como mediador da sua relação com o meio, que a criança 

poderá se apropriar dos padrões culturais dominantes”. 

 

O processo reflexivo aqui não está sendo analisado na perspectiva da ação realizada 

pela professora sobre sua prática individualmente, pois esse não foi o objeto da presente 

pesquisa. O processo reflexivo aqui analisado ocorre por meio de um processo formativo, 

                                                           

58 texto originalmente publicado na Revista Pro-posições – Faculdade de Educação-Unicamp, Campinas, V. 10, 

nº 1 mar. 99. 
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desenvolvido pela equipe gestora de modo intencional que, diante da análise da pesquisadora, 

demonstra pretender conduzir a uma ação reflexiva.  

Essa ação formativa baseada no potencial reflexivo da professora apoiou-se em 

situações reais da prática pedagógica, ocorreu por meio de análises de projetos sobre o fundo 

do mar, de filmagem de brincadeiras simbólicas, de análise do projeto sobre animais 

selvagens e outros. Alarcão (1996), analisando a teoria de Donald Schön (1983), formulou 

aspectos importantes sobre a figura do formador diante da epistemologia da prática. Para a 

autora, o papel do formador “não consiste tanto em ensinar como em facilitar a aprendizagem, 

em ajudar a aprender”, e ainda acrescenta: “A atividade do formador articula o dizer com o 

escutar, a demonstração com a imitação e tem sempre subjacente a atitude de questionamento 

como via para a decisão” (ALARCÃO, 1996, p. 10-11).  

Assim, observou-se que as propostas formativas desenvolvidas nessa escola 

privilegiaram a reflexividade sobre a prática, num processo de articulação entre os saberes 

que as professoras já haviam construído em sua trajetória profissional e pessoal. A construção 

de conceitos partiu e privilegiou os saberes que as professoras já possuíam sobre o assunto; 

agregou os saberes experienciais, valorizando e problematizando situações práticas; mas 

também privilegiou o diálogo com fontes teóricas que pudessem alargar o significado da 

prática, contribuindo para uma visão mais ampla sobre o conceito de atividade significativa na 

perspectiva de Vygotsky. Desta forma, o eixo estruturante da formação foi classificado como 

intelectual-reflexivo, na medida em que a professora foi colocada diante de situações que lhe 

possibilitaram analisar, refletir, reconsiderar, rever e reestruturar a prática, numa intensa 

atividade intelectual. Porém, uma atividade intelectual amparada pela dimensão coletiva, por 

meio de processos em que o grupo de professoras construiu significados e sentidos 

partilhados. 

 

g. Dimensão pedagógica: EMEB Lev Vygotsky e a linguagem corporal da 

dança 

 

A formação sobre essa linguagem ocorreu nas reuniões pedagógicas e a definição da 

dança como um conteúdo formativo necessário ao grupo de professoras encontra-se no item 

“caracterização do grupo de professoras”, junto com outras necessidades formativas: “bem 

como linguagens expressivas relativas à dança e expressão corporal, que apareciam muito 

pouco na rotina escolar” (PPP da EMEB Lev Vygotsky 2013, p.46 e 47).  
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A definição dessa linguagem como conteúdo formativo ocorreu por meio de uma 

consulta, como já explicitado em item anterior.  

Segue, então, a análise dessa ação formativa desenvolvida nas reuniões pedagógicas. 

A formação por meio da experimentação, do fazer, como se vê: 

  

Pauta de 17/05/13: 

Dinâmica: aula de “Zumba”  

Roda de conversa: qual o motivo de tanto sucesso da zumba?  

Vídeos de dança: West side story; The fear; casa de reboco. 

 

Ainda em 17/05/13, o estudo de aportes teórico sobre a linguagem da dança:  

 

Para vários autores, a dança nasceu com o homem, com sua necessidade de 

compreender o mundo e integrar-se a ele – portanto, faz parte de sua natureza. Dela 

surgiram outras formas de expressão artística, como a música, a poesia e o teatro. 

A dança pode ser definida como a linguagem do movimento do corpo. É a 

comunicação na sua forma mais criativa. É a expressão de afeto, liberação de 

tensões e força organizadora ao mesmo tempo. Exige atenção, adaptação e 

integração. Estimula a percepção do próprio corpo, favorece a percepção do outro, 

dá referência ao espaço e tempo. Um fazer, portanto, não no sentido usual do 

objetivado, mas sim, pleno de sentido e destacado do quotidiano, no sentido do 

festivo e com isso, direcionado para o próprio ser (Wosien, 2000, p.65 In Proposta 

Curricular de São Bernardo) (Pauta de 17/05/13). 

 

Oficina de dança, novas vivências sobre o movimento e articulação entre teoria e 

prática: 

 

Aula de dança com o professor Sley. 

Discussão sobre a importância do trabalho com diferentes linguagens. 

Apresentação de trabalho das professoras da EJA “Novas tecnologias e mídias da 

informação e sua influência na Música, Dança e nos ritmos musicais”. 

Observáveis sobre o projeto: Que relação podemos estabelecer entre o trabalho 

apresentado e o trabalho com a linguagem corporal na educação infantil? 

Leitura compartilhada da Proposta Curricular de São Bernardo Vol. II, Caderno 2 

“Danças e Rodas cantadas” 

Planejamento do trabalho voltado para a linguagem corporal (Pauta de 22/07/2013). 

 

A ação formativa em torno do eixo dança, por ter sido desenvolvida nas reuniões 

pedagógicas, ocorreu em poucos encontros formativos. As ações desenvolveram-se de modo a 

possibilitar que as professoras vivenciassem a dança como uma linguagem do corpo e 

refletissem sobre algumas bases teóricas que subsidiam esse conteúdo na rede de São 

Bernardo utilizando a Proposta Curricular, e também possibilitaram um tempo para que as 

professoras pudessem colocar em prática, por meio do planejamento, as reflexões que haviam 

sido realizadas. 
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Ao incorporar a linguagem corporal, a expressividade infantil e o movimento como 

conteúdo formativo, focando na dança, a equipe escolar parece sinalizar para uma concepção 

de infância na qual o movimento é concebido como importante fator do desenvolvimento 

infantil. “A dança é talvez, a forma de expressão mais antiga da humanidade. Como 

instrumento ela necessita apenas do corpo. Com ele, desloca-se no espaço, seguindo num 

ritmo próprio, espontâneo, ou criado por um grupo” (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2007, 

p.133). 

