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Em 2005 a Secretaria Municipal de Educação propôs a discussão, de forma ampliada, de 

ações que mobilizassem gestores e educadores para o processo de educação permanente.  Em 2007 

tais discussões tomaram corpo e foi dado início a um Programa de Formação Continuada, visando 

considerar o conhecimento acumulado pelo educador no seu fazer pedagógico e proporcionando, na 

interação com os pares, o aprofundamento teórico que emerge como necessidade da reflexão na e 

sobre a ação.  Nesta perspectiva, desenvolveu-se o Programa de Formação Continuada de Gestores 

e Educadores: (Re)significando Saberes na Educação Infantil e Ensino Fundamental.

O programa visa  problematizar  o  conhecimento  acumulado  pelo  educador  no  seu  fazer 

pedagógico e possibilitar, na interação com os pares, o aprofundamento teórico que emerge como 

necessidade da reflexão na e sobre a ação, tem sido a base dos processos de formação continuada 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação de Passo Fundo.

A grande meta do programa reside em melhorar os índices do IDEB registrados em relação a 

educação municipal, razão do esforço empenhados pela coordenadoria, por trabalhar diretamente 

com a atividade-fim do sistema: aprendizagem.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

“Não nasci para ser um professor assim.  Vim me tornando 
desta forma no corpo das tramas, na reflexão sobre a ação, 
na observação atenta a outras práticas, na leitura persistente 
e  crítica.  Ninguém  nasce  feito.  Vamos  nos  fazendo  aos 
poucos,  na  prática  social  de  que  tomamos  parte”.  (Paulo 
Freire).

O ato de educar é complexo e desafiador.  A educação não é um fenômeno neutro, pois sofre 

a intervenção de diferentes fatores sociais, econômicos, culturais e ideológicos.  Neste contexto, o 

professor é constantemente instado a formar-se como  “alguém que deve conhecer sua matéria, sua 

disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação e 

à pedagogia de desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos” 

(TARDIF, 2002, p. 39).

Nesta linha, a natureza do trabalho pedagógico requer o domínio de saberes específicos das 

diversas áreas do conhecimento, bem como daqueles relativos às metodologias e à compreensão dos 

processos  presentes  no  planejamento,  organização  curricular,  avaliação  e  gestão  da  educação 



escolar. Aliada a essa especificidade pedagógica, a vida em sociedade exige que tanto os educandos 

como os egressos da educação básica possuam determinadas competências e habilidades que os 

tornem capazes de lidar autonomamente com situações de diferentes contextos, desde as cotidianas 

até  as  do  mundo  do  trabalho.  Tais  competências  e  habilidades  já  se  encontram  expressas  na 

legislação  de  ensino  vigente,  que  orientam  os  currículos  escolares.   Entretanto,  as  práticas 

pedagógicas  não  estão  contemplando-as  de  forma  eficiente,  conforme  demonstram  as  últimas 

pesquisas realizadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). De acordo 

com  essas  pesquisas,  os  estudantes  brasileiros  têm  apresentado  um  aproveitamento  aquém  do 

esperado para o nível de ensino em que se encontram. Indicadores importantes a serem observados 

são os dados da pesquisa do Sistema  de Avaliação do Estado do Rio Grande do Sul (SAERS), 

realizada no ano de 2005, nas escolas municipais de Passo Fundo/RS, os quais mostram o baixo 

desempenho dos educandos das 2ª e 5ª séries no processo de aprendizagem, reiterando, assim, a 

necessidade de encontrar medidas que revertam este quadro. Além disso, o índice de reprovações 

nos últimos dois anos na rede municipal de ensino exige uma atenção especial.

