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RESUMO 
 
 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE NA PERSPECITIVA DA 
PARTICIPAÇÃO SINDICAL: DIÁLOGOS PROPOSITIVOS PARA QUALIFICAÇÃO 

DO PLANO DE CARREIRA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SANTA 
MARIA/RS 

 
 

AUTORA: Martha Izabel Pauler Najar 
ORIENTADORA: Elisiane Machado Lunardi 

 
 

Esta pesquisa está vinculada, ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas 
e Gestão Educacional, do Mestrado Profissional, da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM), Linha de Pesquisa Políticas e Gestão da Educação Básica, cuja 
problemática esteve voltada para como o Plano de Carreira dos professores 
municipais de Santa Maria/RS e sua contribuição para o desenvolvimento profissional 
docente com vistas a qualificar a hora atividade e protagonismo do sindicato nesse 
processo. Teve como objetivo compreender de que forma o Plano de Carreira do 
Magistério da Rede Municipal de Educação de Santa Maria/RS, a partir do direito a 
hora atividade pode contribuir no desenvolvimento profissional docente, bem como o 
sindicato pode se constituir protagonista nesse processo. Para os propósitos deste 
estudo buscou-se em NÓVOA (1991, 1995; 2009), IMBERNÓN, (2011), GARCIA 
(1999), SCHÖN (1995) e outros além dos Marcos Legais com embasamento na 
Constituição Federal do Brasil de 1988. A abordagem metodológica esteve baseada 
na Pesquisa Colaborativa (IBIAPINA, 2018) com construção dos dados a partir dos 
Círculos Dialógicos HENZ (2015) e a compreensão e interpretação na perspectiva da 
Hermenêutica de GADAMER (1999), bem como recorremos à análise documental. O 
processo de constituição do sujeito a partir de uma ação formativa nas dimensões 
coletiva, profissional e organizacional, com a perspectiva da participação sindical, 
institui ao sindicato a possibilidade de promover o debate a respeito da atuação 
profissional e o [re]conhecimento e defesa do Plano de Carreira. A relevância deste 
trabalho se assume pela complexidade do assunto, uma vez, que os processos de 
construção de planos de carreira de professores se constituem em importantes 
mecanismos de garantia de valorização profissional. Sendo assim, as indagações 
acerca desta pesquisa se deram em torno da reflexão sobre a importância do estudo 
e defesa dos Planos de Carreira enquanto instrumento referencial para a luta dos 
docentes na efetivação da valorização profissional e garantia de direitos cujo produto 
foi a construção de uma proposta com estratégias para o Desenvolvimento 
Profissional Docente considerando o amparo da Lei nº 11.738/08, ancorado no 
Parecer CNE/CEB 18/12 de modo que o professor seja valorizado por meio de salários 
dignos, espaço-tempo para formação, preferencialmente nos seus contextos de 
atuação promovendo uma cultura de professor pesquisador ancorado na  atitude de 
reflexão na prática e sobre a prática. 
 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Plano de Carreira. Formação de Professores. 
Desenvolvimento Profissional. Sindicato de Professores. 
 





 

ABSTRACT 
 
 

TEACHING PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN THE PERSPECTIVE OF UNION 
PARTICIPATION: PROPOSAL DIALOGUES TO THE QUALIFICATION OF THE 

CAREER PLAN OF MUNICIPAL TEACHERS FROM SANTA MARIA/RS 
 
 

AUTHOR: Martha Izabel PaulerNajar 
ADVISER: Elisiane Machado Lunardi 

 
 

This research is linked to the Postgraduate Program in Public Policy and Educational 
Management, from the Professional Master Degree, of Federal University of Santa 
Maria (UFSM) whose problem was how the Career Plan of municipal teachers from 
Santa Maria / RS contributes to the professional development in the context of 
continuing education in order to qualify the activity hour also how the union can be a 
protagonist in this process, it had as purpose understand how the Career Plan of the 
Magisterium of the Municipal Education Network from Santa Maria / RS can contribute 
to the professional developmen from the right of activity hour, as well as the union can 
be protagonist in this process. To the aims of this study it was sought in (NÓVOA, 
1991, 1995; 2009), (IMBERNÓN, 2011) (GARCIA, 1999) (SCHÖN, 1995) and others 
besides the Legal Marks based on the Brazilian Federal Constitution of 1988. The 
methodological approach was based on Collaborative Research (IBIAPINA, 2018) with 
construction of data from Dialogic Circles (HENZ, 2015) and data analysis from the 
perspective of Hermeneutics (GADAMER, 1999), as well as the use of documentary 
analysis. The process of constitution of the subject from a formative action in the 
collective, professional and organizational dimensions, with the perspective of union 
participation, establishes for the union the possibility of promoting debate about 
professional performance and the [re] knowledge and defense of Career plan. The 
relevance of this research is assumed by the complexity of the subject, once, the 
processes of construction of teachers career plans are important mechanisms for 
guaranteeing professional valorization. So, the questions about this research 
concerned about the importance of the study and defense of Career Plans as a 
referential instrument for the struggle of teachers in the effects of professional 
valorization and guarantee of rights, whose product was the construction of an Agenda 
of Proposals for Devenlopment Professional research stimulation for Municipal 
teachers from Santa Maria RS considering the protection of Law 11.738 / 08, anchored 
in the Parecer CNE / CEB 18/2 in order that the teacher be valued with decent wages, 
space-time for training, preferentially into their contexts of action promoting a culture 
of researching teacher in an attitude of reflection in practice and about practice. 
 
