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Os debates acerca da formação docente, inicial e continuada têm sido apresentados 
como uma precípua necessidade, tanto do ponto de vista dos profissionais da 
educação quanto em relação às políticas educacionais. A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional nº. 9394/96 institui a formação em serviço dos profissionais 
da Educação, garantindo a necessidade da formação do professor para atuação na 
Educação Básica. Nesse sentido, foi desenvolvido um projeto intitulado “Encontros 
de Formação Continuada com Supervisores das Escolas Municipais de Foz do 
Iguaçu, Construindo o Coletivo”, atendendo à solicitação da Secretaria da 
Educação, contribuindo com a formação da equipe dirigente das escolas da rede. A 
proposta se deu com a realização de encontros de estudos sobre a organização do 
trabalho pedagógico da escola, a partir das vozes dos professores e de sua prática 
cotidiana. Discussões acerca do desenvolvimento do processo educacional, 
articulando a função administrativa à pedagógica. Nessa perspectiva, as 
contribuições de Freire, Veiga, Saviani, Snyders, Suchodolski, entre outros, 
fundamentam a nossa análise sobre a defesa e concretização na formação dos 
professores em serviço, vinculada as Instituições de Ensino Superior. Entendendo o 
espaço da escola e da universidade como o lócus para a efetivação dessa formação, 
que se dá a partir das vozes dos professores como sujeitos do processo educativo, 
compreendendo ainda, a formação continuada dos profissionais da educação como 
um dever do Estado e uma das funções da universidade pública, assumimos essa 
política de valorização dos profissionais da educação, com o objetivo de promover a 
integração e a socialização de experiências, criar e desenvolver uma prática de 
reflexão educativa permanente e coletiva, contribuindo com a consolidação do 
sistema municipal de ensino, em relação à formação de seus educadores. 
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O objetivo deste trabalho é apresentar a concretude de um projeto de 

formação continuada que foi desenvolvido junto aos professores supervisores da 

rede municipal de ensino de Foz do Iguaçu, com a finalidade de revelar, mesmo 

que de maneira sucinta, sua metodologia e seus encaminhamentos durante seu 

desenvolvimento e a possível repercussão na escola, na voz dos professores 

participantes. 

O projeto se justificou pelo compromisso social da Universidade, 

especialmente neste caso do curso de Pedagogia em promover a articulação com a 

sociedade através de um projeto de extensão. Concordando com Saviani (1985), 

quando afirma que é necessário permitir que aquilo que a Universidade produz em 

termos de novos conhecimentos e aquilo que ela difunde através do ensino não 

fique restrito apenas a uma pequena parcela que faz parte da universidade como 



alunos.  Ao contrário, cabe à universidade, “socializar seus conhecimentos, 

difundindo-os à comunidade e se convertendo, assim, numa força viva capaz de 

elevar o nível cultural geral da sociedade” (SAVIANI, 1985, p.48).   

Tendo esse pressuposto de que a Universidade existe sob o tripé do ensino 

da pesquisa e da extensão, assumimos esse desafio em compartilhar nossos 

saberes com os professores, no momento atuando como supervisores educacionais. 

Aprofundar conhecimentos sobre a organização do trabalho pedagógico e a função 

diretiva do profissional pedagogo.  

Em resposta à solicitação da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e da 

Secretaria Municipal de Educação, e de acordo com as necessidades diagnosticadas pela 

referida Instituição, depois de ouvido os professores, foi organizada uma ação de 

formação continuada. Oferecemos os saberes acumulados e construídos por um grupo 

de professores do Curso de Pedagogia, que em suas pesquisas na universidade tem se 

debruçado em torno da temática da formação de professores.  

Após o diálogo inicial com membros da Secretaria Municipal de Educação de 

Foz do Iguaçu, planejamos o trabalho de formação com os supervisores, realizando 

um levantamento da função desse profissional tomando por base o Projeto Político-

pedagógico do Curso de Pedagogia que tem como princípio a formação do 

pedagogo como articulador do trabalho pedagógico. Assim, elaboramos o projeto 

tendo como objeto estudar o caráter educacional da gestão escolar. 