A dança como elemento da linguagem corporal pode, na educação infantil, assumir 

um caráter lúdico, manifesto nas brincadeiras e cantigas de roda, e ainda por meio da livre 

expressão do corpo. A dança pode desencadear reflexões sobre a necessidade da livre 

expressão corporal da criança nos espaços e tempos escolares.  

O movimento da criança, ou a falta dele em espaços institucionalizados de educação 

infantil, despertou e ainda desperta o interesse de muitos pesquisadores e como objeto de 

pesquisa, há produções significativas sobre a questão, porém a prática escolar tem avançado 

pouco sobre esta questão. A contenção do corpo da criança ainda continua sendo a 

preocupação principal de professoras e de escolas como um todo. Kramer (2001), em análise 

sobre as políticas e práticas pedagógicas nas escolas de educação infantil no Rio de Janeiro, 

revela o caráter de conteúdo da educação infantil, mesmo em creches. A autora encontrou a 

ênfase na alfabetização e o descuido pela expressividade infantil e pelo movimento como 

potencializador do desenvolvimento e da afetividade: 

 

As observações evidenciaram a ênfase instrucional da creche no ensino fundamental, 

com trabalhinhos, crianças desde bebê vistas como alunas; um processo de 

letramento reduzido à aprendizagem de letras, a despeito dos acervos com livros 

numerosos de qualidade literária que são distribuídos às escolas; pouco espaço para 

a brincadeira em alguns contextos, muito espaço e pouco tempo em outros. 

A contrição ao corpo das crianças, os preconceitos étnicos, religiosos e contra a 

criança (negada sua alteridade) não foram exceções nas observações (KRAMER, 

2011, p. 394). 

 

As observações de Kramer (2011) se aplicam a muitas escolas de educação infantil 

no país. Pesquisa de Campos et al. (2006) sobre a qualidade da educação infantil no país 

aponta para um descompasso entre as orientações legais, os discursos das equipes de 

supervisão e os planejamentos dos professores, quando esses existem, denunciando que o 

modelo escolarizante reina nas instituições infantis: 

 

Vários estudos apontam para o descompasso entre as concepções defendidas pelos 

documentos oficiais de orientação curricular, o discurso das equipes de supervisão, o 

planejamento das unidades, quando existente, e as práticas observadas no cotidiano. 
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Essa situação parece mais agravada nas creches, mas também é preocupante nas pré-

escolas, onde continua a predominar um modelo escolarizante restrito (CAMPOS et 

al., 2006,  p. 119-120). 

 

A ação formativa da equipe gestora da escola pesquisada pode provocar o olhar da 

professora para a questão do movimento, rompendo com rotinas rígidas e com a contenção 

dos corpos das crianças. Camões et al. (2011, p. 260) também concordam com há uma 

excessiva rigidez nas rotinas das escolas de educação infantil: 

 

Na educação infantil, vemos com frequência rotinas engessadas marcadas por ações, 

músicas, gestos e falas sempre iguais. Não raro, ainda, essas rotinas são 

excessivamente sistematizadas encarregam velados instrumentos de controle dos 

corpos e das expressões afetivas das crianças, mantendo o cotidiano numa aparente 

ordem- à custa de uma contenção, muitas vezes, penosa do corpo da criança. 

 

A análise da ação formativa, por meio das pautas, demonstra que há interesse em 

produzir mudanças no cotidiano escolar, mudanças na forma de entender o movimento na 

rotina da instituição, em possibilitar avanços nos conhecimentos das professoras, 

contribuindo, assim, como já afirmou Oliveira-Formosinho (2002) para o desenvolvimento 

profissional da docência.  

 

h. Dimensão pedagógica: EMEB Lev Vygotsky - troca de experiências 

 

As trocas de experiências iniciaram-se em 15/08/2013 e, segundo consta nas sínteses 

dos momentos formativos, consistiram em uma solicitação do grupo de professoras. Entende-

se que o grupo de professoras, ao propor tal arranjo formativo, encontrou espaço ou abertura 

no grupo de gestão para fazê-lo, mostrando que há uma relação democrática de escuta e 

respeito às propostas das professoras. 

Observa-se que a iniciativa do grupo de professoras da EMEB Lev Vygotsky 

converge com que Fullan e Hargreaves (2000, p. 71) chamam de “culturas de colaboração” 

ou “culturas de cooperação” em que os profissionais “estão também abertamente 

comprometidas com o aperfeiçoamento contínuo e com a descoberta de maneiras de melhorar 

a prática, dentro ou fora da escola”.  

Pode-se também entender que há aqui uma busca pelo enriquecimento do repertório 

de atividades, ou seja, uma tentativa da professora em construir um repertório de boas 

propostas que possam subsidiar suas práticas pedagógicas. As trocas de experiências podem 

consistir em momentos privilegiados para conhecer ou reconhecer quais os critérios a 
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professora utiliza para analisar determinada proposta e julgá-la boa (ou má) para ser 

socializada com os pares.  Esta proposta das professores pode, ainda, contribuir para um 

processo formativo que se aproxime ainda mais, do fazer do professor, de sua prática;  porém, 

sob o olhar da professora. 

As trocas de experiência são propostas de trabalhos desenvolvidas pelas professoras 

e apresentados individualmente ou em grupo, em cada horário de trabalho pedagógico 

coletivo: 

 

Pauta do dia 15/08/2013: 

(...) 

Espaço troca de experiência: barquinho de papel da professora Juliana. 

(...) Prosseguindo, a professora Ângela no espaço “Troca de Experiência” 

compartilhou com as colegas o seu projeto “Caderno Literário” que  consiste num 

registro de leituras realizada pelas crianças, em casa, com seus familiares. (Síntese 

de 29/08/2013). 

 

No “espaço troca de experiências”, no entanto, não houve, de acordo com as sínteses 

realizadas pelas professoras, reflexões sobre tais propostas.  Ocorreu, em algumas vezes, 

apenas um comentário da coordenadora pedagógica: 

 

Depois para a troca de experiência, a mesma professora relatou a experiência que 

está tendo em sua sala com o projeto “Arca de Noé”. Depois a coordenadora 

reforçou alguns pontos positivos do projeto. (Síntese de 05/09/2013). 

 

Na troca de experiência, a professora apresentou o caderno de bordo do aluno Paulo 

para registro dos momentos significativos do mesmo. A coordenadora ressaltou a 

importância deste caderno para a família saber como estão sendo os momentos do 

Paulo na escola e para ele próprio.  (Síntese de 10/10/2013). 

 

 

Pode-se ainda entender que a iniciativa das professoras, concretizadas em uma 

proposta de trocas de experiências, representa a possibilidade de um modelo formativo que  

garanta maior protagonismo às professoras. 