 
Keywords: Public Policies. Career Plan. Teacher training. Professional development. 
Teachers Union. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diálogo não só para conversar, mas para transformar o mundo, ou de “pronunciar o mundo”. Pois o 
diálogo “é este encontro dos homens [e mulheres], mediatizados pelo mundo para pronunciá-lo, não 

se esgotando, portanto, na relação eu-tu. Esta é a razão porque não é possível o diálogo entre os que 
querem a pronúncia do mundo e os que não a querem; entre os que negam aos demais o direito de 

dizer a palavra e os que se acham negados deste direito”. 

“A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não pode prescindir 
da continuidade da leitura daquele. (A palavra que eu digo sai do mundo que estou lendo, mas a 

palavra que sai do mundo que eu estou lendo vai além dele). Se for capaz de escrever minha palavra 
estarei, de certa forma transformando o mundo. O ato de ler o mundo implica uma leitura dentro e 

fora de mim. Implica na relação que eu tenho com esse mundo”. 

(Paulo Freire – Abertura do Congresso Brasileiro de Leitura – Campinas, nov. 1981). 

 

A pesquisa que ora se apresenta é a proposição acadêmica de uma luta 

histórica. Os professores em busca de valorização profissional por meio da defesa 

dos direitos garantidos no Plano de Carreira que possibilitam a formação permanente. 

Tratando-se de pesquisa realizada com professores, um encontro de gentes, nada 

mais óbvio e legítimo que se realizasse por meio do diálogo, do direito do outro a dizer 

sua palavra e pela leitura do mundo que nos rodeia ser capaz de, se transformando, 

transformar a realidade. 

Pensar a questão da formação de professores como parte de seu 

Desenvolvimento Profissional é tema constante nos espaços formativos, sejam eles 

acadêmicos ou o próprio ambiente da escola. No entanto, permite trazer aos 

sindicatos espaços de reflexão e ação sobre temas relativos à dimensão pedagógica 

articulados às condições de trabalho, vida funcional, salário, jornada de trabalho, 

plano de carreira, relações de trabalho.  

Reconhece-se que a formação de professores não pode ser voltada para o 

professor de forma individual pois, contribui para agravar seu isolamento. Nesse 

sentido, a importância da formação permanente no desenvolvimento da 

profissionalidade docente coloca aos sindicatos uma atribuição fundamental na 

medida que pressupõe a inseparabilidade entre formação e os temas que 

historicamente permearam o campo da atuação sindical. 

Nesta perspectiva, esta pesquisa propõe-se a discutir como o tempo de 

planejamento, garantido no Plano de Carreira do Magistério, Lei Municipal nº 4.696/03 

contribui para o desenvolvimento profissional docente no âmbito da formação 

permanente. 
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Assim, o primeiro capítulo do trabalho, “Pronunciar o mundo com o mundo e 

com os outros, em cena o ser de atenção consciente” consiste no resgate da trajetória 

de vida da pesquisadora e como se constituiu professora e dirigente sindical e os 

motivos que a provocaram buscar o Mestrado Profissional no Programa de Pós-

Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional da Universidade Federal de 

Santa Maria onde participa do GEPE REDES/CNPq orientada pela Professora 

Doutora Elisiane Machado Lunardi. 

O segundo capítulo, “Pronunciar construindo os caminhos da pesquisa: 

auto(trans)formação permanente a partir do diálogo reflexivo com professores”, 

mostra o caminho metodológico assentado na Pesquisa Colaborativa (IBIAPINA, 

2018), cuja construção de dados se deu por meio dos Círculos Dialógicos 

Investigativos-Formativos (HENZ, 2015) e análise embasada na Hermenêutica 

(GADAMER, 1999). 

O terceiro capítulo, Pronunciar um olhar crítico para o percurso já construído 

na pesquisa” consiste no Estado da Arte que é um meio de mapear estudos realizados 

sobre o assunto de interesse da pesquisa para saber o que vem sendo tratado sobre 

o assunto. Procurou-se para este estudo consultar teses e dissertações sobre 

Valorização Profissional, Piso do Magistério e Salário/Remuneração que tratam de 

Plano de Carreira, Formação de Professores e Políticas Públicas. 

O quarto capítulo, O pronunciar das Políticas Públicas para formação de 

professores: da influência dos Organismos Internacionais ao Plano de Carreira do 

Magistério de Santa Maria/RS procurou através do estudo da legislação brasileira a 

respeito da formação de professores, bem como a influência que organismos 

internacionais exercem na produção e execução dessas políticas, pensar a questão 

da formação permanente de professores na perspectiva do desenvolvimento 

profissional como uma ideia de processo onde aprender é contínuo e essencial 

concentrada nas dimensões pessoal e profissional, em que a profissionalidade 

docente não pode deixar de se construir no interior de uma pessoalidade de professor. 

Nos amparamos em Nóvoa, (1991, 1995, 2009), Imbernón (2011), Tardif 

(2014), Freire (1997), Gadotti (2010), Garcia (1999), Schön (1995) e outros para, por 

intermédio dos Círculos Dialógicos com as coautoras, manter diálogos 

auto(trans)formativos capazes de abordar a questão do direito dos professores ao 

espaço-tempo reservado no Plano de Carreira como possibilidade de formação e 

como o sindicato pode ser articulador da efetivação deste direito. 
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O último capítulo apresenta a construção do Produto Educacional através de 

uma proposta para promover a qualificação do espaço-tempo reservado no Plano de 

Carreira dos professores municipais de Santa Maria/RS, Lei Municipal nº 4.696/03, 

especificamente o artigo 22 que garante, no mínimo, 20% da carga horária para 

estudos, planejamento e avaliação do trabalho didático, sustentado na Lei nº 

11.738/08 que assegura no artigo 2º, § 4º que na composição da jornada de trabalho, 

observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o 

desempenho das atividades de interação com os educandos. 
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2 PRONUNCIAR NO MUNDO, COM O MUNDO E COM OS OUTROS – EM CENA 

O SER DE ATENÇÃO CONSCIENTE 

 

Eu penso aqui um belo conselho do escritor Saramago (1995) “Se podes 
olhar, vê. Se podes ver, repara”. O ser de atenção consciente entra aqui em 
cena. Sem essa atenção consciente mobilizada pela intencionalidade (o 
desejo de [...] como uma das manifestações do ser de afetividade), nós 
ficamos em perigo ou incapazes de desenvolver uma escuta e um 
conhecimento de nós mesmos, dos outros, de nosso ambiente humano e 
natural (JOSSO, 2006, p. 381). 