Dada essa problemática e considerando que a formação, por mais qualificada que seja, nem 

sempre  consegue  garantir  satisfatoriamente  aos  educadores  o  domínio  de  saberes  que  lhes 

possibilite um exercício profissional competente e, conseqüentemente, um melhor desempenho dos 

educandos, torna-se imprescindível, no contexto atual, a implementação de programas de formação 

continuada em serviço. Nesse sentido, os educadores da rede pública municipal encontram respaldo 

para a solidificação do seu  direito a realizar momentos de estudos e reflexão da prática através de 

encontros na própria escola. Esses momentos, expressos nos projetos de formação continuada, têm 

sido importantes para o exercício da autonomia pedagógica de cada estabelecimento de ensino. A 

Secretaria de Educação (SME), sensível à necessidade e importância da formação continuada e 

buscando contemplar o interesse dos próprios educadores em participar de programas de formação, 

propõe o Programa de Formação Continuada de Gestores e Educadores, visando complementar a 

formação  desenvolvida  por  cada  escola.  Através  deste  Programa,  a  SME  pretende  garantir  a 

formação  de  educadores,  diretores,  vice-diretores,  coordenadores,  orientadores  educacionais  do 

Sistema Municipal de Ensino Público, tendo em vista o desenvolvimento profissional dos mesmos e 

o investimento permanente em estratégias de qualidade na escola pública.

A formação continuada, entretanto, não se limita a cursos ou treinamentos, desvinculados da 

prática pedagógica do educador e baseados numa metodologia tradicional, verticalizada, que, por 

envolver um conjunto de conteúdos e atividades pré-estabelecidas, deixa pouco espaço para uma 

atuação ativa, criativa e crítica dos educadores. Essa concepção de formação, baseada no modelo de 

racionalidade técnica, desconsidera que os contextos onde se efetivam as ações nem sempre são 

estáveis, o que torna impossível a generalização de conhecimentos. Conforme Stenhouse (1991), as 



situações inovadoras e problemáticas que surgem a partir desses contextos exigem uma resposta 

adequada em que não cabe aplicação rotineira de metodologias pré-determinadas defendidas pelo 

modelo de racionalidade técnica. Diante de tais situações, o educador vai construindo saberes e 

estratégias de intervenção pedagógica que constituem o seu conhecimento tácito (SCHON, 1992) o 

qual, por não ser refletido e sistematizado adequadamente, não chega a se constituir em uma teoria 

educativa  capaz  de  gerar  autonomia  profissional  e  mudanças  significativas  na  sua  prática 

pedagógica. 

Consequentemente,  o  que  tem  se  apresentado  na  prática  dos  educadores  é  a  adesão  a 

inovações  na  área  da  educação.  Segundo  Lerner  (2002),  tais  inovações  não  conseguem  se 

caracterizar como mudanças, uma vez que o referencial teórico que as sustentam não faz parte do 

conhecimento pedagógico do educador e, nesse sentido, não lhe permite pensar o já existente e 

elaborar novos saberes. Conforme a autora, é essa ausência de cientificidade que vem permitindo 

inúmeras tentativas de inovações, que encontram sustentação no fracasso da inovação anterior. A 

marca dessas inovações está no seu caráter de superficialidade, não permitindo o aprofundamento 

necessário quando se trata de situações complexas, únicas, com incertezas e conflitos de valores 

como as que se fazem presentes no contexto escolar. 

Uma vez que em tais situações nem sempre a boa vontade e o bom senso dos educadores são 

suficientes para a obtenção dos resultados desejados, torna-se necessário, como sugere o próprio 

Stenhouse (1991, p.211), que os educadores adotem uma atitude investigadora perante suas ações 

pedagógicas, entendendo “atitude investigadora” como “uma disposição para examinar a própria 

atividade prática de uma forma crítica e sistemática”. Essa idéia também é defendida por Benincá 

(2002, p.58) quando afirma que “as atividades decorrentes da consciência prática própria do senso 

comum tendem a ser conservadoras, pois reproduzem o sentido do mundo já existente”, mas, por 

outro  lado,  é  na  reflexão acerca  deste  mundo já  existente  que  o  sujeito  pode  modificar  a  sua 

compreensão  do cotidiano,  que  antes  se  apresentava como natural,  e  a  partir  da  reflexão ter  o 

entendimento de que suas ações podem ser intencionais.  