  

i. Dimensão organizacional: a escola como organização aprendente 

 

Esta dimensão possui como especificidade as reflexões em torno das condições 

institucionais das escolas como local de trabalho. A escola como local de trabalho, local de 

interações e de aprendizagens precisa constituir-se sob a perspectiva de um projeto político 

pedagógico que assegure seus princípios, intencionalidade e seus fins, propósitos e objetivos, 

dando-lhe sustentação teórica, conceitual e também procedimental. Porém, a existência de um 
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projeto, por si só, não assegura à instituição as mudanças sobre algumas práticas 

institucionalizadas que, por vezes, são prejudiciais às equipes escolares e às crianças. 

A análise dos registros possibilitou verificar que questões que envolveram o 

cotidiano das escolas e que podiam intervir na melhoria da instituição de modo mais amplo 

foram focalizadas nos momentos de HTPC e RP com reflexões e proposituras, tendo como 

protagonistas, na tomada de decisão, as professoras.  

As questões que surgiram no cotidiano das escolas foram variadas, como o 

acolhimento às crianças, as reuniões com pais, a organização dos espaços escolares, o 

planejamento para as festas e eventos com as famílias, os passeios, a reforma da escola, as 

atividades de integração entre as crianças, como as intersalas e outras.  

Algumas dessas questões foram abordadas pela equipe gestora de modo a possibilitar 

reflexões e revisões de concepções e práticas, outras foram abordadas no sentido de organizar 

o funcionamento, no dia-a-dia, daquela questão.  

Seguem-se, então, alguns exemplos das ações formativas e uma análise sobre a 

dimensão da escola como uma organização que aprende. 

 

 Na EMEB Walter Benjamin encontram-se: 

 
O acolhimento às crianças e famílias no início do ano: 

[...] 

Neste período de adaptação, após nova troca de experiência, ficou combinado que 

durante a reunião com pais, os pais serão convidados a participar de uma entrevista 

sobre seus filhos [...] 

(Síntese de 06/02/13). 

 

O horário de saída das crianças, os atrasos e a relação com as famílias: 

 
[...] 

Na sequência a diretora falou sobre a saída das crianças e que não podemos nos 

apoiar só na memória e nos orientou para fazermos uma lista com o nome de quem 

as pega na escola. 

[...] 

Ficou decido também que as crianças fiquem aguardando seus responsáveis com a 

agenda na mão, caso seja necessário fazer uma ligação para seus responsáveis, pois 

o atraso será devidamente anotado no caderno da secretaria. Ficou acordado também 

que não devemos ser ásperos com os pais, pois o atraso pode acontecer com 

qualquer pessoa. 

 

 A organização, funcionamento e melhorias dos espaços escolares: 

 

A diretora iniciou o HTPC convidando todas as professoras a acompanharem a PAD 

até a sala de brinquedos a fim de que esta pudesse esclarecer como ficou a 

organização final no local, bem como pudéssemos, coletivamente, estabelecer os 
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combinados comuns em relação à utilização e organização daquele espaço. Durante 

nossa conversa naquele local, decidimos que [...] (síntese de 17/04/13).  

 

 A reforma da escola na perspectiva das professoras: 

 
No que diz respeito aos banheiros que ficam nas salas 2 e 3, a diretora consultou 

sobre a melhor utilização: chuveiros ou vasos. O grupo se posicionou a favor de 

mais vasos (síntese de 20/03/2013, grifo meu). 

  

A intencionalidade pedagógica no uso dos espaços escolares: 

 
Falamos sobre a casinha e que alguns componentes precisam de reparos, sendo 

assim o professor que planejar levar a turma para a casinha também deverá levar os 

brinquedos que pode usar (...). A diretora falou que a definição do uso da casinha 

deve ser uma tarefa coletiva e que devemos sempre adiantar para as crianças as 

ações que teremos (...) (Síntese de 27/02/2013). 

 

O cuidado com a interação criança x criança por meio de atividades de integração: 

  
O tema abordado a seguir, foi o planejamento das atividades intersalas [...]. 

Foi projetado no telão e pudemos acompanhar a leitura para ajustes e alterações 

necessárias. O local da oficina da Roda Cantada foi alterado para a biblioteca. O 

convite para a entrada na oficina será uma plaquinha colorida da mesma cor que o 

cartaz [...] Ficou combinado que no dia anterior das oficinas, as professoras irão 

conversar com as crianças sobre as oficinas, as opções, as escolhas e sobre o 

movimento de sair da sala para se dirigir às outras salas (síntese de 24/04/14). 

 

 Na EMEB L. S. Vygotsky encontram-se: 

 

Pauta da reunião com conteúdos da rotina com definições e encaminhamentos 

coletivos:  

 

Definição do período de adaptação 

Nutrição: vídeo “Essa tal escolha” 

Breve relato e avaliação do período de adaptação do ano anterior 

Definição e encaminhamentos. 

Organização dos crachás de identificação, cartões de saída, cartazes de identificação 

das salas, leitura dos relatórios individuais (Pauta da reunião pedagógica de 

04/02/2013). 

 

Cuidando dos combinados coletivos da escola e da reunião com pais: 

 

Dinâmica “O nó” 

Nutrição: vídeo “O macaco” 

Discussão sobre Combinados Coletivos da Escola 

Leitura compartilhada de trecho do PPP da unidade escolar acerca das reuniões com 

pais. (pauta do HTPC de 06/02/14) 

 

Planejando os espaços escolares para o acolhimento às crianças: 
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Organização do espaço para recepção às crianças; pensar em aconchego, acesso, 

identidade e aprendizagem. Deixar a cara com o jeito das crianças (síntese de 

07/02/13) 

 

Planejando os espaços para possibilitar as interações: 

 
A CP abriu espaço para discutirmos definições para os próximos eventos; intersalas 

que acontecerá em abril, maio e junho. Dentro do tema escolhido pelo grupo 

(brincadeira simbólica) as professoras organizarão as salas (síntese de 07/03/14). 

 

Nos excertos acima, observa-se que muitas das ações agrupadas na dimensão 

classificada como organizacional possuíram um caráter mais organizativo, normativo do que 

formativo. Pode-se entender que esse caráter deve-se a repetição de certas atividades nas 

escolas, a uma rotinização e também às construções que já se fizeram, em níveis conceituais e 

procedimentais, sobre algumas dessas atividades e que já estão consolidadas no PPP. A 

proposta de uma leitura compartilhada do PPP sobre as reuniões com pais, verificada nos 

excertos, é um exemplo de que as escolas consolidam seus avanços e retomam-nos no sentido 

de manter um projeto, afirmando-o coletivamente. 

