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RESUMO
Ao longo das últimas décadas, a temática da última etapa da Educação Básica tem
ganhado espaço nas discussões escolares e nas políticas educacionais. Sendo
assim, tem impulsionado pesquisadores a estudar experiências realizadas no Ensino
Médio. Nessa direção, a nossa pesquisa versa sobre a formação continuada de
professores. Com intuito de contribuir comos estudos sobre formação continuada de
professores, a presente dissertação foi desenvolvida por meio do seguinte problema
de pesquisa: diante de tantos desafios que se apresentam no atual cenário da
educação, como a formação continuada, via Pacto Nacional pelo Fortalecimento do
Ensino Médio, realizada entre os anos de 2015 a 2019 na Escola de Educação
Básica Rui Barbosa, contribuiu para as práticas pedagógicas dos professores?
Tomando por base a vertente da pedagogia crítica, de Paulo Freire, o nosso objetivo
foi analisar e registrar as contribuições desde a formação continuada de professores,
através do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, para as práticas
pedagógicas. O referencial teórico que fundamenta a investigação conta com uma
multiplicidade de autores que discorrem sobre a temática estudada, dentre eles
Nóvoa (1992), Cury (1991), Dourado (2013), Freire (1993, 1994, 2011), Gatti (2008,
2009, 2014), Imbernón (2009, 2010, 2011), Kuenzer (2011), Pimenta (1997, 1999) e
Tardif (2007, 2012). O percurso metodológico adotado foi orientado pelos
pressupostos da pesquisa, com a Sistematização de Experiências, de OscarJara
(2006),na perspectivada Educação Popular freiriana (PAULO, 2018), de pesquisa
bibliográfica e documental (BRASIL, 1996, 1998a, 1988b, 1999, 2004, 2000, 2006,
2012a, 2010b, 2012c, 2013,2014a, 2014b, 2016a, 2016b, 2018, 2019). Os
instrumentos metodológicos utilizados foram Cartas Pedagógicas (VIEIRA, 2008;
CAMINI, 2012; PAULO; DICKMANN, 2020), entrevista semiestruturada pelo
WhatsApp (PORTO, OLIVEIRA, CHAGAS, 2017), e um encontro virtual denominado
“Roda de Conversas”, inspirados nas metodologias participativas (BRANDÃO,
2006).Os professores participantes da pesquisa concluíram que a formação
continuada contribuiu de forma significativa para suas práticas pedagógicas;além
disso, possibilitou o desenvolvimento de projetos interdisciplinares e coletivos,
elevando a qualidade do Ensino Médio; com uma socialização maior entre
professores e via troca de experiências foi possível perceber que se poderealizar um
trabalho diferenciado e consistente, com currículo e prática pedagógica
humanizadora, e contextualizada. Apontaram que a descontinuidade desta formação
impactou de forma negativa para os professores e para a comunidade escolar.
Palavras-chave: Formação Continuada de Professores. Ensino
Sistematização de Experiências. Prática Pedagógica contextualizada.

Médio.
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ABSTRACT

Over the last decades, the theme of the last stage of Basic Education has gained
space in school discussions and in educational policies. Therefore, it has driven
researchers to study experiences carried out in high school. In this direction, our
research deals with the continuing education of teachers. In order to contribute to the
studies on continuing education of teachers, this dissertation was developed through
the following research problem: in the face of so many challenges that present
themselves in the current scenario of education, such as continuing education, via
the National Pact for the Strengthening of High School, held between 2015 and 2019
at Escola de Educação Básica Rui Barbosa, contributed to the pedagogical practices
of teachers?. Based on Paulo Freire's critical pedagogy, our objective was to analyze
and record the contributions from the continuing education of teachers, through the
National Pact for the Strengthening of Secondary Education to pedagogical
practices. The theoretical framework that underlies the investigation has a multiplicity
of authors who discuss the subject studied, among them Nóvoa (1992), Cury (1991),
Dourado (2013), Freire (1993, 1994, 2011), Gatti (2008, 2009, 2014), Imbernón
(2009, 2010, 2011), Kuenzer (2011), Pimenta (1997, 1999) and Tardif (2007, 2012).
The methodological course adopted was guided by the assumptions of the research
with Systematization of Experiences, Jara (2006), in the assumptions of Freirean
Popular Education (PAULO, 2018), of bibliographic and documentary research
(BRASIL, 1996, 1998a, 1988b, 1999, 2004, 2000, 2006, 2012a, 2010b, 2012c, 2013,
2014a, 2014b, 2016a, 2016b, 2018, 2019). The methodological instruments used
were Pedagogical Letters (VIEIRA, 2008; CAMINI, 2012; PAULO; DICKMANN,
2020), a semi-structured interview by WhatsApp (PORTO, OLIVEIRA, CHAGAS,
2017), and a virtual meeting called “Roda de Conversas”, inspired by the
participatory methodologies (BRANDÃO, 2006).The teachers participating in the
research concluded that continuing education contributed significantly to their
pedagogical practices, in addition, it enabled the development of interdisciplinary and
collective projects, raising the quality of High School, with greater socialization
among teachers and through the exchange of experiences, It is possible to perceive
that it is possible to carry out a differentiated and consistent work, with a humanizing
and contextualized curriculum and pedagogical practice. They pointed out that the
discontinuity of this training had a negative impact on teachers and the school
community.
Keywords: Continuing Teacher Education. High school. Systematization of
Experiences. Contextualized Pedagogical Practice.
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1INTRODUÇÃO: PRIMEIRAS PALAVRAS
A minha escolha pela docência já tem quase duas décadas, iniciando como
professora da rede pública de Santa Catarina, tanto na rede municipal quanto na
estadual. Desde o início, a minha escolha profissional foi marcada por
responsabilidades, desafios e, até mesmo, por dificuldades.
Em 2005, concluí minha graduação no curso de pedagogia (séries iniciais), na
Unochapecó. O trabalho de conclusão do curso foi fruto das preocupações e
interesses voltados ao tema da alfabetização, em especial com relação à produção
de leitura e escrita de crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, segunda
etapa1 da Educação Básica.
Lembro-me que, em 2003, quando deixei de trabalhar na indústria, tive minha
primeira experiência em sala de aula com crianças da Educação Infantil. Fui
contratada como professora Admitida em Caráter Temporário (ACT), com carga
horária de 20 horas semanais, na Rede Municipal de Educação do município São
Lourenço do Oeste/SC. Nessa época, as minhas preocupações com relação ao
trabalho docente não estavam associadas ao processo formativo de professores,
pois centrava-se no trabalho pedagógico de ser e estar professora na primeira etapa
da Educação Básica.
A discussão sobre a formação de professores parecia algo distante da minha
realidade profissional até o meu ingresso no concurso público estadual. A partir
disso, me interessei pelos estudos sobre a formação continuada de professores,
sobretudo em virtude da minha prática docente.
Outra inquietação, advinda desse período, voltou-se para o trabalho docente
via admissão temporária, pois observava que a instabilidade no emprego gerava
medo e ansiedade aos docentes. Esse tipo de admissão repercute na vida do
professor, e, até hoje, faz parte do contexto de trabalho docente na Rede Municipal
de São Lourenço do Oeste e da Rede Estadual de Educação de Santa Catarina.
Atualmente, exerço a função de Assistente Técnico Pedagógico (ATP) em
uma escola da Rede Estadual de Educação, situada no município São Lourenço do
Oeste/SC, com mais de 50 anos de existência, a qualatende alunos do Ensino
1

A primeira etapa da Educação Básica, segundo a LDBEN (1996) no Art. 29, é a Educação Infantil;
segunda etapa Ensino Fundamental e, por último, o Ensino Médio.
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Médio da região. Ou seja, trabalha com a última etapa da Educação Básica,
conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL,
1996).
É nessa escola que a pesquisa será realizada. Nela, há 19 docentes
contratados em regime de ACT, trabalhando no Ensino Médio. Vou brevemente
apresentar esse contexto porque ele faz parte da realidade de Santa Catarina e da
minha trajetória profissional. Dos professores ACTs que estiveram nas formações do
Pacto Nacional Pelo Fortalecimento do Ensino Médio nenhum continua na escola.
Devido a isso, os participantes da pesquisa são os docentes efetivos.
O quadro geral de professores dessa escola é composto por docentes
temporários e efetivos. No último caso, são 15 professores concursados, totalizando
34 docentes– destes, 6 docentes efetivos participaram da minha pesquisa, como
colaboradores. Interessante destacar que a seleção de docentes temporários se dá
através de editais de ACT, que são organizados da seguinte forma: 1) provas de
títulos, tempo de serviço e cursos de formação continuada; e, 2) Provas de
conhecimento, com conteúdo geral e específico na área da educação. Nos últimos
editais, a ênfase foi na prova de conteúdo.
Muitos professores contratados (ACT) assumem algumas substituições de
licença de professor efetivo, sendo uma realidade na qual, estudando as políticas
educacionais vigentes (BRASIL: 1996, 2000, 2018, 2019) e textos de Luiz
Fernandes Dourado (2011, 2013), observei a progressiva precarização do trabalho
docente.Além dessa problemática, há um descaso histórico concernente ao
processo de formação inicial e continuada de professores da Educação Básica
Pública. Frequentemente, escutamos, na escola pública, professores pontuando a
importância de uma formação docente continuada que venha a contribuir para
qualificar as aulas, principalmente com relação à didática. Relativo às dificuldades
que relatam professores por falta de formação continuada, temos Antunes (2009),
que, ao tratar do papel do profissional da educação, diz que existem professores e
“professauros”, sendo que estes últimos são aqueles docentes que continuam com
os mesmos métodos, didáticas e conceitos da escola de séculos passados, mesmo
aqueles que foram formados na perspectiva mais crítica. Por um lado, a afirmação
de Antunes (2009) é pertinente; contudo, por conta da ausência de políticas de
formação docente, é compreensível que professores repitam, mecanicamente, os

11

métodos de ensino tradicionais. (LIBÂNEO, 1994). Nesse sentido, a falta de política
de formação para professores é uma das formas de precarização do trabalho.
Concordamos que a precarização das condições de estudo, a fragmentação dos
cursos de licenciatura e a desvalorização dos estudos teóricos (EVANGELISTA;
SEKI, 2017) fazem parte de um projeto de desmonte da educação, principalmente
no contexto neoliberal.Queremos declarar que a insuficiência de políticas públicas
destinadas à formação continuada de docentes ou formações com a perspectiva
neotecnicista pode ser um disparador deformação de “professauros”.Esse modelo de
educação é contrário a formação do professor reflexivo que “exige a desconstrução
de vivências e práticas arraigadas [...]. (BENVENUTTI, 2016, p.17) e compreensão
dos projetos de educação em disputas. Se apostamos em um processo de formação
na construção de processos de docência é necessário conhecermos o projeto
educacional que desvaloriza os estudos teóricos ou só valoriza a teoria,
distanciando-se da práxis de Paulo Freire.
No projeto de desmonte da educação a precarização do trabalho se manifesta
de vários modos, como por exemplo: a falta de tempo para docentes estudarem
(formação continuada), o adoecimento laboral, as formas de contratação (por
contratos temporários) o que acelera acirramento das desigualdades educacionais,
fortalecendo a ideia de que o professor é o único responsável pelo seu sucesso,
deslocando o Estado como responsável por elaborar e executar políticas de
valorização dosProfissionaisdaEducação.
Com o contexto de trabalho docente precarizado, vimos aumentar o número
de professores desencantados com a formação, e muitos, infelizmente, tornando-se
os professauros, como é caracterizado por Antunes (2009). Isto é, as dificuldades
encontradas por esses professores os colocam em condições frágeis nas relações
de trabalho, sendo que uma dificuldade que constatei, na minha experiência como
professora, é a desvalorização da profissão. Nesse quesito, inclui-se a falta de
comprometimento governamental com um processo de formação continuada a
serviço da transformação real das realidades das escolas em que trabalhamos.
Outro ponto de desvalorização é a rotatividade2 dos profissionais, que não permite
criar vínculos com as instituições, afetando diretamente os alunos e a própria
2Sobre

a problemática da rotatividade no Plano Nacional de Educação (2014-2024), na meta 6,
localizamos, na Estratégia 6.1, a necessidade progressiva da jornada de professores em uma única
escola.
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identidade da escola. Esse regime de contrato temporário no ambiente escolar,
principalmente no início de carreira de professores, nos apresenta um profissional de
passagem, isto é, retrata uma realidade de escola com professores transitórios.
No caso específico do professor do Ensino Médio, ele, frequentemente,
trabalha em várias escolas; dada a dificuldade de sua permanência em apenas uma
escola, é quase impossível a construção deum regime de trabalho consistente,
fazendo com que esse docente, muitas vezes, se desgaste e adoeça por conta da
organização das suas atividades docentes. Com isso, pode tornar-se um
professauro,até porque outro aspecto pertinente a esse contexto é referente à
formação continuada dos professores contratados pelo Estado de Santa Catarina.
Esses, em caráter temporário de trabalho, possuem pouco estímulo para formação
continuada, inclusive para a realização de curso de nível stricto sensu. Além disso,
os docentes temporários, com duração de 1 ano de contrato, não participam, como
os demais profissionais concursados, das progressões e ascensões do Plano de
Carreira do Magistério. Kuenzer (2005) chama esse processo de uma inclusão
excludente. Convivemos com essa realidade quando recebemos comunicados
oficiais da Rede de Educação sobre a oferta de atividades exclusivas para
professores efetivos, excluindo os contratados.
Saviani (2008) destaca que a necessidade da formação docente já foi
preconizada por Comenius, ainda no século XVII, sobretudo no tocante à didática.
Mas não havia políticas de formação docente. Ainda conforme Saviani (2008, p. 6),
“[...] o primeiro estabelecimento de ensino destinado à formação de professores teria
sido instituído por São João Batista de La Salle, em 1684, em Reims, com o nome
de ‘Seminário dos Mestres’”. La Salle3 éconsiderado um religioso que inovou a
educação em seu tempo, pois propôs programas para a formação de professores
leigos.
Outro destaque importante é acerca dos Jesuítas de Anchieta (fundada por
Santo Inácio de Loyola) com a criação da Ratio Studiorum. Então, tratando-se do
contexto brasileiro, no Brasil Colônia:

3Nasceu

em 30/04/1651, e faleceu em 07/04/1719. Foi fundador de escolas para crianças pobres.
Para
consultar
sua
biografia,
sugerimos
o
link:
http://www.lasalle.edu.br/public/uploads/files/2016/Breve%20biografia%20de%20S%C3%A3o%20Jo
%C3%A3o%20Batista%20de%20La%20Salle.pdf. Acessoem:13abr.2020.
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A grande realização jesuíta no país, no entanto, consistiu nos seus colégios
de acordo com o “Ratio Studiorum”. Os professores que ministravam
instrução recebiam a mais perfeita formação para poderem desempenhar a
sua tarefa, devendo ser atribuída à Ordem dos Jesuítas a introdução da
prática de formação de professores. (ALBUQUERQUE, 2002, p. 44).

É importante retomarmos aspectos históricos da formação docente,
sinalizando que ela não tem iniciativa do Estado. Diante do exposto acima, podemos
ir compreendendo as relações entre Estado e Igreja/religião. Mesmo depois da
expulsão dos jesuítas, em 1759, pelo Marquês de Pombal, o que resultou na criação
dosistema educacional centrado no pensamento pedagógico da escola pública e
laica, a igreja continua a controlar as instituições de ensino. (ALBUQUERQUE,
2002). No período republicano, com a Constituição de 1891, a “formação do
magistério primário ficaria sob a responsabilidade dos estados”. (ALBUQUERQUE,
2002, p. 45).E São Paulo foi pioneiro, com propostas de formação docente, criando
leis que incluíam essa questão. Para Albuquerque (2002, p. 46), “em 1893, a lei que
organizou o ensino público naquele estado foi regulamentada e o estado preocupouse em organizar o ensino normal destinado à formação do magistério primário”.
Nas décadas de 1920 a 1930, com o movimento da Escola Nova, pautou-se
a formação docente relacionando teoria eprática; foi “nesse contexto que surgiu o
movimento da Escola Nova, no qual se destacou a figura de John Dewey,
movimento que acusava a escola tradicional de ineficiente”. (ALBUQUERQUE, 2002,
p. 42). Com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em defesa do ensino
público e gratuito, em 1932, a preocupação com a formação docente caminhava ao
lado de uma nova pedagogia, que “influiu na legislação educacional e nos cursos de
formação para o magistério”. (ALBUQUERQUE, 2002, p. 50). Destacam-se alguns
nomes, que marcaram a luta em defesa de uma escola nova, comprometidos com
ensino-aprendizagem e empenhados com a justiça social e educacional: Anísio
Teixeira (1900-1971), FlorestanFernandes (1920-1995), entre outros.Estes dois
nomes foram citados pelo Paulo Freire, nosso autor base, para a defesa da
democratização da educação da escola e da educação, como no caso do livro
Cartas a Cristina e Educação e atualidade brasileira.
Projetos que se apresentavam com práticas inovadoras de educação,
originária doMovimento dos Pioneiros da Escola Nova, foi interrompido peloGolpe
Civil Militar de 1964, o que, consequentemente,levou à imposição de uma
Pedagogia Tecnicista em lugar da Pedagogia Nova e da Educação Popular de Paulo
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Freire. Segundo Albuquerque (2002, p. 52), esse cenário é marcado por uma
pedagogia

com

ênfase

na

“produtividade,

eficiência,

racionalização,

operacionalização e controle; [...] penetra, assim, no campo educacional a visão
empresarial. O educador e o educando deixam de ser o centro do ensino, lugar que
passa a ser ocupado pelas técnicas”. Essa perspectiva de escola foi contemplada
nos cursos de formação docente, e o projeto de educação superior passa a atender
o desenvolvimento econômico em voga, atendendo o direcionamento do sistema
capitalista vigente; caberia, portanto, ao professor a tarefa de repassar aos
estudantes a educação voltada à formação para o trabalho capitalista.
Depois, com o processo de redemocratização do país, voltamos a colocar
em pauta estatal o importante trabalho educacional realizado pelos Pioneiros da
Escola Nova e da Educação Popular. (PAULO, 2018; MOLL, 2012).
Como vimos, há um descaso com a promoção e execução de políticas de
formação continuada de professores, no decorrer da história da educação brasileira.
(PILETTI, 1996; GHIRALDELLI, 2001).
Mesmo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), com
o Plano Nacional de Educação vigente4, e a Base Nacional Comum da Formação de
Professores para a Educação Básica (2018), ainda andamos vagarosamente com as
políticas de formação docente. A esse fato, podemos associar o trabalho docente
subordinado ao desenvolvimento de um projeto de sociedade capitalista neoliberal.
Porém, em concordância com Freire, em A educação na cidade, verificamos que
devemos ocupar a escola e a universidade, disputando projetos de educação. É a
partir desse posicionamento que escrevo a dissertação; uma análise crítica,
dialógica e que aponta possibilidades e entraves no contexto de formação
continuada de professores. Alguns apontamentos gerais se fazem necessários
quanto à educação e o projeto de globalização do capitalismo.
Pesquisas recentes (FRIGOTTO, 2002, 2010, 2021), quanto ao trabalho
docente na contemporaneidade, demonstram que a educação está subordinada à
economia e ao mercado nos ditames do capitalismo, isto é, sem a preocupação com
a crescente desigualdade social e educacional presentes no Brasil.
A partir dos ideais do neoliberalismo no Brasil, com o governo Fernando
Henrique Cardoso (FHC), o projeto da educação foi se reformulando, com base nos

4Lei

nº 13.005, de 26 de junho de 2014 (BRASIL, 2014 a).
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valores empresariais: competitividade, concorrência, individualismo, flexibilidade,
entre outros. Em 1990, com a proposta da Reforma do Estado (BRASIL, 1995), é
visível o projeto de educação pautado à luz do neoliberalismo, isto é, a
recomendação é de que o Estado diminua sua intervenção com as políticas sociais.
Como sabemos, conforme a Constituição Federal de 1988, a educação é uma
política social. (BRASIL, 1988).
Freire, um dos autores referência desta pesquisa, ao comentar sobreocontexto
neoliberal, afirma:
O discurso ideológico da globalização procura disfarçar que ela vem
robustecendo a riqueza de uns poucos e verticalizando a pobreza e a
miséria de milhões. O sistema capitalista alcança no neoliberalismo
globalizante o máximo de eficácia de sua malvadez intrínseca. (FREIRE,
2011, p. 48).

A educação capitalista não se preocupa com a ruptura das desigualdades
sociais e educacionais. Também não pressupõe uma educação libertadora como
afirma Freire; outrossim, no neoliberalismo, o projeto de escola popular e
democrática é desprezado. Segundo Libâneo (2011), em diálogo com Frigotto e
Gimeno Sacristán, é importante investir em uma proposta de escola democrática,
que contemple o mundo complexo de hoje e não a educação pautada no mercado.
Diante disso, minha experiência de trabalho na Rede Pública de Ensino está
sendo sinalizadora de inquietações que despertaram o interesse em estudar a
formação continuada de professores do Ensino Médio em uma perspectiva crítica,
sob inspiração de Paulo Freire - como um dos autores balizadores da pesquisa.
Atreladasà formação continuada estão as contradições, vivenciadas no meu trabalho
docente, sobretudo no que se refere às lutas em prol da valorização da nossa
profissão, bem comoas discrepâncias entre aquilo que está escrito e aquilo que é
posto em prática tanto no contexto específico (escola) como no contexto amplo
(políticas educacionais).
Os discursos de valorização docente estão abertamente espalhados; todavia,
há poucos estudos sobre professores da Rede Estadual Admitidos em Caráter
Temporário (ACT) associados à formação continuada. Isso sinaliza um descaso com
a realidade de aproximadamente 20.542 profissionais5 que atuam no Estado de SC
nesse regime de trabalho. Embora a nossa pesquisa não se volte a esse recorte
5

Dados recebidos da Gerência Regional de Educação, via e-mail, durante o ano de 2020.
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temático (exclusivo aos docentes ACT), apontamos que pesquisas sobre esse
cenário são necessárias.
Para Gimeno Sacristán (1995), a profissionalidade do professor deve ser para
além da atuação prática dos docentes, pois, sem o olhar reflexivo indivíduo que faz
parte desses grupos de professores contratados passa a ser, em nossa analise,
além de professor de passagem e de profissional transitório, um professor
invisível. Essas categorias são originárias da recuperação do processo vivido
(JARA, 2006) contemplando a realidade do lócus da pesquisa: a Escola de
Educação Básica Rui Barbosa.
Por fim, destaco que, a partir das observações e discussões desenvolvidas
durante a minha experiência docente, fui percebendo a fragilidade de meu trabalho
educativo, sobretudo na desvinculação entre o pedagógico e o político. Observo que
a valorização do trabalho docente inclui muito mais que a formação continuada de
professores; porém, sem ela, tampouco se dará. Em alguns momentos, me
questiono sobre o tipo de formação continuada promovida pelo Estado, pois,
reiteradamente, ela está distante das necessidades e demandas dos professores.
Posto isso, nosso tema geral de pesquisa é a formação de professores, e o recorte
temático é a formação continuada de professores do Ensino Médio a partir do Pacto
Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio.
Com base no levantamento de Teses e Dissertações, realizado no ano de
2021, verificamos a existência de 10 pesquisas que analisaram o Pacto Nacional
pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Nesses estudos, localizamos algumas
aproximações com o nosso objeto de pesquisa;porém, nenhum deles se utilizou da
Sistematização de Experiências, e não tiveram como campo de pesquisa escolas de
São Lourenço do Oeste.
Após o levantamento de teses e dissertações da Capes, no tocante à
formação de professores do Ensino Médio, observamos que há parcos estudos
voltados à formação continuada desses docentes. A nível regional, nos certificamos
da ausência de pesquisas que tenham como lócus as escolas públicas situadas no
município de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, pertencentes à 3ª Gerência
Regional de Educação. Isso demonstra que a nossa pesquisa é pioneira com
relação ao contexto da investigação. Por fim, ao examinarmos as dissertações e
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teses no portal da CAPES, constatamos algumas pesquisas com temas semelhantes
ao que nos propomos, as quais serão apresentadas no terceiro capítulo.
Sendo assim, a presente investigação volta-se a tencionar o seguinte
problema: diante de tantos desafios que se apresentam no atual cenário da
educação, como a formação continuada, via Pacto Nacional pelo Fortalecimento do
Ensino Médio, realizada entre os anos de 2015 a 2019 na Escola de Educação
Básica Rui Barbosa, contribuiu para as práticas pedagógicas dos professores?
Diante dessa problemática, a pesquisa teve como objetivo geral: analisar e
registrar as contribuições a partir da formação continuada de professores, através
doPacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (2015 a 2019), para as
práticas pedagógicas. Quanto aos objetivos específicos, são estes: a) Identificar a
relação entre os temas abordados durante a formaçãocontinuada e a sua
aplicabilidade naspráticas pedagógicas dos professores; b) Apontar os limites,
possibilidades e desafios, apresentados pelos professores participantes da formação
continuada, para qualificar a sua prática pedagógica; c) Assinalar as relações entre
políticas de formação continuada de professores de Ensino Médio e o seu impacto
na prática pedagógica dos docentes da E.E.B. Rui Barbosa; e d) Registrar ações
coletivas apontadas pelos professores a partir das formações desenvolvidas pelo
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio.
Para atingir esses objetivos, realizaremos uma pesquisa de abordagem
qualitativa, inspirada em Lüdke e André (2020), além de Oscar Jara (2006), que
apresenta a Sistematização de Experiências como metodologia participativa. Nesse
caso, cabe salientar que eu faço parte da pesquisa, sendo pesquisadora,
participante da pesquisa (BRANDÃO, 2006). Nossa pesquisa empírica reuniu 6
professores, que participaram da formação continuada via Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio, entre os anos de 2015 a2019. Os critérios para a
participação da pesquisa foram:

1) Docentes com participação nas atividades de formação promovidas pelo
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio.
2) Docentes que estiveram trabalhando na E.E.B.Rui Barbosa entre osanos de
2015 a 2019, e continuam atuando na escola.
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3) Interesse em participar da pesquisa e disponibilização de tempo para
participação.

Com essas primeiras palavras, ratificamos que o tema da formação docente
foi tardiamente proposto no nosso país. E esses aspectos históricos marcam as
políticas de formação docente, tanto inicial como continuada. Os educadores
progressistas citados são, até hoje, referência nos cursos de formação de
professores. No caso específico da formação do professor do Ensino Médio,
normalmente esses autores estão presentes nos componentes curriculares que
tratam da didática e da história da educação, e, quando tem a Educação de Jovens
e Adultos, também são apresentados como referências.
A formação inicial e continuada de professores é um tema que não pode ser
tratado de forma separada da valorização do trabalho docente. Mesmo que o tema
da dissertação não contemple aprofundar tais assuntos, eles serão situados para
contextualização da temática de investigação, que é: a formação continuada, via
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, realizada entre os anos de
2015 a 2019 na E.E.B. Rui Barbosa, e as contribuições para as práticas
pedagógicas dos professores. Compreendemos que minha trajetória de professora
de escola pública faz parte da história da educação. Por isso mesmo, a
apresentação do tema de pesquisa me apresenta, mas igualmente faz conexões
com breves apontamentos da história e de políticas educacionais.
A pesquisa foi realizada a partir de Cartas Pedagógicas (VIEIRA, 2008;
CAMINI, 2012; MORAES; PAIVA, 2018; PAULO; DICKMANN, 2020), entrevista
semiestruturada pelo WhatsApp( PORTO, OLIVEIRA, CHAGAS, 2017), e um
encontro em formato de Roda de Conversas através do meet.google.com. Acerca
da metodologia, ela será explicitada no próximo capítulo.
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2 PROCESSOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
Realizaremos uma pesquisa de abordagem qualitativa, que, segundo Lüdke e
André (2020, p.14), “envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato
direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o
produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes”. Nó entanto, para
Minayo (2014, p.177): “É preciso, além disso, estender o sentido histórico e
sociológico de sua definição e das combinações que produzem”. Igualmente, a
pesquisa qualitativa, em consonância com Severino, é um trabalho de reflexão em
que:
[...] a temática deve ser realmente uma problemática vivenciada pelo
pesquisador, ela deve lhe dizer respeito. Não, obviamente, num nível
puramente sentimental, mas no nível da avaliação da relevância e da
significação dos problemas abordados para o próprio pesquisador, em vista
de sua relação com o universo que o envolve. A escolha de um tema de
pesquisa, bem como sua realização, é necessariamente um ato político.
Também neste âmbito, não existe neutralidade. (SEVERINO, 2007, p. 215).

Nesse sentido, a pesquisa qualitativa, na perspectiva da pedagogia crítica,
não é neutra. O processo de investigação qualitativo tem intencionalidades, e, nesta
pesquisa, a partir dos objetivos apresentados no capítulo anterior, evidenciamos que
sou pesquisadora e participante da pesquisa. (JARA, 2006; PAULO, 2013). Dessa
maneira, ao introduzir as primeiras palavras, trouxe marcas da minha história de
vida, buscando situá-la no contexto histórico e político que constitui o nosso tema de
pesquisa.
A escolha dessa abordagem se deu em razão do caráter da presente
pesquisa e da participação do Grupo e do Projeto de Pesquisa denominado Paulo
Freire e Educação Popular, coordenado pela orientadora desta dissertação. No
grupo, utilizamos Cartas Pedagógicas como instrumento metodológico, a
entendendo como possibilidade de um diálogo com pesquisas com características
participativas. A Roda de Conversas sob inspiraçãode Paulo Freire (1987), Brandão
(1984; 1990) e Romão, Cabral, Carrão e coelho(2006). Para a compreensão da
nossa metodologia, construímos um desenho metodológico, a saber:
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Fonte: da pesquisadora, 2021.

Os 6 professores que aceitaram contribuir com a pesquisa participaram da
formação continuada via Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio entre
os anos de 2015 a 2019; eles têm nomes fictícios na sistematização de pesquisa,
nomeados como A, B, C, D, E e F. Eu vivenciei esse processo de formação
continuada e faço parte da pesquisa com minha pesquisa. Participo mediando o
processo de pesquisa, produzindo cartas contando minha experiência para os
professores participantes da pesquisa e sistematizando nossas experiências,
inclusive apresentando registros e memórias vividas no processo de participação da
formação continuada.
Todas as fases desse estudo foram agendadas previamente (dia, horário, local e
formas de participação). Está apresentado o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido da pesquisa- TCLE no Apêndice B.
Como demonstrativo, apresentamos o perfil dos/das colaboradores/as da
pesquisa, informando a idade, formação, tipo de contratação6, etapa da educação
Básica que o/a participante da pesquisa atua além do Ensino Médio, se for o caso, e
a esfera de atuação.

6

Dos professores ACT que participaram da formação continuada via pacto nenhum encontra-se na
escola. Por isso, os participantes da pesquisa são os efetivos.
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Professora A
Professora B
Professor C
Professor D
Professor E
Professor F

23
17
22
33
24
15

E
E
E
E
E
E

Efetiva
Efetiva
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo

40
40
40
40
40
40

E.E.B.R.B.
E.E.B.R.B.
E.E.B.R.B.
E.E.B.R.B.
E.E.B.R.B.
E.E.B.R.B.