Da mesma forma, Elliott (1990) ressalta a importância do educador estar constantemente 

refletindo  na  e  sobre  sua ação, pois só assim, segundo ele, o educador amplia e enriquece a sua 

bagagem de  conhecimento profissional.  Ensino e  pesquisa são dois  processos  que devem estar 

imbricados  na  ação  do  educador,  o  que  lhe  garantiria  o  seu  desenvolvimento  profissional  e, 

consequentemente, a melhoria de sua ação pedagógica. Em outras palavras, ao fazer da sua prática 

um objeto de constante reflexão, o educador realiza uma dupla ação: constrói novos conhecimentos 

e constrói-se a si mesmo. Zeichner (1993, p.17) sintetiza essa concepção de educador que reflete 

sobre sua prática no conceito de professor prático reflexivo, o qual, segundo o autor, “reconhece a 

riqueza da experiência que reside na prática [...]” e  que o processo de compreensão e melhoria do 



ensino  deve  começar  pela  reflexão  do  educador  sobre  a  própria  experiência.   Nesse  sentido, 

Stenhouse (1996, p.38) enfatiza que “o centro da investigação e do desenvolvimento é o professor: 

só o próprio professor pode transformar o professor”. 

Assim, torna-se imprescindível a efetivação de um programa de formação continuada que 

contemple  a  tematização  de saberes  e  práticas  dos  docentes,  no qual  os  educadores  não sejam 

tratados  como  meros  técnicos,  aplicadores  de  receitas  elaboradas  por  especialistas,  mas  como 

sujeitos capazes de produzir conhecimento por meio de um processo permanente de reflexão sobre 

sua  prática.  Reconhece-se,  portanto,  que  uma  formação  nesses  moldes  precisa  de  um  espaço 

garantido continuamente, uma vez que não acontece de uma hora para outra ou dentro de um tempo 

limitado. Conforme Freire (1991, p.58), “ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às 

quatro horas da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se forma, 

como educador, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática.”  

Além  disso,  a  reflexão  que  tem  por  objetivo  melhorar  a  qualidade  da  ação  em  uma 

determinada situação precisa  levar  em conta os fatores  que operam nos contextos institucional, 

social e político e, portanto, não pode se limitar a um compromisso individual. Em concordância 

com  Elliott  (1990,  p.180),  “a  resolução  satisfatória  de  muitos  problemas  docentes  [...]  pode 

depender mais de mudanças que se produzam na política escolar que de quaisquer mudanças que os 

educadores  possam realizar  individualmente em suas classes.”  Para isso,  faz-se necessário  uma 

metodologia que possibilite aos educadores constituírem-se em grupos de estudo, onde a interação, 

o  intercâmbio  de  saberes,  as  análises  reflexivas  das  experiências  socializadas  e  a  proposição 

coletiva de inovações pedagógicas sejam fundamentais. Os grupos de estudo possibilitam, assim, a 

articulação entre  teoria  e prática,  na perspectiva de pensar  e  refletir  sobre o que fazemos para 

qualificar nossas práticas e aprofundá-las. As teorias passam a ser construídas nessa reflexão, como 

algo intrínseco ao nosso fazer. 

Entretanto, tal formação só adquire sentido se desenvolvida por profissionais que em seu 

fazer pedagógico cotidiano se disponham a tomar sua prática como objeto de estudo e reflexão, 

buscando em sua ação, articular dialeticamente teoria e prática por acreditar que a “prática precisa 

ser complexificada e que a teoria precisa ser constatada” (DICKEL, 2001, p.15), num processo 

permanente de ação-reflexão-ação. Nesse sentido, entende-se que a participação dos educadores no 

programa de formação deve partir de suas necessidades individuais de formação e de seus desejos 

pela transformação das práticas pedagógicas.