Importante pontuar que na cidade de Foz do Iguaçu, em se tratando da 

educação municipal, a figura do pedagogo enquanto articulador do trabalho 

pedagógico, não está instituída. Não existe concurso público para  este profissional, 

de modo que a função de supervisor é exercida independentemente da formação, 

sendo que, na realidade do município esta condição de trabalho está vinculada a 

eleições entre os pares de dois em dois anos. 

A metodologia utilizada para a materialização do trabalho de formação se 

deu a partir de encontros com os supervisores escolares a cada quinze dias, no que 

tange a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, houve liberação 

desses profissionais no horário do trabalho, as sextas-feiras, totalizando oito horas 

por encontro. Iniciamos o trabalho com um número de cem (100) supervisores, 

com as escolas do município representadas, os encontros de estudos aconteceram 

no espaço da Universidade.   



O trabalho foi elaborado buscando sempre uma interlocução com os colegas, 

para que pudéssemos entremear a discussão de cunho teórica à prática efetiva dos 

participantes. Os temas trabalhados buscaram sempre aproximação da prática-

teoria-prática. O desenvolvimento dessa formação junto aos supervisores escolares 

aproximou a Universidade do espaço escolar.  

 As discussões propostas em relação à atuação do supervisor escolar 

estreitamente relacionada ao desenvolvimento do processo educacional tiveram sempre 

como pano de fundo a articulação da função administrativa à pedagógica. Nesta 

perspectiva teórica as contribuições de Freire, Saviani, Snyders, Suchodolski, entre 

outros, fundamentaram o trabalho sobre a defesa da concretização da formação dos 

professores em serviço, vinculada as Instituições de Ensino Superior públicas.   

O desenvolvimento deste trabalho partiu do proposto por Freire (2007), para 

quem o diálogo só pode existir se for com o outro e não sobre o outro. Os textos de 

fundamentação teórica foram organizados previamente pelos professores 

responsáveis pela organização do estudo, depois de ouvido os colegas, sendo que o 

cerne de todo o trabalho de formação foi a especificidade da função do profissional 

supervisor escolar. Assim, os professores participantes tinham o material 

antecipado para a realização de leitura prévia, proporcionando com isso, espaço e 

tempo para um debate frutífero em torno das necessidades vividas pelos colegas. 

Os temas definidos para os estudos de formação foram: Gestão 

democrática; educação e qualidade social; avaliação do processo ensino-

aprendizagem; recuperação paralela de estudos; planejamento educacional na 

perspectiva histórico-crítica; Projeto Político-pedagógico; Instâncias democráticas 

de participação – conselho escolar e sua implantação no Brasil; conselho de classe 

participativo; a função do supervisor frente à alfabetização; as políticas 

educacionais brasileiras de formação de educadores, supervisão; currículo e 

avaliação.   

Temas como projeto político-pedagógico e Conselho Escolar, bem como os 

processos de avaliação mediadora, foram exaustivamente trabalhados, os supervisores 

escolares apresentaram as suas dificuldades na construção desse documento nas escolas. 

 Os colegas trouxeram os projetos das escolas, para uma discussão coletiva, pontuando a 

difícil tarefa de sua elaboração. Apresentamos a epistemologia do projeto e a 

importância dessa construção ser de fato coletiva. Entendemos que o projeto deveria se 



constituir na face de cada escola, entretanto, o que deveria ter sido uma construção 

coletiva, na fala dos professores, foi um documento que pouco ou quase nada 

representou a escola e que na maioria das vezes acabou arquivado. Essa discussão sobre 

a construção e efetivação  do Projeto Político-Pedagógico nas escolas foi apontada pelos 

participantes da formação como uma necessidade de continuidade.  

O princípio do nosso trabalho com os professores da Educação básica foi o 

entendimento da realidade do seu trabalho nas escolas, partindo dessa prática 

social inicial para o desenvolvimento do trabalho de formação, no sentido da 

construção de um trabalho realmente coletivo, buscando a leitura dessa totalidade, 

culminando com a prática social final, que é práxis.    