EM
EM
EM
EM
EM
EM

de
Esfera
atuação

da
na
Etapa
atuação
EB

Instituições
em
que
lecionou/a

Carga horária
semanal (h)

Contratação

de
Nível
formação

de
41
43
51
55
50
46

Tempo
atuação
(anos)

Idade

Colaborador/a

Quadro1 -Perfil dos/das participantes da pesquisa

E
E
E
E
E
E

Legenda: Nível de formação: G: Graduação; E: Especialização; M: Mestrado.
Contratação: ACT: Admissão em Caráter Temporário. Efetiva
Etapa de atuação: AIEF: Anos Iniciais do Ensino Fundamental; AFEF: Anos Finais do Ensino Fundamental; EM:
Ensino Médio; EJA: Educação de Jovens e Adultos.
Esfera de atuação na Educação Básica (EB): M: Municipal; E: Estadual; P: Particular.

Fonte: da pesquisadora, 2021.

2.1 CARTA PEDAGÓGICA, ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA E RODA DE
CONVERSA
Nós

optamos

pelo

uso

de

Cartas

Pedagógicas

como

instrumento

metodológico coerente “com a concepção de Educação Popular: a dialogicidade e
a participação” (PAULO; DICKMANN, 2020, p.20-21) de Paulo Freire. Entendemos
que a Carta Pedagógica possibilita,
[...] o diálogo como exercício rigoroso do pensamento refletido e
compartilhado precisa se apoiar em instrumento coerente. A carta, como um
instrumento que exige pensar sobre o que alguém diz e pede resposta,
constitui o diálogo por meio escrito. (VIEIRA, 2008, p.71).

Camini (2012) diz que a carta pedagógica necessita interagir, comunicar,
provocar um diálogo pedagógico. Elas, também, rememoram experiências vividas, e
um dos objetivos desta pesquisa é registrar ações coletivas apontadas pelos
professores a partir das formações desenvolvidas pelo Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio, das quais fiz parte.
Já há trabalhos interessantes com Cartas Pedagógicas, um deles é de
Moraes e Paiva (2018), que apresenta um livro que registra troca de cartas entre
docente da Educação Básica e do Ensino Superior público do Estado do Ceará. No
livro, localizamos características importantes no uso de cartas pedagógicas: intenção
pedagógica e “articulação entre as linguagens acadêmica e coloquial, cotidiana e
poético-literária” (MORAES; PAIVA, 2018, p. 10). No caso da nossa pesquisa,
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iniciamo-la a partir de uma CartaPedagógica Convite (Apêndice A). Depois, escrevi
mais uma carta pedagógica convidando as colaboradoras da pesquisa a escreverem
a partir do assunto: lembranças dos encontros a partir da formação continuada de
professores, através doPacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (2015 a
2019), e contribuições para as práticas pedagógicas. Nessa carta, busquei identificar
relações entre os temas abordados durante a formação continuada e a sua
aplicabilidade em sala de aula; de igual modo, observar os registros que apontem os
limites, possibilidades e desafios, bem como os impactos na prática pedagógica dos
docentes da E.E.B. Rui Barbosa. Após o recebimento das Cartas Pedagógicas por
e-mail, realizamos a leitura e organizamos os achados em um quadro, a partir dos
objetivos e problema de pesquisa. Isso compõe um dos momentos da
Sistematização de Experiências, de Oscar Jara (2006), a ser apresentado no
capítulo 5.
A Sistematização das Experiências (JARA, 2006, p. 23) é “um processo
permanente, cumulativo, de criação de conhecimentos a partir de nossa experiência
de intervenção em uma realidade social, como um primeiro nível de teorização sobre
a prática”. Desse modo, pretendemos identificar e dar visibilidade às experiências
práticas e concretas de uma dada realidade, vivida pelos professores da E.E.B. Rui
Barbosa, a partir do processo de formação continuada de professores.
Após a leitura de Cartas e sistematização delas, marcamos um encontro
remoto, que chamaremos de “Roda de Conversas”, e o tema será oriundo da
sistematização das Cartas Pedagógicas em diálogo com a proposta da pesquisa. E,
pelo Google Meet, realizamos nossas conversas sobre como os participantes
vivenciaram a formação continuada, realizada entre os anos de 2015 a 2019,
viaPacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Em nosso encontro “Roda
de Conversas”, de 2 horas, ocorrido em dezembro, realizamosuma síntese dos
dados da entrevista e das Cartas Pedagógicas;e, posteriormente nossos diálogos
foram dirigidos a partir dos objetivos da pesquisa e por questões.Consideramos que
a Roda de Conversas de modo virtual pode ser considerada umcírculo
epistemológico digital: UMA proposta metodológica, discutido por Mafra, Silva e
Pardim (2021), isto é, “círculo epistemológico em sua versão digital, uma proposta
metodológica de pesquisa que consiste na apropriação reconfigurada de conceitos
freirianos, sobretudo os fundantes dos círculos de cultura”, em que“O diálogo
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configura-se como o principal instrumento, seja para a investigação, seja para o
tratamento dos dados coletados” (p. 140).
Também,

realizamos

entrevistas

semiestruturadas,

individuais,

pelo

WhatsApp, com as professoras, que receberam nomes fictícios. Marcamos horário e
dia, conforme disponibilidade dos 6 professores colaboradores. Os critérios de
participação já foram descritos anteriormente (Capítulo 1). Sobre o tipo de entrevista,
vale dizer que
[...] entrevista semiestruturada é um dos principais meios que tem o
investigador para realizar a Coleta de Dados. [...]. Podemos entender por
entrevista semiestruturada, em geral, aquela que parte de certos
questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam
à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas,
fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as
respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo
espontaneamente a Linha de seu pensamento e de suas experiências
dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na
elaboração do conteúdo da pesquisa. (TRIVINOS, 1987, p. 145-146).

A entrevista semiestruturada é uma técnica de coleta de dados que possui
objetivos e parte de questões investigativas que são planejadas. Quanto ao
aplicativoWhatsApp, utilizado para a realização dasentrevistassemiestruturadas:
[...] é um aplicativo multiplataforma, gratuito, para troca de mensagens
instantâneas e multimídias entre pessoas. O programa também permite a
criação de grupos para comunicação coletiva via textos, emojis, imagens,
áudios e vídeos, além da possibilidade de efetuar chamadas de voz,
semelhantes a ligações telefônicas. Os usuários são registrados por meio
dos números de seus respectivos telefones celulares e as listas de contatos
são construídas a partir do acréscimo de números de aparelhos,
smartphones ou tabletes, que também possuem o app. Certamente, a
conexão entre os contatos telefônicos por um programa com interfaces de
fácil manuseio e com recursos muito superiores aos de troca de mensagens
via SMS determina o expressivo sucesso deste aplicativo. (COUTO;SOUZA,
2017, p.144-145).

O WhatsApp se tornou uma ferramenta metodológica, sobretudo no período
da pandemia por conta do Covid-19, e é comum que professores e alunos troquem
mensagens sobre conteúdo de aula, e, muitas vezes, serve como uma sala de aula
síncrona e assíncrona. Em nosso caso, o WhatsApp está sendo acolhido como
metodologia de pesquisa qualitativa em educação. As entrevistas semiestruturadas
porWhatsAppfoiparte da Sistematizaçãode Experiências, de Oscar Jara (2006,
2012).A organização dos dados foi realizada com construção de quadros, contendo
questões por objetivos da pesquisa e resposta dos/as colaboradores/as.
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Com relação à Roda de Conversas, inspirada nos círculos de cultura de
Paulo Freire, ela
[...] reúne pressupostos filosóficos, teóricos e metodológicos para ser
adotado não apenas como um método de alfabetização de adultos, mas,
acima de tudo, como um método que mobiliza os participantes do grupo a
pensar sobre sua realidade dentro de uma concepção de reflexãoação. (ROMÃO, et al, 2006, p. 189. Grifos nossos).

A nossa Roda de Conversas possibilitou a socialização de parte da pesquisa
(sistematização dos dados das Cartas Pedagógicas e entrevista semiestruturada) e
discutirmos questões não apresentadas ainda, bem como identificarmos as tensões,
contradições, possibilidades e desafios vividos e observados no processo de
formação continuada via o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio
(2015 a 2019), objetivando destacar as possíveis contribuições dessa experiência
para qualificar a prática pedagógica docente.
Ressaltamos que procuramos realizar uma pesquisa que explore as
nuances presentes na relação entre o concreto (real) e o abstrato (ideias e teorias).
O trabalho com Sistematização de Experiências tem uma proposta em cinco
tempos (JARA, 2006), que são:

1. O ponto de partida: ter participado da Experiência e possuir registro dela.
No meu caso, eu participei e sou professora da E.E.B. Rui Barbosa.
2. As perguntas iniciais: questões problematizadoras.
A partir da formação continuada de professores da E.E.B. Rui Barbosa, através
doPacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (2015 a 2019), quais as
contribuições para as práticas pedagógicas? Quais as relações entre os temas
abordados durante a formação continuada e a sua aplicabilidade nas práticas
pedagógicas dos professores da E.E.B. Rui Barbosa? Quais os limites,
possibilidades e desafios, apresentados pelos professores participantes da formação
continuada, para qualificar a sua prática pedagógica? Quais as relações entre
políticas de formação continuada de professores de Ensino Médio e o seu impacto
na prática pedagógica dos docentes da E.E.B. Rui Barbosa? Por que registrar ações
coletivas apontadas pelos professores a partir das formações desenvolvidas pelo
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio?
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3. Recuperação do processo vivido: reconstruir a história e organizar a
informação.
Pensar a formação continuada de professores na contemporaneidade exige
estudo e pesquisa processual. Freire (2011) ressalta que pesquisamos para
anunciar uma novidade que possibilite a intervenção. Então, para a nossa pesquisa,
nos utilizaremos de Cartas Pedagógicas, de entrevistas semiestruturadaspor
WhatsApp e da Roda de Conversas para a recuperação do processo de formação
experienciada pelas professoras.
4. A reflexão de fundo: analisar, sintetizar e interpretar criticamente o processo.
Para tal, utilizamos a pedagogia crítica, pois, conforme Paulo (2018 p. 32-33):
É importante ressaltar que, ao trabalhar com um ―objeto de estudo [...],
utilizo uma abordagem teórico-metodológica (mais do que uma metodologia
procedimental) que, do ponto de vista teórico-ideológico, precisa ser
esclarecida. Primeiro: a Pedagogia freiriana se inspira na educação
libertadora, cujo ponto de partida está na existência do ser humano
(dimensão antropológica), no reconhecimento da nossa inconclusão (a
educação é movimento - tem caráter permanente) e no fato de que as
nossas ações estão alicerçadas pela dimensão da política. O segundo
ponto é referente à crítica sociológica da sociedade capitalista, a qual faz
parte do que constitui uma das formas de desumanização do ser humano. A
prática educacional que serve de instrumento à desumanização (opressão)
nos impede de ser mais. Essa educação, chamada de bancária por Freire
(1987), reforça as desigualdades reproduzindo os conteúdos de modo
mecânico e estático. [...]. Compreendendo que a pedagogia de Freire
possui uma abordagem crítica, minha base/orientação teórica parte da
filosofia que constitui a educação libertadora: existencialista, marxista
e fenomenológica. Essas bases filosóficas compõem o que chamo de
perspectiva freiriana. (grifos nossos).

No caso da citação acima, queremos ressaltar que apostamos na síntese entre
as bases filosóficas de Paulo Freire, apostando na educação libertadora, cuja
abordagem é a pedagogia crítica.Brutscher(2005, p.172) coloca que:
A educação popular, na América Latina, é a que melhor expressa a
concepção freireana de educação. É a educação que se realiza junto à
organização política dos oprimidos na luta pela libertação. É a educação
empenhada em resgatar e desenvolver a condição de sujeito dos que
historicamente se encontram calados por algum tipo de opressão e que, a
partir deles, busca transformar o mundo da injustiça social. Uma educação
emancipadora não pode ignorar o compromisso, teórico e prático, da
educação popular com a efetivação de um projeto sociopolítico libertador,
livre das relações e estruturas de opressão.

Nessa concepção, “No centro desse processo, Paulo Freire toma a EP
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[Educação Popular] no seu método dialético, onde o processo de teorização se dá a
partir da prática, buscando nesse diálogo uma práxis transformadora em sua
dimensão política (PAULO, 2019, p.171). Essa compreensão contribui para uma
análise dos dados da pesquisa mediante “Interpretação crítica e prática
transformadora”

(JARA,

2012,

p.246).A

sistematização

de

experiências

é

um exercício teórico-prático de interpretação crítica da realidade, cuja inspiração na
Educação Popular libertadora visa apresentar contribuições teórico-práticas que
vislumbrem a transformação darealidade investigada. Porém, essa realidade
estudada, na abordagem da pedagogia crítica, não pode ser interpretada de modo
isolado, pois é necessário contextualizá-la no contexto macro. Istoé:
É o esforço de relacionar os aspectos particulares da experiência com a sua
totalidade. Partindo da perspectiva de uma Concepção Metodológica
Dialética, entendemos a realidade histórico-social como uma totalidade: um
todo integrado no qual as partes(o econômico, social, político, cultural; o
individual, local, nacional,internacional; o objetivo e o subjetivo, etc.) não
podem ser entendidasisoladamente, e sim em sua relação com o conjunto.
(JARA, 2012, p.119).

Por isso,
[...] compreendemos a prática educativa em sua totalidade, tendo como
ponto de partida e chegada a prática social. Apoiando-nos nas práxis teoria e prática em diálogo crítico - tomamos as situações problemas,
identificadas na prática social como conteúdo para o diálogo
problematizador. Essas situações nos possibilitaram ricos momentos de
diálogos sobre as práticas sociopedagógicas.(PAULO, 2019, p.81).

Na reflexãode fundo, é importante esclarecer qualou quais abordagens
utilizamos para os processos de análise e síntese dos dados de pesquisas. É desse
contexto que apresentamos as categorias a partir do conteúdo do tema de estudo e
as categorias que emergiram da análise dos dados, as quais são as categorias que
advêm da interpretação crítica entre o contexto teórico e o contexto da experiência.
Importante destacar: nesse momento, contemplamos a Roda de Conversas, onde
apresentamos uma síntese dos dados da pesquisa, mediante Cartas Pedagógicas
eentrevistas semiestruturadas por WhatsApp.

5. Os pontos de chegada: formular conclusões e socializações.
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Consideramos que trabalhar com a Sistematização de Experiências é uma
ousadia política, metodológica e pedagógica, principalmente porque ela é “uma
proposta

enraizada

Sistematização

de

na

história

Experiências

latino-americana”.(JARA,
constitui-se

possibilidade

2012,
de

p.33).

A

vivenciarmos

processos de formação continuada através doPacto Nacional pelo Fortalecimento do
Ensino Médio (2015 a 2019), da E.E.B. Rui Barbosa, localizada no município deSão
Lourenço do Oeste (SC), conforme Figura 1.
Figura 1 - Escola de Educação Básica Rui Barbosa

Fonte: da autora, 2021.
Figura 2 - Município de São Lourenço do Oeste – SC -

Localização do município

Fonte: www.google.com.br, 2021.

Ao recuperar experiências e apresentar as contribuições para as práticas
pedagógicas dos professores, a partir da formação continuada, viaPacto, essas
podem contribuir como possibilidades de rompimento da lógica de formação nos
moldes da cultura dominante, cujos valores da competitividade e do individualismo
predominam sobre os da coletividade e solidariedade.
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2.2 LÓCUSDA PESQUISA: E.E.B. RUI BARBOSA
Em 1976, a E.E.B. Rui Barbosa é desvinculada de sua origem, da escola de
Educação Básica Sóror Angélica, através do parecer nº 338, de 22/12/75 – Decreto
Nº 1.423, de 13/09/76, passando a ter seu próprio corpo administrativo, e
ministrando o ensino de 1º Grau (chamado, hoje, de Ensino Fundamental).
Com o passar dos anos, a escola recebe um corpo docente e discente cada
vez maior, e amplia seu atendimento para outros níveis de ensino. Definiu-se pelo
lema: “De coração para coração caminhando juntos”. Em 1985, recebeu permissão
para a implantação do Ensino de Educação Infantil, pelo Ato nº 232, de 28/06/86, e
parecer nº 2.564, da mesma data. Essa etapa de ensino funcionou até 2008. Pelo
Parecer nº 539/87 e pelo Decreto Nº 058/88, foi reconhecido o Ensino Médio da
E.E.B.R.B., logo após a construção da terceira ala e outras reformas, dando
continuidade à ampliação da escola.
Em 2006, com a aprovação da Lei 11.274/2006, é instituído o Ensino
Fundamental de 9 Anos, pelo decreto nº 4.804, de 25/10/2006. O Ensino
Fundamental passou a ter a duração de nove anos letivos para os ingressos no 1º
ano, seguindo a legislação vigente. A resolução do Conselho Nacional de Educação
(CNE) e Câmera de Educação Básica (CEB) nº 4/99 instituiu as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. O decreto
federal nº 5.154/2004 define novas orientações para a organização da Educação
Profissional e prevê a criação da Educação Profissional Técnica de nível médio,
permitindo que o ensino técnico seja desenvolvido de forma articulada com o Ensino
Médio, sendo contemplada nessa escola.
A escola ministrava, até então, o Ensino Fundamental, o Ensino Médio e a
Educação Especial – surdos – Serviço de Atendimento Educacional Especializado
(SAEDE) – Deficiência Auditiva. Em 2010, de acordo com orientações da Secretaria
Estadual de educação, a escola deixa de atender a Educação Infantil. Em 2011, o
governo do Estado insiste junto aos municípios na aceitação da proposta para o
processo de municipalização do Ensino Fundamental. Aceita pelo poder público
municipal, todos os alunos do Ensino Fundamental foram transferidos para a
responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
Em 2012, a escola inicia seus trabalhos partindo do processo de Gestão
Compartilhada, assim denominada pela Secretaria Estadual de Educação, ficando
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sob a responsabilidade do Estado somente os alunos do Ensino Médio; assim, os
alunos do Ensino Fundamental permaneceram estudando no espaço físico da
E.E.B.R.B., mas agora sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal. Nesse
sentido, a escola conta com duas secretarias paralelas: uma estadual e outra
municipal.
E, no final de 2019, em função do número reduzido de alunos, a escola foi
reordenada para a E.E.B. Sóror Angélica; o município ficou agora com uma escola
que atende somente alunos do Ensino Médio, sendo que, hoje, sou ATP nessa
unidade escolar.
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3 LEVANTAMENTO DE TESES E DISSERTAÇÕES

A revisão de literatura tem por objetivo situar o projeto com relação ao tema
de pesquisa. Para o projeto, realizamos a revisão de literatura em dois bancos de
dados e em dois momentos, assim classificados:
1) Primeiro semestre do curso de Mestrado (ano de 2020) com levantamento,
conforme Quadros 2, 3 e 4, considerado como Bloco 1.
2) Segundo semestre do curso de Mestrado (ano de 2021), considerado
como Bloco 2.
Quadro 2 - Organização dos blocos de levantamento de Teses e Dissertações
Número
de
trabalhos
5
6
2

Bloco

Nome do Quadro

1

Formação continuada de professores de Ensino Médio.
Formação de professores a partir de experiências.
Desafios contemporâneos de formação de professores.

10

2

“Formação continuada” AND “Pacto Nacional pelo Fortalecimento do
Ensino Médio”.

Fonte: da autora, 2021.

Os bancos de dados para a revisão de literatura foram a Plataforma do
Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES) e a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD).
Buscamos reunir e analisar trabalhos que trazem elementos que se
aproximam com o nosso tema, como, por exemplo, identificar o conceito de
formação continuada de professores.
Os descritores utilizados no Bloco 1 foram os termos “formação continuada
de professores de Ensino Médio”, “formação continuada a partir da experiência” e
“desafios contemporâneos de formação de professores”. Esse estudo de revisão foi
realizado entre os dias 20 e 30 de agosto de 2020 (Primeiro semestre do curso de
Mestrado).
No bloco 2, tivemos: “Formação continuada” AND “do Ensino Médio”;“Pacto
Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio”. Utilizamos operadores booleanos
"AND" para compor a estratégia de busca. Essa pesquisa foi realizada durante o
primeiro semestre de 2021.
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As pesquisas registradas nos blocos 1 e 2 foram realizadas e sistematizadas
em quadros, tendo como critério a leitura de todos os resumos, dando ênfase nos
objetivos, contexto e resultados das pesquisas.
Com o resultado dessas buscas, referente ao Bloco 1 (Quadros 2, 3 e 4),
foram encontrados 89 trabalhos com temas afins. Feita a análise de seus títulos,
foram sendo eliminados todos aqueles que não abordavam a temática estudada.
Desses, 49 foram excluídos, pois não estavam disponíveis para o acesso nos portais
consultados7 e não constavam na internet. A etapa seguinte, desse levantamento,
consistiu na leitura dos resumos dos 40 trabalhos identificados. Feitas as leituras,
foram eliminadas 11 pesquisas, pois eram voltadas para outras áreas da educação e
não relacionadas à formação continuada de professores.
A dinâmica de análise deu-se em etapas. No primeiro momento, analisamos
os trabalhos com o tema formação continuada de professores de Ensino Médio
(Quadro 2), sendo encontrados 5 trabalhos, e todos são dissertações.
Observamos que nem todos os resumos proporcionam os elementos
essenciais da informação pretendida (objetivos, contexto e resultados das
pesquisas. Levando em conta essa observação, fizemos uma leitura dos textos para
localizar esses elementos.
Quadro 3- Descritor: formação continuada de professores de Ensino Médio
(continua)
Autor
Título
Ano
Instituição
Dissertação/Tese
1
Ana Maura
Reflexidade e formação 2015 Universidade
Dissertação
Tavares dos
Continuada de
Estadual de
Anjos
Professores no Âmbito
Fortaleza
do PIBID:Evidências de
Contribuições para o
desenvolvimento
profissional de docentes
da Educação Básica.
2
Cristiana de
Formação continuada:
2014 Universidade
Dissertação
Campos Silva
"a Sala de Educador”
do Estado do
como espaço de
Mato Grosso
produção de
conhecimento.
3
Ednailza
Alfabetização científica
2015 Universidade
Dissertação
Miranda
no contexto da
Estadual de
Carvalho
formação continuada de
Santa Cruz,
Aboboreira
professores da
Ilhéus, Bahia
educação básica.

7

Devido ao número limitado de pesquisas, resolvemos consultar estes bancos de dados: a
Plataforma do Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) e a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD).
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4

Maria Cleide
da Silva
Ribeiro Leite

A formação contínua do
Professor Diretor de
Turma no contexto das
reformas do Ensino
Médio.
5 Maria Antônia
Prática pedagógica
Correa
reflexiva em cursos de
formação continuada:
um estudo crítico
etnográfico.
Fonte: da autora, 2021.

2015

Universidade
Estadual do
Ceará

2013

Universidade
Federal do
Mato Grosso

(conclusão)
Dissertação

Dissertação

O trabalho de Anjos (2015) investigou como os professores supervisores do
Programa Institucional de Iniciação à Docência da Universidade Estadual do Ceará
(PIBID-UECE) compreendem esse programa como espaço de formação continuada;
e, se esse processo favorece o seu desenvolvimento profissional e a reflexividade,
visto que muitos desafios ainda se fazem presentes na formação de professores da
educação básica. O estudo obteve a seguinte conclusão: a universidade e a escola
foram apontadas pelos docentes como sendo os espaços onde o desenvolvimento e
a formação continuada aconteciam, e, nesse ínterim, a relação com os outros
profissionais – professores da escola, professores da universidade e licenciados –
era um fator de grande relevância nesse processo formativo.
Acerca da dissertação de Anjos (2015), ela pode contribuir com a nossa
pesquisa a partir do conceito de reflexividade, presente no capítulo 2, fruto de sua
revisão de literatura realizada no GT8 da ANPED. No terceiro capítulo, utiliza Paulo
Freire, que é um dos nossos autores referência. Porém, o autor é mencionado e não
citado nas referências. Possivelmente, pelo ano da obra citada, a autora utilizou a
Pedagogia da Autonomia. Além disso, faz menção aNóvoa: “para reflexividade
crítica de reconstrução advindo dos saberes da experiência”. (apudANJOS, 2015, p.
54). Na nossa pesquisa, utilizaremos Freire para fundamentar nossa metodologia,
que pressupõe um momento chamado de “Roda de Conversas”. O conceito de
reflexão é pertinente. Também, Nóvoa contribui com o debate da formação de
professores e a importância da experiência.
Por sua vez, Silva (2014), em seu trabalho sobre Formação Continuada dos
profissionais que atuam na educação básica, identificou a “Sala de Educador” como
espaço de produção de conhecimentos, produzidos e/ou trabalhados, e sua
articulação com as práticas docentes. Ointeresse da autora deu-se por se tratar de
uma proposta política de formação continuada implementada nas unidades
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escolares da rede estadual de Mato Grosso. O Projeto Sala de Educador tem como
finalidade que os profissionais produzam e socializem conhecimentos. E conclui que
a formação continuada “sala de educador” propiciou a mobilização de saberes
pedagógicos que refletem diretamente no trabalho dos professores. Ao final dessa
pesquisa, evidencia-se a importância de políticas para a formação continuada, bem
como a necessidade de melhores condições para seu desenvolvimento.
A dissertação de Silva (2014) contribui com nossa pesquisa no sentido de que
a autora faz referência a sala de professores como espaço de formação,
considerando que, em nosso caso, a formação ofertada pelo Pacto propõe a escola
ser o lócus de formação continuada. Sobre isso, Imbernón (2011, p.85) diz que
“envolve todas as estratégias empregadas conjuntamente pelos formadores e pelos
professores para dirigir os programas de formação de modo a que respondam às
necessidades definidas da escola e para elevar a qualidade do ensino e da
aprendizagem em sala de aula e nas escolas”. Além disso, Freire (2014, p.203)
entende “a escola como um espaço de educação popular voltado para a formação
social crítica e para a sociedade democrática, [...] um lugar de debates de ideias,
soluções, reflexões, onde, sistematizando sua própria experiência, encontrará
menos de autoemancipação intelectual independentemente dos valores da classe
dominante”.
Aboboreira (2015), em sua dissertação, teve como objetivo analisar os limites e
possibilidades de

um

projeto

de

intervenção

desenvolvido

em "Atividade

Complementar" das três áreas do conhecimento, tendo como proposta promover a
Alfabetização Científica no âmbito da formação contínua de professores do ensino
médio de uma escola pública em Itabuna. Sua pesquisa, os participantes apontaram
que a alfabetização deveria direcionar o olhar para a formação integral do ser
humano. Evidenciaram, ainda, que as oficinas realizadas durante a pesquisa
colaboraram para ressignificação dos conhecimentos e práticas que os docentes
apresentavam anteriormente. Além disso, expressaram a incorporação dessas em
sua vivência em sala de aula, incluindo trabalhos com pesquisa, por exemplo. A
autora concluiu que o curso de formação continuada na escola, apesar de ter
contribuído para a formação dos professores, uma vez que puderam questionar suas
crenças, ampliar a capacidade de analisar a realidade escolar, os saberes, a
valorização da profissão docente e a troca de experiências na “Atividade
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Complementar”, necessita ainda de uma melhor organização do tempo para
discussão e aprofundamento das temáticas em questão.
Essa dissertação poderá contribuir com a nossa pesquisa, pois a pesquisadora
é efetiva na escola e articuladora na área de formação continuada, tendo contato
direto e contínuo com todas as atividades desenvolvidas no curso e na “Atividade
Complementar” na qual se desenvolveu a formação. Essa inserção da pesquisadora
amplia as possibilidades de interpretação e compreensão dos fenômenos que
partem da experiência profissional. Além disso, ela participou da formação
continuada do Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio e é articuladora da área
de Linguagens. Ademais, esse trabalho tem aproximações com um dos meus
objetivos específicos, que trata de ações coletivas sendo registradas ou relatadas
por docentes.
A pesquisa feita por Leite (2015) teve por objetivo compreender o processo de
construção da formação do professor diretor de turma (PPDT). A autora relata que
esse projeto prioriza a realização de um currículo criativo, sintonizado com as
demandas sociais contemporâneas, fomentando o diálogo com a juventude e
buscando a superação do currículo de concepção fragmentada. Conclui que existe
escassez de formações específicas, tempo insuficiente para o desenvolvimento das
tarefas extraclasse e falta de condições de trabalho para a realização do estudo
orientado.
Leite (2015, p.75), em sua dissertação, contribui de forma significativa com
nossa pesquisa, pois relata que:
[...] o professor formador deve ser um estudioso da sua prática, um
intelectual e um produtor do conhecimento, objetivando a reestruturação do
desenvolvimento profissional. Dessa forma, define-se como verdadeiro
parceiro nos processos de aprendizagens, delimitando um novo processo
formativo. Assim, teremos formadores capazes de construir seus próprios
entendimentos das reformas e das políticas educacionais do ponto de vista
pessoal, profissional, político e social.

A autora investiga o processo de formação continuada dos professores no
contexto das reformas do Ensino Médio, problematizando conquistas, limites e
desafios vivenciados pelos professores no seu percurso formativo – esse foco de
pesquisa tem relação com o meu segundo objetivo específico, que visa apontar os
limites, possibilidades e desafios, apresentados pelos professores participantes da
formação continuada via Pacto, para qualificar a sua prática pedagógica.
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Outro trabalho importante, realizado por Correa (2013),intitulado“Prática
pedagógica reflexiva em cursos de formação continuada: um estudo crítico
etnográfico”, teve por objetivo investigar as experiências de professores acerca da
prática pedagógica reflexiva em cursos de formação continuada–o que se
assemelha à nossa busca na medida em que“investiga experiências”–eobtevea
seguinte conclusão: depreendeu-se que os professores da Escola ‘Meninos do
Futuro’ tecem reflexões acerca da sua prática pedagógica, pautados na reflexão
‘sobre a ação’ e reflexão ‘na ação’.
Em vários momentos da nossa escrita, Pimenta e Ghedin (2012, p.85),
fundamentais na dissertação de Correa (2013), quando relata reflexão na ação,
descrevem que a reflexividade se insere como um dos elementos de formação
profissional dos professores e que pode ser compreendida como um processo de
ação – reflexão – ação. Já para Freire (2011, p.39-40), a prática docente crítica,
implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e
o pensar sobre o fazer. O pensar certo, que supera o ingênuo, tem que ser
produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor formador. Na
formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão
crítica sobre a prática. Inclusive, a autora se vale de um conceito que nos é caro, o
de experiência. Correa utiliza Perrenoud para elaborar sua compreensão para
experiência docente. Nós o utilizaremos, juntamente com Nóvoa(2000),Jara (2006),
Freire (2011) e Tardif (2012).
Ao pesquisar o descritor “formação continuada de professores a partir de
experiências”, foram encontrados 6 trabalhos, sendo 1 tese e 5 dissertações, como
podemos verificar no Quadro 4.
Quadro 4- Descritor: Formação de professores a partir de experiências
Autor
Título
Ano
Instituição
1
Ana Maria
Formação Continuada do
2013
Universidade
Simões Araújo
Professor de Arte: dialogia
Estadual Paulista
com a experiência.
“Júlio de
Mesquita Filho”
2
Paulo Gabriel
Tratamento de questões
2013
Universidade
Franco dos
sociocientíficas em um grupo
Estadual Paulista
Santos
de professores e a natureza
“Júlio de
do processo formativo
Mesquita Filho”
fundamentado em uma
perspectiva crítica.
3 Ana de Fátima
A Experimentação em
2019
Universidade
Padilha
Ciências cocriada com
Federal do Rio
Rodrigues
professores: uma
Grande

(continua)
Dissertação/Tese
Dissertação

Dissertação

Dissertação
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(conclusão)
experiência na pós-graduação
em ensino de ciências exatas.
4
Marcella da
Os Sentidos do Trabalho
Silva Estevez
Docente: Atividade, Status e
Pacheco
Experiência de Professores
Ghedes
do Ensino Médio em uma
Escola Pública do estado do
Rio de Janeiro.
5
Eliani
O Papel da Supervisão de
Aparecida
Ensino na Formação
Mana
Continuada dos Gestores na
Escola Pública: reflexões
sobre uma experiência.
6
Ana Clara
Sentidos da formação
Ramalho do
continuada: uma construção
Monte Lins
sob o olhar de professores do
Durval
ensino médio.
Fonte: da autora, 2021.