As abordagens da equipe gestora foram marcadas por postura democrática: 

estabeleceram-se combinados coletivos, promoveu-se a troca de experiência antes de 

decidirem sobre determinada questão, proporcionaram-se atividades coletivas e planejamentos 

coletivos. A busca coletiva de respostas às questões do dia-a-dia por meio da participação das 

professoras em processos decisórios contribui para que as professoras aprendam sobre 

aspectos da docência, possibilitando o desenvolvimento profissional. Essa abordagem 

formativa é uma das características da formação centrada na escola, como explicam Oliveira-

Formosinho e Formosinho (2002, p. 6 ):  

 

Sendo o desenvolvimento profissional um processo que decorre nos contextos de 

trabalho, tem sido evidenciada a necessidade de o promover inserido no 

desenvolvimento organizacional desses contextos. Assim, o problema da 

participação dos professores – de cada professor e do grupo todo – é parte integrante 

desse processo de desenvolvimento contextual- individual e organizacional. 

 

 

Muitas dessas abordagens formativas giraram em torno do planejamento e 

desenvolvimento de atividades consideradas como “rotina” da pré-escola, pois são algumas 

atividades que se consolidaram no tempo e no espaço, são atividades rotineiras que se 

repetem, podendo até banalizarem-se ou tornarem-se de menor valor. Algumas dessas 

atividades da rotina possuem uma relação mais estreita entre o binômio cuidar e educar. A 

formação continuada, ao possibilitar reflexões sobre esses aspectos do desenvolvimento 
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infantil pode contribuir para as professoras atribuírem sentido e novos significados a essas 

atividades, rompendo com práticas mecânicas, nas quais as crianças não são vistas nas suas 

integralidades.  

O acolhimento às crianças no início de cada ano letivo, o ritual de entrada/saída, o 

horário da alimentação, os momentos da higiene pessoal, o horário do parque, da casinha, 

além de outras atividades que são específicas de cada escola, constituíram algumas dessas 

atividades consideradas “de rotina”. A ritualização dessas ações, pode, muitas vezes, 

contribuir para a mecanização e para a construção de um cotidiano escolar marcado pela 

homogeneidade e pela indiferença à individualidade e alteridade da criança. 

O cuidar e o educar constituem-se em características do trabalho docente na 

educação infantil, abordá-los e evidenciá-los como campo de reflexão pode contribuir para a 

construção identitária do professor de educação infantil. Oliveira-Formosinho (2002) chama a 

atenção para a constituição da profissionalidade docente da professora de educação infantil, 

tendo como base o conhecimento sobre as características do desenvolvimento infantil. Para a 

autora, “o conceito de profissionalidade docente diz respeito à ação profissional integrada que 

a pessoa da educadora desenvolve junto às crianças e famílias com base nos seus 

conhecimentos, competências e sentimentos, assumindo a dimensão moral da profissão” 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002, p. 43).  

Há uma singularidade que caracteriza a profissionalidade docente da professora de 

educação infantil e que se relaciona com as características do desenvolvimento infantil. Uma 

dessas características do desenvolvimento infantil que se sobressaem é “a globalidade da 

educação da criança pequena”, o que significa que a criança precisa ser compreendida no seu 

todo biológico, social e psicológico, pois “o aluno da educação infantil não é setoriável” 

(ibid., p. 44).  

A autora firma ainda que “Essa globalidade é constantemente invocada pelos 

formadores, administradores e especialistas para requerer das educadoras um alargamento de 

responsabilidade pelo funcionamento da criança” (ibid., p.45). A vulnerabilidade a criança 

pequena também é uma característica que a autora considera como marcante e que deve 

figurar no processo de constituição da profissionalidade do docente da educação infantil e 

defende que essas características determinam a constituição de um código deontológico da 

profissão: 

 
Essa característica tem implicações para as características desejáveis das educadoras 

de crianças pequenas, tornando-se objeto de consideração dos códigos deontológicos 

das associações profissionais (apud FEENEY OU KIPNIS, 1990). De fato, o 
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educador de criança pequena necessita de um saber fazer que, por um lado, 

reconheça essa “vulnerabilidade” social das crianças e por outro, reconheça as suas 

competências sociopsicológicas que se manifestam desde a mais tenra idade, por 

exemplo, nas suas formas precoces de comunicação (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 

2002, p. 45). 

 

Outro autor que também contribui para compreender a rotina na constituição dos 

saberes sobre a docência é Tardif (2012, p. 215) que, ao pesquisar sobre os saberes dos 

professores, argumenta que “As rotinas, que são fenômenos fundamentais no ensino, 

permitem dar uma boa ideia daquilo que chamamos de consciência prática”. Para o autor, a 

rotinização do ensino demonstra a forte dimensão sociotemporal do ensino, pois se tornam 

parte integrante da atividade profissional, constituindo, deste modo, “maneiras de ser” do 

professor, seu “estilo”, sua “personalidade profissional”. (ibid., p. 215).  

As escolas pesquisadas incluíram na formação questões do cotidiano escolar de um 

modo mais amplo, além de conteúdos específicos da educação infantil, demonstrando, assim, 

um olhar cuidadoso e atento às especificidades da criança e tentando possibilitar uma atitude 

de respeito da professora frente às necessidades da criança. Assim, melhorando o contexto 

educacional, podem melhorar as condições de trabalho das professoras e o próprio trabalho 

desenvolvido pelas professoras, ou seja, melhorar as práticas. 

 

j. Avaliação dos planos de formação  

 

 A equipe gestora da Na EMEB Walter Benjamin organizou a avaliação do plano de 

formação por meio de um questionário com nove perguntas que abrangeram a discussão sobre 

a rotina escolar, a organização coletiva dos espaços escolares, o uso dos instrumentos 

metodológicos e a formação sobre os projetos coletivos. O questionário foi respondido 

individualmente, porém, as respostas ou a síntese sobre essas respostas não constam nos 

registros da formação.  

Antes de responder ao questionário, a equipe gestora propôs às professoras um relato 

sobre uma atividade que julgaram significativa em torno do projeto Uni-Duni-Tê: 

 

A professora A contou que vivenciar a brincadeira de pular-corda, registrar esse 

momento e realizar apreciações e retomar a apreciação a fez ter um olhar mais 

elaborado para os registros das crianças que anteriormente não ocorria. 