 

Para reconstituir minha trajetória profissional e descrever como me constituí 

professora no decorrer da carreira, somando a isso a trajetória no movimento sindical 

faz-se necessário buscar na lembrança fatos que contribuíram para essa escolha que 

tem a ver com meu ambiente humano e natural. Portanto, corroboro com Josso (2006), 

quando cita Saramago na epígrafe do livro Ensaio sobre a cegueira“ [...] se podes 

olhar, vê. Se podes ver, repara” (Livro dos Conselhos). Nesta esteira, convido o leitor 

a partilhar minhas singularidades através de um diálogo comigo e com os outros, pois, 

religarmo-nos ao melhor de nós mesmos e dos outros, é necessário, para que 

possamos construir novas ligações com o mundo. 

 

Graças a essa atenção consciente orientada por nossa intencionalidade, nós 
podemos estar em contato com os impactos de nossos sentidos sobre nosso 
ser de carne e, evidentemente, sobre os efeitos em cadeia que eles provocam 
em termos de emoção, de imaginação, de cognição e de ação. No trabalho 
biográfico, antes mesmo de abordarmos as ideias que estruturam nossa 
compreensão de nós mesmos, dos outros, dos acontecimentos que temos 
que viver, é preciso pôr em evidência as sensibilidades subjacentes aos 
nossos julgamentos e nossas reações (JOSSO, 2006, p. 381). 

 

Confesso que as lembranças dos meus primeiros anos de escolarização se 

devem muito mais pelo que minha mãe contava do que pelo que realmente lembro. 

Não lembro de como aprendi a ler, tampouco lembro da minha cartilha. Mas quando 

a professora contou que eu já sabia ler e estávamos no meio do ano foi questionada 

de que talvez eu houvesse decorado a cartilha. Esta, porém explicou que havia 

colocado cartazes novos na sala e eu os li. Como estávamos no ano de 1971 costumo 

dizer que talvez tenha lido algum cartaz do período do regime militar como: Brasil, 

ame-o ou deixe-o!1 

                                                           
1 A disseminação da ideia de Brasil-potência, a divulgação de slogans como “Brasil: ame-o ou deixe-

o” e “Este é um país que vai pra frente” constituíam-se em elementos de obtenção, ainda que de 
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Porém, lembro perfeitamente do cabide forrado com uma espécie de espuma 

cor de rosa que ganhei no final do ano por ter sido a melhor aluna e colega, Ênio 

Rogério ganhou um saco de bolitas por ser o melhor aluno, na época fiquei muito feliz 

com o presente. Hoje, percebo nessa prática o processo de condicionamento operante 

de Skinner (1974) que é quando um comportamento recebe um tipo de consequência 

chamado reforço, nesse caso positivo, pois segundo a teoria comportamentalista de 

Skinner um reforçador positivo fortalece qualquer comportamento.  

Entretanto, apesar da aptidão dos primeiros anos de escolarização, fui 

reprovada duas vezes na sétima série do primeiro grau2, 1977 e 1978, em matemática 

a ponto de ser necessário mudar de escola na expectativa de que com uma nova 

experiência de aprendizagem lograsse sucesso. 

Essa passagem na minha vida escolar é tão importante que na nova escola ao 

conseguir gabaritar uma prova da disciplina, durante muito tempo a guardei 

plastificada. Esse momento do antigo Primeiro Grau suscita a reflexão sobre os 

caminhos que o aluno percorre na sua aprendizagem e a importância do diálogo entre 

ensinar e aprender. 

 

O professor é que precisa compreender o caminho de aprendizagem que o 
aluno está percorrendo naquele momento, e em função disso identificar as 
informações e as atividades que permitem ele avançar do patamar de 
conhecimento que já conquistou para outro mais evoluído. Não é o processo 
de aprendizagem que deve se adaptar ao de ensino, mas o de ensino que 
deve se adaptar ao processo de aprendizagem. Ou melhor, o processo de 
ensino deve dialogar com o processo de aprendizagem (WEIZ, 2006, p. 79). 

 

Percebo que a escolha pelo magistério está intimamente ligada ao meu 

processo de escolarização e ao iniciar o curso Normal, percebi que tinha encontrado 

ali a minha profissão, o meu futuro. Desde então não houve dúvidas quanto aos 

caminhos a seguir. Aprovada em Pedagogia numa Instituição particular de Ensino 

Superior, Faculdade Imaculada Conceição (FIC) em Santa Maria, em 1988 não 

haveria como sustentar a faculdade sem trabalhar. Nesse sentido, trabalho durante o 

dia num escritório de advocacia e frequento as aulas no turno noturno. Nessa mesma 

época prestei concurso para o magistério público municipal de Santa Maria. 

                                                           
forma passiva, de consenso. Uma estratégia de hegemonia adotada pelo Regime Militar [1964-1885] 
que envolvia os meios de comunicação, as políticas sociais e educacionais. 