2014

Pontifícia
Universidade
Católica do Rio
de Janeiro

Tese

2016

Pontifícia
Universidade
Católica de São
Paulo

Dissertação

2016

Universidade
Federal de
Pernambuco

Dissertação

No trabalho de Araújo (2013), a autora relata o entendimento de que
experiência não é apenas uma dinâmica pessoal, mas também social, cultural,
contextual, que está interligada, num processo de formação identificada nessas
ligações. Concluiu que o trabalho traz a reflexão da formação do professor de arte,
envolvendo

imaginação,

adaptabilidade,

flexibilidade,

improvisação

e

experimentação. Defende a valorização do eu, improvisação e experimentação.
Destaca a valorização do profissional e do pessoal. Além disso, analisa a nossa
própria experiência e reconhece o valor não apenas dos acertos, mas também dos
erros.
A dissertação de Araújo (2013) contribui com nossa pesquisa, pois relata uma
experiência nos cursos de formação continuada com professores de São Paulo,
dentro do Programa de Educação voltado à formação continuada de profissionais da
rede estadual de ensino. Josso (2004), um dos autores que fundamenta sua
pesquisa, afirma que uma experiência vivenciada se torna formadora quando
considera as aprendizagens passadas que simbolizam as atitudes, os pensamentos,
o saber-fazer e os sentimentos do presente, sob a ótica de um processo de
"caminhar para si". Na nossa pesquisa, Jara (2006, p.7) coloca que:
Sistematizar experiências é um desafio político pedagógico pautado na
relação dialógica e na busca da “interpretação crítica dos processos
vividos”. Trata-se de um exercício rigoroso de aprendizagem que contribui
para refletir sobre as diferentes experiências, implicando na identificação,
classificação e reordenamentodos elementos da prática; utiliza a própria
experiência como objeto de estudo e interpretação teórica, possibilitando a
formulação de lições e a disseminação.
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Marie-Christine Jossotem aproximações com Paulo Freire e Oscar Jara,
principalmente nos conceitos de formação articulada às experiências de vida. No
entanto, na nossa pesquisa, ao buscar analisar as contribuições a partir da formação
continuada de professores, através do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do
Ensino Médio (2015 a 2019), para as práticas pedagógicas, eu sou pesquisadora
que participo da pesquisa porque fui uma das participantes desse processo de
formação na E.E.B. Rui Barbosa. Isto é, Josso, Freire e Jarasão autores que
dialogam sobre experiências nas diferentes áreas do conhecimento; Jara será um
dos autores que fundamenta nossa escrita sobre uma experiência vivenciada
durante a formação continuada de professores a qual faço parte, cuja metodologia
de pesquisa contribui para a sistematização de experiências ainda não socializadas
em forma de pesquisa acadêmica. Além disso, esse trabalho tem proximidade com
um dos meus objetivos específicos, que é apontar os limites, possibilidades e
desafios, apresentados pelos professores participantes da formação continuada,
para qualificar a sua prática pedagógica.
Santos (2013), em seu trabalho sobre tratamento de questões sociocientíficas
em um grupo de professores e a natureza do processo formativo fundamentado em
uma perspectiva crítica, apresenta a reflexão do professor sobre a própria prática,
tendo o exercício da reflexão e problematização no cerne do grupo. Ele concluiu que
o tratamento de questões na perspectiva crítica, para sustentar uma coerência e
assumir uma postura de transformação do contexto e de promoção de tensões e
inquietações, demanda tempo, continuidade e cuidado constante com o processo.
Ainda, o autor da dissertação argumenta sobre a importância da sistematização
dos conhecimentos construídos na coletividade, a partir de um processo que valoriza
a discussão, a construção de significados, a assimilação holística da realidade e a
reflexão do professor sobre a própria prática. Essa pesquisa, com sistematização de
conhecimentos, contribui com nosso trabalho, visto que o objetivo principal da nossa
pesquisa é a sistematização de experiências a partir da formação continuada em
uma escola pública através do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio.
O trabalho de Rodrigues (2019) sobre a experimentação em ciências,cocriada
com professores em ensino de ciências exatas, objetivou contribuir com a formação
permanente dos professores de Ciências, refletir sobre as práticas pedagógicas,e,
consequentemente, para a promoção daautoformação docente. Reafirmou, em sua
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conclusão, a crença na formação permanente dos professores em ciência exatas, a
partir da escrita reflexiva, da dialogicidade, da partilha dos saberes da experiência,
no indagar/questionar no coletivo sobre as atividades experimentais em ciências.
Rodrigues (2019) poderá contribuir com nosso trabalho na ideia de valorizar as
experiências dos professores em exercício. Em sua dissertação, destaca o termo
‘experiência’,a partir de Larosa (2002), como sendo o saber que deriva da
experiência, aquele que permite que nos apropriemos de nossa própria existência.
Ademais, a autora faz referência à formação permanente; sobre isso, Freire (2014,
p. 181)nos diz que “[...] a prática docente implica certa sabedoria que vai se
constituindo na gente, à medida que a gente vai constituindo a experiência de
ensinar e de aprender [...]”. Além do mais, Freire (2011)coloca que o saber de
experiências deve estar acompanhado do compromisso social, político

e

pedagógico.
Por sua vez, a pesquisa de Guedes (2014) objetivou analisar a percepção do
trabalho docente pelos próprios professores a partir das dimensões de atividade,
status e experiência, propostas por Tardif e Lessard (2007). Nessa pesquisa,
concluiu-se que os professores possuem uma série de imagens sobre a sua
atividade, o seu status e a sua experiência, que ajudam a compor o cenário do
trabalho docente hoje em uma escola estadual. Além do mais, permite uma maior
compreensão do que está acontecendo no ensino médio na referida instituição. A
interatividade entre alunos e professores é uma constante no trabalho dos
professores, assim como é percebida uma relativa autonomia dos professores frente
à cultura da performatividade, que exige o seguimento de padrões e alcance de
resultados no ensino médio.
Guedes (2014, p.7) diz que “conhecer os professores do ensino médio implica
mapear como essa categoria profissional representa o trabalho que desenvolve e os
desafios que enfrenta na profissão”. Essa tese tem algumas aproximações com a
nossa pesquisa,na medida em que buscamos trabalhar a formação continuada no
espaço escolar, valorizando as culturas docentes, os seus saberes e os seus
campos de atuação. E, assim, nas palavras de Nóvoa (2009, p. 17), “fazer aquilo
que dizemos que é preciso fazer”. Além disso, esse trabalho tem proximidade com
um dos meus objetivos específicos: apontar os limites, possibilidades e desafios,
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apresentados pelos professores participantes da formação continuada, para
qualificar a sua prática pedagógica.
O trabalho de Mana (2016) sobre “O Papel da Supervisão de Ensino na
Formação Continuada dos Gestores na Escola Pública: reflexões sobre uma
experiência”tevecomoseu principal objetivo conhecer as dificuldades, desafios e
anseios dos gestores escolares quanto à dimensão pedagógica da gestão e
desenvolver ações da supervisão de ensino que potencializem a formação desses
profissionais no interior da escola, tendo em vista o aprimoramento da prática
gestora. Observou-se que os dados possibilitaram identificar que grande parte das
demandas e problemas reais da prática gestora no cotidiano escolar dificultam
garantir momentos de estudo e formação da equipe gestora da escola.
A dissertação de Mana (2016) descreve que a pesquisaestá ligada com a sua
trajetória profissional, que inclui a docência, a formação continuada para professores
e gestores, e a supervisão de ensino. Encontro aproximações com minha pesquisa,
na medida em que sou Assistente Técnico Pedagógico na Rede Estadual de Ensino
e que também sou partícipe de uma experiência como formadora de formação
continuada de professores através do Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio no
espaço escolar.
Durval (2016), em sua dissertaçãosobre “os sentidos da formação continuada:
uma construção sob o olhar de professores do ensino médio”, teve como objetivo
compreender os sentidos da formação continuada construídos por professores do
ensino médio. Partindo do pressuposto de que, nos tempos atuais, os sentidos
atribuídos à formação continuada permanecem arraigados à racionalidade técnica,
sendo essa formação concebida como espaço de reprodução de saberes a serem
aplicados, concluiu que estudos apontam para a necessidade de que se promova o
desenvolvimento profissional do professor, considerando a necessária ruptura com
as concepções de processos formativos doutrinadores.
Dado o pressuposto acima, a dissertação de Durval (2016) tem uma
aproximação significativa com nosso projeto de pesquisa, pois, em nosso caso,
buscamos alcançar o objetivo geral de analisar as contribuições originárias da
formação continuada de professores, através do Pacto Nacional pelo Fortalecimento
do Ensino Médio (2015 a 2019), para as práticas pedagógicas. O autor da
dissertação, por sua vez, descreve sobre os sentidos da formação continuada,
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avanços e desafios, fundamentados por Imbernón (2009, 2010, 2011) e Tardif
(2012) para discussão acerca dos saberes docentes. Esses autores também estarão
contribuindo, juntamente com Freire (2011, 2014) e Jara (2006),em nosso projeto de
pesquisa.
Ao pesquisar o descritor “Desafios contemporâneos da formação de
professores”, foram encontradas2 dissertações, como pode ser observado na
sequência:
Quadro5- Categoria de pesquisa: Desafios contemporâneos de formação de professores
Autor
Título
Ano
Instituição
Dissertação/Tese
1
Antônio
A formação continuada do
2013
Pontifícia
Dissertação
Iziquel
professor frente aos novos
Universidade
Radvanskei
desafios contemporâneos.
Católica do
Paraná – PUC
2 Alexandre Entre Finalidades, Aspirações e 2015
Universidade
Dissertação
Weingrill
a Experiência: o ensino médio e
Federal de São
Araújo
os seus sujeitos.
Paulo UNIFESP
Fonte: da autora, 2021.

Radvanskei (2013), em sua dissertação sobre a formação continuada do
professor frente aos novos desafios contemporâneos, objetivou analisar o discurso
dos professores universitários nas contingências da formação continuada. O autor
faz uma reflexão sobre a realidade complexa em que está inserida a escola e,
consequentemente, os professores. Concluiu que os discursos analisados dos
professores apontam para interpretações desses desafios presentes nos novos
contextos sociais, culturais, políticos; a interpretação, que não é neutra, gera atitudes
de enfrentamento ou não, mas, de alguma forma, indica maneiras de interagir do
professor frente a esse mundo que o provoca e o envolve.
Radvanskei (2013), em seu trabalho, descreve que a interpretação do mundo
na atualidade é o ponto central para o docente entender o processo de
aprendizagem significativa. Isso, porque a escola e os profissionais envolvidos com
a educação inter-relacionam-se com esse tempo complexo e de inúmeras
informações, disponíveisa todo o momento. O autor acentua que:
A formação continuada de professores está em diálogo com toda a
mudança que acontece na sociedade. Mudanças observadas nas palavras
que estão sempre em
evidência: complexidade, diversidade,
multiculturalidade, modernidade, mundialização, geração y e z, dentre
outras, que revelam ou escondem a desordem na anterior ordem das
sociedades, das instituições. (RADVANSKEI, 2013, p.19).
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É justamente com esse diálogo-e toda a mudança que acontece na sociedade que nossa pesquisa sobre formação continuada de professores de escola pública na
contemporaneidade tem aproximações com os estudos de Radvanskei (2013).
“Entendermos que essasmudanças no percurso da formação,como a nova
economia, a globalização e a tecnologia, apontam mudanças na escola, trazendo à
baila adiscriminação feminina e outros fatores de exclusão social”.(IMBERNÓN,
2010, p.8). Buscamos, dentro da formação continuada, dar um panorama de como
essas

mudanças

(globalização,

tecnologia,

etc.)

afetam

nossas

vidas

e,

consequentemente, interferem na educação, principalmente em nossa prática
pedagógica. Além disso, nas palavras de Imbernón (2010, p.10),“é necessário
conhecer os elementos da herança formadora que nos permitam continuar
construindo e oferecer alternativas de inovação e mudança às políticas e práticas de
formação”. [...]“A realidade social, o ensino e a instituição foram evoluindo,eo
professor deve sofrer uma mudança radical em sua forma de exercer a profissão e
em seu processo de incorporação e formação”. (IMBERNÓN, 2010, p.10).
Ademais, esse trabalho tem proximidade com um dos nossos objetivos
específicos: apontar os limites, possibilidades e desafios, apresentados pelos
professores participantes da formação continuada, para qualificar a sua prática
pedagógica.
Araújo (2015), em seu estudo “Entre finalidades, aspirações e a experiência: o
ensino médio e os seus sujeitos”, objetivou identificar e discutir as concepções sobre
o ensino médio por parte de um grupo de alunos, professores e gestores da rede
estadual paulista, com destaque para a maneira como avaliam o funcionamento de
tal nível de ensino nas escolas estaduais. Concluiu que os sujeitos escolares
atribuem importante potência formativa à escola de ensino médio, tanto no âmbito da
preparação para o mercado de trabalho, quanto para a preparação para a vida em
sociedade e a construção de cidadania, mas que essa potência não se realiza na
concretude.
Além disso, traz um dado muito interessante sobre o que pensam os jovens do
Ensino Médio nessa etapa da educação básica. As inadequações do ensino médio
aparecem em uma importante pesquisa, intitulada“Perfil da Juventude Brasileira”
(2003), que demonstrou que 76% dos alunos consideram a escola muito importante
para seu futuro profissional; por outro lado, apenas 29% acham que a mesma se
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interessa pelos problemas dos jovens, contra 43%, que dizem mais ou menos; e
apenas 24% dizem que ela entende os jovens, em oposição a 58%, que dizem mais
ou menos. (ARAÚJO, 2015, p.10).
O autor discutiu a importância de ampliar o olhar dos jovens do Ensino Médio e
suas práticas na escola, questão que se mostrava importante frente às diversas
mudanças e discussões que envolviam essa etapa, entendendo o Ensino Médio
como o espaço de formação dos jovens. O pesquisadorbuscou entender como as
políticas governamentais e os jovens e adultos que frequentam a escola
cotidianamente concebem o ensino médio, que nas sociedades contemporâneas
compõe importante período e espaço de formação e socialização da juventude.
Essa pesquisa se aproxima com nosso tema, quando traz dados interessantes
sobre como os jovens do E.M. avaliam a escola. Ademais, esse trabalho tem
proximidade com um dos nossos objetivos específicos (letra b). Igualmente, é muito
pertinente, dentro do nosso tema de pesquisa sobre formação continuada de
professores, a preocupação dos professores sobre a formação pessoal e também
para o mercado de trabalho (realidade na E.E.B. Rui Barbosa). Lembrando também
que há uma inquietação por parte dos professores, o abandono dos jovens do
ensino médio por falta de incentivos e/ou políticas públicas para a conclusão dessa
etapa. Segundo Freire (2011, p.139), “Odesrespeito à educação, aos educandos,
aos educadores e às educadoras corrói ou deteriora em nós, de um lado, a
sensibilidade ou a abertura ao bem-querer da própria prática educativa, de outro, a
alegria necessária ao quefazer docente”.
Com um olhar mais aprofundado sobre essa pesquisa é possível descrever, a
partir da experiência, os rumos que a formação continuada de professores de ensino
médio tomou até este momento. Fica evidente a escassez de trabalhos sobre o tema
no cenário atual. O presente estudo pode, dessa forma, contribuir,na medida em que
abre caminhos para analisar os cursos de formação continuada de professores no
contexto da educação básica.
Quadro6- “Formação continuada” AND “do Ensino Médio”. Pacto Nacional pelo Fortalecimento
(continua)
Autor
Título
Ano
Instituição
Dissertação/Tese
Cláudia Simões
A escola como espaço de
2018
Universidade
Dissertação
Mariano
formação docente:
Federal do Espírito
experiências do PNEM no
Santo.
Espírito Santo.
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Hildegard Susana
Jung

O pacto Nacional do Ensino
Médio: um estudo comparativo
entre escolas públicas de Santa
Cruz do Sul/RS sob a
perspectiva da evasão,
emancipação e/ou regulação.
Claudiane
Pacto Nacional pelo
Aparecida Erram
Fortalecimento do Ensino
Médio: intencionalidades,
concepções e
desenvolvimento no Paraná.
Alessandra Batista
Sentidos da Formação
de Oliveira
Continuada para o Docente: o
Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino
Médio/PNEM.
Adilson Luiz
Políticas de Formação
Tiecher
Continuada de Professores: a
experiência do pacto nacional
pelo fortalecimento do Ensino
Médio no Paraná.
SusiéliCasonato
Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino
Médio: uma intervenção a
partir da percepção docente.
Sandra Maria
ZardoMorescho

2015 Universidade
Regional Integrada
do Alto Uruguai e
das Missões – URI.

(conclusão)
Dissertação

2017 Universidade
Estadual de
Londrina – UEL.

Dissertação

2017 Universidade de
Brasília Faculdade
de Educação, UnB.

Dissertação

2016

Dissertação

Universidade
Federal do Paraná,
Curitiba.

2017 Universidade
Federal da
Fronteira Sul,
UFFS,
Erechim/RS.
2017 Universidade
Comunitária da
Região de
Chapecó –
UNOCHAPECÓ.
2016 Universidade do
Estado do Rio
Grande do Norte.

Formação continuada de
professores: a percepção do
orientador de estudos sobre o
PNEM na Gered de Chapecó SC.
Umberto de
A mediação subjetiva do pacto
AraújoMedeiros
nacional pelo fortalecimento do
ensino médio na formação
continuada do professor.
Carmen Aparecida
A formação continuada no
2018 Universidade
Guimarães Peixoto PNFEM e sua interface com a
Federal de
Cavalcanti
prática docente: aspectos e
Pernambuco.
desafios revelados numa
escola de referência em Belo
Jardim.
Adriana Oliveira
A formação continuada no
2016 Universidade
Marques
pacto nacional pelo
Estadual Paulista,
fortalecimento do ensino
UNESP.
médio: busca de
ressignificação por meio do
agir dialógico-comunicativo.
Fonte: da autora, 2021.

Dissertação

Dissertação

Dissertação

Dissertação

Tese

A dissertação deMariano (2018), intitulada“A escola como espaço de formação
docente: experiências do PNEM do Espírito Santo”, objetivouverificar como os
professores e pedagogos cursistas da Formação do PNEM, no dia-a-dia da escola,
apropriaram-se de conceitos para (re)inventar o cotidiano escolar, rompendo com a
acomodação ao que lhes é imposto, transformando objetos e códigos, e
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promovendo uma (re)apropriação do lugar da escola, pelos seus usos,
transformando-o em espaço de formação.
E, como resultado final, os professores e pedagogos apropriaram-se, numa
trajetória evolutiva, de saberes epistemológicos do campo do currículo da educação
básica, em específico da etapa do ensino médio, para pensar a escola pelo viés do
espaço da invenção das práticas. Ademais, o estudo da autora considera a
necessidade de valorização da formação docente, especialmente por meio de
políticas públicas, a fim de promover formação continuada aos professores no
espaço que lhes é fundante: a escola.
O trabalho de Mariano (2018) tem uma aproximação com nosso tema de
pesquisa,pois trata de questões curriculares que percorrem não só o ensino médio,
mas também atravessam a minha carreira profissional. Na função de Assistente
Técnico Pedagógico é possível perceber as perspectivas/necessidades de uma
qualificação específica voltada para os profissionais que atuam com o ensino médio,
formação capaz de atender a necessidade de qualificação, paralela ao tempo e ao
espaço, tendo a escola como lócus de formação continuada, sendo os professores
atores partícipes dessa formação.
Além disso, esse, trabalho tem proximidade com nosso objetivo geral. A autora
utiliza Nóvoa(1992, 2009) para fundamentação de seu trabalho. Nóvoa (2000)
também é um dos autores utilizados na fundamentação da nossa pesquisa,
sobretudo na concordância de que “Ninguém é professor sozinho, isolado. A
formação exige partilha8”.
Jung (2015), quetrabalhou “OPacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino
Médio: um estudo comparativo entre escolas públicas de Santa Cruz do Sul/RS sob
a perspectiva da evasão, emancipação e/ou regulação”, pretendeu dar voz aos
docentes e gestores, trazendo sua representação sobre o sentimento de
emancipação durante os encontros de formação continuada, enquanto cidadãos
que, através da participação, dão forma e contribuem para a implantação de uma
das políticas educacionais mais significativas para o Ensino Médio dos últimos anos,
eleitas pelo critério de maior e menor aderência de seus docentes a essa
8Disponível

em: NÓVOA, Antônio. Dilemas Práticos dos Professores. In: Revista Pátio. Ano VII - Nº
27 - Agosto a outubro de 2003. Disponível em: http://bia-educarte.blogspot.com/2011/07/revista-patioano-vii-n-27-dilemas.html. Acesso em: 03set. 2021.
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políticaeducacional. Seu objetivo constituiu-se em investigar a interferência do Pacto
e a possibilidade de sua relação com a evasão de alunos.
Concluiu que os encontros de formação do Pacto durante o ano de
2014, ainda que não fossem livres de tensões, foram aliados à elevação da
qualidade da prática pedagógica no Ensino Médio brasileiro. As atividades
sugeridas, mesmo tendo sido propostas de maneira hegemônica, já que o docente
não participou de sua formulação, dificultando o vínculo e o pertencimento,
contribuíram para o sentimento de participação e emancipação, devido ao seu
caráter reflexivo, numa tentativa de envolver toda a comunidade escolar, permitindo
entender melhor a sua realidade.
Jung (2015, p.19) descreve em seu trabalho que o Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio “constitui-se em uma política educacional recente,
que busca, através do incremento da qualidade do ensino, trazer uma resposta aos
problemas relacionados à permanência nessa etapa da educação básica”.
Encontramos diversas aproximações com nosso tema de pesquisa, principalmente
quando faz relação entre a formação pelo Pacto e a possibilidade dessa relação com
a evasão de alunos. Sabemos que o acesso, a permanência e a qualidade da
educação básica no Brasil, embora tenham avançado, sobretudo desde os anos
1990, ainda se apresentam como grandes desafios para a sociedade brasileira,
especialmente quando se consideram as demandas da sociedade contemporânea,
cada vez mais pautadas pelos avanços científicos e tecnológicos. A educação
básica no Brasil convive com expressivo númerode jovens e adolescentes fora da
escola, sobretudo no Ensino Médio (15 a 17 anos)-o que requer políticas
educacionais para o atendimento de qualidade social para essa etapa, bem como
formação continuada para professores para compreensãoda realidade dessa etapa
da educação básica. (BRASIL, 2016).
Lembrando que essa é uma realidade da nossa pesquisa, onde uma parcela
bem significativa dos alunos e alunas que entram noEnsino Médio em nossa
escolatem que estudar no período noturno, pois, durante o dia, trabalhamna
indústria e no comércio. Percebemos que, além da falta de políticas públicas
educacionais para manter os jovens frequentandoa escola, é importante observar os
outros fatores que conduzem à desigualdade social, levando à evasãoescolar.
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Erram (2017), em sua pesquisa sobre concepções e desenvolvimento, teve
como objetivo discutir o papel do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino
Médio (PNEM) na formação continuada de professores, e, de forma específica,
compreender o programa de governo, PNEM, como política de formação continuada;
além disso, buscou analisar como o programa estrutura-se no estado do Paraná; e,
também, levantar as diretrizes do programa para formação continuada de
professores no Estado. A formação continuada foi uma iniciativa importante, pois
buscou refletir questões primordiais sobre o currículo do Ensino Médio.
Possibilitou refletir sobre o trabalho pedagógico, sobre os sujeitos em formação
nessa etapa educacional e sobre as DCNEM, promovendo discussão sobre o
histórico do Ensino Médio e a reflexão do trabalho docente, sendo considerados
aspectos de relevância quanto a sua realização. Como resultado, teve avaliação
positiva pela maioria das Instituições de Ensino Superior (IES) que participaram do
processo; no entanto, observamos que a mesma não conseguiu abranger a
totalidade dos profissionais da educação do Ensino Médio.
Erram (2017) descreve que a formação ofertada pelo Pacto possibilitou
reflexões importantes sobre o Currículo do Ensino Médiopara os professores e
pedagogos em formação que atuam com alunos nessa etapa da Educação Básica.
Podemos interligar nossas pesquisas quando falamos de currículo e formação
humana integral. O Parecer CNE/CEB 05/2011 estabelece que:
As DCNEM nos colocam diante da necessidade de buscar outras formas de
organização do currículo, tendo em vista a ressignificação dos saberes e
práticas escolares. Reconhecer os sujeitos do ensino médio e dar
centralidade aos conhecimentos e saberes representa uma intencionalidade
política e uma concepção inovadora. Essa perspectiva desloca o ensino
médio de uma visão abstrata, iluministae racionalista para uma
compreensão histórica e social do processo educativo e da construção dos
conhecimentos nesta etapa formativa. (BRASIL, 2013, p. 19).

E, mais adiante, afirma que:
Formação humana integral também se refere à compreensão dos indivíduos
em sua inteireza, isto é, a tomar os educandos em suas múltiplas
dimensões, intelectual, afetiva, social, corpórea, com vistas a propiciar um
itinerário formativo que potencialize o desenvolvimento humano em sua
plenitude, que se realiza pelo desenvolvimento da autonomia intelectual e
moral. (BRASIL, 2013, p. 32).

O Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio colocou em movimento a
reflexão-ação como processo permanente na constituição do professor-pesquisador.
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Em nossa pesquisa, utilizamos um capítulo sobre o Ensino Médio, e, nele, uma
seção que trata do Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio – temática que faz
parte da nossa pesquisa.
Oliveira (2017), em sua pesquisa sobre o Pacto, teve como principal objetivo
promover a valorização da formação continuada dos professores e coordenadores
pedagógicos que atuam no Ensino Médio, dialogando com a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996- LDBEN),
juntamente com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (resolução
CNE/CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012). Todo o trabalho se pautou na perspectiva
de conhecer os sentidos elaborados pelos professores em relação à formação
continuada, a fim de construir propostas que venham a significar a elaboração de
reconhecimento da docência.
A formação foi concebida como um meio de “atualização” profissional, a “perda
de sentido do trabalho docente”, a “formação de baixo impacto”, a “ausência de
formação específica para os professores que atuam no ensino médio”, a
“descontinuidade das políticas de formação” e o “reconhecimento do professor”.
Dada a complexidade desse exercício de explicar essas categorias diante das
múltiplas determinações que envolvem a totalidade desse objeto, concluiu que esse
diálogo precisa estar articulado com as condições históricas, sociais, econômicas,
políticas e culturais em que esses professores se constituíram ou se constituem
como profissionais, para realmente compreendermos os sentidos dessa formação
continuada.
Oliveira (2017, p.14) relata que:
O Ensino Médio tem sido pauta de debates e agendas em diferentes
espaços sociais, principalmente diante de dados estatísticos como as altas
taxas de reprovação e evasão escolar e baixos resultados demonstrados
por meio do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). A
reorganização do tempo/espaço proposta pela Secretaria de Educação, a
discussão do Currículo em Movimento e o Pacto Nacional para o
Fortalecimento do Ensino Médio (PNEM) surgem na tentativa de mudar
esse cenário, coadunando com políticas educacionais implementadas no
país.

Nessa orientação, destacamos a importância de o currículo estar a serviço de
“atribuir novos sentidos à escola, de dinamizar as experiências oferecidas aos jovens
alunos e de (re)significar os saberes e experiências com os quais se interage nas
escolas”. (BRASIL, 2013, p.10).
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As proposições das Diretrizes deixam evidente que, no Ensino Médio,
[...] adquire centralidade promover a compreensão do mundo do trabalho,
da cultura e das inter-relações entre esses campos e o do desenvolvimento
científico e tecnológico, de modo a tomá-los culturalmente, tanto no sentido
ético, pela apreensão crítica dos valores postos na sociedade, quanto
estético, com vistas a potencializar capacidades interpretativas, criativas e
produtivas da cultura nas suas diversas formas de expressão e
manifestação. (BRASIL, 2013, p.10).

É possível relacionar essas últimas duas pesquisas com aminha temática de
estudo, visto que a formação continuada ofertada pelo Pacto trouxe temas muito
pertinentes a todas as escolas brasileiras que trabalham com Ensino Médio, como:
Currículo, Formação Humana Integral, LDBEN (Lei nº 9394/96), dentre outros. Em
nossa pesquisa, buscamos identificar a relação entre os temas abordados durante a
formação continuadae a sua aplicabilidade nas práticas pedagógicas dos
professores, e, na pesquisa de Oliveira (2017), dois assuntos (Currículo, Formação
Humana Integral) se aproximam com os temas abordados na Escola de Educação
Básica Rui Barbosa via formação continuada, através do Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio, realizada entre os anos de 2015 a 2019.
Observei aproximações entre minha trajetória profissional e a de Oliveira
(2017). A autora também é coordenadora pedagógica; e, por inúmeras vezes, nos
deparamos diante de determinadas situações que nos fazem buscar espaço “stricto
sensu” para compreender a formação continuada dos profissionais da educação e
conseguir

superar

a

laboriosa

função

de

Assistente

Técnico

Pedagógico/Coordenadora Pedagógica.
Tiecher (2016), em seu trabalho intitulado “Políticas de Formação Continuada
de Professores: a experiência do pacto nacional pelo fortalecimento do Ensino
Médio no Paraná”, teve como objetivo principal analisar a formação continuada de
professores do Ensino Médio e os resultados das ações da formação proposta pelo
PNEM paranaense, de acordo com a avaliação realizada no sistema SISMédio pelos
professores cursistas atendidos pela UFPR e que concluíram a Etapa I da formação
em 2014. Em sua conclusão, a formação do PNEM representou um momento de
fortalecimento da relação professor-aluno, de interação dos docentes das várias
áreas do conhecimento, de empoderamento dos professores em questões que
dizem respeito à escola, de (re)aproximação da Educação Superior com a Educação
Básica, bem como de reflexão e atualização das práticas pedagógicas e curriculares.

49

O trabalho de Tiecher (2016) relata a realidade das escolas em geral, dentre
elas a E.E.B. Rui Barbosa, em que a formação continuada de professores ofertada
pelo Pacto representou momentos de fortalecimento entre a comunidade escolar e a
interdisciplinaridade. Constituiu uma riqueza de experiências coletivas repleta de
detalhes, desafios e contradições, o que exigiu de todos os envolvidos
conhecimentos, liderança, força, foco e espírito de grupo. Sobretudo,
houve maior aproximação entre as universidades e as escolas de Ensino
Médio, movida pelo pressuposto de que outra escola pública é possível:
mais democrática, justa, inclusiva, mais compromissada com uma formação
humana crítica, integral, na qual o professor possa estudar e ampliar suas
possibilidades de ação9. (PNEM, 2015, p.8).

