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O presente relato tem o objetivo de apresentar os dados da minha dissertação de 
mestrado intitulada: HTPC: Hora de trabalho perdido coletivamente? E seus 
desdobramentos. Através desse trabalho pude apresentar aos profissionais da 
Educação Municipal de Presidente Prudente um resultado que desapontou a todos 
aqueles que acreditam nas possibilidades da formação centrada na escola. Todavia 
serviu também para impor uma necessidade urgente da política municipal: rever a 
organização da Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo que é vista pelos professores 
do Ensino Fundamental ( Ciclo I) como hora de tempo perdido, tendo em vista sua 
forma de organização. Entre os elementos apontados pelos professores está 
principalmente a forma de organização deste momento de formação, garantida na 
carga horária semanal dos docentes. A forma de condução do orientador 
pedagógico, responsável pela formação continuada na escola, é apontada como um 
dos fatores para essa visão negativa desse momento de formação. Com a análise 
dos dados é perceptivel uma visão restrita dos profissionais a um modelo de 
formação docente baseado na heteroformação, ou seja, a formação vem de alguém 
externo e que é especialista em uma assunto, assim como na formação continuada. 
Os professores demonstram desconhecer ou atribuir menor valor aos processos de 
formação caracterizados pela interterformação e auto formação, ou seja, um tipo 
de formação que favoreça o diálogo entre os pares e até um esforço individual de 
cada profissional. 
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A pesquisa intitulada: HTPC: Hora de trabalho perdido coletivamente?  teve como 
objetivo geral compreender as representações sociais que os professores das séries 
iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Presidente Prudente têm sobre 
a HTPC, identificando e analisando o núcleo central e os elementos periféricos e  
oferecer elementos para que a Secretaria Municipal de Educação  de Presidente 
Prudente repense a política de formação contínua em serviço do município. 

Esse texto traz os resultados da minha dissertação de mestrado defendida em 
março de 2008. Ela construiu-se ao longo da minha trajetória profissional. Depois 
de ter passado pelo Curso de Magistério, pelo Curso de Pedagogia com todas as 
atividades extracurriculares que vivenciei e pelos cargos de professora, orientadora 
e coordenadora, a questão que me inquietava era por que a HTPC, momento de 
formação garantido dentro da carga horária dos professores, conquista dos 
professores, era encarada como hora de tempo perdido? O que fazia com que os 
professores tivessem esse discurso? O que poderia ser feito para reverter esse 
quadro?  

Os sujeitos da pesquisa foram os professores do ciclo I do Ensino Fundamental (1ª 
a 4ª série) desta secretaria. A escolha desses sujeitos deve-se ao fato que a carga 
horária semanal de trabalho prevista para esse cargo inviabiliza a dupla jornada o 
que pode colaborar para que esses profissionais tenham melhores condições de 



trabalho no que diz respeito ao equilíbrio entre a carga horária para ministrar aula e 
para estudar, o que não ocorre, por exemplo, com os professores da Educação 
Infantil, que em sua maioria tem dupla jornada de trabalho.   

As estratégias eleitas para a obtenção dos dados foram: a aplicação de 
questionários e entrevistas semi-estruturadas junto aos professores do Ensino 
Fundamental e um grupo de discussão com os Orientadores Pedagógicos das 
escolas das quais os professores entrevistados faziam parte, e outros que foram 
sorteados para completar a amostra (triangulação de técnicas[1]). 

Acredito que uma escola mais eficiente no ato de ensinar deve ser construída com o 
esforço de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem: alunos, pais, 
funcionários, professores, orientadores e direção o que aponta para a necessidade 
de assumir o princípio da gestão democrática. 

Algumas reflexões teóricas... 

Uma escola organizada pelos que nela atuam tem maior possibilidade de estar 
adequada aos interesses de seus organizadores. Esse é o pressuposto da 
construção de um Projeto Político-Pedagógico Coletivo que define a "cara" e os 
"rumos" da escola.  