2 Lei nº 5692/71 de 11 de agosto de 1971 que fixa as diretrizes e bases para o ensino de primeiro e 
segundo graus e dá outras providências. 
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Fui morar em Porto Alegre, transferi o curso para a Faculdade Porto Alegrense 

(FAPA). Trabalhava numa creche e numa Comunidade Terapêutica para ajudar nas 

despesas de casa. Período fundamental no processo da minha formação uma vez que 

ao aliar teoria e prática, indispensável ao professor reflexivo, me permito entender a 

própria ação mobilizando conhecimentos nos processos de formação e exercício. 

Passados dois anos sou nomeada naquele concurso e ponderando todas as 

perspectivas profissionais da época decido voltar para Santa Maria e assumir o cargo. 

A escola para onde fui nomeada se localiza na zona rural de Dilermando de 

Aguiar, na época Distrito de Santa Maria3. Cheguei na localidade numa noite fria de 

junho, um lugar escuro e distante da cidade. Nas primeiras semanas não conseguia 

sequer me localizar durante o trajeto do ônibus. Saí de um lugar totalmente urbano 

para um lugar completamente rural, momento que demarcou de forma crucial meu 

desenvolvimento docente.  

As dificuldades do início do magistério, a falta de experiência na docência e a 

necessidade de adaptação ao novo modo de vida foram se dissipando à medida que 

descobria aquela comunidade totalmente nova, pessoas estranhas que me acolheram 

com carinho e respeito como só as pessoas do interior sabem receber as professoras. 

Segundo Libâneo (2008) o trabalho de professor implica compreender criticamente o 

funcionamento da realidade e relacionar essa compreensão com o seu papel de 

educador, de modo a aplicar sua visão crítica ao trabalho concreto nos contextos em 

que ele acontece. 

Essa escolha me fez abandonar o curso de Pedagogia que só retomei alguns 

anos depois, 1993 quando prestei vestibular na Universidade Federal de Santa Maria 

UFSM. Porém, frequentar apenas após ser transferida para outra escola de zona rural, 

desta vez uma Escola Núcleo4 na qual eu trabalhava em dias alternados e me 

possibilitava assistir algumas aulas. 

O período na Escola Núcleo desvelou novos horizontes e nessa fase 

profissional a influência e o exemplo de vida familiar especialmente do meu pai um 

homem de valores que prezavam o respeito ao próximo e a importância do bem da 

                                                           
3 Em 1996 o Distrito de Dilermando de Aguiar emancipou-se de Santa Maria e as escolas que 

pertenciam a rede municipal de Santa Maria passaram ao novo município Dilermando de Aguiar. 
4 Escola Núcleo é um tipo de escola do campo de Santa Maria em que os alunos frequentam as aulas 

em dias alternados no turno integral com metodologia diferenciada para atender os interesses do 
meio rural e em razão das longas distâncias percorridas pelos alunos a maioria dependentes de 
ônibus escolar. 
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coletividade me fizeram entrar no movimento sindical como representante da escola 

no Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria - SINPROSM. Naquela 

época se buscava junto ao Executivo uma gratificação para os professores que 

atuavam nas escolas rurais de turno integral. Atualmente, essa gratificação está 

estabelecida no Plano de Carreira estendida inclusive para as escolas de Educação 

Infantil5. 

O curso de Pedagogia concluí em 1999 quando já atuava em uma escola de 

alfabetização de adultos no noturno6 fato que me possibilitava acompanhar o curso de 

Pedagogia com maior constância de modo a integralizar todas as disciplinas do 

currículo. 

 A respeito do trabalho com alfabetização de adultos e adolescentes é 

necessário reconhecer que se tratava de uma nova e inquietante experiência. Era 

preciso trabalhar e procurar intervir na realidade de jovens e adultos analfabetos 

oriundos da periferia da cidade, a maioria trabalhadores que chegavam na escola 

cansados, com fome e no inverno com muito frio e pouca vontade de aprender, Freire 

(1997) lembra que ensinar exige entre outras a convicção de que a mudança é 

possível e que estou no mundo para mudar e não para me adaptar:  

 

Constatando nos tornamos capazes de intervir na realidade, tarefa 
incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes do que 
simplesmente a de nos adaptar a ela. É por isso também que não me parece 
possível nem aceitável a posição ingênua, ou, pior, astutamente neutra de 
quem estuda, seja o físico, o biólogo, o sociólogo, o matemático, ou o 
pensador da educação. Ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com 
os outros de forma neutra (FREIRE,1996, p. 46). 

 

Nesse período nasce meu filho e permaneço de licença maternidade que 

estendo com uma licença prêmio para cuidar, acompanhar e amamentar nos seus 

primeiros meses de vida. Período extremamente importante que me permite 

atualmente, enquanto mulher e profissional buscar junto a administração na condição 

de dirigente sindical a Licença de 180 dias para as professoras municipais em Santa 

Maria/RS por entender a importância da presença da mãe junto ao filho. Nesse 

                                                           
5 Art. 23 O professor poderá ser convocado para suprir regime especial de trabalho (RET) nos 

seguintes termos: I- quando estiver em escola núcleo de turno integral; II quando estiver atuando em 
escola de educação infantil e de acordo com a necessidade for solicitada e autorizada sua 
permanência no intervalo do meio-dia no final da jornada de trabalho no turno da tarde, pelo 
Secretário de Educação RET de cinco (5) horas semanais. 