Ademais, esse trabalho tem proximidade com um de nossos objetivos
específicos, o qual éregistrar ações coletivas apontadas pelos professores a partir
das formações desenvolvidas pelo Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino
Médio.
A discussão da pesquisa intitulada“Pacto Nacional pelo Fortalecimento do
Ensino Médio: uma intervenção a partir da percepção docente”, de Casonatto
(2017), foi norteada pela análise dos índices de reprovação e evasão. A formação
continuada proporcionada pelo Pacto, no chão da escola, promoveu espaços de
reflexões. Nessa perspectiva, a pesquisa objetivou analisar os limites e
potencialidades que impediram ou possibilitaram a ação coletiva entre os
participantes para a consolidação de espaços de Formação Continuada na escola,
de acordo com a proposta do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio.
O objetivo desse estudo se aproxima com o nosso segundo objetivo específico – o
qual visa apontar os limites, possibilidades e desafios, apresentados pelos
professores participantes da formação continuada, para qualificar a sua prática
pedagógica.
A investigação foi desenvolvida em uma escola pública estadual, no município
de Chapecó, e os sujeitos foram os professores do Ensino Médio que participaram
do Pacto – aproximando-se com nossa proposta de pesquisa, que, também, será
realizada em uma escola com professores que participaram da formação continuada,
via Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, em um município de Santa
Catarina, também do Oeste do Estado. Casonatto (2017)concluiu que as formações
9

Caderno Regional 3ª Gerencia de São Lourenço do Oeste- SC.
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propostas pelo Pacto haviam se apagado juntamente com o programa; porém, os
professores descreveram a não continuidade como aspecto negativo. Relataram que
as formações continuadas são primordiais, visto que, além de fortalecerem o
coletivo, promovem a reflexão das práxis pedagógicas, a busca por aportes teóricos
para fundamentar a prática, e o professor começa a enxergar-se como protagonista.
Então, o trabalho de Casonatto (2017)se aproxima com nosso tema de
pesquisa, principalmente no momento em que relata a formação continuada ofertada
pelo pacto visando compreender as Diretrizes Nacionais Curriculares do Ensino
Médio na prática. Na E.E.B. Rui Barbosa, fez-se necessário uma reflexão coletiva
acerca dos espaços de participação dos estudantes e a reflexão da prática docente;
igualmente, com a participação da comunidade escolar, envolvida no processo
educativo e na reescrita do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, foi
possívelconduzir o (re)planejamento do currículo do Ensino Médio.
Outro ponto marcante é o esquecimento da formação relatada pelos
professores que participaram da pesquisa deCasonatto (2017), acendendo um alerta
para o nosso tema: formação continuada como política educacional permanente. Isto
é, em minha experiência escolar, observo que nossa formação continuada deve ter
um diálogo com nossas experiências práticas, refletidas à luz da teoria; tenho
afinidade com opensamento de Freire (2011, p. 57), que diz que “é na inconclusão
do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como processo permanente.
Mulheres e homens se tornaram educáveis na medida em que se reconheceram
inacabados”;com isso, quero dizer que a formação docente é contínua porque
nossas experiências também o são. Sendo a educaçãoum processo inconcluso, a
formação única e fechadaé um limite efetivo na construção de uma educação
permanentemente reinventada e dialogada (FREIRE, 2011).
Durante o período da formação continuada, pelo Pacto, foi possível promover
diversosmomentos de reflexão, entre os limites impostos pela sociedade
contraditória e desigual, entre oferta e acesso ao ensino médio, debatendo sobre a
formação integral do ser humano, levando para a sociedade a discussão acerca da
formação científica, tecnológica, humanística, política e estética que conduz à
emancipação das pessoas. O caderno do Pacto mostrou ainda que é “necessária
uma reflexão sobre as dimensões trabalho, ciência tecnologia e cultura, e suas
relações de interdependência, que podem informar e constituir uma identidade para
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organizar o currículo do Ensino Médio”. (BRASIL, 2013, p.22). Esse ponto se
aproxima do nosso segundo objetivo específico (letra b) –mesmo em outro contexto
geográfico e com outros sujeitos, a pesquisa nos ajuda a argumentar sobre a
experiência da formação continuada, pelo Pacto.
ZardoMorescho (2017) investigou a percepção do orientador de estudo sobre o
PNEM, uma vez que mediou o processo de formação continuada ofertada aos
professores e coordenadores do Ensino Médio. Os resultados decorrentes da
análise das entrevistas indicaram que os orientadores de estudo consideram
relevante a formação ofertada pelo PNEM, como um processo formativo
sistematicamente organizado e de qualidade. Entretanto, o PNEM foi oficialmente
finalizado com a imposição da MP 746/2016, convertida na Lei 13.415/2017, que,
além de apresentar inúmeros pontos dignos de tensionamento ao longo de seu
texto, instituiu a Reforma do Ensino Médio, a qual deu início ao processo de
implementação do Ensino Médio em Tempo Integral – EMTI.
Com a implantação do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), o Estado de
Santa Catarina firmou parceria coma iniciativa privada, e, dessa forma, a proposta
adotada e a formação continuada de professores ofertada passaram a ser realizadas
pelo Instituto Ayrton Senna e Natura. Com pesar, presenciou-se o fim de um
processo de formação permanente, que teve sua excelência reconhecida tanto pelos
orientadores de estudo quanto pelos docentes.O Estado neoliberal apresenta um
projeto de estado mínimo para o social e, nessas condições, um núcleo ou um
projeto de formação docente enquanto política pública permanente é considerado
como gasto público e não como investimento na qualidade social da educação.
Assim sendo, privatiza ou terceiriza o processo de formação docente10.
ZardoMorescho (2017) tem aproximação relevante com nosso trabalho de
pesquisa; além de mediar a formação continuada de professores é também
coordenadora pedagógica. Descreve sobre a importância de uma formação
consistente na escola, resultando em qualidade na educação. O Programa de
Fortalecimento do Ensino Médio foi encerrado em nível nacional, deixando uma

10Sobre

esse contexto de parceria público-privada, não vamos tratar em nossa dissertação, mas
sugerimos o artigo “O público e o privado na educação: Projetos em disputa?”, escrito por Vera Maria
Vidal Peroni e Maria Raquel Caetano (2015).
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lacuna na área da educação. Vale refletirmos à luz de André (2010, p. 176) acerca
da importância e necessidade dos processos de formação docente, que afirma:
A formação docente tem que ser pensada como um aprendizado
profissional ao longo da vida, o que implica envolvimento dos professores
em processos intencionais e planejados, que possibilitem mudanças em
direção a uma prática efetiva em sala de aula.

Com relação às leituras das pesquisas deZardoMorescho(2017) e de
Casonatto (2017), compreendemos que asescolas, enquanto espaços de formação
continuada, via Programa de Fortalecimento do Ensino Médio, vivenciaram
contextos de encontros e de partilhas de experiências entre professores, colocando
como desafio a articulação dos conteúdos científicos em diálogo com os saberes da
vida e da realidade contemporânea.
Já Medeiros (2016)teve como objetivo principal investigar a mediação subjetiva
do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (PNFEM) na formação
continuada dos professores, e, assim, compreender as possíveis transformações
proporcionadas pela referida iniciativa na constituição das práticas do sujeito
investigado. O resultado revelou que a participação da docente no PNFEM, como
formação continuada,gestou-lhe significações para a produção de um trabalho
docentediferenciado, favorecendo-lhe, assim, o desenvolvimento de uma prática
significativa. As significações produzidas pela professora participante do Pacto
instigaram-lhemudanças na constituição de sua prática docente, possibilitando-lhe
um trabalhodiferenciado no Ensino Médio e, consequentemente, o fortalecimento
desse nível deensino, conforme propõe o PNEM.
O Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, segundo Ribeiro e Pátaro (2014,
p. 10),
É um programa que propõe uma ação institucional envolvendo agentes
federais e estaduais que compactuaram em torno de um objetivo comum,
qual seja, o fortalecimento do Ensino Médio no Brasil. Esse fortalecimento
precisa partir de ações concretas e, para isso, é necessário saber quais são
as fragilidades do Ensino Médio atualmente e também o que se quer
fortalecer.

Tanto a pesquisa de Medeiros (2016) quanto a nossa pesquisa têm
aproximações, ao tratarem da formação continuada ofertada pelo Pacto,
buscandocompreender as significações constituídas acerca dos possíveis aspectos
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que têm contribuído - ou não - para o fortalecimento do Ensino Médio, na escola
pública.
Em “A formação continuada no PNFEM e sua interface com a prática docente:
aspectos e desafios revelados numa escola de referência em Belo Jardim”,
deCavalcanti (2018), o contexto de desenvolvimento é a formação continuada dos
professores do Pacto e suas práticas. O objetivo principal do estudo é compreender
os aspectos da formação continuada de professores no Ensino Médio no PNFEM.Os
resultados revelam que os aspectos trabalhados na formação possibilitaram o
acesso a conceitos fundantes à formação integral e essenciais à formação cidadã
dos estudantes. Os professores convergem no significado do PNFEM, ressaltam
suas contribuições para a prática docente, apontando que os aspectos da
humanização, da interdisciplinaridade e da avaliação dos estudantes se efetivaram
na prática.
Cavalcanti (2018), em seu trabalho, analisa a hipótese de que, embora o
processo de formação continuada de professores seja reconhecido como inerente à
melhoria da qualidade na prática docente, o mesmo não consegue de fato se
efetivar. Relacionado ao nosso tema de pesquisa, percebe-se que é uma
preocupação muito pertinente a todos os profissionais de educação, visto que,
muitas vezes, a proposta de formação continuada não dialoga com a realidade
escolar.
No Plano Nacional de Educação (PNE), que determina diretrizes, metas e
estratégias para a política educacional no período de 2014 a 2024, se encontra a
meta 15, a qual apresenta propostas voltadas para a formação de professores,
prevendo investimentos para subsidiar a formação profissional:
META 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, no prazo de um ano de vigência deste
PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação, de que
tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras
da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida
em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. (BRASIL,
2014a, p.35).

Sobre a meta 15, cabe destacar que ela expõe o que a LDBEN (Lei nº
9.394/96) anuncia desde a década de 90, reforçando que o regime de colaboração
entre a União e Estados, frente à formação de professores, se tornou um processo
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que nem a lei que o instituiu conseguiu estabelecer. Diante desse contexto, se
entende que há ausência de organização nas ações do Estado no que concerne às
leis que regem o sistema educacional, que, se fossem levadas a sério,compreendese que os obstáculos existentes já deveriam ter sido vencidos. (VASSOLER, 2019).
Assim, apreende-se que, anos após anos, lemos e relemos textos políticos que
já foram elaborados, os quais contêm apenas ajustes e que não conduzem a
educação brasileira para uma prática transformadora e inovadora devido à ausência
de cumprimento. (VASSOLER, 2019, p.5). Essa pesquisa pode contribuir com o que
buscamos no nosso terceiro objetivo específico: assinalar as relações entre políticas
de formação continuada de professores de Ensino Médio e o seu impacto na prática
pedagógica dos docentes.
Marques (2016), na tese“A formação continuada no pacto nacional pelo
fortalecimento do ensino médio: busca de ressignificação por meio do agir dialógicocomunicativo”, apresentou como questão principal de pesquisa: “Como uma
formação de professores por meio de um processo de agir dialógico-comunicativo,
inserido num contexto de implantação de uma política pública, permite a
ressignificação sobre questões que envolvem Ciência, Tecnologia, Sociedade e
Ambiente (CTSA)?”. Com o propósito de ressignificar tal processo, imbuído nos
conceitos do Pequeno Grupo de Pesquisa, o qual fundamenta-se na busca coletiva
por ações formativas visando à formação crítica de professores. Os resultados
apontaram que houve um processo de ressignificação da proposta, proporcionado
pelo diálogo-agir comunicativo ancorado nos referenciais estudados.
É possível perceber, no trabalho de Marques (2016),pretensões em contribuir
para a compreensão do processo formativo dos professores por meio do agir
dialógico-comunicativo, ocorrido num contexto de política pública, possibilitado por
meio

da

ressignificação

desse

processo,

com

discussão

das

questões

sociocientíficas (QSC) e investigaçãoda potencialidade formativa de um grupo
gestado numa conjuntura “imposta de cima para baixo”.
O trabalho de Marques (2016) faz aproximações com nosso tema de pesquisa
na busca de possibilidade para ressignificaro processo formativo de formação
continuada de professores. Na minha prática escolar como Assistente Técnico
Pedagógico, reflito desdeFreire (2011, p.28), quando afirma que
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Ensinar não se esgota no “tratamento” do objeto ou do conteúdo,
superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições em que
aprender criticamente é possível. E essas condições implicam ou exigem a
presença de educadores e de educandos criadores, instigadores, inquietos,
rigorosamente curiosos, humildes e persistentes.

Além disso, esse trabalho tem proximidade com um de nossos objetivos
específicos,que busca as relaçõesentre políticas de formação continuada de
professores de Ensino Médio e o seu impacto na prática pedagógica dos docentes
da E.E.B. Rui Barbosa.
3.1 REFLEXÕES ADVINDAS DO LEVANTAMENTO DE TESES E DISSERTAÇÕES
Com o objetivo de fundamentar a pesquisa relacionada à formação continuada
de professores do Ensino Médio, vamos situar o estudo e apresentar as principais
categorias, tipos de pesquisa e temas identificados nas teses e dissertações, bem
como as principais referências teóricas.
A partir dos trabalhos analisados, considerando que todas as pesquisas
identificam a formação docente como um processo ativo, permanente e com
possibilidade

de

qualificação

profissional;

e,

com

os

nossos

descritores,

apresentados anteriormente, identificados nos bancos de dados“Portal de Periódicos
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)” e
“Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD)”, referente aos anos 2013 a
2019,foram encontradas 23 pesquisas, conforme quadro abaixo:
Quadro 7 - Produções disponibilizadas na CAPES e BDTD
Ano da
CAPES
BDTD
pesquisa
Teses
Dissertações
Teses
Dissertações
2013
4
2014
1
1
2015
5
2016
1
4
2017
4
2018
2
2019
1
Total
1
21
1
Fonte: da autora, 2021.

Total
4
2
5
5
4
2
1
23

Verificamos que ainda há poucas teses sobre o tema, e que a maior
concentração de pesquisas defendidas éem nível de mestrado, as quais foram
defendidas entre os anos de 2015 e 2017.
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Conforme podemos visualizar na Figura 3, as produções de teses e
dissertações disponibilizadas na base de dados ficaram assim distribuídas nas
diferentes regiões do país:
Figura 3- Número de trabalhos realizados por regiões do Brasil (%)
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Fonte: da autora, 2021.

Das vinte e três (23) pesquisas descritas na área de formação continuada,
cinco (5) estão voltadasà formação continuada de professores do Ensino Médio; sete
(7) sãodirecionadas à formação de professores a partir da experiência; uma (1) se
ocupou do tema desafios contemporâneos de formação de professores; e dez (10)
estão voltadas à formação do PNEM, Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino
Médio.
Das vinte e três (23) produções, foram destacados diversos subtemas. Treze
(13), agrupadas como formação continuada de professores do Ensino Médio,
abordaram as mais variadas práticas pedagógicas, a saber: historicidade da
formação continuada: um panorama geral; Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio; os jovens e as percepções da escola; os jovens e as finalidades do
Ensino Médio; preparação para o mercado de trabalho; preparação para a vida; as
críticas às reformas, dentre outras. Dez (10), agrupadas pelo tema Pacto Nacional
pelo Fortalecimento do Ensino Médio, abordaram em seus subtítulos diversos
subtemas, a saber: ação comunicativa e dialógica; educação bancária; cenário das
formações de professores no Brasil; o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio;
possibilidades de formação crítica; pesquisa participante; formação continuada;
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prática

docente

crítico-reflexivo;

consolidação

do

PNEM;

mobilização

dos

professores.
Nos trabalhos que tratam do Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio e a
formação continuada, os principais autores citados, que convergem com a nossa
pesquisa, constamno quadro 8:
Quadro 8-Principais autores citados nos trabalhos
Principais autores
Principais conceitos
Citados nos trabalhos
ou categorias
1. Pedro Demo
Qualidade na formação docente.
Educação vertical.

2. Francisco Imbernón

Formação continuada reflexiva.
Formação centrada na escola.
Intervenção educativa.

3. Moacir Gadotti

Emancipação.
Educação Integral.
Dialética.
Formação política do professor.

4. Boaventura
SousaSantos

5. Acácia
ZeneidaKuenzer

6. Luiz Fernandes

Democracia e capitalismo

Formação continuada.
Formação integral.
Democratizaçãoda oferta de
educação pública.
Compromisso dos profissionais
da
educação.

Reformas do Estado.

Tipo de relação
com o Ensino Médio
Formação profissional inicial e
continuada.
Faz crítica àformação que forma
para imbecilização, à medida que
evita o
saber pensar.
Faz uma críticaà formação
autoritária, positivista e
com uma visão técnica da
formação. Coloca que a formação
centrada na escola representa uma
mudançade paradigma. Proposta
crítica da intervenção educativa.
A formação emancipatória parte da
ideia de democracia e de cidadania.
Faz críticas à lógica mercantilista e
coloca a formação na perspectiva
da educação integral.
A dialética opõe-se
ao dogmatismo e ao reducionismo.
Faz crítica à formação individualista
e competitiva.
Democracia e capitalismo são
incompatíveis, numa relação na
qual se tenta conciliar o
inconciliável, havendo a
necessidade de criarmos uma nova
gramática para a democracia.
Formação docente que pressupõe a
participação e a democracia com
base na pedagogia crítica.
Reconhece as desigualdades
sociais e educacionais, oriundas do
capitalismo.
Tece críticasà formação aligeirada e
de baixo custo, genérica
esuperficial. Torna-se necessário
não só o trato com conteúdo, mas
principalmente com formas
metodológicas que permitam a
utilização do conhecimento sóciohistórico e científico-tecnológico
para intervir na realidade, criando
novos
conhecimentos na luta por uma
sociedade justa.
Formação docente atrelada ao
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Dourado

7. José Carlos Libâneo

8. Paulo Freire

9. Gaudêncio Frigotto

Direitos sociais.
Formação stricto sensu.

A escola pode e deve ser um
espaço de formação amplado
aluno.
Formação continuada/ formação
permanente.
Prática docente crítica.
Educação bancáriaversus
formação humana.
Cultura pedagógica inovadora.
Formação continuada docente.
Teoria do Capital Humano.

10. Dermeval Saviani

Função da escola.
Formação de professores no
Brasil.

11. Carlos Roberto
Jamil Cury

Formação humana integral.
Educação Básica.
Estado capitalista.

12. AntônioNóvoa

Professores reflexivos.
Troca de experiências e a
partilha de saberes.
Formação de professores e
desenvolvimentoprofissional.
Escola como lugar de formação
dosprofessores

13. Maurice Tardif

Saberes docentes.

neoliberalismo.
A educação como direito social.
A formação tem um lugar central
nas possibilidades de qualificar o
ensino e a prática docente.
Formação para humanização.

Processo contínuo e permanente,
libertador e não bancário. Formação
permanente dos professores via
reflexão crítica.

Formação a partir da reestruturação
produtiva do capitalismo,
culminando em mudanças políticas,
econômicas e
culturais em âmbito mundial.
Formação para o projeto capitalista.
Formação a serviço do trabalho
moderno.A escola existepara
propiciar a aquisição dos
instrumentos quepossibilitam o
acesso ao saber elaborado
(ciência).
Educação integrada na formação de
trabalho.
Por séculos,foi negado, de modo
elitista e seletivo, a seus cidadãos o
direito ao conhecimento pela ação
sistemática da organização escolar.
Uma política de formação de
professores da Educação Básica só
terá êxito se estiver associada “à
estruturação da carreira docente, à
política salarial que assegure a
dignidade do professor e à garantia
de condições adequadas de
trabalho”.
O Estado capitalista, ágil e eficaz,
redefine sua dominação no sentido
de uma hegemonia social,
buscando um pacto político com as
classessubalternas.
Desenvolvimentoprofissional e que
participem como protagonistas na
implantação das políticas
educativas, construindo uma nova
profissionalidade docente.
Não há ensino de qualidade, nem
reformaeducativa, nem inovação
pedagógica sem uma adequada
formação de professores.
Saberes da formação profissional,
disciplinares, curriculares e
experienciais.
Todo processo de formação é tido
como fonte do saber docente, está
relacionado com a identidade, com
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14. Tardif e Lessard

Interatividade dos professores.

15. Bernadette Gatti

16. Selma Garrido
Pimenta

Formação continuada.

Professor reflexivo e professor
pesquisador.
Formação continuada.

a experiência de vida e com a
história profissional do professor.
Os professores possuem saberes
específicos, os quais são
mobilizados, utilizados e produzidos
por eles no âmbito de suas tarefas
cotidianas.
A docência é trabalho
interativo, trabalho sobre e com o
outro.
Formação do professor não está
atendendo à necessidade atual da
escola. Os cursos não estão
formando os professores para
enfrentar a sala de aula.
Contextualiza o lugar da Formação
continuada nas políticas
educacionais.
A formação contínua não se reduz a
treinamento oucapacitação. A
necessidadede ultrapassar a
dimensão individual da formação
para uma dimensão pública da
reflexão.
O professor pode produzir
conhecimento a partir da prática,
desde que, na
Investigação, reflita
intencionalmente sobre ela.

Fonte: da autora, 2021.

No quadro, observamos algumas categorias que serão trabalhadas como
categorias iniciais para a compreensão da nossa perspectiva teórica, a saber:
Quadro 9- Análise da categorização inicial a partir do quadro 8
Caracterização do professor/a
Autores/as
Formação Continuada/permanente.
Paulo Freire, Gaudêncio Frigotto, Acácia
Kuenzer, Gatti, Pimenta e Gadotti.
Formação política do professor.
Moacir Gadotti e Paulo Freire.
Formação continuada reflexiva.
Formação humana integral.
Formação centrada na escola.

AntonioNóvoa, Pimenta e Francisco Imbernón.
Carlos A. J. Cury, Paulo Freire, Acácia Z.
Kuenzer eMoacir Gadotti.
AntonioNóvoaeFrancisco Imbernón.

Fonte: Da pesquisadora, 2021.

No quadro acima, apresentamos as categorias que tratam da formação
docente, e verificamos a presença de autores, nos trabalhos selecionados, que se
baseiam na pedagogia crítica para a conceituação de formação continuada de
professores. No entanto, quando usamos “Formação Continuada de professores”,
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estamos nos referindo às compreensões conceituais dos autores que citamos nesse
quadro. Ou seja, uma formação continuada/permanente sólida requer reflexão crítica
sobre os conteúdos em diálogo com a escola, a práxis de Paulo Freire (1987, 1992).
Portanto, paranós,a formaçãohumana, política, reflexiva e integral dos professores
(GADOTTI, 2007, 2009) requer investimento público e um projeto que assegure as
condições adequadas de trabalho, com qualidade social, e dignidade do professor.
(CURY,1991; DEMO, 2002; GATTI, 2014).
Nessa direção, Pedro Demo (2002) destaca que a formação docente deveria
ter como base a qualidade da educação, que depende da qualidade do professor. É
onde Nóvoa (1992) apresentauma formação contextualizada que promova a
formação continuada reflexiva, preparando professores reflexivos; e a formação
centrada na escola contribui para tal.
Com relação aos procedimentos metodológicos,identificamos diferentes
instrumentos utilizados na coleta de resultados nas produções, como pode ser
averiguado na figura4.
Figura4 - Instrumentos utilizados para a coleta de resultados nas produções
Diário de campo +
entrevista gravada
3%
Pesquisa ação
8%
Análise de
conteúdo
7%

Estudo de caso
8%
Questionário
20%

Questionário
semiestruturado e
entrevista
10%

Oficinas
2%

Observação
17%

Análise
documental
25%

Fonte: da autora, 2021.

Outro dado em destaqueé o uso da análise documental (25%) como
instrumento para a coleta de dados de produções. Em seguida, o uso do
questionário (20%), pois, “além de favorecer a análise, essas questões possibilitam a
articulação entre os pressupostos teóricos do estudo e os dados da realidade”.
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(LÜDKE, 2020, p.55). Nós utilizamos entrevistas semiestruturadas (10% de uso nas
pesquisas analisadas) com a ferramenta WhatsApp. O questionário semiestruturado
e a entrevista (10%), ao lado da observação, são instrumentos utilizados que se
aproximam com o objetivo que nos propomos em nossa pesquisa. Sabemos que a
entrevista, segundo Lüdke (2020, p.38-39),
Representa um dos instrumentos básicos para a coleta de dados, é uma
das principais técnicas de trabalho em quase todos os tipos de pesquisa
utilizados nas ciências sociais. A entrevista permite a captação imediata e
corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de
informante e sobre os mais variados tópicos.

Sobre a metodologia e os instrumentos que utilizamos, tais como: Cartas
Pedagógicas e um encontro que chamamos de “Roda de Conversas”, realizado pelo
Google Meet, nenhum deles (Roda de Conversas remota e Cartas Pedagógicas por
e-mail ou WhatsApp) foi localizado nas pesquisas.E, ao nosso ver, esses
instrumentos fazem com que nossa pesquisa tenha um diferencial, além do nosso
método (pedagogia crítica a partir de Freire), quetambém não foi localizado nas
pesquisas. Evidenciamos a ausência de pesquisas que utilizaram Paulo Freire para
referenciar o capítulo metodológico. Sobre metodologias remotas e virtuais, frisamos
que a opção se deu, sobretudo, devido ao contexto da pandemia pelo COVID-19.
Figura 5-Tipo de pesquisa
Materialismo
histórico dialético
9%
Histórico crítica
5%

Etnográfica
9%
Qualitativa
45%
Pesquisa de campo
14%

Exploratória
5%
Bibliográfica
9%

Fonte: da autora, 2021.

Crítico
colaborativa
4%
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A figura5apresenta a pesquisa qualitativa com 45%, um resultado bem
significativo em relação aos demais. A percentagem elevada para esse
procedimento é porque supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o
ambiente e a situação que está sendo investigada, via de regra, pelo trabalho
intensivo de campo. (LÜDKE, 2020, p.12). Em nosso caso, utilizaremos:
1) Pesquisa qualitativa;
2) Pesquisa de campo acompanhada de pesquisa bibliográfica, por meio da
revisão de literatura.
Observamos que aSistematização das Experiências (JARA, 2012) não foi
utilizada em nenhuma das pesquisas analisadas e identificadas. A interpretação dos
dados na perspectiva da pedagogia crítica, à luz de Paulo Freire, que dialoga com
vários métodos (materialismo histórico dialético, fenomenologia e hermenêutica),
também é o nosso diferencial(BRUTSCHER, 2005; PAULO, 2019a).Sobre os
principais conceitos e as principais referências teóricaslocalizadas nas dissertações
e teses, destacam-se:
Figura6- Desenho de categorias a partir da nossa pesquisa

Fonte: das autoras, 2021.
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A seguir, observaremos as categorias iniciais, vistas na figura 6,e algumas
citações relacionadas a elas, encontradas em nossa Revisão de Literatura:
Quadro10-Categorias da Revisão de Literatura a partir da figura 6
CATEGORIAS
CITAÇÃO
INICIAIS
Experiência
“A formação não se constrói por acumulação (de cursos, ou de técnicas), mas
docente
sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de
(re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso, é tão
importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência”.
(NOVOA, 2002, p.57).
Freire (1987, 2011) coloca que a valorização do “saber de experiência feito”
serve para refletir sobre ele, de modo crítico e dialógico, para entender a
realidade e transformá-la.
Josso (2004): quando considera o saber-fazer, a experiência vivenciada tornase formadora.
Santos(2001): articulação entre teoria e prática,e contrao desperdício da
experiência.
Formação
docente

“A formação docente é, ao mesmo tempo, individual e coletiva, pois se dá na
construção de um saber singular que cada profissional constitui durante a sua
trajetória profissional. Mas também coletiva, ao tratar-se de uma formação
ancorada nas vivências e experiências de vida como professores, na qual,
articulada a diálogos, se constrói seus saberes e conhecimentos”. (ARAUJO,
2013, p. 73).

Formação de
professores
do Ensino
Médio

“Talvez seja este o primeiro desafio a enfrentar: superar a falsa consciência da
suposta neutralidade das políticas e propostas de formação. Mesmo
considerando que o espaço da formulação e implementação de políticas é um
campo de disputas, o campo da formação de professores tem sido tratado por
sobre as diferenças de classe, como se o simples fato de exercer a profissão
docente isentasse esses profissionais de valores, concepções e
compromissos de classe”. (KUENZER, 2011, p. 669).

Formação
continuada

“[...] os últimos anos de formação continuada de professores, e, sendo mais
específico, desde os princípios do século XXI, significaram um retrocesso ou,
para ser mais benevolente ou exato, um estancamento, certa nostalgia para
alguns, preocupação para outros e certo desconforto sobre o tema para a
maioria”. (IMBERNÓN, 2010, p.7).
Freire (1987): a formação permanente ocorre numa relação dialógica, e via
práxis.

Formação de
professores a
partir de
experiências

“formação continuada” como um processo autorreflexivo, no qual o educador
(re)avalia permanentemente seu fazer pedagógico à luz da teoria. (JUNG,
2015, p. 58).
“O saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos professores é o
saber deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a
experiência de vida e com a sua história profissional, com as suas relações
com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na escola”.
(TARDIF, 2013, p. 11).