METODOLOGIA

O Programa (Re) significando Saberes na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, por 

meio de grupos de estudos, pretende contemplar o aprofundamento teórico dos seguintes eixos: 

conhecimento  epistemológico  (quem ensina,  como  ensina,  o  que  ensina;  quem aprende,  como 

aprende, o que aprende), currículo, metodologia, avaliação, relações humanas (relações de poder na 

escola, (in)disciplina), objetivando a relação dos mesmos com as práticas pedagógicas escolares. 

Propõe-se  o  agrupamento  dos  educadores  em quatro  áreas  de  conhecimento  (sócio-lingüística, 

sócio-histórica,  científica  e  educação especial  na perspectiva  da  educação inclusiva),  visando à 

não-fragmentação dos saberes e a tentativa de um trabalho interdisciplinar.

Os participantes estarão organizados em grupos conforme as áreas enunciadas anteriormente 

e  de  acordo  com  a  etapa  de  atuação:  educação  infantil,  anos  iniciais  e  anos   finais.   Cada 

participante fará a inscrição em uma única área, considerando o número de vagas oferecidas na 

etapa de ensino em que atua.

A metodologia básica proposta abrange a constituição e organização de Grupos de Estudos, 

onde teoria e prática se vinculam e interagem entre si.

O Programa aposta na capacidade de cada educador e de cada grupo de estudos de se auto-

organizarem e exercerem com autonomia a condução do processo, conforme os seus  interesses ou 

necessidades pedagógicas, bem como na gestão democrática da equipe diretiva de  cada escola em 

garantir  a  participação  dos  educadores  nos  diferentes  espaços  de  formação.   A  Secretaria  de 

Educação, como órgão administrativo do processo educacional, compromete-se em  dar suporte aos 

grupos por meio de assessoria própria ou contratada, oferecer local apropriado para as reuniões, 

liberar o ponto nas escolas e encaminhar os materiais, quando necessários.

Para que os Grupos de Estudos possam se constituir  como um espaço de convivência e 

diálogo em que cada sujeito sinta-se confiante para trocar saberes e disponibilizar suas experiências 

pedagógicas  para  análise  e  reflexão  coletivas,  há  necessidade  de  que  cada  grupo  estabeleça 

objetivos comuns, combine contrato didático e mantenha certa constância de tempo, de horário e de 

lugar de reunião.

Os Grupos de Estudos farão o registro de suas práticas através de diferentes modalidades 

escritas (memórias, relatórios, estudos).  Cumpre destacar que o objetivo central dos registros é a 

formação do professor pesquisador, sendo este um elemento propício para a reflexão  da sua prática 

e que o mesmo transforme seu espaço de trabalho.

Além dos Grupos de Estudos, o referido Programa oferecerá formação complementar  por 

meio  de cursos,  seminários,  jornadas,  fóruns,  oficinas,  conforme necessidade dos  educadores  e 

gestores e/ou do contexto educativo.



No  Ensino  Fundamental  o  programa  abrangerá  três  segmentos,  os  professores  (Anos 

Iniciais  e  Anos  Finais)  e  os  Gestores  (diretores,  vice-diretores,  coordenadores  e  orientadores 

pedagógicos).  O enfoque da formação para os professores se dará a cerca dos processos de ensino e 

de aprendizagem com ênfase na transposição didática do referencial  curricular construído pelos 

professores nos anos de 2007 e 2008.  A formação dos Gestores buscará fortalecer a ação dos 

gestores, incentivando a reflexão, o estudo, a participação e a troca de experiências, tendo em vista 

a melhoria da qualidade na educação municipal.

AVALIAÇÃO

A avaliação do Programa será processual, realizada durante a execução do mesmo, a fim de 

verificar se os resultados estão condizentes com os objetivos. Nesse sentido, serão utilizados os 

seguintes instrumentos:

• participação e envolvimento dos participantes;

• elaboração  de  registros  escritos  como  instrumento  de  avaliação  e  encaminhamento 

metodológico;

• leituras prévias;

• produção de textos/materiais;

• apresentação em eventos.
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