6 Art. 37 LDB: A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 
continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 
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período em que se dá uma intensa ligação que será determinante na consolidação de 

vínculos afetivos indispensáveis e alicerces de comportamentos que serão 

construídos e irão influenciar a vida futura da criança. Período indicado pela 

Organização Mundial da Saúde e reconhecido pela Sociedade de Pediatria como 

necessário para evitar, através da amamentação exclusiva, doenças como 

pneumonia, diarreia e anemias. 

Logo a seguir sou cedida para o Sindicato dos Professores Municipais de Santa 

Maria (SINPROSM) desenvolver pela primeira vez a atividade de dirigente sindical. 

Foi uma decisão difícil, a pouca experiência no movimento sindical era decorrência de 

ser representante da escola há apenas alguns anos junto ao sindicato na defesa dos 

direitos dos professores. Além disso, como consequência da necessidade trabalhar 

para ajudar nas despesas decorrentes do meu processo de formação havia 

obstáculos de tempo para participar de movimentos estudantis, dessa forma eu não 

tinha experiência nessa área quando cheguei no sindicato, ao contrário da maioria 

das pessoas que desempenham essa função. 

Entretanto, aquele era um tempo difícil para nós professores de Santa 

Maria/RS, salários atrasados, greve, professores severamente prejudicados com uma 

política de descaso com o funcionalismo público. Um tempo em que me reconheci 

categoria na plenitude da palavra. Onde a pieguice do jargão “o sindicato somos nós, 

nossa força e nossa voz” nunca soou tão verdadeiro. Esse foi mais um período de 

fundamental importância no processo de construção da minha identidade profissional. 

A partir desta experiência compreendi que ser professor envolve diversos aspectos e 

que o meu desenvolvimento profissional compreende contextos muito amplos que 

envolvem desde a minhas necessidades pessoais, coletivas e organizacionais. 

Quando prestei concurso para o magistério do Rio Grande do Sul, em 2001 me 

desliguei do sindicato. Desempenhei por nove anos minhas atividades no Estado, 

quando pedi exoneração por ter sido aprovada em um segundo concurso na rede 

municipal de Santa Maria, no ano de 2009. 

Assim, fiz essa opção por entender que o município de Santa Maria oferece um 

Plano de Carreira com uma matriz salarial mais atraente com maiores oportunidades 

de progressão em relação ao Plano de Carreira do Estado do Rio Grande do Sul, 

apesar das condições de trabalho nas escolas municipais de Santa Maria, 

considerando a localização das mesmas, além dos tempos destinados ao 

planejamento e os espaços de formação reuniões pedagógicas bastante deficitárias. 
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Também atuei junto à Secretaria de Educação de Santa Maria no Projeto de 

Aceleração da Aprendizagem do Instituto Ayrton Senna7, de 2001 a 2004. As turmas 

de Se Liga, classes de Alfabetização e Acelera Brasil para alfabetizados consistiam 

em turmas de 25 alunos atendidos por professores da rede com capacitação, material 

e metodologia do Programa do Instituto além do Programa Gestão Nota 10, dirigido à 

equipe da Secretaria de Educação.  

Sobre a atuação do terceiro setor podemos citar Montanõ (2010) quando faz 

uma crítica sobre as parcerias público-privadas e a utilização dos espaços públicos, 

segundo ele essa atuação que aparentemente pode parecer um espaço de 

participação da sociedade na verdade representa a fragmentação das políticas sociais 

e, por conseguinte das lutas dos movimentos sociais.  

Dois anos depois a prefeitura municipal desfaz o convênio com o Instituto e 

busca financiamento, junto Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação – 

FNDE. Através destes recursos elabora material próprio para dar continuidade ao 

projeto de aceleração da aprendizagem no município por mais alguns anos. 

Entretanto, não participei da execução do projeto, por motivos pessoais decidi retomar 

as atividades docentes. 

De volta à escola passei atuar na coordenação pedagógica dos anos finais e 

por um breve período (2004-2006) na docência dos anos iniciais. A carência de mais 

formação estava se transformando numa necessidade urgente e procuro o curso de 

Pós-Graduação em nível de Especialização em Psicopedagogia que vai contribuir de 

forma decisiva na minha prática docente, nesse sentido sabiamente Freire (1997) diz 

que na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da 

reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem 

que se pode melhorar a próxima prática.  

Entretanto, a necessidade de estar junto aos colegas na luta sindical sempre 

foi muito forte e volto a trabalhar no SINPROSM, em 2009. Nesse novo momento as 

demandas da categoria estão em torno do Piso Nacional do Magistério e o sindicato 

procura a sua implementação tanto no que diz respeito a remuneração quanto ao 

                                                           
7 O Instituto Ayrton Senna firma convênios com municípios e estados para atuar basicamente na área 

da educação. Em Santa Maria no ano de 2001 um convênio entre o Instituto e a Prefeitura Municipal 
de Santa Maria vai atuar com o Projeto de Aceleração da Aprendizagem e atender crianças com 
distorção idade-série. 
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tempo destinado ao planejamento dos professores8. Em Santa Maria não é respeitado 

em sua plenitude sequer o disposto no Plano de Carreira sobre o período de vinte por 

cento da carga horária destinada ao planejamento das atividades9. 

Após dois mandatos consecutivos no sindicato, (2009-2011); (2011-2014) o 

grupo do qual faço parte perdeu as eleições numa acirrada disputa da qual perdemos 

por dezessete votos num universo de mais de mil votantes. Voltei para a escola, 

inicialmente na função de professora do quinto ano do Ensino Fundamental e 

professora de planejamento dos anos iniciais e mais tarde também como 

coordenadora pedagógica. 