Práticas
“É exatamente esta capacidade de atuar, operar, de transformar a realidade
pedagógicas de acordo com finalidades propostas, [...] à qual está associada a capacidade
de
de refletir, que o faz um ser da práxis”. (FREIRE, 1979, p. 17). São práticas
professores
pedagógicas dialógicas e desveladoras da realidade.
Fonte: das autoras, 2021.
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Por fim, essas categorias podem ser úteis na análise dosnossos dados;
sobretudo, porque, enquanto etapa do processo de investigação científica, a
categorização configura-se como relevante, uma vez que, na tentativa de identificar
especificidades da nossa pesquisa, podemos, com base na busca de entender
melhor nossos conceitos, identificar osprincipaisparadigmaspara construir a
compreensão da formação de professores a partir de experiências. (TEIXEIRA,
2003). Além disso, a pesquisa, entendida como a atividade básica da ciência na sua
indagação e construção da realidade, vincula pensamento e ação. Minayo (1994)
considera que oproblema de pesquisa deve alinhar-se a um problema da vida
prática – por isso, o Quadro 10 estará contribuindo com as reflexões advindas da
pesquisa de campo.
Nesse quadro, observamos alguns dos autores identificados em nossa revisão
de literatura. Paulo Freire, nosso autor referência, foi citado para as categorias:
Práticas pedagógicas de professores, Formação continuada e Experiência docente.
Dessas três categorias, é importante mencionar que o conceito de experiência
éutilizado nesta dissertação, tanto porque contempla a metodologia, como pelo
motivo de fazer parte do conceito de práxis. Quem estuda a obra de Paulo Freire
sabequeexperiência é uma categoria de análise reflexiva – inclusive para ele, que
escreveu livros em diálogo com suas experiências. Tem outra categoria, muito
conhecida de Paulo Freire (1979, 1987, 1992): o “saber de experiência feito”, que é
a experiência vivida pelas pessoas. Freiretambém chama a experiência vivida como
experiência existencial (FREIRE, 1979).
Em nossa investigação, a proposição é sistematizar a experiência de
professores da Escola de Educação Básica Rui Barbosa, com relação à formação
continuada, via Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, realizada entre
os anos de 2015 e 2019, e as contribuições para as práticas pedagógicas deles. Se
voltarmos ao Quadro 10, na categoria“Práticas pedagógicas de professores”,
veremos que o conceito de práxis está presente – conceito caro ao Paulo Freire.
Queremos dizer que o “saber de experiência feito” será trazido na dissertação
para análise (objetivo geral da pesquisa),desde a pedagogia crítica, ao lado da
nossa metodologia deSistematização de Experiências. Com o mesmo sentido de
Paulo Freire, e tão importante quanto ele, trazemos o educador Boaventura Sousa
Santos

(2001,

2003),queaponta

a

relevância

entre

o

saber

de

senso
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acompanhadodoconhecimento científico, diferente da ciência moderna, quetem na
racionalidade o conhecimento quantificado, como determinante da formação
humana. Tanto para Freire (2011) como para Santos (2001), o saber prático e crítico
se constitui nas relaçõespedagógicas mediatizadas pelas práxis, isto é, não
podemosdesperdiçar a nossa experiência (SANTOS, 2001), se acreditamos que
registrar ações coletivas, apontadas pelos professores, pode ser uma das formas de
ruptura com a racionalidade da ciência moderna (SANTOS, 2003).
Experiência e práxis estão presentes na obra de Freire, identificada como
prática de libertação – sendo a experiência existencial o ponto de partida para o
fundamento teórico crítico da formação permanente de professores.
Dos conceitos que apareceram, os que se aproximam da nossa pesquisa são
reflexividade, experiência (social, cultural, contextual), formação integral, professor
pesquisador, percurso formativo, prática pedagógica e formação profissional. Esses
conceitos serão utilizados posteriormente, na análise dos dados.
Das vinte e três (23) pesquisas, a maior parte delas resulta de experiências de
formação continuada de professores do Ensino Médio, as quais apresentam
registros de ações coletivas constituídas durante Pacto Nacional pelo Fortalecimento
do Ensino Médio.
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4 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NO BRASIL A PARTIR DE
1996
Compreendemos a formação como um processo social que não acontece
somente na escola. Porém, nesta dissertação, abordaremos o contexto da formação
dos professores da última etapa da Educação Básica. O enfoque temático é a
formação docente e práticas pedagógicas. Mais especificamente, tratando da
formação continuada de professores da E.E.B. Rui Barbosa, através doPacto
Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (2015 a 2019).Correa(2013),ao
conceituar prática pedagógica reflexiva, cita Pimenta e Ghedin(2012),autora que
utilizamos para defender oque entendemos porprofessor reflexivo, articulado à
formação continuada. Isto é, a formação continuada requer atitude e prática
reflexivacoletiva, necessitando superar as práticas reflexivas individuais, pois a
reflexão deve gerar mudanças institucionais e coletivas.
Donald Schön é uma referência empregada tanto por Pimenta e Ghedin (2012)
quanto por Correa (2013) para tratar da formação continuada na escola,
principalmente porque é nesse espaço “que se explicita as demandas da prática”.
(PIMENTA; GHEDIN, 2012, p.25). Entendemos que o professor e a professora, se
orientados por atitude filosóficaque represente uma postura de docente reflexivo/a,
concebem que os saberes da prática são ou devem ser mediatizadaspelas práxis.
Diante disso, o/a professor/a se torna um professor pesquisador de sua prática, o
que colabora para que seja um profissional construtor desaberes científicos advindos
de suas práxis educativas.
A profissão docente é complexa, por ser um fenômeno social que possui
didática, metodologias, posicionamento, e, segundo Imbernón (2009), ensinar
sempre foi uma tarefa difícil, principalmente nos dias de hoje; com a pandemia do
Covid-19, vimos os avanços da tecnologia bateremà nossa porta, nos exigindo
domínio dela. São as ferramentas tecnológicas repercutindo na nossa profissão de
modo aligeirado; muitas vezes, nos sentimos desconfortáveis, num âmbito de
incertezas e das mudanças que vêm ocorrendo nos últimos anos, até mesmo antes
da pandemia: a educação a distância é um exemplo. O processo de formação
docente continua complexo, apresentando velhos e novos desafios, que continuam
tornando distante a implementação de um projeto de educação crítica e libertadora
como pressupõem os intelectuais progressistas. (PAULO, 2018).
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As transformações sociais e o papel da educação na sociedade têm
possibilitado novos olhares e novas leituras sobre a escola. A formação continuada
oferecida nas últimas décadas teve como propósito a atualização e aprofundamento
de conhecimentos. Algumas políticas para formação de professores foram
implementadas no país, como veremos no Quadro 11. Na nossa pesquisa temos o
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (Resolução nº 51, de 11 de
dezembro de 2013) como exemplo dessas políticas.
Com problemas crescentes nos cursos de formação inicial de professores, se
faz ainda mais urgentes políticas de formação continuada como qualificação da
educação – até porque ensinar exige segurança e competência profissional
(FREIRE, 2011). Segundo Gatti (2009, p.202):
Ensinar a ensinar requer estratégias mais complexas e demoradas que as
disponibilidades de capacitação oferecem, tanto dos formadores
intermediários como dos professores em atuação na base do sistema.
Considerando, ainda, que o próprio corpo de formadores, responsável
principal pelos programas, precisa estar envolvido e aprendendo com seu
desenvolvimento.

Para Gatti (2009), o processo de formação é um movimento desafiador eestá
presente em nossa profissão em diferentes fases da vida profissional: o início da
carreira, o processo de desenvolvimento e os tempos mais avançados, em que o
professor consolida sua experiência profissional.
A Constituição Federal, de 1988, a LDBEN, de 1996, e os Planos Nacionais de
Educação de 2010 e 2014, bem como as deliberações das Conferências Nacionais
de Educação (CONAE, 2010, 2014 e 2022) – trouxeram o tema da formação
docente (formação inicial e continuada dos profissionais para o magistério da
educação básica) como demanda da qualificação da educação.
O desafio colocado no Plano Nacional de Educação para a formação
continuada de professores passa a ganhar uma agenda acerca de ser umademanda
por política pública para a Educação Básica - regulamentada porlegislações
(Quadro11).
Pensar nos desafios contemporâneos de formação continuada de professores
de escola pública no contexto escolar brasileiro exige compreensão de que a
questão não se situa num plano consensual – veremos os entraves atuais, como
pode ser verificado no Caderno Virtual CONAPE- 2022:
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[...] o CNE aprovou, ainda em meio à pandemia da Covid-19, a Resolução
CNE/ CP Nº 1, de 27 de outubro de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de Professores da
Educação Básica, e institui a Base Nacional Comum para a Formação
Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-Formação
Continuada). Tal resolução, aprovada sem nenhuma discussão acerca do
conteúdo, é mais um ataque e retrocesso à formação dos/as professores/as,
e, atendendo aos interesses das fundações privadas, favorece e estimula a
privatização da formação continuada. (BRASIL, 2022, p. 66)

Dessa forma, sistematizar experiências é um desafio político pedagógico
pautado na relação dialógica e na busca da “interpretação crítica dos processos
vividos”, à luz da história e políticas de formação de professores no Brasil, pós
LDBEN (9.394/96). Os nossos objetivos de pesquisa dizem respeito às relações
entre a história, as políticas deformação continuada e os temas abordados durante a
formação continuada (Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, de 2015
a 2019), e a sua aplicabilidade nas práticas pedagógicas dos professores da Escola
de Educação Básica Rui Barbosa.
Apresentaremos, na próxima seção, as políticas públicas de formação
continuada; dentre elas, o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Plano Nacional de Educação. E, por
fim, no último subtítulo, trataremos da importância da formação docente diante das
transformações da escola e da sociedade, enfatizando a formação continuada
associada às práticas pedagógicas dos professores.
4.1POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A FORMAÇÃO DOCENTE CONTINUADA – UM
OLHAR PARAOENSINO MÉDIO

Esta seçãotraz o cenário das políticas públicas de formação docente
continuada, destacando a relevância de programas emergentes, a exemplo do Pacto
Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (PNEM), que venham a contribuir
para uma educação de qualidade social para todos. Trataremos dos processos de
formação continuada dos professores a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN, 1996), juntamente com o Plano Nacional de
Educação (PNE - 2010 e 2014) e outras legislações educacionais. Para situarmos as
políticas públicas para a formação docente, apresentamos o seguinte quadro:
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Quadro 11 - Políticas públicas para a formação docente continuada pós LDBEN (1996)
Marco Legal
Excerto representativo – formação continuada
Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional
(LDB – Lei nº 9.394/1996).

Art. 62. Parágrafo único. Garantir-se-á formação
continuada para os profissionais a que se refere o caput, no
local de trabalho ou em instituições de educação básica e
superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos
superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pósgraduação.

Conselho Nacional de Educação.
Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de
Art. 14. § 2º Na definição da estrutura institucional e
fevereiro de 2002: Diretrizes
curricular do curso, caberá a concepção de um sistema de
oferta de formação continuada, que propicie oportunidade
Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores da Educação
de retorno planejado e sistemático dos professores às
Básica, em nível superior, curso de
agências formadoras.
licenciatura, de graduação plena.
Ministério da Educação. Educação
profissional técnica de nível médio
integrada ao ensino médio:
documento base. Brasília, DF, 2007.

O segundo aspecto a ser considerado é o da formação
continuada. Para consolidar uma política é necessária uma
mudança na cultura pedagógica que rompa com os
conhecimentos fragmentados. A formação continuada para
professores, gestores e técnicos tem um papel estratégico
na consolidação dessa política. (p.33)

Art. 61. [...] Parágrafo único. A formação dos profissionais da
educação, de modo a atender às especificidades do
exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das
Lei nº 12.014, de 6 de agosto de 2009. diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá
como fundamentos:
Altera o art. 61 da Lei 9.394, de 20 de
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o
dezembro de 1996, com a finalidade conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas
de discriminar as categorias de
competências de trabalho;
trabalhadores que se devem
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios
considerar profissionais da educação.
supervisionados e capacitação em serviço;
III - o aproveitamento da formação e experiências
anteriores, em instituições de ensino e em outras
atividades." (NR).

Decreto nº 6.755,
de 29 de janeiro de 2009.

Institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do
Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior -CAPES no fomento a programas de formação
inicial e continuada, e dá outras providências.

Plano Nacional de Educação de 2010.
Conhecendo as 20 Metas do Plano
Nacional de Educação.

Meta 16- Formar 50% dos professores da educação básica
em nível de pós-graduação lato e stricto sensu, garantir a
todos formação continuada em sua área de atuação.

Resolução CD/FNDE nº 4,
de 9 de fevereiro de 2011.

Programa Nacional de Formação Continuada a Distância
nas Ações do FNDE (Formação pela Escola): objetiva a
capacitação de todos os profissionais da
Estabelece os critérios de
educação(municipais e estaduais). O decreto institui a
implementação e execução do
Política Nacional de Formação de Professores, a formação
Programa Nacional de Formação
continuada, entendida como componenteessencial da
Continuada a Distância nas Ações do profissionalização docente; visa ampliar as oportunidades de
FNDE – Formação pela Escola, a
formação para o atendimento das políticaseducacionais.
partir do exercício de 2011.
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do
Ensino Médio- Resolução nº 51,
de 11 de dezembro de 2013.

Art. 2º. O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino
Médio tem como objetivo promover a valorização da
formação continuada dos professores e coordenadores
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(continua)
pedagógicos que atuam no Ensino Médio público, nas áreas
rurais e urbanas, em consonância com a Lei de Diretrizes e
Base da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 – LDB) e as Diretrizes Curriculares
Nacionais do Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº 2,
de 30 de janeiro de 2012).
Art. 3º A formação continuada no âmbito do Pacto Nacional
pelo Fortalecimento do Ensino Médio será organizada da
seguinte forma:
I – as instituições de ensino superior (IES) formadoras,
definidas pelo MEC em articulação com as secretarias
estaduais e distrital de Educação, são responsáveis pelo
processo de formação;
II – às IES compete a formação de formadores regionais;
III – os formadores regionais são responsáveis pela
formação de orientadores de estudo; e
IV – os orientadores de estudo são responsáveis pela
formação dos professores e coordenadores pedagógicos do
ensino médio.

Plano Nacional de Educação
de 2014-2024

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta
por cento) dos professores da educação básica, até o último
ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as)
profissionais da educação básica formação continuada em
sua área de atuação,considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.
Meta 3: Estratégia 3.1:institucionalizar programa nacional de
renovação do ensino médio, a fim de incentivar práticas
pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas
pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos
escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada,
conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões
como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e
esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e
laboratórios, a produção de material didático específico, a
formação continuada de professores e a articulação com
instituições acadêmicas, esportivas e culturais.

Considerando a necessidade de articular as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e
Continuada, em Nível Superior, e as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica;
Considerando os princípios que norteiam a base comum
Conselho Nacional de Educação.
nacional para a formação inicial e continuada, tais como: a)
ResoluçãoCNE/CP nº 2,
sólida formação teórica e interdisciplinar; b) unidade teoriade 1º de julho de 2015.
prática; c) trabalho coletivo e interdisciplinar; d) compromisso
social e valorização do profissional da educação; e) gestão
Define as Diretrizes curriculares
democrática; f) avaliação e regulação dos cursos de
Nacionais para a formação inicial em
formação;
nível superior (cursos de licenciatura,
§ 1º Nos termos do § 1º do artigo 62 da Lei de Diretrizes e
cursos de formação pedagógica para
Bases da Educação Nacional (LDB), as instituições
graduados e cursos
formadoras, em articulação com os sistemas de ensino, em
de segunda licenciatura) e para
regime de colaboração, deverão promover, de maneira
formação continuada.
articulada, a formação inicial e continuada dos profissionais
do magistério para viabilizar o atendimento às suas
especificidades nas diferentes etapas e modalidades de
educação básica, observando as normas específicas
definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).
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Art. 2º. Para atender às especificidades do exercício de suas
atividades e aos objetivos das diferentes etapas e
modalidades da educação básica, a formação dos
profissionais da educação terá como princípios:
VI - a articulação entre formação inicial e formação
continuada, e entre os níveis, as etapas e as modalidades
de ensino;
X - o reconhecimento das instituições educativas e demais
instituições de educação básica como espaços necessários à
formação inicial e à formação continuada;

Decreto nº 8.752,
de 9 de maio de 2016.
Dispõe sobre a Política Nacional de
Formação dos Profissionais da
Educação Básica.

Seção II- Do Planejamento Estratégico Nacional e dos
Planos Estratégicos dos Estados e do Distrito Federal
Art. 8º. O Planejamento Estratégico Nacional, elaborado pelo
Ministério da Educação e aprovado pelo Comitê Gestor
Nacional, terá duração quadrienal e revisões anuais, ouvidos
os Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação dos
Profissionais da Educação Básica, e deverá:
II - Assegurar a oferta de vagas em cursos de formação
continuada integrados à pós-graduação para professores da
educação básica; e
IV - Promover, em associação com governos estaduais,
municipais e distrital, a formação continuada de
professores da educação básica mediante integração
ensino-serviço, inclusive por meio de residência pedagógica.
Art. 11. No âmbito dos planos estratégicos a que se refere o
inciso I do caput do art. 7º, o Ministério da Educação apoiará
técnica ou financeiramente, conforme o caso:
VI - Cursos de formação continuada;
Seção III- Dos programas e ações integrados e
complementares
Art. 12. O Planejamento Estratégico Nacional deverá prever
programas e ações integrados e complementares
relacionados às seguintes iniciativas:
I - Formação inicial e continuada em nível médio e superior
para os trabalhadores da educação que atuem na rede
pública e nas escolas comunitárias gratuitas da educação
básica, em funções identificadas como da Categoria III dos
profissionais da educação;
IX- Formação continuada no contexto dos pactos nacionais
de desenvolvimento da educação básica;

Ministério da Educação
Resolução nº 3,
de 21 de novembro de 2018.

Art. 3º O ensino médio é direito de todos e dever do Estado e
da família e será promovido e incentivado com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho, conforme previsto no art. 205 da
Constituição Federal e no art. 2º da Lei nº 9.394/1996 (LDB).
Art. 5º. O ensino médio em todas as suas modalidades de
ensino e as suas formas de organização e oferta, além dos
princípios gerais estabelecidos para a educação nacional no
art. 206 da Constituição Federal e no art. 3º da LDB, será
orientado pelos seguintes princípios específicos:
Art. 5º:
I - Formação integral do estudante, expressa por valores,
aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais;
II - Projeto de vida como estratégia de reflexão sobre
trajetória escolar na construção das dimensões pessoal,
cidadã e profissional do estudante;
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Art. 6º:
I - Formação integral: é o desenvolvimento intencional dos
aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais do estudante
por meio de processos educativos significativos que
promovam a autonomia, o comportamento cidadão e o
protagonismo na construção de seu projeto de vida;
A Meta 16 do PNE, aprovado pela Lei nº 13.005/2014, define
que, nos termos do art. 7º dessa Lei, "a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios aturarão em regime de
colaboração" para "formar, em nível de pós-graduação, 50%
(cinquenta por cento) dos professores da Educação Básica,
até o último ano de vigência deste PNE, e garantir, a todos
(as) os (as) profissionais da Educação Básica, formação
continuada em sua área de atuação, considerando as
necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas
de ensino.
Art. 1º A presente Resolução dispõe sobre as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de
Professores que atuam nas diferentes etapas e modalidades
da Educação Básica, e institui a Base Nacional Comum para
a
Formação Continuada de Professores da Educação Básica
Em 26 de outubro de 2020: publicada
(BNC-Formação Continuada), constante do Anexo desta
pelo Ministério da Educação a Portaria
Resolução, a qual deve ser implementada em todas as
n° 882, que trata das Diretrizes
modalidades
dos cursos e programas destinados à formação
Curriculares
continuada
de Professores da Educação Básica.
Nacionais para a Formação
Continuada de Professores da
DA POLÍTICA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE
Educação Básica e Base Nacional
PROFESSORES
Comum para a Formação Continuada
Art. 4º. A Formação Continuada de Professores da Educação
de Professores
Básica é entendida como componente essencial da sua
da Educação Básica
profissionalização, na condição de agentes formativos de
(BNC-Formação Continuada)
conhecimentos e culturas, bem como orientadores de seus
(BRASIL, 2020).
educandos nas trilhas da aprendizagem, para a constituição
de competências, visando o complexo desempenho da sua
prática social e da qualificação para o trabalho.
Art. 5º. As Políticas da Formação Continuada de Professores
para a Educação Básica, de competência dos sistemas de
ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, em consonância com os marcos regulatórios
definidos pela LDB e, em especial, pela BNCC e pela
BNC-Formação Continuada, tem como princípios
norteadores:
[...]III - Colaboração constante entre os entes federados na
consecução dos objetivos da política nacional de formação
continuada de professores para a Educação Básica;

Resolução CNE/CP nº 1,
de 27deoutubrode 2020

Art. 4º. A Formação Continuada de Professores da Educação
Básica é entendida como componente essencial da sua
profissionalização, na condição de agentes formativos de
conhecimentos e culturas, bem como orientadores de seus
educandos nas trilhas da aprendizagem, para a constituição
de competências, visando o complexo desempenho da sua
prática social e da qualificação para o trabalho.
III - Colaboração constante entre os entes federados na
consecução dos objetivos da política nacional de formação
continuada de professores para a Educação Básica;
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Caderno Virtual CONAPE-2022

EIXO IV - valorização dos/as profissionais da educação:
formação, carreira, remuneração e condições de trabalho e
saúde:
A valorização profissional, uma das diretrizes do PNE, e
objeto das Metas 17 e 18, contempla a adoção de planos de
carreira, com critérios de progressão continuada que elevem
a remuneração progressivamente pelo tempo de atuação e a
elevação da formação, incentivando o/a profissional a
permanecer na carreira, assegurando salário e remuneração
dignos, tendo como base o piso salarial nacional profissional
e condições de trabalho e de saúde adequadas, bem como o
ingresso na carreira do magistério público por concurso. A
formação inicial, em nível superior, e a formação
continuada, também em nível de pós-graduação, dos/as
profissionais da educação são aspectos importantes em sua
valorização, presentes nas metas 15 e 16 do PNE. Cabe
denunciar que o CNE aprovou, em processo marcado pela
falta de diálogo com as entidades do campo educacional
(atitude adotada de forma reiterada no atual Governo e na
atual composição do Conselho), duas resoluções –
Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que
descaracterizam essa formação e a submetem à BNCC.
[...] o CNE aprovou, ainda, em meio da pandemia da Covid19, a Resolução CNE/ CP Nº 1, de 27 de outubro de 2020,
que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação Continuada de Professores da Educação Básica e
institui a Base Nacional Comum para a Formação
Continuada de Professores da Educação Básica
(BNC-Formação Continuada).
Convocamos, assim, a população brasileira para juntos
lutarmos:
Pelo fortalecimento dos cursos de formação de professores
em instituições de ensino superior/universidades públicas,
com garantia de autonomia para a elaboração de seus
projetos formativos, reafirmando a necessidade de
implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação Inicial em Nível Superior e para a Formação
Continuada (Resolução CNE/CP 02/2015);

Portaria nº 521,
de 13 de julho de 2021
Institui o Cronograma Nacional de
Implementação do Novo Ensino
Médio.

II - No ano de 2021: aprovação e homologação dos
referenciais curriculares pelos respectivos Conselhos de
Educação e formações continuadas destinadas aos
profissionais da educação;
VI - Nos anos de 2022 a 2024 - monitoramento da
implementação dos referenciais curriculares e da formação
continuada aos profissionais da educação.
§ 3º A formação continuada dos profissionais da educação
para alinhamento dos referenciais curriculares à BNCC será
realizada pelos sistemas de ensino, com apoio técnico e
financeiro do MEC.

Fonte: das autoras, 2021.

Cabe ressaltar que a formação continuada está presentenos artigos 62 e67da
LDBEN (1996), e consta na meta 16 do PNE, o qual salienta necessidade de formar,
em nível de pós-graduação lato e stricto sensu, no mínimo 50% (cinquenta por
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cento) de docentes da Educação Básica. Isso significa que a formação continuada
demanda formulação de políticas educacionais. Voltando à LDBEN (1996), em seu
artigo 62, a formação continuada pode dar-se no local de trabalho ou eminstituições
de educação básica e superior. A criação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério (FUNDEB) foi
um avanço para a discussão sobreformação continuada, pois,com ele, é possível o
financiamento de cursos formativos (GATTI, 2008).
A formação continuada via Política Nacional de Formação de Professores
(Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009 – revogado em 2016), é entendida como
componente essencial da profissionalização docente. Segundo Libâneo, Oliveira e
Toschi (2012), a ofertade cursos de capacitação, através das ações e programas do
FNDE, possibilitou que profissionais da educação pudessem conhecer a dinâmica da
escola (concepção, diretrizes, agentes envolvidos, operacionalização).
A

Formação

Continuada

docente,

conforme

o

quadro

8,

visa

o

aprimoramento dos profissionais da educação, considerando o cotidiano escolar
(saberes da experiência) como processo que constitui a formação.
O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, instituído pela
Portaria nº 1.140, de 22 de novembro de 2013, possuía ações estratégicas para sua
implementação, uma delas era a Formação Continuada de professores do Ensino
Médio. No PNEM, havia a garantia da formação dos professores via articulações
entre escola, secretarias de educação e instituições de educação superior.
A proposta de formação continuada de professores do Ensino Médio,
mediante o PNEM, levava em consideração as experiências docentes com vistas a
qualificar as práticas pedagógicas, em conformidade com as DCNEM (BRASIL,
2013).
Nosso quadro 8 encerra com o chamado “Novo Ensino Médio”, o qual
apresenta um novo modelo de formação continuada de professores baseado na
BNCC.Observamos que existe uma reforma dessa etapa da educação básica
alinhada a um estreitamento curricular.
Consideramos que, ao longo dos últimos anos, a política de formação
continuada de professores está inscrita entre avanços e retrocessos. De um lado,
conquistamos

legislações

que

pautam

a

importância

da

formação

continuadaepolíticas para a sua execução; por outro lado, a Emenda Constitucional,
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a PEC 5511, diminui os recursos destinados à área da educação, dificultando o
cumprimento, por exemplo, das metas do Plano Nacional da Educação.

4.2 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NO BRASIL
Imbernón (2011) aponta a importância da formação docente diante das
transformações da escola e da sociedade. Inclui, nisso, a importância da formação
construída a partir da prática docente ou, então, a necessidade dequalificá-la através
da universidade. Em relação a isso, vale dizer que a formação não deveria se
distanciar da realidade das escolas. Também não deveria se apresentar numa
perspectiva burocrática e neotecnicista. A prática social adquirida pela experiência
necessita adentrar ao tema da formação continuada - inclusive para reafirmar a
identidade do profissional docente (PIMENTA, 1999).
Segundo Pimenta (1999), no que se refere à formação continuada, a atitude
mais frequente tem sido a de realizar cursos de atualização dos conteúdos de
ensino. Esse programa tem se mostrado pouco eficiente para mudar a prática
docente, uma vez que é distante dos contextos de atuação dos professores, e, por
isso mesmo, não contribui para a qualificação da prática em sala de aula, nem
paraum aprimoramento das práxis pedagógicasdos educadores. Isto é, os
programas de cursos de atualização docente não possibilitam “articular e traduzir os
novos saberes em novas práticas”. (PIMENTA, 1999, p.16).
A formação continuada de professores deveria associar os saberes da
formação inicial aos saberes da experiência, interligando-os à construção da
identidade docente, valorização profissional e reconhecimento, pois:
[...] separar formação inicial da formação continuada tem relação direta com
os interesses do mercado educacional, por isso a velocidade em que se
efetua a “reforma da educação” e sua ênfase na padronização, na
privatização e no controle.(BRASIL, 2021, p. 67).

Isso requer compreender que há distintos projetos acerca da formação
docente, um deles é mercadológico. Acreditamos que a formação inicial e
continuada deve se constituir em um projeto de educação que conceba as pessoas
11

Proposta
de
Emenda
à
Constituição
n°
55,
de
2016.
Disponível
em:<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127337> Acesso em: 28 mar.
2021.
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como sujeitos da política e não objetos da execução da proposta formativa.
Enquanto objeto de cursos deformação continuada, o docenteéconsiderado como
mero instrumento maleável e manipulável nas mãos dos outros.
Imbernón(2010) concebea formação docente de modo processual econtínuo,
que potencializa o desenvolvimento profissional. Para ele, o início desse
desenvolvimento dá-se na experiência escolar, eprossegue ao longo da vida abrangendo questões relativas às condições de trabalho (salário, carreira, clima de
trabalho, etc.).
Nessa questão, é importante situarmos alguns paradigmas sobre formação
continuada de professores. Referente ao tema, buscamos alguns autores, a saber:
Imbernòn (2010, 2011), Pimenta (1999), Freire (1991), André (2010),Nóvoa (2000),
Libâneo (2011), dentre outros. Partimos do propósito de que a formação continuada
de professores da escola pública é um processo contínuo, isto é, não finalizando
com a formação inicial. Nas palavras de Paulo Freire, aformação permanente dos
professoresdeve ser feita“no âmbito daprópria escola, com pequenos grupos de
educadores

ou

com

grupos

ampliados

[...].

Este

trabalho

consiste

no

acompanhamento da ação - reflexão - ação dos educadores que atuam nas
escolas”. (FREIRE, 1991, p.81). Importante salientar que Paulo Freire não negava a
formação permanente (continuada) via universidade, tanto que em“Aeducação na
cidade” ele relata sobre o Programa de Formação Permanente de Professores da
Rede Municipal de São Paulo, em parceria com a PUC/SP, USP e UNICAMP.
Diante disso, dois paradigmas acerca da formação continuada de professores
estão, há décadas, em voga. De um lado, o paradigma libertador, crítico e
emancipatório; e, de outro, o burocrático, neotecnicista e mercadológico.
O primeiro, com base em Paulo Freire; e o segundo, na concepção neoliberal
de educação – como situa o Fórum Nacional Popular de Educação e o texto base da
Conferência Nacional Popular de Educação (CONAPE), de 2022.
É salutar compreender que a qualidade daformação continuada de professores
não depende somente do professor, pois outros fatores são importantes,tais como o
financiamento e a valorização do profissional da educação.
Concernente àformação continuada de professores do Ensino Médio no Brasil,
oPacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio (PNEM) assumiu ocompromisso com a
valorização da formação continuada dos professores, bem como com os
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coordenadores pedagógicos de escolas das áreas rurais e urbanas. Essa foi uma
política de avanço em relação à temática da formação docente; também, compõe as
normativas da LDBEN (BRASIL,1996), dasDiretrizes Curriculares Nacionais do
Ensino Médio (BRASIL, 1998a, 1998b, 2004).
O PNEM foi considerado uma pauta importante para o avanço das políticas de
educação básica, principalmente em se tratando da sua última etapa, pois foram
“mudanças e medidas [...] adotadas como condição de possibilidade de responder
aoimperativo ético de trabalhar pela qualidade social da educação,a ser construída a
partir da qualidade da relação entre todos os sujeitos que nela atuam”. (JÉLVEZ,
2014, p. 157-158).
O PNEM visava contribuir para o aperfeiçoamento docente através da
formaçãocontinuada de professores e coordenadores pedagógicos, objetivando
elevar a qualidade da educação do Ensino Médio. Frente aos desafios
contemporâneos de formação de professores, o PNEM, conforme Azevedo e Reis
(2013), trouxe a necessidade de romper com o paradigma de educação positivista e
com as teorias tayloristas e fordistas. Acentuam a importância da formação de
professores alicerçada em teorias críticas ao modelo de educação baseado na
cultura da repetição.
Azevedo e Reis (2013) são tenazes na defesa de uma educação crítica e
emancipatória, proferindo problematizações que merecem discussões atuais, como
a reforma do Novo Ensino Médio, que se apresenta como inovadora, masestá
relacionadaao paradigma neotecnicista e mercadológico12.Silva e Scheibe (2017)
analisam as propostas de reforma do ensino médio, reiterando a presença do
pragmatismo e a lógica mercantil a ser implementada na educação pública.
Nesse sentido, um novo olhar e uma luta permanentesobre o atual contexto do
Ensino Médio, em especial a respeito da formação continuada de professores de
escola pública,são de extrema urgência e vêm sendo pautados por movimentos
sociais, por associações como a Associação Nacional pela Formação dos
Profissionais da Educação (Anfope), assim como pelos Fóruns Populares de
uma live, promovida pelo WebTV IF Farroupilha, intitulada como “Ensino Médio Integrado Fundamentos Legais, Conceituais, Metodológicos e Organizacionais”. Nessa atividade debateu-se o
Novo Ensino Médio e o seu alinhamento com a BNCC, bem como os retrocessos e o desmonte das
políticas educacionais. Entre as inúmeras preocupações estavam: 1) Ensino Médio a distância (40%);
2) reconhecimento de “notório saber” com relação aos itinerários formativos, precarizando a luta em
prol
da
profissionalização
da
docência
e
a
formação
apropriada.
Disponível
em:<https://www.youtube.com/watch?v=7yId_KNf1CU>. Acesso em: 28 jul. 2021
12Assisti
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Educação a partir da Conferência Popular de Educação (CONAPE-2022)e
intelectuais progressistas.
Essas lutas de resistência estão em consonância com o paradigma libertador,
crítico e emancipatório, de Paulo Freire. E, em se tratando da formação continuada
de professores do Ensino Médio, segundo Imbernón, ela deveria proporcionar:
Uma formação mais dialógica, participativa e ligada às cidades ou às
instituições educacionais e a projetos de inovação, menos individualista,
mais baseada no diálogo entre indivíduos iguais e também entre todos
aqueles que têm algo a dizer e contribuir com a pessoa que aprende. (2011,
p.48).