Segundo Kosik (2002), em relação à categoria totalidade, pontua que a 

mesma foi elaborada na filosofia clássica alemã, como um dos conceitos centrais 

que distinguiam polemicamente a dialética da metafísica. A posição de totalidade, 

que compreende a realidade nas suas intimas leis e revela, sob a superfície e a 

casualidade dos fenômenos, as conexões internas, necessárias, coloca-se em 

antítese à posição do empirismo, que considera as manifestações fenomênicas e 

casuais, não chegando a atingir a compreensão dos processos evolutivos da 

realidade.  

Com esta concepção fomos estabelecendo o diálogo com os educadores no 

sentido de que os mesmos fossem ouvidos em seus fazeres e suas práticas como 

educadores da escola pública.  Compreendemos que é temeroso pensar a formação 

do educador como uma atividade exclusivamente técnica, ou como simples 

treinamento individual. Ao contrário, o entendimento de sua origem enquanto 

profissional da educação dará instrumentos para praticar a relação educacional, que 

é essencialmente recíproca, troca de experiência e diálogo, compreendendo o outro 

como sujeito do ato pedagógico. 

Os estudos de formação com os professores, objetivaram que a realidade 

cotidiana pudesse ser lida no âmbito da academia no sentido de uma real 

interlocução, pois a necessidade de continuar aprendendo ao longo da carreira 

docente impõe às instituições responsáveis investimento em formação contínua, no 

sentido de instauração de novas práticas participativas de análises, de 

compreensão e de propostas que objetivem tornar o ensino uma conquista para 

todos. É necessário considerar os professores como sujeitos, agentes que 



interpretam as propostas e, as idéias, que precisam pensar sobre o objeto de sua 

própria formação.  

Para isto, a Universidade, enquanto locus

Esse projeto buscou o exercício de pensar junto aos pares, a proposta de 

uma formação em cuja prática não se dissociasse do ensino de pensar sobre essa 

prática. Um pensar que em Freire, é antidogmático, antisuperficial, um pensar 

crítico, vigilante contra o improviso. Entendemos que não haverá verdadeira função 

do professor sem esse compromisso social. Faz-se condição fundamental o estudo 

da política educacional, e seu entendimento em relação à formação do professor. 

 de formação, e as escolas, campo 

de atuação profissional dos professores, iniciaram uma prática de construção 

coletiva e dialógica. O saber fazer dos professores foi sendo alcançado após a 

análise de sua atuação compartilhada entre a escola e a universidade. 

Admite-se que estudar a política de formação de professores ante os 

determinantes sociais é uma tarefa árdua para o pesquisador da educação. 

Evidentemente não é uma tarefa menor realizar um trabalho de formação 

continuada com os educadores das escolas públicas. Com base nisso, buscamos 

primeiramente, desenvolver um convívio com os professores envolvidos, para 

conhecer e apreender os problemas reais enfrentados pelos supervisores nas 

escolas. Nosso objetivo foi pautar o trabalho na situação real da escola, e não em 

sua visão idealizada. Para isso, foi necessário evitar o voluntarismo, ação 

meramente pragmática desprovida de conscientização. 

O projeto foi sendo delineado a partir de questões levantadas pelos próprios 

educadores, inseridos na realidade de escolas fronteiriças de Foz do Iguaçu, cuja 

especificidade é única. Observamos, no relato dos supervisores, um olhar 

unidimensional em relação à formação em serviço, e os efeitos que um projeto de 

formação pode causar na organização escolar. A necessidade apontada pelos 

professores foi da compreensão do estatuto de formação do profissional da 

pedagogia. Os colegas estavam exercendo um oficio enquanto equipe diretiva da 

escola sem a compreensão deste trabalho específico. 

Os professores apresentaram as dificuldades que costumam enfrentar no 

cotidiano da escola, pontuando que por não existir a figura do pedagogo na rede, 

sua compreensão e importância não são discutidas, e nem ao menos conhecida. Os 

supervisores acabam sendo meros tarefeiros, atuando mais como “bombeiros” 

apagando fogo o tempo todo. Os professores nos colocaram ainda, que a atuação 



deles quase que exclusivamente se dá na manutenção da disciplina, ou na coerção 

e controle da indisciplina. 