Em outubro de 2017, retorno para o SINPROSM para mais um mandato de três 

anos. Entre as demandas da categoria estão o cumprimento da Lei do Piso do 

Magistério, Lei nº 11. 738/08 que além de determinar um piso salarial para os 

profissionais do magistério público, também estabelece que na composição da 

jornada de trabalho uma parte do tempo deverá ser destinada ao planejamento das 

atividades docentes, incluindo aí a formação dos docentes. 

Aliado a isso trago a proposta do Mestrado Profissional na Linha de Pesquisa 

Políticas e Gestão da Educação Básica e Superior do Programa de Pós-Graduação 

em Políticas Públicas e Gestão Educacional que desenvolve pesquisas aplicadas e 

projetos de intervenção no qual estão inseridas as Redes de Ensino, os Sistemas 

Educacionais e contextos educacionais governamentais e não governamentais. 

Partindo da compreensão de que é possível atribuir ao sindicato papel de 

protagonista no processo do desenvolvimento profissional docente emergiu a 

problemática desta pesquisa:  

Como o Plano de Carreira dos professores municipais de Santa Maria/RS 

contribui para o desenvolvimento profissional no âmbito da formação permanente com 

vistas a qualificar a hora atividade? 

Como o sindicato pode se constituir protagonista nesse processo? 

A fim de compreender o problema no decorrer da pesquisa, elaborei o seguinte 

objetivo geral:  

                                                           
8 Lei nº 11 738/08 que institui o Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do magistério 

público da educação básica. 
9 Art. 22 Os membros do magistério que exercerem atividades de regência no Ensino Fundamental, 

na Educação Profissional, Especial, Infantil e de Jovens e Adultos terão garantidos, no mínimo, 20% 
do seu tempo para horas-atividades. 
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Compreender de que forma o Plano de Carreira do Magistério da Rede 

Municipal de Educação de Santa Maria/RS, a partir do direito a hora atividade pode 

contribuir no desenvolvimento profissional docente. 

Para ser capaz de tornar explícito o objetivo geral desta pesquisa tracei alguns 

objetivos específicos, quais sejam:  

Investigar as concepções teóricas sobre desenvolvimento profissional docente; 

Investigar as políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento profissional 

docente;  

 Compreender como o sindicato pode se constituir protagonista nesse 

processo, através das vivências dos movimentos dos Círculos Dialógicos, para 

qualificar a hora atividade comtemplada no Plano de Carreira dos professores 

municipais de Santa Maria/RS, Lei nº 4696/03;   

Construir uma Proposta de Estratégias para qualificar a hora atividade 

contemplada no Plano de Carreira dos professores municipais de Santa Maria/RS, Lei 

nº 4696/03. 

Para melhor compreensão desta pesquisa recorro ao Estado da Arte que 

proporciona um andar apoiado em pesquisas já publicadas sobre Plano de Carreira, 

Políticas Públicas e Formação de Professores da Educação Básica logo após a CF/88, 

referendados pela LDB/96 e Lei nº 11.738/08 que regulamenta a alínea “e” do inciso 

III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir 

o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da 

educação básica10. 

 

 

                                                           
10 Até o final desta sessão optei por escrever na primeira pessoa, uma vez que faço um resgate da 

minha trajetória pessoal e profissional, bem como justifico o interesse pela pesquisa. Na sequência 
do texto passo a escrever na segunda pessoa. 
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3 PRONUNCIAR OS CAMINHOS DA PESQUISA – AUTO(TRANS)FORMAÇÃO 

PERMANENTE, DIÁLOGO REFLEXIVO COM PROFESSORES  

 

O diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 
solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 
transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias 
de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a 
serem consumidas pelos permutantes (FREIRE, 1981, p. 93). 

 

Construir os caminhos de uma pesquisa calcada em princípios cuja essência 

pressupõe a dialogicidade, comprometida com a palavra do outro nos faz concordar 

com Freire (1981), que prega a palavra como práxis que transforma num movimento 

que exige ação e reflexão em busca de um mundo humanizado, capaz de ser 

transformado. Para Freire (1981) a palavra verdadeira é práxis transformadora, em 

que as duas dimensões desta, ação e reflexão devem estar juntas, ação sem reflexão 

torna a palavra puro verbalismo. Por outro lado, a ação sem a reflexão transforma-se 

em ativismo, que também nega o diálogo. 

 

3.1 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

As Revoluções Inglesa no século XVII, a Revolução Francesa no século XVIII, 

as transformações econômicas, políticas e culturais da Europa oportunizaram a 

consolidação da burguesia e o consequente acúmulo de capital que permitiu ampliar 

o seu poder econômico e político resultando na Revolução Industrial e o fortalecimento 

do capitalismo. A evolução dos meios de produção e o desenvolvimento do comércio 

exigiram a invenção de novos instrumentos. Foi nesse movimento histórico que a 

ciência se desenvolveu e procurou abandonar as generalidades abstratas em favor 

de generalidades ordenadas para que se revelassem as relações estáveis entre o 

pensamento e os dados observados (CHIZZOTTI, 2006).  

Até meados do século XIX, o positivismo assumiu relevância como fonte de 

orientação para a pesquisa da ciência moderna declarando a supremacia da razão 

para explicar e compreender os fatos.  

Entretanto, no final do século XIX e início do século XX com o desenvolvimento 

tanto das ciências sociais, quanto da física quântica e da matemática, um novo 

conceito de pesquisa foi necessário para dar conta da complexidade e 

imprevisibilidade dos fatos que passaram a ser demonstrados. Nesse sentido, a 
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pesquisa qualitativa passa a ganhar destaque principalmente nas ciências sociais, 

cujo objeto é histórico e como tal vivem o presente marcadas pelo passado projetando 

o futuro sugerindo que a provisoriedade, o dinamismo e as especificidades são 

fundamentais (MINAYO, 2009).  