Segundo a nossa revisão de literatura, o PNEM, de um modo geral,
contribuiu para a reinvenção do cotidiano escolar (MARIANO, 2018) das professoras
da última etapa da Educação Básica, assim como para o processo de formação
humana integral (ERRAM, 2017) de todos os sujeitos da escola. Queremos reafirmar
que, no nosso entendimento, a reinvenção do Ensino Médio, proporcionada através
daformação

continuada

de

professores via

PNEM,

encontra-se

alicerçada

naquiloqueFreire se preocupou e comprometeu-se em sua gestão como secretário
de educação do município de São Paulo, que foi:
Uma das preocupações centrais de nossa administração não
poderia deixar de ser a da formação permanente da educadora.
Não se pode pensar em mudar a cara da escola, não se pode
pensar em ajudar a escola a ir ficando séria, rigorosa, competentee alegre
sem pensar na formação permanente da educadora.(FREIRE, 1991, 38).

Assim sendo, o PNEM avança no quesito formação continuada ligada à
experiência docente, buscando associar teoria e prática. Para Imbernón (2011), é
necessária uma política de formação permanente para o professor cujo processo de
reflexão esteja baseado numa proposta crítica de intervenção e análise da prática
educativa.
Dessa forma, conforme Dourado (2015), a formação inicial e continuada dos
profissionais do magistério daEducação Básica é, historicamente, um campo de
disputas e concepções. Nesse contexto, é pertinente a consolidação de políticas de
formação docente interdisciplinar, de políticas de valorização do profissional da
educação, comprometidascom uma educação de qualidade social.
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5
A FORMAÇÃO CONTINUADA VIA PACTO NACIONAL PELO
FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO: ANÁLISE A PARTIR DA ESCOLA DE
EDUCAÇÃO BÁSICA RUI BARBOSA
Nestaseção, apresentaremos e discutiremos os dados oriundos da pesquisa
em campo. Serão utilizados a entrevista semiestruturada, realizada pelo WhatsApp,
e sínteses do encontro em formato de Roda de Conversas, realizado através do
meet.google.com.Essa parte do texto faz parte da Sistematização de Experiências,
sobretudo na parte da Recuperação do processo vivido.
No exercício de um processo de sistematização de experiências, destacamos
que as experiências são processos complexos, perpassados por uma série de
fatores (objetivos e subjetivos) que se interligam (JARA, 2006). As compreensões
das professoras e professores que participaram dessa pesquisa situam-se em
tempos datados com critérios estabelecidos. Esses critérios são as condições para
análise da experiência, e algumas delas são: a) Docentes com participação nas
atividades de formação promovidas pelo Pacto Nacional pelo Fortalecimento do
Ensino Médio; b) Docentes que estiveram trabalhando na E.E.B. Rui Barbosa entre
os anos de 2015 a2019 e continuam atuando na escola13;c) Interesse em participar
da pesquisa e disponibilização de tempo para participação. Na metodologia que
utilizamos, as condições de contexto histórico em que se desenvolveram as
experiências são tão importantes quanto as situações particulares e pontuais da
experiência em si, isto é, o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio14
enquanto política mais ampla e a sua aplicação na E.E.B. Rui Barbosa15.
Para nossa organização, dividimos o capítulo em seções, iniciando com
reflexões concernentes à formação continuada de professores, desde o Pacto
Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (PNEM).
Ao analisarmos as mudanças nas políticas e práticas de formação continuada
desse período, buscamos contribuições para as práticas pedagógicas, com base
nos/as docentes que participaram desta pesquisa. Percebemos que algumas
políticas trouxeram avanços para as práticas pedagógicas, como, por exemplo, as

13Conferir

Quadro1 (Perfil dos/as participantes da pesquisa).
pesquisas bibliográficas com temas relacionados a essa pesquisa, conferir o capítulo 3 e
observar o Quadro 10 (Categorias da Revisão de Literatura). No tocante às políticas de formação, o
tema foi discutido no quarto capítulo.
15 Sobre o histórico da Rui Barbosa, ver capítulo2.
14Sobre
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contribuições teóricas e práticas percebidas no cotidiano das/os docentes, como
podemos verificar na entrevista que segue:

A formação continuada ofertada pelo PNEM foi muito boa. O material era
acessível e de fácil entendimento. A formação trouxe material explicativo
que relacionava os conteúdos estudados com a realidade dos alunos e da
nossa sociedade. Entendo que o Professor ampliou os conceitos e melhorou
sua forma de trabalhar. Assim, o Professor pode relacionar teoria e prática,
e isso despertou nos alunos maior interesse por aprender e participar das
atividades dos Projetos propostos (Professora A - Entrevista).

Nas palavras de Mariano (2018), a formação continuada através do
PNEMpossibilitou reinventar o cotidiano escolar, iniciando por transformar o local do
trabalho docente em espaço formativo. A professora A relata que a formação
rompeu com a ideia da separação entre teoria e prática, como expõem Paulo Freire
(1979, 1987, 1991, 1992, 1993), Imbernón (2010, 2011), Libâneo (2011, 1994) e
Pimenta (1999).
A mesma professora também se referiu sobre os temas abordados durante a
formação continuada e a possibilidade de práticas pedagógicas interdisciplinares, as
quais contribuíram para qualificar o seu trabalho docente, como podemos confirmar
abaixo:

Acredito que houve sim melhorias na qualidade de ensino a partir da formação
do PNEM. Realizamos projetos integradores entre as disciplinas, pesquisas com
levantamento de dados dos alunos, e a troca de experiências foi grande e muito
válida para todos os envolvidos. Vejo que o Professor procurou desenvolver
atividades mais atrativas para que os alunos permanecessem estudando. Também
estimulamos a participação deles em Projetos interdisciplinares, com viagens,
passeios e visitas de estudo. (Professora A - Entrevista).

Em conformidade com Tiecher (2016), a formação continuada de professores
ofertada pelo Pacto representou o fortalecimento do trabalho pedagógico
interdisciplinar,

objetivo

dos

PNEM.

Para

Tiecher

(2016),a

temática

da

interdisciplinaridade traz desafios para a superação do referencial dicotomizador e
parcelado presente na prática dos educadores/as. Assim sendo, a entrevistada
pontuou, como ponto positivo e desafios, o seguinte: “o incentivo financeiro foi um

81

estímulo. Mas entendo que devemos sempre participar das formações ofertadas,
mesmo sem receber valor em dinheiro”. (Professora A - Entrevista). Sobre o
incentivo financeiro, as legislações, apresentadas no Quadro 11, denominado como
“Políticas públicas para a formação docente continuada pós LDBEN (1996)”, trazem
o tema como pauta para qualificaras políticas educacionais (BRASIL, 1996).
Gatti (2008, p.64) recorda que o
[...] FUNDEF deu, pela primeira vez na história educacional do país,
respaldo legal para o financiamento sistemático de cursos de formação de
professores em serviço, prevendo recursos financeiros para a habilitação de
professores não titulados que exerçam funções nas redes públicas.

Ainda segundo Gatti (2008, p.57), nos últimos anos, o termo “educação
continuada” vem sendo utilizado, mas com diferentes compreensões. Pelo que deu
para depreender da fala dos professores entrevistados, a compreensão delessobre o
tema da formação permanenteé:

Entendo que Formação Continuada para nós, profissionais da Educação, é
o estudo constante, que permite sempre nos atualizarmos. São formas de
adquirir conhecimento para melhor atendermos nossos alunos. (Professora
A, destaques da autora).
Formação continuada, como o nome já diz, é uma formação que não
termina com alguns encontros, é um movimento contínuo e de construção,
onde estudamos, aprendemos, aplicamos, retomamos e avaliamos; nesse
sentido, retomando e aprendendo sempre. (Professora B, destaques da
autora).
Formação continuada é o processo de aperfeiçoamento e busca constante
de conhecimento, após a formação acadêmica, para um desempenho de
qualidade do trabalho docente. O seu propósito é garantir sempre e cada
vez mais um ensino de qualidade. (Professor C, destaques da autora)
Formação continuada é a atualização constante dos seres humanos na sua
área de formação em função das mudanças da sociedade. (Professor D,
destaques da autora)

Observamos que os docentes, tanto nas entrevistas como na Roda de
Conversas, destacaram que a formação continuada deve estar associada às
mudanças na sociedade e para qualificar as aulas/o ensino/as práticas pedagógicas.
Nas palavras de Nóvoa (1992, p. 9), “Não há ensino de qualidade, nem reforma
educativa,

nem

inovação

pedagógica,

sem

uma

adequada

formação

de
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professores”.A formação, nesse sentido, deve oportunizar partilha de saberes no
processo de formação docente, tendo a escola como lugar formativo.
Quase sempre, os docentes identificaram as relações entre os temas
abordados durante a formação doPacto e a necessidade da sua aplicabilidade em
sala de aula, não de modo mecânico. Também, observamos que as políticas e
práticas de formação continuada de professores, segundo Imbernón (2010), vêm
contribuindo para a formação do professor reflexivo. Imbernón (2010) entende esse
processo, assim como a compreensão de Paulo Freire (1987), enquanto formação
permanente que ocorre numa relação dialógica, via práxis. Cabe destacaralgumas
considerações de um dosdocentes:

[...]a melhoria da qualidade do ensino médio; dar formação aos profissionais
envolvidos nessa etapa de formação; reflexão sobre as práticas curriculares na
escola e fomentar uma formação integrada do ser humano.
(Professor C- Entrevista)

Compreendemos que o processo de formação continuada deve contribuir para
a intervenção na realidade, criando novos conhecimentos na luta por uma sociedade
justa (KUENZER, 2011). Em nosso caso, a realidade é a escola pública de Ensino
Médio. Quando o professor C alerta para uma “formação integrada do ser humano”,
Ele contribui para a defesa de um Ensino Médio em que não se reduza “a formação
humana de trabalhadores qualificados a simples mercadoria exposta à concorrência
do mercado de trabalho”. (NEVES, 2002, p.109). O processo de formação humana,
calcada na concepção libertadora de educação (FREIRE, 1987), exige uma escola
em movimento. Nesse sentido, oPacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino
Médio, com foco na formação continuada/permanente dos/as professores/as,
apresentou a possibilidade de a escola ser umespaço de formação de sujeitos, um
ambiente de debate, de partilha de experiências, crítica, e deensino-aprendizagem.
Freire (1987, p. 67) apresenta seu entendimento para formação integral, o qual é: “A
libertação autêntica, que é a humanização [...] Não é uma palavra a mais, oca,
mitificante. É práxis, que implica na ação e na reflexão dos homens sobre o mundo
para transformá-lo”. À vista disso, “reflexão sobre as práticas curriculares na escola”
(Professor C - Entrevista) está entrelaçado com a defesa de uma escola democrática
que repudie práticas bancárias de formação a serviço da domesticação, as quaissão
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baseadas em métodos pedagógicos silenciadores, em que “O estranho humanismo
[...] se reduz à tentativa de fazer dos homens o seu contrário – o autômato, que é a
negação de sua ontológica vocação de Ser Mais”.(FREIRE, 1987 p. 35).
No caso do Pacto, para alguns professores, a interação entre texto e contexto
contribuiu para que a formação continuada ofertada pelo PNEM fosse bem avaliada
pelos pares. Isto é:

Um dos cursos de formação mais bem contextualizado que tive a
oportunidade de participar. Carga horária condizente com a necessidade
de explanação dos conteúdos teóricos, material didático de fácil
entendimento, encontros de estudos em horários de fácil participação de
todo o grupo de estudo, tutora da turma que sempre articulava todos os
trabalhos e direcionava a nossa formação. Contextualização dos
conteúdos voltados para as vivências e realidades da nossa comunidade
escolar, além de proporcionar, a nós docentes, maior entendimento teórico
e principalmente oportunidade de maior compreensão do nosso meio,
para, a partir deste, melhorar o aprendizado dos nossos adolescentes e
jovens, que se evadem do contexto escolar por conta das dificuldades
sociais que enfrentam diariamente. (Professora E- Entrevista, destaques da
autora).

Pelas entrevistas e Roda de Conversas, a experiência deformação continuada,
via Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, realizada entre os anos de
2015 e 2019 na Escola de Educação Básica Rui Barbosa, contribuiu para as práticas
pedagógicas dos professores a partir dos seguintes elementos:
1. Considerando as experiências em sala de aula e na escola e os diferentes
saberes;
2. Buscando a formação integral no lugar da formação advinda de um currículo
fragmentado.
3. A escola como um lugar formativo, de formação profissional, e acolhedor. Isto
é, a escola comolócus de continuidade da constituição do professor
pesquisador, diante de pesquisas a partir da prática pedagógica reflexiva;

Guedes (2014) afirma que a formação continuada no espaço escolar contribui
para a valorização dos saberes e culturas dos docentes, a partir dos seus campos
de atuação. Nóvoa (2009) destaca, nesse horizonte, que a formação docente exige
partilha de experiências. Freire (2011) enfatiza que “Ensinar exige pesquisa” e que a
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nossa formação se constitui de várias experiências formativas, o que não elimina a
competência

profissional.

Nas

palavras

de

Freire

(2011,

p.77),é

preciso

saberesoriundos da realidade concreta para uma “formaçãointegral do ser humano”.
Nos documentos e formação realizada pelo Pacto Nacional pelo Fortalecimento
do Ensino Médio constava, de forma explícita, a “Formação Humana Integral”
(BRASIL, 2016b). Sobre a formação integral,Moll (2012) sublinha a importância de o
Estado ser garantidor de políticas para educação. Brandão (2012) apresenta
posicionamento favorável a um projeto de educação voltado à formação de pessoas
para a construção de um mundo humanizado.
No decorrer da pesquisa, observamos que os docentes apresentaram a
necessidade de o espaço formativo ser acolhedor e reflexivo, sendo constituído pela
compreensão de formaçãointegral do ser humano. Sobre isso, vale a pena observar
o que disseram os professores entrevistados:

“Nosso grupo se reunia no anfiteatro da Escola para estudar. O ambiente/espaço
físico era bom, bem estruturado e acolhedor”. (Professora A).
“O espaço de trabalho e formação foi a própria escola, desta forma, nós, os
professores que participamos da formação, pudemos desenvolver os estudos e
aplicá-los na prática. Por este motivo houve um sentimento muito mais efetivo de
pertença, o local de trabalho sendo visto de forma diferente, com mais
possibilidades e oportunidades”.(Professora B).
“O ambiente utilizado para estudo foi a sala dos professores e o laboratório de
matemática da escola. Os encontros eram semanais” (Professora C).
“O ambiente físico em que a formação aconteceu, considero adequado,
organizado. Um ambiente de estudo e compreensão coletiva. Foi possível
compartilhar experiências com outros colegas de trabalho e replanejar práticas
pedagógicas. Me senti bem no espaço de estudo. Me senti acolhido, valorizado e
desafiado a reinventar a educação.” (Professor F).

Diante do exposto, há um olhar diferenciado sobre a escola, como ambiente de
estudo para professor-aluno, e enquanto lugar de formação continuada que colabore
com práticas pedagógicas emancipatórias. Para tanto, discutiu-securrículo no Ensino
Médio, pautado na inseparabilidade entre teoria e prática. Freire (2011, p.43) afirma
que “na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da
reflexão crítica sobre a prática”. Imbernón(2010) apresenta, nesse viés, uma crítica a
formação autoritária, etécnica da formação, manifestando que a formação centrada
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na escola deveria ter uma proposta curricular crítica de intervenção educativa; para
tanto, somente a Formação continuada reflexiva supera a visão de escola e
formação positivista e tradicional.
Leite (2015) coloca que o processo da formação do professor que faz a opção
pela superação do currículo de concepção fragmentada, priorizando um currículo
criativo, sintonizado com as demandas sociais, contribui para que a escola seja um
lugar formativo, e de formação continuada de professores pesquisadores. Na sua
compreensão, “o professor formador deve ser um estudioso da sua prática, um
intelectual e um produtor do conhecimento”. (LEITE, 2015, p.75).
O Parecer CNE/CEB 05/2011 (BRASIL, 2012a) orienta a organização do
currículo, realçando a necessidade da ressignificação dos saberes e das práticas
escolares. Os professores entrevistados destacaram a importância de levar em
consideração as experiênciasdo trabalho em sala de aula, ao lado da
contextualização dos conteúdos que contribuapara resolução de problemas reais,
como expressaram os professores da Escola de Educação Básica Rui Barbosa.
Apesar de a lei garantir formação continuada de qualidade para todos os
professores, a experiência realizada na escola Rui Barbosa eas formações,
enquanto política educacional, são descontinuadas, não só no caso do lócus da
pesquisa,

mas

na

história

da

educação

brasileira.

Entendemos

que

a

descontinuidade de políticas de formação continuada é uma fragilidade.
A outra limitação é decorrente da inexperiência democrática que vivemos na
educação escolar (FREIRE, 1991, 1992, 1993). Percebemos, na Roda de
Conversas, observações quanto a certa resistência de alguns professores em
participar das formações. Isso se deve à falta de investimento na construção de
propostas político-pedagógicas que viabilizema implementação de uma concepção
de escola democrática (LIBÂNEO, 2011; FREIRE, 1991, 1993). O terceiro ponto
abordado está ligado à formação continuada de acordo com a necessidade da
escola e do professor – que pode ser ampliada de forma conjunta com outras
escolas, trazendo outrosprofissionais, comexperiênciaem relação aos temas
demandados. Nessa esteira, destacou-se a necessidade de maiores recursos
financeiros, pois a falta deles dificulta as reformas educacionais.
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Ainda, no tocante aos limites destacados pelos professores participantes da
formação continuada do Pacto, para qualificar a sua prática pedagógica, foram
pontuados os seguintes elementos:

“Faltou tempo de preparação e metodologias adequadas. Deveria ter pessoas
de outra escola para trabalharmos juntos. [...] nem sempre podem ser
aplicadas em sala de aula por problemas de estrutura das escolas e falta de
recursos”. (Professor D).
“Acredito que poucos professores tiveram essa
considerarmos o número de profissionais que
estadual”.(Professor F).

oportunidade, se
atuam na rede

Bernadette Gatti (2008) explicita que a formação do professor ainda não está
atendendo à necessidade atual da escola. Alerta que os cursos de formação
docente não estão formando os professores para enfrentar a sala de aula. Com
relação a isso, os professores da Escola de Educação Básica Rui Barbosa
concordam, segundo entrevistas e Roda de Conversas. Gatti(2008) sinaliza para a
necessidade de contextualizar o lugar que ocupa aformação continuada nas políticas
educacionais, e suas compreensões. Em suas palavras, a formação continuada não
pode se restringir apenasa reuniões pedagógicas, horas de trabalho coletivo na
escola, etc. Pimenta (2005) concorda que a formação contínua não pode se reduzir
a treinamento ou capacitação pontual. Para a autora, o professor pode e deve
produzir conhecimento a partir da prática; uma prática que é pesquisada e refletida.
A formação continuada de professores, para Nóvoa (2009, p.19), requer “reflexão
dos professores sobre o seu trabalho, sobretudo os professores mais experientes e
reconhecidos”. Diante da colocação de Anjos(2015), faz sentido o que explanou o
Professor D, quando explicitou que é importante a presença de professores
experientes e reconhecidos para abordar temas demandados pela escola.
Tozetto (2013, p.24543) ressalta que “à medida que não se tem uma formação
continuada que possibilite articular a teoria ao contexto prático, não é possível se ter
um docente que atue na escola com qualidade”. Ainda, segundo os professores
colaboradores desta pesquisa, qualidade requer investimento financeiro (BRASIL,
2014a; CURY, 1991; DEMO, 2002; GATTI, 2014.). No entanto, Jamil Cury alerta que
não basta criticarmos a educação e a formação de modo elitista e seletiva. É
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necessária uma política de formação de professores da Educação Básica que
assegure condições adequadas ao trabalho docente (CURY, 1991).
Imbernón (2010) reflete sobre formação continuada, posicionando-se de forma
próxima à de Gatti (2014), acentuando que existe uma grande quantidade de
discursos sobre formação docente e melhoria da qualidade da educação, e que, até
mesmo, “[...] há muita formação e pouca mudança”. (IMBERNÓN, 2010, p. 39).
Para ele, énecessária formação com teoria contextualizada, e não “distante dos
problemas práticos e reais”. (IMBERNÓN, 2010, p. 39). Esse aspecto foi apontado
pelos professores da Escola de Educação Básica Rui Barbosa, que destacaram
que a formação continuada, via Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino
Médio, realizada entre os anos de 2015a2019, contribuiu para a compreensão do
lugar da Formação Continuada na e para a escola de Ensino Médio. Como mostra
da entrevista, apresentamos o que respondeu o Professor C, quando perguntado
sobre como ele avalia a formação continuada ofertada pelo PNEM, da qual ele
participou na escola.

A proposta desta formação foi contextualizar a atividade pedagógica com a
realidade do jovem, buscando entendimentos das necessidades vividas por ele,
principalmente aqueles menos favorecidos, que, além de estudar, precisam
trabalhar para garantir o seu sustento e de sua família. Nossa sociedade enfrenta
uma realidade desigual, onde as oportunidades não são as mesmas para todos.
Esse curso trouxe um pouco desse entendimento, dando assim à escola a
oportunidade de revisar conteúdos e adaptá-los a essa realidade, onde o jovem
pudesse se preparar para o mundo do trabalho desde o ensino médio[...].

Atualmente, a formação continuada de professores ministrada na Escola Rui
Barbosa é avaliada com impacto negativo, pois os docentes indicaram que as
formações contribuírampouco para a qualidade da educação, principalmente com
relação à mudança. Com isso, retorno à introdução desta dissertação, quando
apresentamos o profissional de passagem, que constitui um modelo de educação
com professores transitórios, à medida que muitos docentes da rede estadual, na
atualidade, são contratados por edital celetista/temporário. No caso específico da
formação continuada e seu impacto na atualidade, destacamos a formação
continuada intermitente como um limite e uma fragilidade não só da escola Rui
Barbosa, mas como um agravante que perpassa a história da educação. Não basta
uma boa proposta de formação continuada, é urgente política pública permanente de
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formação continuada de professores da Educação Básica. Parece-nos que a
utilização de metodologias da Educação Popular pode contribuir nesse processo,
como o caso de pesquisas participativas com Cartas Pedagógicas.

5.1 RECUPERAÇÃO DO PROCESSO VIVIDO E REFLEXÃO DE FUNDO

Nessa seção,iremos apresentar os dados de pesquisa, analisando-as à luz
pedagogia crítica a partir de Paulo Freire (diálogo entre materialismo histórico
dialético, fenomenologia e hermenêutica) e da Sistematização das Experiências
(JARA, 2012).
Vamos apresentar conteúdo analisado das entrevistas semiestruturadas, as
Cartas-Pedagógicas,como instrumento metodológico de pesquisas participativas, e a
Roda de Conversas,como momento de compartilhamento de experiências.
Para recuperar processo vivido, analisar, sintetizar e interpretar criticamente os
dados de pesquisa, apresentamos algumas questões referente às entrevistas,
associando aos objetivos do nosso estudo.
Realizaremos

entrevistas

semiestruturadas,

individuais,

pelo

aplicativo

WhatsApp, com as/os colaboradores/as professores/as, em horário e diadefinidos,
conforme disponibilidade deles/as. Para organização dos dados, organizamos um
quadro,conforme figura abaixo:
Figura 7- Organização dos dados ( demonstrativo)

Fonte: da autora, 2021.
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Sobre contribuições da formação continuada de professores, através do Pacto
Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (2015 a 2019), para as práticas
pedagógicas, vejamos o que diz a Professora A: as formações contribuíram para o
“Planejamento coletivo, socialização dos professores, troca de experiências, trabalho
global envolvendo diversos aspectos”.Freire (1991;2011) coloca a importância do
planejamento participativo e do diálogo entre professores para troca/socialização de
experiências.O colaborador E citou que a “Troca de experiênciasfortaleceu o grupo
de professores, dandomaior segurança para pensar e desenvolver os projetos”.
No caso da nossa experiência, é importante mencionar o tempo dedicado para
estudos e formação pedagógica em horário de trabalho. Observamos que, na lógica
daeducação com qualidade social,as reflexões acerca das práticaseducativas
escolares compõem temadas formações pedagógicas. Logo, a formação de
professores a partir de experiências, como suspeitávamos, contribui para a
construção de uma escola humanizadora e dialógica. Por esse ângulo, Correa
(2013) apresenta que os cursos de formação continuada contribuem para práticas
pedagógicas reflexivas, poisoprocesso de investigar experiências criticamente
estápautado na reflexão-ação.
Sobre o diálogo e socialização de experiências, conceito que apareceu nas
entrevistas, nasCartas Pedagógicas e Roda de Conversas, a Professora B disse que
as contribuições da formação continuada de professores, através do Pacto Nacional
pelo Fortalecimento do Ensino Médio,possibilitou uma forma “diferenciada de
trabalho, apontou caminho para aquilo que nós deveríamos estar desenvolvendo
dentro das áreas do conhecimento, dialogicidade e organização dentro das
disciplinas, e socialização no coletivo”.Assim como a professora B cita“a socialização
no coletivo” como agregador no processo formativo,o docente C afirma que a
socialização coletiva contribui para “melhoria na metodologia de ensino [...] voltada
para a permanência do aluno, trabalhos coletivos, projetos integrados, diálogo entre
áreas de conteúdo, trabalhos diferenciadoscom alunos do noturno”.
Tiecher (2016) destaca que a riqueza de experiências coletivas através da
formação continuada de professores ofertada pelo Pacto representou momentos de
fortalecimento entre a comunidade escolar e a interdisciplinaridade.
Para Tomassini, Ribeiro e Pereira (2021):
Uma das diversas contribuições das teorias e práticas de Paulo Freire é a
noção da interdisciplinaridade. Para refletir sobre isso, mesmo
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reconhecendo que toda a obra do autor converge para pressupostos
políticos e epistemológicos assentados em bases filosóficas diversas
(ZITKOSKI, 2007), iremos nos deter em duas obras, as quais retratam
aspectos sobre o seu pensar e o seu fazer interdisciplinar, especialmente no
tocante à educação popular. (p.14).

Segundo Freire, Nogueira e Mazza (1988),no “livro “Na escola que
fazemos”,encontramos a interdisciplinaridade notrabalho com profissionais das
diferentes áreas do conhecimento para melhorar as condições de vida das
comunidades. Na Roda de Conversas, os/as colaboradores/as da pesquisa
apontaram a importância do trabalho entre áreas e do diálogo entre os diferentes
saberes (das áreas do conhecimento e da realidade da vida). Para a professora B:
“Elevar a qualidade do Ensino Médio, atendendo os estudantes da faixa etária entre 15 a 17 anos
numa perspectiva de inclusão de todos. A formação continuada de professores visando uma nova
perspectiva do currículo, uma vez que se observou a evasão de muitos alunos - manter o aluno
na escola e como a escola se posiciona frente a esse desafio- debates entre professores, alunos
e comunidade, possibilidade de avançar na tentativa de manter o aluno na escola. Outras
contribuições: melhoria na metodologia de ensino, proposta de mudanças por parte do professor,
voltada para a permanência do aluno, trabalhos coletivos, projetos integrados, diálogo entre áreas
de conteúdo, trabalhos diferenciadoscom alunos do noturno”.

Como podemos observar,uma das relações entre os temas abordados durante
a formação continuada e a sua aplicabilidade nas práticas pedagógicas dos/as
professores/as foram o currículo contextualizado, o trabalho participativo e a
interdisciplinaridade.
Em reflexão a partir de Santomé (1998), destacamosque o currículo positivistae
tradicional silencia as classes populares, valorizando apenas osconhecimentos
dominantes. Diferente da educação bancária (FREIRE, 1987), no caso da formação
continuada de professores/as de Ensino Médio e da prática pedagógica dos
docentes da E.E.B. Rui Barbosa, observamos o destaque para a importância das
reflexões em torno do currículo contextualizado,da interdisciplinaridade e de
atividades participativas. Contudo, na Roda de Conversas, foi relatado a
descontinuidade

de

reflexões

como

essas

no

casodas

contratações

de

professores/as de modo temporário e da presença de profissionais de passagem. O
olhare o fazer reflexivo docente na escola, quando interrompido por conta da política
de contrato de professores temporários, faz com que o trabalho realizado pelo/a
professor/a se torne invisível, pois a vontade coletiva de instauração de um trabalho
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pedagógico libertador (GRAMSCI, 2004; GUEDES, 2014) se fragmenta, dadasas
condições de trabalho.
Isto é, a realidade de escolas com professores transitórios dificulta o trabalho
realizado e planejado pelas escolas. Segundo nossasconversas, a profissionalidade
do professor perpassa pelas condições de trabalho (ANTUNES, 1999; FRIGOTTO,
2002, 2010, 2021), o que contribui, igualmente, para a atuação prática dos docentes.
O contexto da docência em Santa Catarina, com contratação temporária, vem
flexibilizando e precarizando o trabalho docente. Essa éa lógica da escola neoliberal,
com valores diferentes da escola solidária, participativa e da Educação Popular
freiriana(PAULO, 2018). Vejamos o que nos afirma uma das colaboradoras da
pesquisa:
Uma das limitações é um desafio para os professores. O planejamento. [...] precisamos
disponibilizar nosso tempo para buscar. Hoje, a proposta é diminuir as horas de planejamento
dos professores – algo inadmissível – pouco tempo e precisamos buscar alternativas
diferenciadas, trabalhamos em outros tempos, ensino tradicional, o professor precisa estudar,
buscar esse conhecimento, isso exige tempo, muitas vezes recursos financeiros, mais
autonomia para as escola, prestações de conta limitadas, propostas bonitas, porem limitadas –
sobrecarga de trabalho, planejamento diferenciado com alunos donoturno e, hoje, diferenciado
em cada turma, condição emocional do aluno (pandemia, síndrome do pânico). (Professora B)

Para Dalila Andrade Oliveira (2004, p. 1128):
Na atualidade, novas questões são trazidas ao debate, e as discussões
sobre os processos de flexibilização e precarização das relações de
emprego e trabalho chegam também ao campo da gestão escolar. As teses
sobre desvalorização e desqualificação da força de trabalho, bem como
sobre desprofissionalização e proletarização do magistério, continuam a
ensejar estudos e pesquisas de carácter teórico e empírico. Tais estudos
indicam que as reformas educacionais mais recentes têm repercutido sobre
a organização escolar, provocando uma reestruturação do trabalho
pedagógico (Oliveira, 2003; Fardin, 2003; Noronha, 2001; entre outros).