A professora B contou que um momento bem marcante foi quando sua turma do 

infantil III questionou a turma da I., que é do infantil II, sobre as brincadeiras e estes 

respondiam com segurança e foi uma troca de experiência não só para as crianças 

mas para as professoras também (síntese de 27/11/2013). 
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 A avaliação do plano de formação desenvolvido pela equipe gestora da EMEB L. S. 

Vygotsky foi realizada por meio de uma “reflexão individual” a partir de três questões 

propostas: 

 

1. Pensando nas questões discutidas ao longo da sequência de formação, quais foram 

os pontos mais significativos para você? 

2. Estabelecendo relações com sua prática, quais os aspectos que ainda precisam ser 

revisados? 

3. Pensando nas estratégias e coordenação dos momentos formativos que fizeram 

parte da Sequência de Formação, quais foram as propostas que mais contribuíram 

para suas reflexões? Dê sugestões para melhorarmos em 2014  

 

 A equipe gestora sistematizou as respostas e organizou um retorno dessa 

sistematização às professoras. 

 

Sobre os conteúdos abordados no HTPC e reunião pedagógica: 

Todas citaram que o HTPC é um momento importante, mas o HTP é o momento 

onde elas recebem maior atenção e onde conseguem tirar dúvidas e obter sugestões. 

Em relação à formação e a prática pedagógica: 

Algumas acharam que as contribuições foram úteis para sua prática, outras acharam 

que não conseguiram avanços com alguns alunos, por falta de tempo de preparação 

de atividades significativas para eles. 

Todas sugerem que em 2014 continue as tematizações e apresentações de práticas 

pedagógicas. 

 

A avaliação é a etapa final do plano de formação e está indicada no roteiro de 

elaboração do PPP formulado pela SME. 

Na visão de Oliveira-Formosinho (2002), a avaliação constitui-se de importante 

etapa no processo de planificação da formação centrada na escola: 

 

[...] o qual se iniciou com os levantamentos de necessidades, prosseguiu com o 

desenvolvimento da formação e no final do tempo alocado ao projeto é essencial a 

avaliação dos resultados obtidos, em termos da resolução dos problemas 

identificados , da satisfação das necessidades levantadas e também das lições 

aprendidas com a intervenção e dos novos problemas levantados” (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2002, p. 7). 

 

A avaliação, então, encerra um ciclo formativo e aponta outro, pois o processo 

formativo é contínuo e permanente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E NOVAS QUESTÕES QUE EMERGIRAM DA 

PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi realizada no município de São Bernardo do Campo e analisou o 

processo de formação continuada do professor de educação infantil, desenvolvido em duas 

pré-escolas. A pesquisa organizou-se em dois âmbitos: investigou as produções da Secretaria 

Municipal de Educação e as práticas formativas efetivadas no contexto escolar.  No âmbito da 

SME, a pesquisa coletou informações sobre a estrutura implantada que normatiza e orienta a 

formação continuada nas escolas, analisando como essa estrutura é traduzida em prática 

formativa no lócus escolar. No âmbito interno das duas escolas investigadas, as informações 

sobre as práticas formativas foram coletadas nos Projetos Políticos Pedagógicos e nos planos 

de ação, e para análise desses últimos, a pesquisa contou com as informações dos registros 

escritos produzidos pelas professoras sobre os momentos formativos.   

Esta dissertação possibilitou compreender que há uma estrutura intencionalmente 

organizada para sustentar a formação continuada no lócus escolar, consolidada em alguns 

marcos: a promulgação de três  Estatutos;  a elaboração  Proposta Curricular, entre 2004 e 

2007; a elaboração de “Cadernos Validação”  e mais recentemente a produção de documentos 

para orientação do Projeto Político Pedagógico. Dentre esses últimos, publicados entre 2009 e 

2013, verificou-se que a formação continuada foi objeto  de orientação pela SME apenas no 

documento produzido em 2011, denominado Suleando. Com exceção da Proposta Curricular, 

todas as documentações produzidas pela SME não abordam a formação do professor de 

educação infantil de modo específico. 

Quanto aos conceitos difundidos nas orientações da SME, compreendeu-se que os 

documentos defendem a orientação de “formação centrada na escola”, cujas origens 

remontam à década de 1980. Defendem que a formação deve partir das práticas reais dos 

professores, dos alunos reais e dos problemas de ensino e aprendizagem que a equipe gestora 

observa no contexto escolar. Assim, essas orientações aproximam-se do conceito de formação 

baseado em um modelo denominado por Diniz-Pereira (2011) de “modelo prático de 

formação docente”, no entanto, a SME não aprofunda esse conceito, ao contrário, apresenta-o 

de modo superficial e inconsistente. 

 No âmbito interno à escola, foi possível analisar que a formação continuada 

desenvolve-se seguindo as orientações e normatizações da SME, porém, as bases conceituais 

que orientam as práticas formativas não se alinham unicamente com as orientações da SME, 

elas agregam influências das trajetórias pessoais e profissionais das equipes formadora, 
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acrescidas às características e especificidades do contexto escolar, da realidade singular de 

cada de cada grupo de professores. 

Os documentos que sustentam a formação continuada no âmbito da Secretaria 

Municipal de Educação, são: 

Os Estatutos do Magistério: A rede municipal possui três Estatutos do Magistério. 

Atualmente encontra-se em vigor a Lei 6.316, de 12/12/2013 que, seguindo os Estatutos 

anteriores, reportou-se às atribuições do diretor escolar, reafirmando a dimensão formativa da 

atuação desse profissional e instituindo a dimensão coletiva da gestão escolar, composta pela 

direção escolar, coordenação pedagógica e o professor de apoio à direção.  

A Proposta Curricular: Esse documento aborda as especificidades e necessidades da 

educação infantil como um campo de conhecimento, nos aspectos legais e conceituais. Não 

aborda de modo direto a formação do professor de educação infantil, porém, explicita o que 

espera que o professor saiba para atuar com esse nível de ensino.  