Derivada de diferentes padrões de análise como positivismo, fenomenologia, 

marxismo, hermenêutica, teoria crítica e construtivismo a pesquisa qualitativa adota 

métodos variados de investigação para estudar o fato no local em que o mesmo ocorre 

procurando tanto dar sentido a ele quanto procurar o sentido que as pessoas dão a 

este fato (CHIZZOTTI, 2006), pois as pessoas se caracterizam, além de agir, por 

interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus 

semelhantes (MINAYO, 2009). 

Portanto, é nesta perspectiva que justificamos a pesquisa na abordagem 

qualitativa, pois procura compreender o processo como um todo, rompendo com o 

paradigma da racionalidade, da rigidez e da imparcialidade do pesquisador, bem 

como, busca saber qual o impacto a partir do conhecimento produzido. Contudo, não 

significa que ao optar por diferentes vias investigativas há que furtar-se ao rigor e à 

objetividade, mas reconhecer que a experiência humana não pode ser confinada aos 

métodos rígidos e imparciais para analisá-la e descrevê-la (CHIZZOTTI, 2006).  

Optamos pela Pesquisa Colaborativa (IBIAPINA, 2008) por ser um tipo de 

investigação que procura aproximar a pesquisa em educação com a formação 

permanente de professores. Para a autora: 

 

Essa dupla dimensão privilegia pesquisa e formação, fazendo avançar os 
conhecimentos produzidos na academia e na escola, uma vez que aborda 
questões tanto de ordem prática quanto teórica, desencadeando processos 
de estudo de problemas em situação prática que atendam a necessidade do 
agir profissional (IBIAPINA, 2008, p. 07). 

 

Além disso, o desenvolvimento de um trabalho colaborativo presume a criação 

de relações que compreendem interesses pessoais e sociais comuns entre os 

participantes da pesquisa. Para pesquisar colaborativamente: “[...] é necessário 

envolver professores e pesquisadores em processos reflexivos que permitam a 

partilha de experiências e ideias e possibilitem a ampliação do nível de aprendizagem 

da profissão docente (IBIAPINA, 2008, p. 36). 

A respeito dos processos reflexivos a autora ressalta a formação com eixo na 

reflexividade crítica como fundamental à formação do professor por desenvolver a 



39 

conduta científica de olhar a realidade para além de conceitos espontâneos, tornando 

as observações do contexto da ação docente mais objetivas pois contribui para a 

compreensão dos condicionamentos impostos pela situação prática, para a 

internalização de conceitos e viabiliza práticas autônomas e conscientes (IBIAPINA, 

2008, p. 72). 

A autora explicita o modelo de reflexão crítica da Pesquisa Colaborativa na 

perspectiva questionadora da compreensão do contexto social no qual se desenvolve 

a ação docente, uma vez que a reflexividade não pode estar reduzida ao campo 

pedagógico. Além de compreender esses problemas (pedagógicos), é preciso analisar 

as ações pedagógicas no contexto da realidade sócio histórica em que ela acontece 

(IBIAPINA, 2008). 

A construção dos dados da pesquisa se deram por meio dos Círculos 

Dialógicos Investigativo-Formativos, baseado nos Círculos de Cultura. Rodas onde 

“as gentes da comunidade se juntaram em uma ação dialógica, em um trabalho 

coletivo, coparticipado, lugar de compartilhar conhecimento, realidades, experiências 

e esperanças” (HENZ; FREITAS; SILVEIRA, 2018, p. 839) porque os sujeitos 

aprendem em reciprocidade de consciência, pois não existem sábios ou ignorantes 

absolutos, mas homens que em comunhão buscam saber mais (FREIRE, 1987).  

Ibiapina sustenta o argumento de que em pesquisa colaborativa o pesquisador 

seja um elemento mais experiente no grupo para a condução do trabalho: “Assim 

defendo que, sob a orientação de uma pessoa mais experiente ou em colaboração 

com companheiros mais capazes, é possível fazer avançar a capacidade de 

aprendizagem profissional” (IBIAPINA, 2008, p. 37). 

Não obstante possa parecer um contrassenso, a pesquisa colaborativa 

evidencia o desenvolvimento de um trabalho que requer a criação de um ambiente 

que valorize o pensamento do outro, a construção de um ambiente de discussão, de 

coparticipação, de autonomia e respeito.  

Além de ser um caminho para mudar a prática docente e encarar a pesquisa 

como um processo de investigação de e na ação reflexivo e colaborativo. Segundo a 

própria autora: “dessa forma compreendo que a colaboração só se torna evidente em 

situações dialógicas, isto é, na interação entre pares” (IBIAPINA, 2008, p. 37).  

Praticada pelo Grupo de Estudos e Pesquisa Dialogus: educação, formação e 

humanização com Paulo Freire, configura-se como uma proposta político-

epistemológica caracterizada por movimentos que não ocorrem de forma linear ou 
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estanque, mas imbricados uns nos outros numa espiral ascendente proativa composta 

por escuta sensível e olhar aguçado; descoberta do inacabamento; emersão/imersão 

nas temáticas; diálogos problematizadores; distanciamento/desvelamento da 

realidade; registro re-criativo; conscientização e auto(trans)formação (HENZ, 2015). 

Admitindo a pesquisa como espaço para diálogo e reflexão crítica no contexto 

dos sujeitos envolvidos em que cada um tem o direito a palavra, a proposta 

epistemológico-política dos Círculos Dialógicos Investigativos-Formativos é realizar 

pesquisas (auto)transformativas com professores e não para ou de professores. 

(HENZ; FREITAS; SILVEIRA, 2018).  