Precisamos considerar que a complexidade do mundo atual e as características 
individualistas que o mesmo tem gerado vêm na contramão de uma perspectiva de 
gestão democrático-participativa da escola e dos sistemas de ensino. Uma das 
dificuldades do trabalho coletivo está no confronto de expectativas dos sujeitos 
envolvidos, dificuldade que precisa de condições para ser superada, tais como um 
eixo comum e que aglutine as visões particulares. 

Quando falamos o que queremos, tornamos público um desejo, ele deixa de ser 
particular, o que era meu passa a ser de muitos e pode ser modificado. Para que 
isso ocorra é necessário desprender-se das próprias convicções, ter atenção em 
relação à convicção dos outros e interesse para aprimorar ambas as convicções 
tendo em vista os objetivos da organização coletiva. 

Segundo Tardif (2005):  

Cada professor exerce uma determinada função pessoal que se atualiza no espaço 
privado da classe, na relação com seus alunos, mas há também um espaço público 
na coletividade de trabalho e na escola. Essa coletividade comporta aspectos 
formais (encontros, reuniões, participação em jornadas pedagógicas) e informais 
(conversas na sala dos professores, troca de idéias ou de materiais pedagógicos). 
Os limites entre os aspectos formais e informais nem sempre são claros e óbvios, 
pois a vida da instituição repousa  tanto sobre relações codificadas quanto sobre 
amizades,  conflitos pessoais, colaborações pontuais, intercâmbios imprevistos. (p. 
183) 

Existem dicotomias presentes no cotidiano dos professores: espaço público X 
espaço privado, aspectos formais X aspectos informais, coletivismo X 
individualismo. Devido às condições de trabalho do professor (carga horária 
excessiva, desgaste emocional, desvalorização profissional) poucos reservam, de 
bom grado, um tempo para estabelecer contatos com toda a equipe ou aceitam 
investir um tempo depois de seu horário de trabalho para que se efetive a 
CULTURA DA COLABORAÇÃO.  



Colaboração aqui entendida como um processo que se inicia em uma comunicação, 
onde a partir disso passam a ocorrer negociações com o propósito de concluir um 
determinado trabalho. As tarefas são gerenciadas por uma coordenação que fica 
responsável pela gestão das tarefas, garantindo que todas sejam cumpridas de 
forma que os objetivos sejam alcançados. O papel da colaboração é ajudar pessoas 
a trabalhar juntas. 

Quando um grupo (coletivo), ou seja, pessoas que assumem a mesma orientação 
política, artística e ou estética ou não e reúnem-se em associações, podem 
desenvolver essa cultura da colaboração com vistas a atingir objetivos comuns. 

De acordo com a proposta de formação centrada na escola[2], o paradigma 
colaborativo baseia-se em pressupostos tais como: a escola é o foco do processo 
ação X reflexão X ação; é a unidade básica de mudança, desenvolvimento e 
melhoria e para isso precisa ter autonomia e aprender a usufruir dessa autonomia; 
a aprendizagem deve ser constante para que a escola possa modificar sua realidade 
cultural e aposte em novos valores (abertura para o novo); a colaboração deve ser 
uma filosofia de trabalho, um processo de participação, envolvimento, apropriação 
e pertença; necessidade de ter respeito e reconhecer o poder e a capacidade dos 
professores e de redefinição e ampliação da gestão da escola e do sistema. 

A seguir apresento o conceito de formação de professores em que me pauto: 

[...] é a área de conhecimento, investigação e de propostas teóricas e práticas que, 
no âmbito da didática e da organização escolar, estuda os processos através dos 
quais os professores em formação ou em exercício se implicam individualmente ou 
em equipa, em experiências de aprendizagem através dos quais adquirem ou 
melhoram os seus conhecimentos, competências, disposições, e que lhes permite 
intervir profissionalmente no desenvolvimento de seu ensino, do seu currículo e da 
escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos 
recebem. (GARCIA, 1999, p.26). 

Nessa perspectiva destacamos então que a formação do profissional professor deve 
acontecer continuamente durante toda a sua vida e que esta trajetória estará 
intimamente ligada ao seu ambiente de trabalho que é a escola e as relações 
interpessoais que estabelece em seu cotidiano.  