Cadernos de Validação: Foram publicados vários, com conteúdos variados; nesse 

trabalho focou-se no Caderno Gestão Escolar de 2004 o qual explicitou os procedimentos de 

um modelo de formação, concebendo-a como uma disciplina passível de planejamento, 

desenvolvimento e avaliação. As orientações desse caderno não apontam a possibilidade de 

reflexões sobre o processo formativo em si mesmo, ou seja, a formação como um campo 

passível de questionamento, reflexões e aprendizagem sobre si mesmo. Compreendeu-se que 

há uma rigidez no enquadramento da formação como uma disciplina. Compreendeu-se ainda 

que o Caderno de Gestão indicou que  a coordenação da formação seja das  equipes gestoras 

das escolas, co-responsabilizando-as e assim, conseguiu garantir um processo intencional e 

sistemático para a formação continuada em horário de trabalho;  porém,  desconsiderou a 

possibilidade de o  professor exercer algum protagonismo na sua própria formação. Embora 

os Cadernos tenham exercido influências na educação infantil, esse específico sobre Gestão 

Escolar não abordou a formação continuada de professores da educação infantil, suas 

orientações foram para o ensino fundamental. A educação infantil aqui foi considerada um 

apêndice do ensino fundamental. 

Já o Suleando, denominação do documento produzido em 2011 pela SME, seguiu as 

orientações contidas em documentos anteriores a ele, sem inovar ou acrescentar novos 

conceitos. 

O Caderno de Gestão e o Suleando orientam que a formação deve desenvolver-se a 

partir das práticas dos professores, ser focada nos problemas reais enfrentados por eles, 

observados nas dificuldades de aprendizagem dos alunos (as). Assim, concluiu-se que há uma 
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concepção que se distancia de um modelo baseado no racionalismo técnico,  valorizando a 

prática profissional como fonte de conhecimento, aproximando-se de concepções que 

preconizam a construção de um professor reflexivo sobre sua prática, fundamentado, 

principalmente no que Pimenta (2006, p.19) chamou de epistemologia da prática, ou seja, “a 

valorização da prática profissional como momento de construção de conhecimento, através de 

reflexão, análise e problematização desta e o reconhecimento tácito, presente nas soluções que 

os profissionais encontram em ato”. Porém, o Caderno de Gestão e o Suleando não 

aprofundam esse conceito, apenas o apresenta de modo superficial e, por isso, o conceito de 

reflexão pode se confundido como uma atitude mecânica e superficial. 

Ainda pode-se concluir que o Caderno de Validação Gestão Escolar e o Suleando 

enfatizam os saberes docentes referentes ao campo didático-pedagógico como foco prioritário 

da formação, assim, explicita o conceito de que o objetivo principal da escola é a garantia de 

construção de conhecimentos pelos discentes. Porém, desconsidera que a aprendizagem da 

docência requer uma formação com abordagens mais amplas, na qual o professor possa 

refletir sobre outras dimensões da educação que interferem na docência, compostas pelo 

“conteúdo moral, ético e ideológico” que permeia a educação (IMBERNÓM, 2006, p.31). 

Em relação às concepções e práticas que emergem do processo de formação 

desenvolvido no lócus escolar, a pesquisa possibilitou compreender que as duas escolas têm 

como princípio a importância da formação ser desenvolvida com base em um processo de 

reflexão sobre a prática. No PPP de ambas as escolas, este princípio é afirmado como um 

estruturador da prática e o que se observou, por meio dos registros da ação formativa, é que a 

prática pedagógica das formadoras, ou seja, das equipes gestoras, pautaram-se na perspectiva 

do professor reflexivo sobre sua prática. Pode-se perceber que há influências das orientações 

da SME que, por sua vez, baseiam-se na epistemologia da prática, difundida de modo mais 

intenso, a partir do trabalho de Donald Schön (1983). Assim, a concepção de formação 

instituída nas duas escolas, afastou-se de um modelo focado na racionalidade técnica de 

formação docente, fundamentado na dicotomia entre teoria e prática , concebendo a prática 

como aplicação do conhecimento científico, e se aproximou de um modelo “prático de 

formação docente” cujas bases conceituais se fundamentam na epistemologia da prática, ou 

seja, no reconhecimento da prática como fonte de conhecimento. 

Nas duas escolas, percebeu-se que há uma metodologia formativa cujo objetivo é 

garantir a construção de um professor reflexivo; essa metodologia desenvolveu-se por meio 

de estratégias formativas que possibilitaram ao professor uma análise mais profunda sobre a 

prática, estabelecendo, quando necessário, um diálogo com as fontes teóricas específicas.  
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A estratégia “aprofundamento teórico” foi bastante utilizada pelas equipes gestoras de 

ambas as escolas e se constitui em uma das etapas da teoria de Donald Schön (1983) sobre a 

epistemologia da prática. Pimenta (2006) explica que os professores refletem na ação e essa 

reflexão lhes possibilita criar um repertório de experiências que eles mobilizam em situações 

similares. Ocorre que surgem novas situações que colocam problemas que superam o 

repertório criado, essas  exigem do professor “uma compreensão de suas origens, uma 

problematização, um diálogo com outras perspectivas, uma apropriação de teorias sobre o 

problema, uma investigação, enfim”. Nesse momento, institui-se o que Schön denominou de 

“reflexão sobre a reflexão na ação” o qual requer ser subsidiado “pelo diálogo com outras 

perspectivas, uma apropriação de teorias sobre o problema” (PIMENTA, 2006, p. 20). Em 

ambas as escolas, a pesquisa verificou  a utilização de tal estratégia, possibilitando a 

valorização da prática, porém, como afirmou Pimenta(200, p. 20) “uma prática refletida, que 

lhes possibilita responder às novas situações , nas situações de incertezas e indefinição”. 

Observou-se que na EMEB Lev Vygotsky essa concepção de formação está 

sistematizada de forma melhor e possui uma metodologia que possibilita às professoras 

refletirem sobre a prática. Nessa escola, essa perspectiva formativa ocorre com mais 

constância. Esse fato pode ser explicado, talvez, por que a equipe da EMEB Lev Vygotsky só 

a diretora substituta atua lá há cinco anos, a coordenadora pedagógica e a professora de apoio 

à direção atuam há mais de dez anos nessa mesma escola. Já na EMEB Walter Benjamin, a 

equipe gestora constituiu-se no ano da pesquisa e priorizou muitos aspectos relativos à 

organização do contexto escolar.  

Pode-se concluir também que a concepção de formação continuada evidenciada nas 

duas escolas, baseada na epistemologia da prática e na construção de um professor reflexivo, 

não garante que haja o desenvolvimento de um professor ativo no seu processo de formação.  

Zeichner (2008), fazendo uma análise sobre as influências do modelo “professor reflexivo” 

adotado na formação de professores avalia que, mesmo sob a bandeira do professor reflexivo, 

os professores podem assumir uma atitude passiva diante do processo formativo. Zeichner 

(2008, p.541) adverte que nas proposições de Donald Schön (1983) a teoria ainda é vista de 

modo separado da prática, ela está nos livros, nas universidades, produzida por experts. 