O excerto acima contribuipara reflexões sobre os apontamentos referentesaos
limites e desafios apresentados pelos/as professores/as participantes da formação
continuada e de nosso estudo. Na Lógica da flexibilização das relações de trabalho,
observamos o crescentedesinvestimento no processo de formação inicial e
continuada de professores/as, remuneração flexível, metas a serem cumpridas sob
condições de avaliação por produtividade. Esse tipo de formação é o contrário da
proposta deFreire (2011), Libâneo (2012), Cury (1991), Nóvoa (1992, 2000, 2002,
2009) e Imbernón (2009, 2010, 2011).
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Dourado (2011, 2013, 2015) indica que a formação docente atrelada ao
neoliberalismo não condiz com o debate da educação como direito social. Por isso,
arelevância de recuperar experiências contrárias aos valores da escola capitalista
para compreendera formação docente continuada como um lugar central nas
possibilidades de qualificar o ensino e a prática docente.
Em conformidade com o Professor D, com relação aos limites, possibilidades e
desafios para qualificar a prática pedagógica:
Tivemos bons resultados, várias atividades interdisciplinares,a relação entre teoria e prática,
trabalho de campoe laboratório despertou interesse nos alunos. Dificuldade foi a questão de tempo
para aplicar as atividades. Preocupação em executar aquilo que se tem como meta, e,ao mesmo
tempo, não deixar de ministrar conteúdos que estão na matriz curricular. Outra questão é a
formação do professor antes de entrar em sala de aula (Universidade X prática), demanda tempo,
pesquisa,e que tenha um bom conhecimento para não se perder e sair do foco.

Nesse quesito, temos que apontar a contradição presente entre uma proposta
de formação continuada não hegemônica e a cobrança de metas, como colocou o
docente D, cobrança institucional ou, até mesmo, dopróprio profissional, que se
cobra pelo que considera como didática, planejamento e currículo escolar.
Apontamos que o trabalho docente não está isento dosprocessosde precarização
das relações de trabalho orientadas pelo capital, mesmo quando a proposta não
esteja assim registrada (relação entre o texto e o contexto da política educacional).
Constatou-se que os valores do neoliberalismo estãoimpregnados na escola,
como, por exemplo, não conseguir relacionar o conteúdo da vida com os “conteúdos
que estão na matriz curricular” (Professor D), isto é,pôr na prática o conteúdo
contextualizado, bem como a preocupação com a execução de metas.
No conjunto de entrevistas e conversas, a questão da temporalidade apareceu
algumas vezes, associada à formação continuada e ao planejamento da prática
pedagógica. Assistiu-se que uma forma deprecarização e flexibilização do trabalho
docenteé não darcondições adequadas para planejamento individual e coletivo,bem
como para a continuidade dos estudos. Esse assunto, de um modo geral, não
estava, necessariamente, associado às experiências com o Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio, mas com as condições atuais de trabalho.
Em linhas gerais, podemos dizer que, no espaço escolar, a formação
continuada contribuipara reflexões sobre os limites impostos ao trabalho docente.
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Em análise das entrevistas e da Roda de Conversas, noatual contexto, outro
desafio é superar as práticas pedagógicas superficiais, distantes da realidade social
dos/as alunos/ase de reprodução de conteúdos bancários e interesses do
capital(FREIRE, 2011; OLIVEIRA, 2004; KUENZER, 2011). Para tanto, anuncia-se a
premência de políticas públicas contínuas, com qualidade social,de formação
participativa e crítica,para que sejamos, permanentemente,professores/as críticos e
reflexivos, cujo processo participativo possibilite intervenção educativa (DEMO,
2002; IMBERNÓN, 2009, 2010, 2011; FREIRE, 2011; JÉLVEZ, 2014).
Segundo os participantes da pesquisa,asações coletivas a partir das formações
desenvolvidas pelo Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio os
fortaleceram, com destaqueparaos Grupos de estudos, horários diferenciados para
planejamento e estudos,troca de experiências, projetos mais diversificados, como o
projeto “Além dos Muros da Escola” e a “Cápsula do Tempo”. Para a docente B, “O
Pacto alavancou muito nossas ideias de trabalhos coletivos”.
Os Professores A, B, C e E destacaram a potencialidadedotrabalho com
projetos integrados como uma das relações entre políticas de formação continuada
de professores de Ensino Médio e o impacto na prática pedagógica dos docentes da
E.E.B.Rui Barbosa. Além disso, todos participantes da pesquisa situaram os
encontros coletivos como possibilidade de socialização de experiências e de
estudos.Concernente aos projetos integrados, não localizamos nos documentos que
tratavam do Pacto Pelo Ensino Médio essa nomenclatura (BRASIL, 2014b), mas ela
encontra-se presente nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação
Profissional Técnica de Nível Médio (BRASIL, 2012c). Em uma visão crítica, “Os
projetos integradores são uma estratégia de integração curricular pautada na
flexibilidade, na contextualização e na interdisciplinaridade” (MONTEIRO, 2020,
p.143). Nessa direção, a concepção dos docentes, participantes dessa pesquisa,
sobre a organização curricular por projetos integradores, a partir da formação
continuada através do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (2015 a
2019), fazparte de uma nova percepção de escola e de sociedade,pautada na lógica
do

pensamento

contemporâneo,

que problematiza

os

saberes

prontos

e

fragmentados. Percebeu-seque,sozinho, o saber especializado dos docentes,com
formação acadêmica,não contribuía para a transformação da realidade local.
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Mediante a formação continuada, as possibilidades de atividades e conteúdo
contextualizado foram possíveis:
Redução da evasão escolar (meta) da E. E. B.Rui Barbosa, conscientização sobre os problemas
sociais, pesquisa para saber quem é o aluno, de onde vem, família, classe social – várias
realidades. A prática foi de atender a todos,e, em alguns momentos, resgatar o aluno que, por
alguma condição, estava se sentindo prejudicado;emoutros, envolvidos com substancias ilícitas,
gravidez na adolescência, dentre outros problemas; buscou-se práticas que viessem amenizar
tais problemas. [...] Trabalhar um currículo voltado para a realidade social do aluno,e, além
disso, como manter o aluno motivado na escola. (Professor C)

Não foi relatado o uso dos Temas Geradores de Paulo Freire nas experiências
dos professores, mas foi mencionado nos diálogos a possibilidade de trabalhar com
o autor no Ensino Médio, mediante os Projetos Integradores e os conteúdos, em
diálogo coma realidade dos alunos. Os Temas Geradores podem seruma ferramenta
política e pedagógica de análise coletiva e contextualizada dos fenômenos locais,
associando aos globais;e não excluindo o trabalho com projetos integradores e
interventivos. Enquanto participante da pesquisa, apresentei o Paulo Freire como um
pedagogo e filósofo da educação, e suas perspectivas teóricas.
Na Roda de Conversas,professores/as destacaram que o trabalho de sala de
aula contempla processos formativos. Silva (2014) apresenta a Sala de
Educadorcomoespaço de produção de conhecimento e caracteriza enquanto
formaçãocontinuada. Para os/as docentes, é necessário condições de trabalho em
sala de aula, materiais pedagógicos, estrutura física e políticas de acesso e
permanência dos/as estudantes do Ensino Médio. Jung (2015) revela que o acesso,
a permanência de estudantes e a qualidade do Ensino Médio, embora tenham
avançado, ainda são um desafio para a sociedade brasileira. Aponta a necessidade
de políticas educacionais e de formação continuada para professores dessa etapa
da Educação Básica.
Importante mencionar o reconhecimento dos docentes acerca da melhor
infraestrutura (professores de convivência, laboratórios, bibliotecária, monitor de
informática), atividades de teatro, música e esporte, horta, entre outras ações,
durante e após o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Tardif e
Lessard (2007) reforçam quea docência é trabalho interativo, trabalho sobre e com o
outro. Os colaboradores da pesquisa sublinharam as relações entre infraestrutura,
áreas do conhecimento, trabalho coletivo e participativo, visando qualificar suas
aulas e o Ensino Médio para os alunos que estudam no noturno. Alunos
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trabalhadores, como foi destacado. Nesse tópico, foi acentuado a formação humana
integral (GADOTTI, 2009; MOLL,2012) como objetivo central do Ensino Médio.
Verificamos que a formação continuada reflexiva (PIMENTA, 2005), libertadora
e crítica (FREIRE, 1987, 1992, 1993, 1994) de estudantes está acompanhada do
tipo deformação docente instituída.

5.1.1 Alguns apontamentos: Cartas-pedagógicas e Roda de Conversas

Utilizamos as Cartas Pedagógicas em nossa pesquisa, principalmente, com
inspiração em Paulo Freire (1978, 1994,2000; 2015)eCarlos Rodrigues Brandão
(PAULO; DICKMANN, 2020; 2021). Coelho (2011) exprime o interesse de Paulo
Freire por cartas, cujo gênero literário de escrita pode ser localizado em obras do
autor,quea caracteriza enquanto instrumento dialógico. Concordamos com ele,
sobretudo,quando

utilizamos

as

Cartas

Pedagógicas

como

instrumento

metodológico com base na Educação Popular. Tomaremos, então,como base esses
referenciais, entre outras, para retomar a contextualização das Cartas Pedagógicas,
já apresentadas no segundo capítulo.
Fernanda dos Santos Paulo e Ivo Dickmann, no livro organizado com o título
“Cartas

pedagógicas:

tópicos

epistêmico-metodológicos

na

educação

popular”,trazem a utilização de Cartas Pedagógicas como instrumento metodológico,
sendo essa uma reinvenção (SCOCUGLIA, 2018) do uso do sentido decartas
pedagógicas no campo das pesquisas participativas.
No Seminário Temático II– “História da Educação Popular a Partir de Cartas
Pedagógicas” –,realizado pela professora Fernanda Paulo16,no Programa de Pósgraduação em Educação da UNOESC(2021/01),fizemos estudos sobre essa
ferramenta pedagógica enquanto possibilidade de fazer a aula com Cartas
Pedagógicas(FREITAS, 2021) e como instrumento metodológico da Educação
Popular (PAULO, 2018).Dessas discussões,produzimos um livro denominado“Paulo

16Ementa

do Seminário: aspectos políticos, epistemológicos e pedagógicos da história da Educação
Popular a partir de cartas Pedagógicas como instrumento metodológico. Registro e análise de
experiências de contextos educativos diversos a partir de produção de cartas pedagógicas. Paulo
Freire e Carlos Rodrigues Brandão: cartas pedagógicas como documentos históricos de uma
Pedagogia Latino-Americana
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Freire em Diferentes Contextos: Diálogos Educativos Para o Esperançar17”. Nessa
obra, encontramos o capítulo de Adriana Gaioe Fernanda dos Santos Paulo (2021)
versando sobre Cartas de Brandão e a história da Educação Popular. Nesse caso,
temos as Cartas Pedagógicas como registro da história de pioneiros e pioneiros da
Educação Popular do Brasil(PAULO, 2018).Assentadas nessa experiência, as
nossas Cartas Pedagógicas contribuem para a Recuperação do processo vivido
(JARA, 2006) e catalogação de parte da história da escola E.E.B. Rui Barbosa.
Recordo que o convite para os/as colaboradores/as dessa pesquisa deu-se por meio
de “Uma Carta Pedagógica – Convite Para Entrevista”. Semelhante à nossa
experiência, Paulo (2018) realizou para sua tese uma Carta-Pedagógica convite
para os participantes de sua pesquisa, e Freitas (2020) com Carta-convite a
atividades de estudo.
Concordando com Nakayama, Freitas, Batista e Brito(2021, p.104), que
afirmam: “a escrita de Cartas Pedagógicas foi um dos recursos utilizados para a
(auto) reflexão, participação e avaliação [...]. Apoiadas na radical perspectiva
construída por Freire [...]”. Em nosso caso, a Roda de Conversas contribuiu para
reconstruirmos o percurso do processoda formaçãocontinuada de professores,
através do Pacto Nacional pelo Fortalecimento doEnsino Médio (2015 a 2019), e,
também, contempla oscincotemposda Sistematização de experiências, de Oscar
Jara (2006).
Importante mencionar que recebemos as Cartas Pedagógicas por e-mail e
WhatsApp. Nelas, localizamos o “ponto de partida” (JARA, 2006) de umapesquisa
que busca sistematizar experiências, qual seja,a participação das atividades
formativas na E.E.B. Rui Barbosa, de 2015 a 2019. Junto com asquestões
problematizadoras,

mediante

entrevistas

semiestruturadas

pelo

WhatsApp,

organizamos a Roda de Conversas virtual. Nesse último momento, conseguimos
materializar o que Oscar Jara (2006) denomina como “Recuperação do processo
vivido”. Na nossa pesquisa, reconstruímos o percurso metodológico a partir de uma
síntese do que já tínhamos organizado com os dados coletados, fechando com
reflexões dialógicas sobre os pontos trabalhados nas Cartas Pedagógicas e
naentrevista semiestrutura, e retomando o objetivo geral da pesquisa.

17Disponível

em:https://livrologia.com.br/anexos/1432/56138/paulo-freire-em-diferentes-contextosebook-pdf. Acessoem: 03jan.2021.
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No tocante àsCartas Pedagógicas, apresentamos a proposta da Roda de
Conversas virtual, uma proposta de metodologia de pesquisa participativa, inspirada
nos círculos de cultura de Paulo Freire. Para nós, a participação é uma categoria
fundante da Roda de Conversas e dos Círculos de Cultura.
Outra categoria fundamental na pedagogia freiriana, desde a experiência
dos “círculos de cultura” adotados no sistema de alfabetização de adultos,
presente em toda ação cultural e educativa, é o diálogo: ninguém educa
ninguém; os homens (e as mulheres, dirá Paulo Freire depois) educam-se
numa relação dialógica, de saberes e afetos. O diálogo viabiliza
metodologicamente o movimento da práxis: partir do vivido e do sabido,
discuti-los, criticá-los, ampliá-los, não só para mudar a visão de mundo, mas
transformá-lo. (FÁVERO, 2018, p.86).

Por conta do coronavírus (COVID-19), propomos experiências virtuais com
inspiração em Paulo Freire, ressignificando os Círculos de Cultura, reconhecido
como atividade presencial. O contexto pandêmico nos colocou a nos reinventarmos.
Para tanto, realizamos uma pesquisa com Sistematização de Experiências a partir
deentrevistasemiestruturada pelo WhatsApp,deCartas Pedagógicas e de “Roda de
Conversas”, buscando a coerência com o fundamento da educação popular
freiriana.
Participação

ediálogo

na

partilha

de

experiênciasforam

elementosindispensáveis à realização de nossa pesquisa. As Cartas Pedagógicas
como instrumento metodológico foram elogiadas pelos participantes da pesquisa,
que desconheciam essa proposta. Destacamos questões fundamentais que surgiram
nas cartas, depois discutidas na Roda de Conversas.
Quadro 12 - Cartas Pedagógicas e alguns fragmentos textuais
Participantes Cartas pedagógicas e destaque sobre as lembranças dos encontros a partir
da Pesquisa
da formação continuada de professores, através do Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio (2015 a 2019), e contribuições para as
práticas pedagógicas.

Professora A

Recordando das nossas Formações Continuadas, quando trabalhamos juntas,
como ATPs, na E. E. B. Rui Barbosa, de São Lourenço do Oeste, a Formação do
PNEM, via Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, trouxe muitas
contribuições no trabalho pedagógico, pois o governo federal articulou ações com
os Estados, buscando elevar a qualidade de ensino para nossos estudantes e a
inclusão de que todos tem este direito.E aquela formação movimentou nossas
vidas, pois nos reuníamos aos sábados, após uma longa semana de trabalho,
para estudarmos, debatermos e nos aprofundarmos. [...] O objetivo foi o
redesenho curricular que estava em desenvolvimento por meio do EMI, do qual
nossa escola foi Projeto Piloto.E, como sempre, nos empenhamos na Formação,
realizando todas as atividades propostas: leitura, debate, vídeos, conversação,
pesquisas, viagens e passeios de estudo, projetos e socialização com as escolas
que faziam parte da 3º Gerência de Educação. Os Projetos de conclusão [...]
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envolveram todos os estudantes do EMI[...]. Foram Projetos Integradores, que
despertaram o interesse dos alunos, pois relacionaram os conteúdos
interdisciplinares com a sua realidade, seus relacionamentos, socialização e
crescimento, pois eram todos adolescentes. Fase delicada! [...]O maior desafio foi a
evasão escolar e a mudança para o período noturno pela necessidade ou vontade
de trabalhar para ajudar a família ou manter-se. Exigências da nossa sociedade,
que, ao meu entender, deveria priorizar a educação. Sinto pelos alunos que não
têm outra opção a não ser lutarem pela sobrevivência, e, muitas vezes, sozinhos.
Porém, acredito que contribuímos na formação dos estudantes que atendemos em
nossa extinta e saudosa E. E. B. Rui Barbosa, e que a Formação só veio a somar
para todos os envolvidos.

Professora B

Professora C

Lembro-me como se fosse hoje o dia em que iniciei a formação, tantos anseios,
tantas expectativas, e conforme o tempo foi passando, percebi com mais
clarezaque seria uma oportunidade ímpar para trabalhar de forma inovadora alguns
temas conflituosos, como: autoconhecimento e sexualidade responsável, entre
outros. Percebi, depois, que meus colegas também compartilhavam das mesmas
opiniões, e conforme a formação foi acontecendo, onde as diversas áreas foram se
integrando, em dias de sábado, quando seria meu dia de descanso, fui observando
que aquelas discussões só somariam na minha caminhada profissional.Os projetos
foram maravilhosos, e eu diria, ainda, ousados. Como é de vosso conhecimento,
participei do projeto “Para além dos muros escolares: ética, cidadania e
comunidade – autoconhecimento e sexualidade responsável”,e, juntamente com
meus colegas, fiquei maravilhada com os resultados.Durante o desenvolvimento do
projeto, você deve lembrar, foram muitos os desafios, a escola teve momentos de
bagunça com a presença dos pintinhos que estavam relacionados à gravidez, onde
os alunos deveriam cuidar de um pintinho simulando como seria cuidar de uma
criança. Ri muito com os relatos dos alunos e surpreendeu-me o resultado, que me
deixou feliz, pois ficou claro que atingi os objetivos. Os temas abordados estavam
diretamente relacionados à realidade dos alunos,o que tornou tudo mais fácil,
porém trabalhoso. A formação continuada possibilitou-me muitas oportunidades de
aprender e ensinar, resultando em um trabalho coletivo, interdisciplinar e muito
inovador. Fico feliz por escrever-te e,dessa forma, relembrar como foi a formação.
Obrigada, querida Terê, pela oportunidade de fazer parte da sua trajetória de
estudos; me sinto lisonjeada por isso, afinal, nos anos em que trabalhamos juntas,
aprendi muito contigo. A caminhada na educação é incessante, ainda temos muito
para avançar, eu acredito em uma educação melhor, e, como somos parte dela,
precisamos melhorar sempre. Com certeza, o PNEM foi um grande marco, que
deixou lembranças inesquecíveis para todos os participantes.
Nesta proposta baseada em um estudo da realidade social, com vistas a propor
mudanças,buscando uma libertação para o jovem trabalhador, que,muitas vezes,
se via obrigado a optar entre trabalhar par manter a si e sua família ou estudar.
Sabemos que em nossa sociedade isso é recorrente desde seu descobrimento;
porém,não é possível concordar com tal modelo social, é papel da escola buscar
alternativas para que esses estudantes possam conciliar trabalho e escola,
vivendo em uma sociedade mais humanizada,que lhes ofereça uma formação
de qualidade. Esse debate contribuiu muito para repensar nossa prática
pedagógica, buscando perceber o aluno como um ser construído historicamente, e
que busca na escola uma possibilidade de ser reconhecido como parte integrante
da sociedade. Podemos perceber que cada aluno é único e deve ser tratado com
respeito às suas particularidades, desde aquele aluno que tem estrutura familiar,
econômica e social, enquanto outros são descendentes de uma sociedade
explorada, marginalizada, e seus problemas não podem ficar alheios. Temos então
na escola um ambiente onde se encontram alunosadvindos de várias realidades,
sendo dever da escola propor que todos se sintam acolhidos. A partir da proposta
do curso, buscou-se desenvolver ações para diminuir a evasão escolar, o
abandono, bem como diminuir a infrequência; através das discussões dos temas
abordados pelos cadernos nos encontros, percebeu-se que em nossa escola
muitos alunos se evadiam, principalmente, no ensino médio noturno. Sentiu-se a
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necessidade de resgatar esses jovens que se afastaram da escola, entendeu-se
ser isso uma questão social que necessita de atenção e de uma solução para um
problema chamado abandono e evasão escolar. A partir das propostas do pacto,
pensou-se em uma mudança na forma de trabalhar os conteúdos, buscando
adaptar esses com a realidade do nosso estudante do turno noturno, que ainda
na empresa troca o jaleco de trabalho pelo uniforme da escola, chega sem banho e
sem jantar, e, com certeza, aprender conteúdo de Enem e vestibular não é
prioridade para quem está exausto e com fome, depois de um dia de trabalho.
Pensou-se, então, em relacionar os conteúdos com a vivência do estudante
trabalhador, para tentar ao menos segurar ele na escola. Não resta dúvida de
que esta formação proporcionou uma contribuição importantíssima para a prática
pedagógica e as relações interpessoais entre os diversos segmentos da
escola. Não podemos pensar a escola dissociada do contexto social dos nossos
jovens, das suas famílias, das suas angústias e ansiedades. Precisamos de
educadores comprometidos com uma educação de qualidade, principalmente, para
as classes menos favorecidas da sociedade, e que assumam uma postura diante
dos desafios a que são submetidos nossos estudantes, adotando uma prática de
libertação voltada para as necessidades dos educandos.

Professora D

Professora E

[...]A partir de 1990, quando me efetivei, comecei a ficar inquieto. Algo
estavaerradoeprecisavasermodificadoemmim,naminhaprática.Comeceia
mudar
minha prática a partir do planejamento.Resolvi então promover aulas que tivessem
relação entre a teroria e a prática,o que me aproximou de professores de
áreas afins para trocar idéias. A partir daí,entendi que o objetivo da docência é o
aluno, sem ele nem a escola nem as aulas têm sentido em existir. Foi nessas
discussões e trocas de idéias que surgiram as feiras de ciências e de matemática,
um grande laboratório de produção de conhecimento e materiais didáticos
pedagógicos. A busca pela atualização e mudança de práticas foi o grande
diferencial desse modelo de ensinar e aprender; entendia que devia mudar,
porque fazer educação é formar,e, como educador, deveria ser um
investigador, sempre tendo como base o conhecimento científico. Ser
professor não é somente ter uma vocação e formação, mas sim gostar do que
faz, aceitar opiniões e desafios, e construir diariamente, e compartilhar no
coletivo, inclusive com outras áeras do conhecimento.Foi dessa forma que
entendo que avancei como professor durante 32 anos, buscando fazer da escola,
dos laboratórios, sempre um espaço de aprendizado e de novas descobertas e
desafios. Fiz minha parte durante a minha trajetória,mas muitas coisas ficaram para
ser melhoradas, e espero que a nova geração de professores consiga dar
continuidade.
Os estudos propostos no Pacto foram de grande valia para rever as práticas
pedagógicas, pois os estudantes vivem situações muito peculiares e buscam na
escola uma possibilidade de serem reconhecidos como parte integrante da
sociedade. Estar na escola significa se sentir pertencido, valorizado, orientado para
os desafios do mundo atual. As condições familiares dos estudantes são diferentes.
Há aqueles cujas estruturas econômicas, sociais, psicológicas e culturais são boas.
Já outras famílias vivem sérias dificuldades relacionadas a esses aspectos.Diante
disso, a escola precisa pensar alternativas para procurar manter os estudantes na
instituição, evitando a evasão e a repetência escolar. As discussões dos temas
abordados nos cursos de formação continuada propostos pelo MEC focaram
em encontrar alternativas dinâmicas para lidar com essas múltiplas
realidades. Isto é, pensar ações que tornassem os estudos mais atraentes,
práticas pedagógicas que envolvessem os estudantes e dinamizassem a
caminhada escolar. O ensino noturno foi o principal foco desses estudos, pois os
níveis de infrequência, abandono e evasão eram mais visíveis nesse público. O
resgate desses jovens era uma questão de inclusão social e exercício da
cidadania. A formação a que os professores tiveram acesso proporcionou
uma contribuição importantíssima para a melhoria das práticas pedagógicas
e as relações interpessoais entre os diversos segmentos da escola. É
importante pensar a escola como uma instituição inserida na comunidade, que

100

fortalece a caminhada dos estudantes, e não que seja vista como uma barreira.
Cada educador precisa estar envolvido nesse trabalho de planejar ações que
tornem os estudos interessantes para os jovens. Desse modo, é possível pensar
em educação de qualidade, que gere inclusão e que faça a diferença na vida
dos estudantes. Sou muito grato por ter participado dessas formações,e gostaria
que elas fossem retomadas constantemente, a fim de que os educadores
pudessem repensar os seus meios sociais, econômicos, políticos e
culturais,de modo a proporcionar uma educação inclusiva e de qualidade.

Professor F

Ensinar, promovendo formação integral dos jovens, é primordial para obtermos
pessoas ativas e integradoras de nossa sociedade. Mas, para promover mudanças,
precisamos primeiramente entender o contexto de inserção desses sujeitos. E
foi através das iniciativas promovidas pelo Pacto Nacional pelo Fortalecimento
do EnsinoMédio,ministrado na E. E. B. Rui Barbosa, quepossibilitou uma
análise de sua importância para entendimento do contexto educacional da
escola, aprendizagem, formaçãocontinuada dos docentes, formação dos
educandos, reflexões sobre a formação dos jovens que permeiam a sociedade, e
que atualmente são adultos formadores de opinião. [...] Pessoalmente, considero
que o curso contribuiu significativamente para a compreensão acerca do
âmbito educacional de nossa escola. Compreender o quanto o meio em que os
jovens estão inseridos éresponsável pelas suas ações no contexto escolar. Essa
ação ocorreu a partir do momento em que fizemos o diagnóstico da realidade
dos jovens no ensino médio. Percebemos que, apesar das desigualdades,
realidade da E. E. B. Rui Barbosa,os mesmos ingressam cedo no mercado de
trabalho, para poderem complementar a renda da família e também para terem
recursos próprios para adquirir bens e utensílios pessoais desejados. Estão
expostos ao cansaço físico, que, muitas vezes, tanto prejudica os estudos [...]. Em
sala de aula, com a realização do Curso, mepossibilitou maior abertura para
atividades onde todos pudessem ter voz e vez de se expressar com os temas
propostos, que são pertinentes ao momento em que se encontram,e demais
atividades no dia a dia de sala de aula. A partir das atividades diferenciadas, abriuse caminho para toda uma contextualização prática de vivências dos jovens
estudantes,e, consequentemente, os grupos passaram a ter um envolvimento
maior entre eles, a fim promover trabalhos diferenciados, viagens de estudos e
uma integração maior com a escola e os professores.O Pacto foi um programa
bem desenvolvido, e de forma diferenciada,e deveriam ocorrer complementações a
fim de aprimorar nosso conhecimento, bem como incentivar a continuidade do
mesmo.

Fonte: da pesquisadora, 2021.

No quadro 12, podemos verificar que os conteúdos das Cartas Pedagógicas
tratam o que foi informado nas entrevistas. Alguns destaques merecem ser
realizados, como as contribuições das formações para a prática pedagógica docente
contextualizada,humanizadora e interdisciplinar.
Apesquisa de Cavalcanti (2018) se aproxima com a nossa, cujos conceitos
fundantes (Participação e diálogo)estão associadosà formação integral (LIBÂNEO,
2011; CURY, 1991; ABOBOREIRA, 2015; ERRAM, 2017; BRASIL, 1996, 2013,
2015, 2018; OLIVEIRA, 2017; MORESCHO, 2017),esãoessenciais à formação
cidadã dos estudantes (CAVALCANTI, 2018) e dos educadores.
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Vimos nas Cartas Pedagógicas e, depois, na Roda de Conversas que os Saberes da
formação profissional, curriculares e experienciais sãotidos como fonte do saber
docente(TARDIF, 2012; NÓVOA, 2000), relacionado a formas diversas de formação.
A experiência formativa através do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino
Médiocontribuiu para a inseparabilidade entre a formação do conteúdo científico e a
formação política do professor (GADOTTI, 2007, 2009; FREIRE, 2011), bem como
dos saberes das comunidades escolares. Reparamos, mediante as falas e escritas,
que as experiências de vida e aexperiência profissional do professorpassaram a ser
valorizadas nos processos formativos, sobretudo no debate do conteúdo
contextualizado (SILVA, 2004) e da experiência do diagnóstico da realidade da
escola e dos estudantes (BRANDÃO, 2006). Assim, perceberam que eles possuem
saberes

específicos,

que

podem

ser

ampliados

mediante

formação

continuada/permanente reflexiva (Quadro 9),seja ela na universidade ou centrada na
escola, como aconteceu pelo Pacto.Os professores convergem na compreensão de
que o Ensino Médio precisa ser humanizado, significativo eparticipativo, que as
contribuições para a prática docentepodem colaborar para uma “sociedade mais
humanizada, que lhes ofereça uma formação de qualidade” (Professor C, Carta
Pedagógica).
A nossa metodologia de investigaçãopode contribuir para a construção de
uma postura participativa mediante o tema da formação continuada de professores,
estando coerente com a perspectiva dialógica de Paulo Freire.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente dissertação foi tecidapelo tema da formação continuada de
professores a partir do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio,
utilizando-nos daSistematização de Experiências (JARA, 2006), de entrevista
semiestruturada pelo WhatsApp, Cartas Pedagógicas e Roda de Conversas
remota/virtual. Com o objetivo de analisar e registrar as contribuições a partir da
formação continuada de professores, através do Pacto Nacional pelo Fortalecimento
do Ensino Médio (2015 a 2019), para as práticas pedagógicas, o percurso
metodológico foi orientado pelos pressupostos da pedagogia crítica de Paulo Freire.
Realizamos uma pesquisa bibliográfica com levantamento de produção
acadêmica (teses e dissertações) na CAPES e BDTD sobre os temas: i) Formação
continuada de professores de Ensino Médio; ii) Formação de professores a partir de
experiências; iii) Desafios contemporâneos de formação de professores; e, iv)
“Formação continuada” AND “Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio.
A pesquisa documental serviu de embasamento teórico acerca das políticas públicas
para a formação docente continuada pós LDBEN,de 1996 (Quadro 11).
O referencial teórico eleito para o delineamento da investigação trata dos
temas da Formação continuada de professores do Ensino Médio, práticas
pedagógicas, políticas de formação continuada de professores de Ensino Médio e
metodologias participativas (BRANDÃO, 2006; JARA, 2006).
Na intenção de estabelecer um diálogo com autores que estudam esses
temas, tomamos as teorizações de Freire (1979, 1987, 1991, 1992, 1993, 2011),
Frigotto (2002, 2010, 2021), Kuenzer (2005, 2011), Gatti (2008, 2009, 2014),
Pimenta (1997, 1999, 2005, 2012) e Gadotti (2007, 2009) para discussão
daformação Continuada/permanente e formação política do professor.
Para tratar da formação continuada reflexiva e da formação centrada na
escola, as análises efetuadas deram-se, em especial, a partir de Antonio Nóvoa
(2000, 2002, 2009), Pimenta (1997, 1999, 2005, 2012) e Francisco Imbernón (2009,
2010, 2011). Referente à formação humana integral, abordamos o conceito tomando
como referência Cury (1991), Freire (1987, 1991, 1992, 1993, 2011), Kuenzer (2005,
2011), Moll (2012) e Gadotti (2009).
Para discorrer a respeito da formação de professores a partir de
experiências, dialogamos com Freire (1979, 1987, 1991, 1992, 1993, 2011),
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Tardif(2007, 2012), Josso (2004) e Santos (2001).Nessa direção, examinamos vinte
e três trabalhos, entre dissertações e teses eleitas para a análise aprofundada, os
quais orientaram as reflexões ao redor do conceito de formaçãocontinuada de
professores.
A formação continuada de professores do Ensino Médio é constituída por
três pilares, a saber: formação na universidade, formação no trabalho (escola) e
formação pela experiência(sala de aula). Contudo, por se tratar de um
fenômenoamplo e, ao mesmo tempo, complexo, trabalhamos com os pilares que
foram manifestados nos dados da pesquisa: formação no trabalho (escola) e
formação pela experiência(sala de aula). Esses pilares comportam diferentes
abordagens teóricas, mas, em nossa pesquisa, revelou-se a abordagem crítica
problematizadora e libertadora refutando a tradicional, bancária, neoliberal e
positivista.
A formação continuada dos professores da Escola de Educação Básica Rui
Barbosa, através do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio,segundo
os colaboradores da pesquisa, revelou que o currículo contextualizado contribui para
diminuir a evasão escolar e para a construção de conhecimentos significativos que
atendamàs necessidades e demandas dos alunos e da comunidade escolar. Ou
seja, um currículo criativo, sintonizado com as demandas sociais contemporâneas
(LEITE, 2015), além de superar a concepção fragmentada do conhecimento,
possibilita uma educação participativa e uma prática docente crítica-dialógica,
(FREIRE, 2011).
O nosso estudo favoreceu algumas generalizações, tais como:a) No Ensino
Médio,a formação docente estáem disputa. A hegemonia orquestra uma escola
organizada por preceitos neoliberais. E coletivos contra-hegemônicos anseiam por
uma escola libertadora e solidária. b) muitos dos estudos realizados apresentam
uma análise crítica tanto da implementação de políticas de formação continuada
quanto da execução. Contudo,a maior parte dos estudos identificados não é
analisada sobo olhar da experiência do autor da pesquisa, porque esse nem sempre
fez parte do lócus do estudo. c) A relação entre Educação Popular freirianae a
formação de professores continuada nem sempre está explícita. Porém, Freire é um
autor citado e a produção de conhecimento sobre o tema tem aproximações com a
Educação Popular crítica e libertadora,na maioria dos trabalhos analisados.