Para Garcia (1999, p.25 e 26) tendo em vista o conceito apresentado 
anteriormente poderíamos dizer que os professores passam por fases no aprender 
a ensinar: a fase do pré treino que inclui as experiências prévias de ensino; um 
exemplo disso são o quanto as influências das experiências escolares vividas podem 
influenciar inconscientemente o ser professor;  a fase de formação inicial, feita 
em uma instituição específica como pré-requisito para atuação; a fase de 
iniciação que corresponde aos primeiros anos de exercício profissional do 
professor e a fase de formação permanente 

Em cada uma dessas fases o professor pode optar por três tipos de formação 
(GARCIA, 1999: p. 19  e 20): a 

que corresponde a todas as 
atividades do professor ao longo de sua carreira tendo em vista seu 
desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional.  

Autoformação, o indíviduo participa de forma 
independente e tem controle sobre sua formação, a Inter-formação é um trabalho 
de formação coletivo que ocorre através da partilha de conhecimentos entre os 
profissionais e a Heteroformação é a formação que é organizada e se desenvolve a 
partir de fora, por especialistas. Os professores durante sua vida profissional podem 
participar dos diferentes tipos de formação que se complementam e enriquecem. 



Analisando o discurso de professores e orientadores, elucidamos os fatores que 
interferem na construção da representação. Esses fatores estão diretamente ligados 
a gestão, a organização e aos atores do processo de formação e são os seguintes: 

Algumas considerações... 

- A organização é inadequada: falta de flexibilidade da carga horária, excesso de 
recados e a teoria em detrimento da prática; 

- Há pouco tempo para planejar e as atividades não estão ligadas diretamente à 
prática; 

- Muita burocracia, os momentos de formação resumem-se a recados e discussão 
de problemas administrativos; 

-  Desinteresse e resistência dos profissionais; 

 De acordo com os fatores apresentados podemos perceber que um dos momentos 
de formação centrado na escola não tem atingido seus objetivos tendo em vista a 
forma como é organizado. 

Através das informações contidas nos discursos dos professores e dos orientadores 
e também nas atitudes reveladas pelos orientadores pedagógicos em relação à 
pouca frequência dos professores na HTPC e na  necessidade da criação de 
mecanismos que obriguem esses profissionais a estarem presentes neste momento 
de formação (passar o cartão ponto, por exemplo) nos levam a crer que 

Isso não é dito claramente, pois está em uma zona muda (ABRIC, 2005), ou seja, 
por representar uma conquista dos professores, por estar definido em uma lei e por 
carregar consigo o preceito de que o professor tem que aprender continuamente, 
isso não pode ser dito abertamente. 

a  
representação social que os professores construíram sobre a HTPC é que 
ela é um momento de tempo perdido tendo em vista a forma como é 
conduzida e organizada. 

Além disso, a HTPC estruturada nas escolas, representa uma mudança nos 
paradigmas de formação antes focados nos centros de formação com um 
especialista; ao assegurar o tempo e espaço dessa formação dentro da escola, 
incluída na carga horária de trabalho em uma perspectiva colaborativa entre os 
colegas, onde são discutidos os problemas e deliberadas formas de ação dos 
professores gerando um sentimento de pertencimento ao "grupo social dos 
professores" e uma identidade profissional. 

Embora participar da HTPC assegure ao professor o sentimento de pertencer a um 
grupo social, observamos que os mesmos demonstram pouca clareza do que é a 
HTPC e o que deve ocorrer nesse espaço: consideram-no um momento importante, 
mas que deve ser revisto para que atividades realmente significativas e úteis para 
eles, possam ocorrer, ou seja, aquelas ligadas à prática. 

Para esses professores a formação ainda é vista em uma perspectiva que 
poderíamos chamar de tradicional, ou seja, um especialista vem de fora e traz as 
fórmulas para que possamos resolver nosso problema; os grandes especialistas 
localizam-se nas universidades e não na escola. Como pode então a HTPC ocorrer 
na escola, coordenada por um professor como eu? 



Percebemos então um enorme conflito criado com a instituição da HTPC; apesar de 
ter sido uma conquista histórica da categoria profissional, a sua concepção e 
formas de organização esbarram em idéias muito arraigadas no inconsciente 
coletivo dos professores sobre o que seja formação. 