Outra questão apresentada pelos professores no curso foi a dificuldade em 

estabelecer realmente um trabalho de cunho pedagógico enquanto parte da equipe 

diretiva das escolas, pois, o número de absenteísmo no trabalho é altíssimo, o que 

faz com que os supervisores tenham que assumir as salas de aula, substituindo os 

professores faltosos. Essa situação não é exceção na escola, mas a cada dia torna-

se regra. Existem casos de colegas que passam quase um semestre em classe, e o 

trabalho da coordenação fica em segundo plano, ou melhor, não se realiza. 

Neste estado de coisas, não deixamos de discutir muito acaloradamente 

sobre a política orientadora da educação municipal. Surgiu a necessidade do 

coletivo dos professores, com o apoio da Universidade encampar novas discussões 

junto às Secretarias municipais. O objetivo desses encontros seria minimizar essa 

problemática no dia a dia da escola, não num sentido utilitarista, mas democrático. 

Entendemos que urge a tomada de posição por parte dos mantenedores para que 

os professores possam construir de fato um projeto pedagógico com tempo e 

espaço para essa construção. 

Os estudos e os nossos esforços se deram então, no sentido de que, os 

colegas compreendessem a função e a importância desse profissional na escola, 

com isso, elaboramos juntos de acordo com a característica de cada escola, planos 

de ação para o exercício do fazer dos supervisores educacionais, trazendo todo o 

tempo à legitimidade dessa função.  

            Em relação à função desse profissional concordamos com Silva Junior 

(Gramsci apud Silva Junior,1990): o dirigente é aquele profissional que consegue 

reunir à condição de especialista à de político. Reunir a dimensão política à 

profissional é segundo o autor o que distingue o dirigente de dominante. Por não 

precisar se valer do fator coercitivo, não sendo um simples delegado da força 

institucionalizada, o dirigente é ao mesmo tempo partícipe e condutor do processo 

que dirige.  O que o credencia é o saber especializado que detém e o que o autoriza 

é a confiança de seus pares. A princípio, o respeito dos pares é resultado do estudo 

e da experiência criticamente analisada. No segundo momento, o respeito é 

alcançado devido a  clareza e  constância de seu propósito de vida pessoal e 

profissional. 



Segundo Silva Junior (1990) a natureza do ato educativo é o  fator 

determinante das perspectivas da administração da escola. O cerne da formação 

que desenvolvemos com os supervisores escolares, não foi à orientação do trabalho 

pedagógico como controle. O controle resulta na subordinação do trabalhador 

(professor) ao processo de trabalho, e essa subordinação é exatamente o que não 

pode ocorrer, considerando a natureza do trabalho pedagógico. 

 A maioria dos projetos de formação até então desenvolvidos com os 

professores da rede, propunham tarefas específicas que segundo os mesmos, não 

redundava num entendimento da natureza do trabalho pedagógico. Não havia 

espaço para diálogo e estudo denso sobre a escola pública como local de trabalho, 

bem como sobre a natureza do trabalho do supervisor educacional. Portanto, uma 

formação estanque, fragmentada, sem continuidade, atuando mais no sentido de 

uma sensibilização para a proposta política de quem estava à frente da Prefeitura 

do que especificamente um debate frutífero em torno dos reais problemas 

enfrentados no cotidiano das escolas. Uma formação que se configura mais como 

uma conformação. 

Os professores, Collares, Geraldi e Moyses (1999), pontuam questões 

relevantes em torno da formação continuada, colocando que poderiam ser listadas 

as experiências dos professores de escola pública que tenham participado de 

atividades de formação. Entretanto, os autores apontam a fragilidade de tais 

programas ou projetos, não com o objetivo de avaliá-los, mas exemplificar 

mecanismos de construção de uma descontinuidade que mantém as mesmas 

perspectivas.  A educação continuada atende a planos de governo e não a políticas 

assumidas pelos profissionais de ensino, cada mudança de governo representa um 

recomeçar “do zero”, negando-se a história que, no entanto está lá – na escola, na 

sala de aula, nos saberes do professor. “Um eterno recomeçar, para manter a 

eternidade das relações de poder – atuais” (p.216). 