104

No contexto da pesquisa, diante de tantos desafios que se apresentam no
atual cenário daeducação, a formação continuada, via Pacto Nacional pelo
Fortalecimento doEnsino Médio, realizada entre os anos de 2015 e 2019, na Escola
de EducaçãoBásica Rui Barbosa, contribuiu para as práticas pedagógicas dos
professores, principalmente através da partilha de experiências, dos projetos
coletivos e participativos,e pela ousadia na transformação da organização curricular.
Esse cenário foi problematizado à luz dos desafios e limites enfrentados na
atualidade, sendo a descontinuidade de políticas educacionais destinadasà
formação continuada de professores um limite. Outro obstáculo à prática pedagógica
libertadora, e comimpacto na formação continuada de professores para a sala de
aula,são os Contratos de Caráter Temporário, que difundem uma política de
rotatividade de professores, fazendo com que docentes temporários/professores
transitórios não criem vínculos com a escola. O profissional depassagem é uma
realidade das escolas estaduais de Santa Catarina, tornando o trabalho realizado
pelo professortransitórioquase que invisível e sem sequência/continuidade, além de
precarizado.
Os professores participantes da pesquisa concluíram que a formação
continuada

contribuiu

para

elevar

a

qualidade

do

Ensino

Médio,

com

umasocialização maior entre professores e realização de trabalho pedagógico
diferenciado e consistente, mediante um currículo contextualizado.

Referente às contribuições da formação continuada de professores, através
do PactoNacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (2015 a 2019), para as
práticas pedagógicas, cabe destacar os Grupos de estudos, comhorários
diferenciados para planejamento e socialização de experiências. Um dos desafios
apontados, além da continuidade de políticas que estão dando certo, é construir
alternativas pedagógicaspara incluir a família no processo de formação do
estudante, segundo Cartas Pedagógicas dos colaboradores/as, bem como construir
uma escola criativa e significativa para alunos trabalhadores, realidade do Ensino
Médio da Escola de Educação Básica Rui Barbosa.Identificamos a relaçãoentre os
temas abordados durante a formação continuada e a sua aplicabilidade naspráticas
pedagógicas dos professores, principalmente, através dos projetos integradores e
planejamentos coletivos.
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Os professores e professoras relataram a importância de políticas
deformação continuada de professores de Ensino Médio para qualificar suas
práticaspedagógicas

epara

criaremuma

cultura

de

ações,

planejamento

e

projetoscoletivos, oque foi incentivado pelo PactoNacional pelo Fortalecimento do
Ensino Médio.
Paulo Freire, autor que nos inspirou, pode contribuir com o tema da formação
continuada

na

perspectivainterdisciplinar e

humanizadora, assim

como as

metodologias participativas, como o uso de Cartas Pedagógicas em sala de aula e
como instrumento metodológico.
Oscar Jara (2006), a partir da Sistematização de Experiências, coloca quea
pesquisadora deve, também, serparticipante da pesquisa (BRANDÃO, 2006). Eu fiz
parte da pesquisa, contemplando o primeiro dos cinco tempos da metodologia de
Sistematização de Experiências, o qual denomina-se “O ponto de partida”.
Observamos, ao longo do estudo,queregistrarações coletivas, apontadas pelos
professores a partir das formações desenvolvidaspelo Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio,foi uma das formas de recuperação de experiências
vividas, que,muitas vezes, não são registradas, e, por isso, esquecidas e/ou não
valorizadas.
As Cartas Pedagógicas, as entrevistas semiestruturadas porWhatsApp e a
Roda de Conversas contribuíram para reconstruira história da escola quanto à
formação continuada de professores, epara organizar ainformação obtida pela
pesquisa. Reiteradamente, os docentes mencionaram a importância e necessidade
de políticas públicas de formação continuada de professores do Ensino Médio, a
exemplo do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (2015 a 2019);
destacaram, nesse sentido, que a descontinuidade dessa formação impactou de
forma negativa os professores e a comunidade escolar.
Ao recuperar experiências e apresentar as contribuições para as práticas
pedagógicas dos professores, a partir da formação continuada, via Pacto,
percebemos que os docentes da escola buscam, cotidianamente, ir rompendo com a
lógica de formação nosmoldes da cultura dominante, lutando paraconstruir uma
educação da coletividade, da solidariedade, com vistas à libertação/emancipação
das pessoas, para transformar o mundo em um lugar humanizado.
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APÊNDICE A-CARTA PEDAGÓGICA – CONVITE PARA ENTREVISTA

CARTA PEDAGÓGICA – CONVITE PARA ENTREVISTA
SEMIESTRUTURADAONLINE VIA WhatsApp
São Lourenço do Oeste, SC, _____ de 2021.
Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para
a sua própria produção ou a sua construção (FREIRE, 2011, p.47)

Olá, querido (a) colega professor (a)
Como você está? Desejo que se encontre bem de saúde. Como você sabe, voltei a
estudar, agora no Mestrado em Educação, no Programa de Pós-Graduação em Educação,
da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc). O título da futura dissertação é o
tema: Desafios Contemporâneos da Formação Continuada de Professores de Ensino Médio
de uma Escola Pública: uma reflexão a partir da experiência. Como você tem uma
experiência no Ensino Médio da Escola de Educação Básica Rui Barbosa, e, por um
período, vivenciamos o processo de formação continuada a partir do Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio, durante os anos 2015 a 2019, considero que tuas
experiências podem colaborar com meus estudos.Buscoanalisar os processos de formação
continuada via Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio - PNEM, e identificar
temas abordados e relações com as nossas reais necessidades.Diante disso, relacionar o
impacto da formação continuada na nossa prática pedagógica.
Por conta do distanciamento social, devido à pandemia de COVID-19, não é possível
realizar encontros presenciais. Desse modo, te convido para uma EntrevistaSemiestruturada
via WhatsApp, no dia ______/______/___________, às ____________.
Sua participação será muito importante para mim e para a pesquisa. Gostaria de
verificar se a data indicada para uma conversa é viável. Caso não seja, peço que indique um
dia e horário. As questões tratarão dos processos de formação continuada entre 2015 e
2019, temas abordados, necessidades dos docentes e contribuições para a docência. O
tempo previsto para nossa conversa será de no máximo umahora; as questões se
relacionam com a tua experiência. Sua contribuição será importante para nós, para nossa
escola e para a educação, de modo geral.
Atenciosamente,

Terezinha Conte Piletti
Referência
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São
Paulo, Paz e Terra, 2011.
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APÊNDICE B – CARTAS PEDAGÓGICAS RECEBIDAS

Professora A
Itapoá, sexta-feira de sol, após muitos dias chuvosos
22 de outubro de 2021
Querida Amiga Tere,
Desejo que Você se encontre bem!
Fico muito feliz em poder colaborar com você em mais uma conquista para o seu
crescimento profissional e pessoal, o seu tão sonhado e almejado Mestrado na
Educação.És grande merecedora! Você sempre guerreira, dedicada e cativante!
Recordando das nossas Formações Continuadas quando trabalhamos juntas como ATPs na
E. E. B. Rui Barbosa de São Lourenço do Oeste, a Formação do PNEM via Pacto Nacional
pelo Fortalecimento do Ensino Médio trouxe muitas contribuições no trabalho pedagógico,
pois o governo federal articulou ações com os Estados buscando elevar a qualidade de
ensino para nossos estudantes e a inclusão de que todos tem este direito.
E aquela formação movimentou nossas vidas, pois nos reuníamos aos sábados, após uma
longa semana de trabalho, para estudarmos, debatermos e nos aprofundarmos. Tínhamos
muitas dúvidas, angústias e questionamentos quanto ao novo Ensino Médio Inovador.
O objetivo foi o redesenho curricular que estava em desenvolvimento por meio do EMI, do
qual nossa escola foi Projeto Piloto.
E, como sempre, nos empenhamos na Formação, realizando todas as atividades propostas:
leitura, debate, vídeos, conversação, pesquisas, viagens e passeios de estudo, projetos e
socialização com as escolas que faziam parte da 3º Gerência de Educação.
Os Projetos de conclusão “Cápsula do Tempo” e “Cuidados com o Pintinho” envolveram
todos os estudantes do EMI, eram três turmas de 1º série. Foram Projetos Integradores,que
despertaram o interesse dos alunos, pois relacionaram os conteúdos interdisciplinares com
a sua realidade, seus relacionamentos, socialização e crescimento, pois eram todos
adolescentes. Fase delicada!
Foi possível refletir sobre situações que podem acontecer, se não pensarmos em nossas
atitudes, como por exemplo: é muito difícil cuidar de um pintinho numa gaiola ou caixa de
sapato por um dia, e como seria cuidar de um bebê no caso de uma gravidez não planejada
e na adolescência? (Projeto Cuidados com o Pintinho). Ou: escrevemos uma carta em 2014,
guardamos e não mexemos. Como estará nosso Planeta daqui cinco ou dez anos? Como
eu estarei? Lembrarei do que escrevi na carta, com quem estava? Qual a sua importância?
(Projeto Cápsula do Tempo).
O maior desafio foi a evasão escolar e a mudança para o período noturno pela necessidade
ou vontade de trabalhar para ajudar a família ou manter-se. Exigências da nossa sociedade,
que, ao meu entender, deveria priorizar a educação. Sinto pelos alunos que não têm outra
opção a não ser lutarem pela sobrevivência, e,muitas vezes, sozinhos. Porém, acredito que
contribuímos na formação dos estudantes que atendemos em nossa extinta e saudosa E. E.
B.Rui Barbosa, e que a Formação só veio a somar para todos os envolvidos.
Me despeço, lhe desejando sucesso minha estimada amiga, na certeza de que ainda há
muito que se realizar nesta caminhada na Educação.
Um grande abraço! XXXXX
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Professora B
São Lourenço do Oeste- SC 29/10/2021
Saudações!
Cara amiga Terezinha
É com grande satisfação que escrevo esta carta, afim de contar minha experiência
na Escola de Educação Básica Rui Barbosa, quando participamos, no ano de 2014, do
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (PNEM). Lembro-me, como se fosse
hoje, o dia em que iniciei a formação, tantos anseios, tantas expectativas, e, conforme o
tempo foi passando, percebi com mais clarezaque seria uma oportunidade ímpar para
trabalhar de forma inovadora alguns temas conflituosos, como: autoconhecimento e
sexualidade responsável, entre outros.
Percebi, depois, que meus colegas também compartilhavam das mesmas opiniões,
e, conforme a formação foi acontecendo, onde as diversas áreas foram se integrando, em
dias de sábado, quando seria meu dia de descanso, fuiobservando que aquelas discussões
só somariam na minha caminhada profissional. Os projetos foram maravilhosos, e eu diria,
ainda, ousados. Como é de vosso conhecimento, participei do projeto “Para além dos muros
escolares: ética, cidadania e comunidade – autoconhecimento e sexualidade responsável”,e,
juntamente com meus colegas, fiquei maravilhada com os resultados.
Durante o desenvolvimento do projeto, você deve lembrar, foram muitos os desafios,
a escola teve momentos de bagunça com a presença dos pintinhos que estavam
relacionados à gravidez, onde os alunos deveriam cuidar de um pintinho, simulando como
seria cuidar de uma criança. Ri muito com os relatos dos alunos, e surpreendeu-me o
resultado, que me deixou feliz, pois ficou claro que atingi os objetivos. Os temas abordados
estavam diretamente relacionados à realidade dos alunos, o que tornou tudo mais fácil,
porém trabalhoso.
A formação continuada possibilitou-me muitas oportunidades de aprender e ensinar,
resultando em um trabalho coletivo, interdisciplinar e muito inovador. Fico feliz por escreverte e,dessa forma, relembrar como foi a formação. Obrigada, querida Tere, pela oportunidade
de fazer parte da sua trajetória de estudos; me sinto lisonjeada por isso, afinal, nos anos em
que trabalhamos juntas, aprendi muito contigo.
A caminhada na educação é incessante, ainda temos muito para avançar; eu
acredito em uma educação melhor, e, como somos parte dela, precisamos melhorar
sempre. Com certeza, o PNEM foi um grande marco, que deixou lembranças inesquecíveis
para todos os participantes.
Um grande abraço de sua amiga XXXXXXXXXXXXXX

Professor C
São Lourenço do Oeste, sábado, dia chuvoso.
23 de outubro 2021

Amiga Tere,
Espero encontrá-la bem!
Agradeço o convite e me sinto honrado em poder fazer parte da sua pesquisa de
mestrado em educação, uma grande conquista, tenho certeza que estará dando um passo
muito importante na sua vida.
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Recordando um pouco das nossas formações, das nossasangústias sobre
determinadas atividades, nossos alunos faltosos, dentre outras coisas, em especial nossa
formação ofertada pelo Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, o qual fui o
coordenador na escola Rui Barbosa.Com a intenção de debater a atual conjuntura da
educação no Brasil, foi proposto pelo MEC, em 2012, um Pacto pelo ensino médio,
buscando um fortalecimento para atender as necessidades da época e propor um novo
modelo de educação, voltado principalmente para o jovem trabalhador.
Nessa proposta, baseada em um estudo da realidade social com vistas a propor
mudanças, buscando uma libertação para o jovem trabalhador, que,muitas vezes, se via
obrigado a optar entre trabalhar par manter a si e sua família ou estudar. Sabemos que em
nossa sociedade isso é recorrente, desde seu descobrimento; porém, não é possível
concordar com tal modelo social; é papel da escola buscar alternativas para que esses
estudantes possam conciliar trabalho e escola, vivendo em uma sociedade mais
humanizada, que lhes ofereça uma formação de qualidade.
Esse debate contribuiu muito para repensar nossa prática pedagógica, buscando
perceber o aluno como um ser construído historicamente, e que busca na escola uma
possibilidade de ser reconhecido como parte integrante da sociedade. Podemos perceber
que cada aluno é único e deve ser tratado com respeito às suas particularidades, desde
aquele aluno que tem estrutura familiar, econômica e social, enquanto outros são
descendentes de uma sociedade explorada, marginalizada, e seus problemas não podem
ficaralheios. Temos, então, na escola um ambiente onde se encontramalunos advindos de
várias realidades, sendo dever da escola propor que todos se sintam acolhidos.
A partir da proposta do curso, buscou-se desenvolver ações para diminuir a evasão
escolar, o abandono, bem como diminuir a infrequência; através das discussões dos temas
abordados pelos cadernos nos encontros, percebeu-se que em nossa escola muitos alunos
se evadiam, principalmente,no ensino médio noturno. Sentiu-se a necessidade de resgatar
esses jovens, que se afastaram da escola; entendeu-se ser isso uma questão social, que
necessita deatenção e de uma solução para um problema chamado abandono e evasão
escolar.
A partir das propostas do pacto, pensou-se em uma mudança na forma de trabalhar
os conteúdos, buscando adaptar esses à realidade do nosso estudante do turno noturno,
que, ainda na empresa, troca o jaleco de trabalho pelo uniforme da escola, chega sem
banho e sem jantar, e, com certeza, aprender conteúdo de Enem e vestibular não é
prioridade para quem está exausto e com fome, depois de um dia de trabalho. Pensouse,então, em relacionar os conteúdos com a vivência do estudante trabalhador, para tentar
ao menos segurar ele na escola.
Não resta dúvida de que essa formação proporcionou uma contribuição
importantíssima para a prática pedagógica e paraas relações interpessoais entre os diversos
segmentos da escola. Não podemos pensar a escola dissociada do contexto social dos
nossos jovens, das suas famílias, das suas angústias e ansiedades. Precisamos de
educadores comprometidos com uma educação de qualidade, principalmente, para as
classes menos favorecidas da sociedade, e que assumam uma postura diante dos desafios
a que são submetidos nossos estudantes, adotando uma prática de libertação voltada para
as necessidades dos educandos.
Finalizo desejando sucesso nesta nova etapa da sua vida profissional, e, com
certeza, você fará diferença em nossa escola.
Abraço! XXXXX
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Professor D

São Lourenço do Oeste,28deoutubrode2021.
Amiga Professora Terezinha Conte Piletti,
Nesta manhã, preparando-mepara ir para ao trabalho, relembrei da minha
trajetória na carreira docente. Comecei, então, a pensar sobre a escolha profissional que
havia feito para aminha vida: ser professor; hoje, próximo da aposentadoria.
Essa escolha foi feita quando estava deixando o ensino médio, estudante de um
colégio religioso conceituado. Durante todosos meus anos de estudante, sempre
conseguia auxiliar os meus colegas, tirando-lhesdúvidas em conteúdos que dominava
bem. Na verdade, tinha sonho de ser Agrônomo, aprovado no vestibular,mas as
condições financeiras não possibilataram frequentar o curso. E, assim, tomei essa
decisão de entrar para a graduação no curso de Ciências, habilitação em matemática,
com
afinalidadedefazerumalicenciaturaesairdafaculdadecomoumexcelenteprofessor.
Sempre imaginei que os conhecimentos que adquiri durante os meus
anosdegraduaçãoseriamsuficientesparaatingiromeupropósito
Quando estava no segundo ano de graduação, fui chamado para ministrar aulas
de ciências e matemática para o ensino fundamental, 30h semanais.Estavadiantede
várias turmas,deaproximadamente30alunoscada. Na minha concepção, todos
executariam as tarefas que ia propor, pois, afinal de contas, eu tinha o poder suficiente
por deter oconhecimento acadêmico. Iniciei, então, as minhas aulas de matemática e
ciências. Aulas expositivas e dialogadas, com pouco questionamento por parte de meus
alunos,passandoumgrandevolumedeinformações.De acordo com meus príncipios,
entendia que aquela forma era a mais acertada. Eles deveriam fazer todas as atividades,
entenderem o conteúdo,e deveriam estudá-lo mais emais. Essa rotina se repetia
diariamente, e eu obeservando a reação e expressão de cada um deles.
Assimcomoeu,acredito que, de forma semelhante, possa ter ocorrido com muitos
professores nos anos 80. Fomos educados e preparados para dar aulas dessa forma.
Acreditávamos que, por ter o “conhecimento”, éramos superiores e tinhamos poder.
Tornamos a nossa prática uma mera transmissão de conhecimento, sem analisar como
os alunos recebiam as mensagens.
É muito comum que a realidade dos nossos alunos e aquelas experiênciasdiárias
que trazem de casa não fossem consideradas. Estamos ali para examinar
osconhecimentos, e não avaliá-los. Utilizamos ferramentas quantitativas para medir seo
que passamos foi aprendido ou não. Contentamo-nos, muitas vezes, com os resultados
aparentes, para afirmarqueonossoobjetivofoialcançado.
A partir de 1990, quando me efetivei, comecei a ficar inquieto. Algo
estavaerradoeprecisavasermodificadoemmim,naminhaprática.Comeceia mudar minha
prática a partir do planejamento.Resolvi, então, promover aulas que tivessem relação
entre a teroria e a prática,o queme aproximou de professores de áreas afins para trocar
idéias.
A partir daí, entendi que o objetivo da docência é o aluno, sem ele nema escola
nem as aulas têm sentido em existir. Foi nessas discussões e trocas de idéias que
surgiram as feiras de ciências e de matemática, um grande laboratório de produção de
conhecimento e materiais didáticos pedagógicos.
A busca pela atualização e mudança de práticas foi o grande diferencial desse
modelo de ensinar e aprender; entendia que devia mudar, porque fazer educação é
formar,e, como educador, deveria ser um investigador, sempre tendo como base o
conhecimento científico.
Ser professor não é somente ter uma vocação e formação, mas sim gostar do que
faz, aceitar opiniões e desafios, e construir diariamente, e compartilhar no coletivo,
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inclusive com outras áreas do conhecimento.
Foi dessa forma que entendo que avancei como professor durante 32 anos,
buscando fazer da escola, dos laboratórios, sempre um espaço de aprendizado e de
novas descobertas e desafios.
Fiz minha parte durante minhatrajetória,mas muitas coisas ficaram para ser
melhoradas, e espero que a nova geração de professores consiga dar continuidade.
Com sincero
respeito,Umamigodero
fissão.
XXXX

Professor E

São Lourenço do Oeste, terça-feira.
16 de novembro 2021

Terezinha Piletti, amiga de vários anos,
Estou feliz pelo seu convite em ser um dos colaboradores da pesquisa, pelo tempo
que trabalhamos na mesma escola,e, agora,por compartilhar experiências com o objetivo de
enriquecer sua dissertação na área de formação continuada. Tenho certeza que este
trabalho irá trazer grandes contribuições para nossa prática pedagógica.
Com o objetivo de discutir a educação no Brasil, seus desafios e necessidades, o
MEC propôs, em 2012, um Pacto para discutir questões relacionadas à forma como o
ensino médio vinha sendo oferecido no país. A ideia era oferecer formação continuada para
os professores que atuam nesse nível de escolaridade, a fim de melhor atender esse
público, que se constitui, em sua grande maioria, de jovens trabalhadores.
Os desafios estavam relacionados à compreensão do contexto em que os jovens
estão inseridos, buscando um olhar mais atento às dificuldades que a maioria deles
enfrenta. O abandono escolar ocorre por motivos de cansaço relacionado ao trabalho, pouco
tempo para a realização das atividades e trabalhos escolares, e, consequentemente, baixo
rendimento e desestímulo. Essa é uma realidade inadmissível, pois a melhoria dos índices
educacionais impacta diretamente na qualidade e/ou tipo de trabalho que o jovem
futuramente vai exercer. Isto é, impacta diretamente na renda que ele, e posteriormente sua
família, vai ter acesso. O papel das instituições de ensino é buscar alternativas para que
esses estudantes possam conciliar trabalho e escola, evitando o abandono precoce dos
estudos e focando na sua própria formação.
Os estudos propostos no Pacto foram de grande valia para rever as práticas
pedagógicas, pois os estudantes vivem situações muito peculiares e buscam na escola uma
possibilidade de seremreconhecidos como parte integrante da sociedade. Estar na escola
significa se sentir pertencido, valorizado, orientado para os desafios do mundo atual. As
condições familiares dos estudantes são diferentes. Há aqueles cujas estruturas
econômicas, sociais, psicológicas e culturais são boas. Já outras famílias vivem sérias
dificuldades relacionadas a esses aspectos.Diantedisso, a escola precisa pensar
alternativas para procurar manter os estudantes na instituição, evitando a evasão e a
repetência escolar.
As discussões dos temas abordados nos cursos de formação continuada propostos
pelo MEC focaram em encontrar alternativas dinâmicas para lidar com essas múltiplas
realidades. Isto é, pensar ações que tornassem os estudos mais atraentes; práticas
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pedagógicas que envolvessem os estudantes e dinamizassem a caminhada escolar. O
ensino noturno foi o principal foco desses estudos, pois os níveis de infrequência, abandono
e evasão eram mais visíveis nesse público. O resgate desses jovens era uma questão de
inclusão social e exercício da cidadania.
A formação a que os professores tiveram acesso proporcionou uma contribuição
importantíssima para a melhoria das práticas pedagógicas e as relações interpessoais entre
os diversos segmentos da escola. É importante pensar a escola como uma instituição
inserida na comunidade, que fortalece a caminhada dos estudantes, e não que seja vista
como uma barreira. Cada educador precisa estar envolvido nesse trabalho de planejar
ações que tornem os estudos interessantes para os jovens. Desse modo, é possível pensar
em educação de qualidade, que gere inclusão e que faça a diferença na vida dos
estudantes.
Sou muito grato por ter participado dessas formações, e gostaria que elas fossem
retomadas constantemente,a fim de que os educadores pudessem repensar os seus meios
sociais, econômicos, políticos e culturais,de modo a proporcionar uma educação inclusiva e
de qualidade.
Agradeço, mais uma vez, pela oportunidade em poder contribuir, desejando força e
coragem, pois esta caminhada é árdua, esperando sempre por dias melhores. Sei que,com
o esforço de cada um, faremos um belo trabalho coletivo.
Um grande abraço! XXXXX.

Professora F
São Lourenço do Oeste, sexta-feira de sol e muito calor.
26 de novembro 2021
Amiga Tere,
Espero encontrá-la bem!
Como sua amiga de vários anos, gostaria que soubesse o quanto fiquei surpresa
com seu convite para ser uma colaboradora de sua pesquisa. Sei o quanto é grandioso o
seu mestrado para o seu crescimento profissional, eo quanto de benefício irá levar para
dentro da escola. Lembro quanto tempo você planejou e sonhou com esse momento. Você
merece!
Voltar ao tempo, recordar das nossas formações, faz parte na vida do ser humano.
Mas lembrar da formação continuada, diferente de todas até então, me traz boas
lembranças; a escola se organizava, pois, sabia que naquela tarde era um momento, até
diria especial, nosso; colega e professor reunia a turma e passávamos a tarde estudando
aqueles cadernos, que, por vários momentos,pareciam tão complexos; eram momentos
emque precisávamos refletir e repensar nossa prática pedagógica.Hoje, vejo o quanto é
importante trabalhar a interdisciplinaridade e os projetos integrados.
Ensinar, promovendo formação integral dos jovens, é primordial para obtermos
pessoas ativas e integradoras de nossa sociedade. Mas, para promover
mudanças,precisamos primeiramente entender o contexto de inserção desses sujeitos. E foi
através das iniciativas promovidas pelo Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino,
ministrado na E. E. B. Rui Barbosa, quetivemos a possibilidade de fazer uma análise de sua
importância para entendimento do contexto educacional da escola, aprendizagem, formação
continuada dos docentes, formação dos educandos; reflexões sobre a formação dos jovens,
que permeiam a sociedade, e que atualmente são adultos formadores de opinião.
Precisamos aprender a problematizar nossas dificuldades, enquanto profissionais
que atuam no âmbito escolar e que, internamente, ainda possuíamos muitas dúvidas de
como trabalhar a formação humana integral dos sujeitos do Ensino Médio, que, muitas
vezes, chegam na escola com pré-conceitos, quase desacreditados pela sociedade. Refletir
dentre os profissionais da educação maneiras decomo a escola pode e deve fazer para
entender as diferenças existentes nos sujeitos que frequentavam horários diferentes/turnos
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letivo/matutino,vespertino e noturno. Visto que, por força das necessidades econômicas,
alguns desses jovens são oriundos de situações um tanto delicadas.
Pessoalmente, considero que o curso contribuiu significativamente para a
compreensão acerca do âmbito educacional de nossa escola. Compreender o quanto o
meio em que os jovens estão inseridos é responsável pelas suas ações no contexto escolar.
Essa ação ocorreu a partir do momento em que fizemos o diagnóstico da realidade dos
jovens no ensino médio. Percebemos que, apesar das desigualdades, realidade da E. E. B.
Rui Barbosa,os mesmos ingressam cedo no mercado de trabalho, para poderem
complementar a renda da família e também para terem recursos próprios para adquirir bens
e utensílios pessoais desejados. Estão expostos ao cansaço físico, que, muitas vezes, tanto
prejudica os estudos.
A reprovação e evasão são,portanto, algo a considerar, mas, para evitar esse
processo, nós educadores nos unimos na retomada do acolhimento educacional, para
proporcionar aos jovens um ambiente acolhedor e harmônico. Foi instituído um
acompanhamento direcionado pelos profissionais da escola, onde cada um adotou um
segmento de formação profissional (educação geral, ensino médio inovador, ensino médio
profissionalizante) para acompanhar diretamente, fazendo toda a orientação pessoal
necessária para acolher o jovem.
Considero que esse acolhimento instituído na escola foi de grande valia, pois os
alunos passaram a interagir, falar, pedir ajuda,e, principalmente, perceberam que a escola
passou a ser parceira na formação deles. Podemos dizer que foi uma extensão familiar,
para acompanhamento pessoal, teórico e profissional.
Em sala de aula,a realização do Curso possibilitou maior abertura para atividades
onde todos pudessem ter voz e vez de se expressar, com os temas propostos, que são
pertinentes ao momento em que se encontram, e demais atividades no dia a dia de sala de
aula.A partir das atividades diferenciadas, abriu-se caminho para toda uma contextualização
prática de vivências dos jovens estudantes,e, consequentemente, os grupos passaram ater
um envolvimento maior entre si, a fim promover trabalhos diferenciados, viagens de estudos
e uma integração maior com a escola e os professores.
O Pacto foi um programa bem desenvolvido e de forma diferenciada, e deveriam
ocorrer complementações, a fim de aprimorar nosso conhecimento, bem como incentivar a
continuidade do mesmo.
Espero ter contribuído de alguma forma.
Gratidão!
XXXXX