Ah! Eu acho que assim, mas solução para os nossos problemas, não sei se é 
possível? Por que a gente levanta problemas na HTPC e às vezes não tem tanto 
respostas, às vezes mesmo que a Orientadora pesquise, vá atrás, por exemplo, um 
trabalho com aluno especial, sobre indisciplina, como trabalhar na sala de aula, 
vamos trabalhar assim...  Tem temas que a gente discute e têm outros que não 
trabalha e que nós não temos retorno. (DCS, p. 5) 

Essa representação está ancorada no modelo de formação que os professores 
conhecem: a formação inicial, que tem as características da heteroformação 
descrita por Garcia (1999), e numa lógica burocrática onde existe uma clara 
distinção entre os que pensam e os que executam.  Essas características levam o 
professor a desenvolver uma atitude negativa em relação à HTPC. 

Os professores objetivam essa representação através da palavra TROCA

A saída encontrada pelos professores e gestores educacionais, tendo em vista o 
contexto individualista em que vivemos, é reforçar a importância do contato entre 
as pessoas para que mudanças possam ocorrer, ai surge com muita força à palavra 
troca. Esses profissionais admitem que precisam do outro, porém somente a 
presença física do outro num local, não garante que todos estejam em busca de um 
objetivo comum. 

, tendo em 
vista os seguintes elementos: falta de clareza quanto ao que é a HTPC; o professor 
deve aprender sempre (formação contínua); associação da HTPC aos moldes da 
formação inicial; a missão redentora da educação; mudança no paradigma de 
formação (priorização de atividades de heteroformação em detrimento das 
atividades de interformação e autoformação); necessidade de visualizar mudanças, 
mas isso não ocorre.   

A palavra troca dá forma ao conteúdo da representação social sobre a HTPC. A 
palavra coletivo ao final da designação da sigla é só um detalhe que passa 
despercebido inclusive na fala dos professores; muitos omitem o C de coletivo, 
simplificando para a HTP

Isso nos permite inferir que a HTPC foi objetivada e tornou-se familiar através da 
palavra 

. O coletivo é um ajuntamento de pessoas que se reúnem 
para receber e passar conhecimento; parece não haver o compartilhamento de 
idéias e experiências que se concretizariam através de ações consensuadas pelo 
grupo de professores com base nas metas estabelecidas no projeto político 
pedagógico da escola. 

troca e seu sentido está ancorado em idéias tais como: a organização é a 
mesma da formação inicial

A palavra reflexão aparece timidamente nas falas muito mais como um conceito 
que está na moda do que como algo conhecido e valorizado. 

, que é o que os professores conhecem, levando-os a 
conceber qualquer tipo de formação com aquilo que já é conhecido: o Orientador 
Pedagógico, pois, deve agir como o professor do curso de formação inicial (curso de 
Magistério e ou faculdade) - o ponto de partida é sempre um texto, a teoria. 

Em relação à HTPC poderíamos dizer que a escassez de informação sobre seu papel 
e formas de organização leva os professores a associarem àquilo que conhecem 
(formação inicial) atribuindo as mesmas características a esse momento de 
formação, colocando os Orientadores Pedagógicos frente a um grande desafio: 



encontrar soluções para os problemas da escola e ser um expert 

Tal constatação nos leva a pensar na urgência de ações que busquem alterações 
nas formas de gestão (autoritária/ displicente, rumo a uma gestão democrática 
participativa), na seleção, formação contínua e no acompanhamento do trabalho 
dos Orientadores Pedagógicos e dos professores e em formas alternativas de 
organização da HTPC onde o ponto de partida seja a prática pedagógica, os 
problemas vivenciados cotidianamente e a efetiva aprendizagem dos alunos. Esse é 
o desafio dos gestores escolares... 

sobre vários 
assuntos. 