            Corroborando os autores que apontam à fragilidade dos programas de 

formação, o projeto teve a proposição de ser um espaço de convergência das 

expectativas e  necessidades dos professores, enquanto supervisores escolares. 

Encontros em que os docentes da Universidade e da escola se reconheceram como 

pesquisadores dos seus trabalhos, num estabelecimento de diálogos, interlocução 

de saberes e conhecimentos produzidos no interior de suas práticas. 

Trabalhamos com os supervisores a importância de garantir no projeto 

pedagógico da escola a intencionalidade da formação pretendida. Uma possibilidade 



para a prática com eficiência dessa formação é segundo Vieira Pinto (2005), 

garantir  o debate coletivo, a crítica recíproca, a permuta de pontos de vista, para 

que os educadores conheçam as opiniões dos colegas sobre os problemas que são 

comuns, e possíveis sugestões que outros possam fazer e se aproveitam das 

conclusões desses debates.  

Os educadores, ao socializarem suas experiências comuns no contexto de 

suas relações de trabalho, permitiram que se pudesse aprofundar  o entendimento 

sobre o que efetivamente ocorre em seus locais de trabalho. Suas falas e seus 

escritos, bem como seus pronunciamentos, possibilitam ir desvelando as tramas de 

sentimentos, desejos e até mesmo frustrações (ouvimos as frustrações muitas 

vezes em seus relatos) que estruturam o seu cotidiano, e apesar disso não 

impedem a elevação da prática ao nível da práxis.   

Segundo Kosik (2002), no conceito da práxis a realidade humano-social se 

desvenda como o oposto do ser dado, isto é, como formadora e, ao mesmo tempo, 

forma específica do ser humano. A práxis

De acordo com Freire (2007), O homem não é apenas um ser de contatos, 

mas sim ser de relações, pois não está no mundo, mas com o mundo. Ainda 

segundo Freire, não existem respostas prontamente padronizadas aos 

questionamentos do homem sobre o mundo, sobre o outro homem, na relação da 

pessoa humana com a outra pessoa humana. Neste sentido, o projeto desenvolvido 

buscou situar a natureza e intencionalidade da escola e do trabalho do pedagogo, 

enquanto articulador do projeto pedagógico da escola.   

 é a esfera do ser humano. A práxis, na 

sua essência e universalidade, é a revelação do segredo do homem como ser 

ontocriativo, como ser que cria a realidade (humano-social) e que, portanto, 

compreende a realidade humana e não humana, a realidade na sua totalidade. A 

práxis do homem não é uma atividade prática contraposta à teoria; é determinação 

da existência humana como elaboração da realidade.      

Nesta proposição, percebemos a impossibilidade de definição prévia de 

conteúdos, independentemente do contexto em que serão estudadas ou 

trabalhadas. Por isso estabelecer externamente aos professores conhecimentos que 

ele deverá aprender ou sobre os quais deverá tomar consciência, é segundo Padilha 

(2002), permanecer numa dimensão de ciência que desconsidera a cultura como 

elemento mediador no desenvolvimento humano. 



             Admitimos que a temática da formação de educadores tem sido alvo de 

estudos e   contempla descontentamentos, sendo  atualmente,  um campo aberto a 

novas possibilidades de análises. A perspectiva do nosso trabalho caminhou neste 

compromisso, ouvir nossos pares como ponto de partida para as nossas 

interlocuções. Esse foi o objetivo do projeto desenvolvido, que os educadores da 

escola básica pudessem aproximar-se da Universidade, como partícipes de um 

processo a ser construído e garantido em sua continuidade.  