A formação centrada na escola revelou-se potencialmente capaz de produzir 

mudanças, já que o processo de formação continuada foi assumido e desenvolvido na 

perspectiva de provocar reflexões e mudanças nas práticas pedagógicas dos professores e no 

contexto organizacional da escola. Contudo, esta pesquisa mostrou-se limitada para 

compreender se a formação desenvolvida no lócus escolar apresenta algum impacto na prática 
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pedagógica desenvolvida pelo professor. A formação desenvolvida teve como foco a prática 

pedagógica e foi desenvolvida na perspectiva de provocar mudanças, contudo, não significa 

que os processos formativos provocaram alterações ou mudanças de fato.  

Pode-se observar que, no município de São Bernardo do Campo, a formação 

continuada assumiu as características da história local e dos agentes sociais que construíram 

essa história, assim, a formação é fruto do contexto sócio-histórico que a produziu. As marcas 

ficaram impressas na forma de organizar, desenvolver e conceber a formação continuada no 

lócus escolar. Uma das características dessa construção sócio-histórica é que o processo se 

desenvolve sob a responsabilidade e controle das equipes gestoras pesquisadas. Observou-se 

na EMEB Lev Vygotsky um movimento da equipe gestora em descentralizar o processo e 

construir coletivamente o plano de formação, assim, os professores participaram de algumas 

etapas na elaboração desse plano. 

Outro movimento de busca pelo desenvolvimento profissional de modo mais 

autônomo foi encontrado também na EMEB Lev Vygotsky. Nessa escola, as professoras 

solicitaram um espaço para trocas de experiência e foram atendidas. Nos  HTPCs, a equipe 

reservou um tempo para as trocas entre as professoras. Pela análise dos registros sobre a 

formação, essas atividades eram selecionadas pelas próprias profissionais entre seus 

repertórios. Desse modo, seguindo critérios próprios, as professoras avaliavam as atividades, 

considerando-as boas ou não para serem compartilhadas com as colegas. Há aqui um embrião 

da construção de um processo formativo no qual o professor assume um papel mais ativo em 

seu percurso formativo. 

Em relação às influências que contribuem para que as equipes gestoras organizem a 

formação continuada, observou-se que as normatizações produzidas pela SME exercem certa 

influência, pois o processo desenvolveu-se por meio de um plano de ação, o qual se baseou 

nas orientações de documentos da SME;  porém, não só nessas, como também nas 

necessidades e especificidades do contexto escolar, construído pelas singularidades dos 

profissionais da escola, pela influência de discussões/estudos/reflexões promovidos por meio 

de assessorias externas e pelos saberes construídos nas trajetórias pessoais e profissionais das 

equipes gestoras.  

Chegou-se a esse entendimento, pois muitos dos conteúdos tratados nos momentos 

formativos não foram objetos de normatizações, nem de formações da SME, portanto, pode-se 

entender que são construções/aprendizagens dos  formadores em suas trajetórias pessoais e 

profissionais. Aqui também se entendeu que pode haver influências dos parceiros das equipes 
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gestoras nos processos formativos: os orientadores pedagógicos e os profissionais da equipe 

de orientação técnica. 

As análises das documentações formativas possibilitaram compreender que as 

orientações da SME não abordam a formação do professor de educação infantil no contexto 

escolar. Diante da  importância desse nível de ensino na formação histórica da rede municipal 

de ensino, já que  foi nesse nível que a história da educação se iniciou, essa lacuna é bastante 

surpreendente, revelando o caráter subordinado que essa etapa da educação básica ainda 

carrega, como se fosse um pequeno apêndice do ensino considerado  realmente relevante, que 

só ocorre a partir do ensino fundamental.  

Porém, no contexto escolar, essa especificidade é ressaltada e as ações formativas são 

desenvolvidas tendo como foco central a criança da pré-escola: seus interesses, suas 

necessidades e suas especificidades. A infância é abordada como uma categoria geracional 

com especificidades próprias, cada escola discutiu sobre a criança que está presente no 

contexto escolar: a criança real, concreta, inserida numa realidade cultural e social própria.  

Pode-se compreender que, apesar da Proposta Curricular do município enfatizar as 

áreas de conhecimento como meio de organizar a proposta pedagógica das escolas, na 

formação, as áreas de conhecimento já não são priorizadas e sim, aspectos do 

desenvolvimento infantil e da educação da criança em ambientes institucionalizados, 

revelando uma visão mais global sobre a criança; assim, o brincar e as interações sociais 

foram conteúdos relevantes na EMEB Walter Benjamin e a aprendizagem significativa e a 

dança como expressividade corporal na EMEB Lev Vygotsky. 

Compreendeu-se que há forte influência de assessorias contratadas pela SME para a 

formação dos formadores. No entanto, apesar das influências que as assessorias exercem, não 

houve publicações de documentos, pela SME, referentes às assessorias, referendando ou 

mesmo apoiando as escolas no sentido de garantir que a formação no lócus escolar 

incorporasse os conteúdos desenvolvidos nas assessorias. Assim, ficou a critério de cada 

instituição desenvolver ações que incorporassem as reflexões ocorridas nessas assessorias, 

sem a perspectiva de trabalho em rede. 

Pode-se compreender que a relação entre as formações e assessorias externas 

vivenciadas pelos formadores e as práticas instituídas por eles requer alguns olhares. Esse fato 

evidencia a necessidade dos formadores estarem em constante formação, pois formar significa 

também formar-se. O gestor se constrói como formador, ele não se torna formador por 

imposição do cargo. Assim, as assessorias contribuíram para a construção de uma identidade 

dos  gestores como formadores. 
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A presença de conteúdos das assessorias no desenvolvimento da formação no lócus 

escolar demonstra que a formação centrada na escola precisa de ser desenvolvida em 

conjunto, rompendo com o isolamento típico da gestão escolar. Seria interessante a 

organização de uma estrutura de formação balizada por uma cadeia colaborativa como 

indicou Gouveia e Placco (2013, p.69), em que todos os sujeitos envolvidos pela formação, 

incluindo as equipes de orientação técnica e a SME, se responsabilizassem pela formação 

realizada na escola e se apoiassem para a realização dessa formação, assim, as assessorias 

constituiriam um elo dessa cadeia colaborativa.  