• É necessário resgatar a literatura que trata das diversas modalidades e tipos de 
formação, bem como aliar esse conhecimento ao plano de carreira do magistério de 
Presidente Prudente  valorizando a efetivação da aprendizagem dos alunos através 
da aprendizagem constante do professor; 

Algumas indicações para a Rede Municipal de Ensino de Presidente 
Prudente: 

• Oferecimento de estudos que ajudem a esclarecer aos profissionais da educação a 
proposta de formação centrada na escola e a forma como pode ser conduzida de 
modo a favorecer propostas de desenvolvimento baseadas na reflexão; 

• É necessário repensar e elaborar planos conjuntos, onde não haja a tradicional 
divisão do administrativo e pedagógico para que a instituição escola e o sistema 
como um todo não tenham políticas e ações fragmentadas; 

• É necessário que a gestão democrática efetive-se no sistema e na escola através 
da participação de todos os profissionais nas decisões, tendo em vista metas pré-
estabelecidas onde o aprendizado do aluno é o principal foco, é necessário dar mais 
autonomia para as escolas e acompanhá-las de perto; 

• Os projetos de formação devem prever atividades de interação e pensar em 
formas de valorizar o que os seus profissionais têm de melhor, e como cada um 
deles pode ajudar na consolidação das metas estabelecidas; a cultura 
organizacional é fator de suma importância para a consecução dos objetivos. 

• O Orientador é peça chave na formação centrada na escola, por isso é necessário 
rever a forma de provimento deste cargo. É notório o fato de que somente a eleição 
não tem garantido um perfil adequado para esse profissional; 

• É necessário pensar em formas diversificadas de formação e acompanhamento do 
trabalho desse profissional para que ele possa conduzir a HTPC de forma diferente. 

• Dentro da perspectiva da gestão democrática participativa, o professor deve 
sentir-se parte integrante do processo, participar e se comprometer com os 
objetivos da sua escola e com a sua formação. 

• A divisão do tempo da HTPC precisa ser repensada, bem como o tipo de 
atividades desenvolvidas; 

• A Secretaria Municipal de Educação precisa estar atenta para não sobrecarregar 
os Orientadores com recados, documentos e outras atividades que façam com que 
ela perca o caráter que tem. 



Os sistemas de ensino e as escolas têm projetos de formação continuada? O 
Projeto Político Pedagógico/ Plano diretor garante o planejamento das metas de 
aprendizagem e formação? 

Alguns questionamentos... 

Qual a Intencionalidade dos encontros de professores e demais funcionários: 
planejamento, reuniões pedagógicas e de avaliação, conselhos de classe e HTPCs? 

A avaliação da aprendizagem dos alunos é um dos instrumentos para o 
planejamento das ações de formação? 

Até o momento esses dados foram apresentados para os gestores escolares da rede 
municipal. Em relação a Secretaria Municipal de Educação nenhum 
encaminhamento significativo foi dado. 

Algumas possibilidades... 

Em relação ao meu trabalho como coordenadora, tenho revisto a organização dos 
momentos de formação visando sempre ações continuadas e não estanques, 
sempre tendo a prática cotidiana como ponto de partida e de chegada. 

Ações que contribuem para a revisão da formação centrada na escola: 

1- O Projeto de Formação: planejando sistematicamente as ações de 
formação que incluem condições de trabalho, valorização e formação: as 
ações de formação são planejadas, registradas e avaliadas? Como? 

2- Algumas ações de formação que possibilitam a reflexão sobre a prática 
e poderiam ser utilizadas nas escolas municipais: seminário permanente/ 
grupos de discussão ou círculos de estudo, Redação e análise de casos; Análise de 
biografias profissionais/ narrativas; Supervisão pedagógica e colaborativa; 
Elaboração de portfólios reveladores do processo; Questionamento dos outros 
atores educativos, confronto de opiniões e abordagens; Auto-observação; 
Perguntar pedagógicas ( Alarcão (2003) e Garcia (1999) . 

ABRIC, Jean Claude. A zona Muda das Representações Sociais IN  OLIVEIRA Denize 
C. de e CAMPOS, Pedro H. F (ORG). 
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[1] Triangulação de Técnicas - é o uso de várias técnicas para aprender a 
complexidade do objeto de estudo. Tem por objetivo abranger a máxima amplitude 
na descrição, explicação e compreensão do foco de estudo. (TRIVIÑOS, 1987). 

[2].  Formação Centrada na escola - Vide Imbernón, (2005, p. 80/81). 