A viabilização de uma proposta de formação continuada em serviço que tem 

inicio e não tem fim, e que espera a participação dos professores, na construção 

desse processo, cuja finalidade é a democratização das relações na escola. Neste 

sentido, concordamos com Kramer (1993), quando aponta as conseqüências de 

uma visão pragmática do trabalho educativo em relação à formação dos 

professores quando coloca que: 

  

Se se pretende, de fato, qualificar professores, há que se ampliar os 
seus conhecimentos. Há que se forjar a sua paixão pelo 
conhecimento. Pois quem além do ser humano conhece? Quem além 
dele cria a linguagem e nela se cria? Os professores precisam de 
condições e de tempo para estudar. De tempo pago para o trabalho 
de se qualificarem. E, se procede essa reflexão que faço, as políticas 
públicas voltadas à melhoria da qualidade da escola precisam 
assegurar o acesso dos professores a bibliotecas, núcleos de leitura e 
discussão, grupos de estudo, no interior e  como parte do seu 
trabalho.E só o farão se e quando tiverem discernimento sensibilidade 
política que lhes permitam perceber que essas atividades podem 
mesmo ultrapassar os resultados de treinamentos ou modalidades 
convencionais de formação em serviço (KRAMER, 1993, p.192). 

  

  

Frente à idéia de que o educador também precisa ser educado, pontuamos o 

desenvolvimento desse projeto que teve inicio e significância, pois foi à primeira 

oportunidade em que houve a participação dos supervisores das escolas municipais 

de Foz do Iguaçu, dialogando com os docentes da Universidade. Houve uma 

aproximação entre a Universidade e as escolas da rede municipal, fato para ser 

registrado historicamente, pois até então, a formação dos professores da rede se 

dava única e exclusivamente através de agencias profissionais de formação, em sua 

grande maioria privadas. A concepção de formação que vigorou até então sempre 



primou pelo aprender a fazer, desvinculado de uma formação cientifica e de diálogo 

com os educadores.   

             O primeiro passo foi dado para a aproximação da Universidade com a 

escola, contrariamente aos discursos ideologizados, os colegas professores querem 

estudar refletir sobre suas práticas, no sentido de compreendê-las enquanto práxis. 

Tivemos dentre o grupo de cem (100) professores, apesar do cansaço cotidiano, 

sempre a disponibilidade para o estudo rigoroso e para a aprendizagem.  

Ao tecer as considerações acerca do projeto desenvolvido, somos conhecedores de 

que as discussões frutificaram na escola, em forma de grupos de estudos entre os 

professores tendo por base os trabalhos realizados a partir da formação 

materializada na Universidade.  

Considerações finais 

Pontuamos ainda, que esse foi um breve momento de formação, é preciso retomar 

esse estudo no sentido de um projeto permanente, que se constitua em uma 

política de educação municipal e não uma simples estratégia de governo.  

Diante da efetivação desse projeto de formação, e da produção recente sobre a 

atividade docente, ficam indagações que possivelmente se desenharão em forma de 

pesquisas cientificas no âmbito da academia.   

Muito se tem escrito sobre a formação das professoras e professores, tanto em fase 

inicial de carreira quanto em fase de continuidade, e isso tem revelado por vezes 

faces desta atividade profissional, nem sempre harmônicas, nem sempre 

agradáveis, faces em que por vezes nós mesmos não nos reconhecemos. 

A justaposição e o acúmulo de informação e técnicas não muda a prática 

pedagógica do professor na escola. É necessária uma reflexão e autonomia de 

formação por parte dos pares sobre a construção de suas práticas.  Pensar um 

projeto de formação continuada, junto aos professores, com eles e não sob eles é 

legitimá-los em seu estatuto. 

O resultado do trabalho oportunizou a elaboração e reelaboração dos Projetos 

Político-Pedagógicos das escolas e dos Centros de Educação Infantil, contribuindo 

com a discussão e futura criação dos Conselhos Escolares no âmbito municipal. 

Desenvolvimento de pesquisas envolvendo o cotidiano dos gestores escolares, 

supervisores, com a criação dos grupos de estudos nas escolas, participação em 



eventos com o intuito de consolidação das pesquisas do Curso de Pedagogia bem 

como, a socialização das experiências com essa formação.   

Consideramos que o estudo desenvolvido elegeu a prática dos professores como 

ponto de partida e ponto de chegada sendo relevante a compreensão da 

epistemologia dessa mesma prática. O trabalho só começou, o grande desafio é 

garantir a sua continuidade.   
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