Quanto à formação continuada desenvolvida de modo a englobar a melhoria na 

prática dos professores, articulada à melhoria nos contextos educacionais, essa questão não foi 

objeto de orientações por parte da SME. No entanto, essa perspectiva formativa foi adotada 

pelas duas escolas. Como melhoria no contexto organizacional, compreendeu-se que as 

condições de trabalho foram observadas como uma componente dos processos formativos, 

contribuindo para o desenvolvimento profissional das professoras. Ambas as escolas 

desenvolveram ações formativas para garantir a melhoria dos contextos escolares, 

promovendo reflexões sobre questões da rotina, das atividades coletivas que promovem as 

relações interpessoais entre as crianças e os adultos, do uso dos espaços como um elemento 

facilitador na construção de aprendizagem e outros.  

Assim, entendeu-se que houve uma estreita relação entre a formação que visa 

melhorar as práticas pedagógicas dos professores de modo articulado às iniciativas de 

melhorias no contexto organizacional da instituição de ensino.  Essa perspectiva formativa vai 

de encontro ao entendimento de Oliveira-Formosinho (2002), sobre a formação centrada nas 

escolas, pois essa contribuiu para o desenvolvimento profissional das professoras, ao 

privilegiar como foco da formação as especificidades do desenvolvimento infantil, a 

integração da formação com o local de trabalho e com as práticas instituídas e ao articular o 

desenvolvimento das professoras com a melhoria do contexto organizacional. Entretanto, na 

perspectiva dessa autora, os professores devem desempenhar um papel mais ativo na 

formação, o que ainda está em construção nas escolas pesquisadas. 

A formação “centrada na escola” revelou também que o lócus escolar propicia  “as 

condições necessárias para que os trabalhadores transformem as experiências em 

aprendizagens a partir de um processo formativo e autoformativo” (CANÁRIO, 1994, p.26).  

Contudo, pode-se concluir que a formação centrada na escola contribui de modo ainda frágil, 

ou de modo parcial, para que haja desenvolvimento profissional dos professores, entendido na 

perspectiva adotada por Imbernóm (2006), já que o desenvolvimento profissional abrange 
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diversos fatores como o status profissional, a carreira, as condições de trabalho, os salários e o 

clima de trabalho nas escolas. Embora a formação continuada não possa mudar alguns desses 

aspectos, pois pertencem a uma estrutura macro do ensino, essas questões podem ser objeto 

de reflexão e contribuir para que o professor analise sua carreira, suas condições de trabalho, 

o status que sua profissão goza nos meios sociais e outros aspectos ligados à profissão 

docente.  

Um exemplo da ausência de discussão sobre aspectos da carreira docente foi que o ano 

de 2013, ano em que se desenvolveu esta pesquisa, se diferenciou, pois o novo Estatuto do 

Magistério estava para ser instituído e o foi, conforme já assinalado em item anterior, em 

12/12/2013. Ocorre que a promulgação desse novo Estatuto provocou manifestações nos 

trabalhadores da educação, devido a diversas questões. Observou-se que nenhum encontro 

formativo, no âmbito das escolas pesquisadas, abordou questões intrínsecas ao Estatuto do 

Magistério, tais como a instituição de uma nova carreira, ou possíveis melhorias de salários, 

ou ainda conquistas no status profissional e outros assuntos. 

Essas questões poderiam ser abordadas na perspectiva de promover reflexões sobre a 

docência com uma profissão complexa e que vem, historicamente, sendo desconstruída no 

que se refere à valorização dos professores. Tais reflexões, segundo Imbernóm (2006), 

contribuem para que a profissão seja entendida de modo mais abrangente e não restrito aos 

saberes do campo didático-pedagógico. Zeichner (2008) também avalia que a formação 

continuada quando se institui tendo como foco prioritário as questões de ordem didático-

pedagógica, ainda que esse processo seja desenvolvido na perspectiva do professor reflexivo, 

ela não contribui para o “desenvolvimento real dos professores”, ao contrário, esse modelo 

formativo “cria a ilusão do desenvolvimento docente”, porém, mantém de maneiras sutis, “a 

posição de subserviência dos professores”. 

Esta atitude das equipes gestoras em não incluir questões de ordem mais ampla como 

conteúdos formativos talvez tenha origem nas determinações da SME, explícitas nos 

principais documentos, normatizando que o objetivo da formação deve ser “refletir sobre as 

situações reais, o aluno (a) concreto, os problemas de aprendizagens enfrentados diariamente 

pelos(as) professores(as) e que merecem e devem ser o foco da formação continuada” (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 2011, p.9), essas determinações eliminam as dimensões morais, 

éticas e ideológicas presentes na educação. 

Pode-se concluir, tendo como parceiro teórico Antônio Nóvoa (1997), que a autonomia 

dos professores em construir a profissionalidade docente, ou o desenvolvimento profissional 

docente, subordina-se à autoridade estatal devido às características da constituição da profissão 
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sob a tutela do Estado. Os professores conquistaram certa autonomia profissional, por meio de 

Estatutos e Carreira docentes, porém, quando se trata dos saberes profissionais, os docentes 

ainda são vistos “sem capacidades para gerar autonomamente, ad intra, os saberes e 

princípios deontológicos de referência, uns e outros têm de lhes ser impostos do exterior, o 

que acentua a subordinação docente” (NÓVOA, 1997, p. 22-23).  

A pesquisa possibilitou compreender, por fim, que a relação entre a formação 

desenvolvida no contexto escolar e as normatizações/orientações da SME constituiu-se por 

meio de um processo contraditório, marcado pela regulamentação e controle de alguns 

aspectos e pela ausência/negação de regulamentação, em outros aspectos. Compreendeu-se 

ainda na ausência de normatizações/orientações sobre  questões referentes à formação, as 

equipes gestoras mobilizaram os recursos disponíveis para se auto orientarem: os 

conhecimentos construídos pelas próprias equipes ao longo de suas  trajetórias pessoal e 

profissional; as contribuições das  equipes que acompanham as escolas (técnica e  

pedagógica); e a realidade do próprio contexto escolar. Enfim, a formação no contexto escolar 

constituiu-se de práticas e concepções que superaram as orientações da SME, mostrando que 

as escolas pesquisadas estão à frente das concepções sobre formação do principal órgão do 

sistema municipal de ensino.  

Como conclusão final, pode-se compreender que emergiram, durante o 

desenvolvimento dessa pesquisa, dois conteúdos que são passíveis de investigação por meio 

de pesquisas específicas: a relação entre a formação de professores de educação infantil, 

desenvolvida no lócus escolar e as possíveis influências que essa formação pode produzir nas 

práticas pedagógicas dos professores; e as possíveis contribuições/mudanças/melhorias que a 

formação centrada na escola pode promover , de fato, no contexto organizacional das 

instituições de ensino.  
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