 

Figura 1 – Espiral ascendente proativa dos Círculos Dialógicos 

 

Fonte: Henz e Freitas (2015). 

 

Os Círculos Dialógicos constituem-se em proposta que rompe com o padrão 

formal da hierarquização do saber, em que a partilha do conhecimento emergido da 

realidade vivida se adapta perfeitamente aos objetivos desta pesquisa que foi 

realizada com professores que integram a atual coordenação do SINPROSM, Gestão 

2017-2020 através de diálogos propositivos procurou compreender de que forma o 

Plano de Carreira do Magistério da Rede Municipal de Educação de Santa Maria/RS, 

a partir do direito a hora atividade pode contribuir no desenvolvimento profissional na 

formação permanente de professores, bem como o sindicato pode se constituir 

protagonista nesse processo. 
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Os Círculos Dialógicos têm um compromisso político assumido com a palavra 

dos envolvidos onde todos são interlocutores/coautores, reconhecendo a alteridade 

do outro, a condição de inacabamento e o uso do diálogo reflexivo com vistas a um 

processo de auto(trans)formação enquanto pessoa e profissional (HEINZ, 2015). O 

diálogo é fundamental para os movimentos e os participantes são livres para dizerem 

a sua palavra. 

Cada participante da pesquisa é ao mesmo tempo sujeito e aprendente pois, 

está em permanente formação (JOSSO, 2010), cuja dinâmica acontece através de 

encontros de um grupo de pessoas com um coordenador em torno de um trabalho 

conjunto cujo objetivo é a conquista da palavra, considerada condição essencial para 

o diálogo.  

Nesse sentido, a tarefa do coordenador jamais pode ser confundida com o 

propósito de ao coordenar, impor sua influência no grupo de trabalho, Henz (2015) 

afirma que sob esse prisma embora haja um pesquisador líder mediando os diálogos 

todos os participantes da pesquisa são reconhecidos como coautores da mesma. 

O pesquisador-líder ou a pesquisadora-líder, apesar de não ser apenas um 

observador, deve interferir minimamente agindo como mediador para a temática 

geradora da pesquisa que está sendo problematizada. O papel deste é de provocar 

os diálogos com vistas a entrar na dinâmica dos movimentos.  

A partir desse movimento dialético é que emergem as temáticas dos objetivos 

da pesquisa. Nesse processo de emersão, conscientemente os sujeitos coautores e 

coautoras vão imergindo nelas, desconstruindo e reconstruindo novas possibilidades, 

desta vez transformadas (HENZ; FREITAS; SILVEIRA, 2018). 

O processo de auto(trans)formação se dá a partir da reflexão, do diálogo na 

perspectiva de construir, (re)construir e (des)construir conceitos, bem como se 

constituir e se (re)constituir num movimento dialógico, coletivo e cooperativo.  

Para Toniolo (2015) a auto(trans)formação acontece a partir de 

questionamentos e reflexões dialógicas que não abrangem só a prática, mas também 

capacidades, saberes, atitudes, valores e concepções de cada professor ou 

professora e do grupo como um todo. É um movimento que constitui e se potencializa 

em todos os outros movimentos, nem ocorre num momento único para os diferentes 

participantes. 

De acordo com Andrade (2019) a perspectiva da auto(trans)formação 

ultrapassa a concepção de formação, que a priori é dada a alguém por meio de cursos, 
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capacitação, palestras, graduação, ou pós-graduação, não é algo que se recebe de 

alguém ou que se adquire com formação inicial ou continuada.  

 

Assim, a auto(trans)formação envolve um conceito mais abrangente de 
formação, não é estático e nem fechado em si mesmo, mas que articula 
diferentes dimensões e aspectos auto e heteroformativos mas, 
fundamentalmente interformativos por meio da pluralidade das (inter)relações 
que se estabelecem (ANDRADE, 2019, p. 55). 

 

O registro (re)criativo é outro movimento importante onde são registradas as 

impressões e reflexões despertadas no Círculo Dialógico o qual é retomado no 

encontro seguinte de modo a ressignificar o processo de auto(trans)formação.  

Estabelecer relações entre o escrito, o lido e o vivido era o que Freire 

preconizava em seus escritos, afirmando sempre que somos seres históricos capazes 

de intervir no mundo com consciência crítica e transformadora (TONIOLLO, 2015). 

Fazer esse registro exige do coautor ou da coautora um exercício de distanciamento 

para que seja possível olhar de fora sua práxis e sobre ela refletir e recriá-la (HENZ; 

FREITAS; SILVEIRA, 2018). 

A Coordenação do Sindicato dos professores Municipais de Santa Maria – 

SINPROSM, é composta por 18 (dezoito) coordenadores, entre titulares e suplentes. 

A Gestão 2017-2020, mantém em sua composição professores que representam os 

diferentes componentes curriculares, etapas e modalidades da educação oferecida no 

município.  

A seguir mostramos o quadro (Coordenação Executiva e Conselho Fiscal) 

explicitando as áreas de atuação de cada Coordenador, na Gestão 2017-2020. 

Entretanto, participaram dos encontros dos Círculos Dialógicos oito coordenadores. 
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Quadro 1 – Coordenação Executiva e Conselho Fiscal 

Coordenação Executiva 

Titulares Suplentes 

1. Patrimônio e Organização: Pedagogia Anos Iniciais, 
Especialização 

1. Educação Especial, Mestrado 

2. Finanças: Pedagogia Educação Infantil, Mestrado 2. Pedagogia Anos Iniciais, 
Especialização 

3. Comunicação e Formação Sindical: Letras Português- 
EJA, Especialização 

3. Artes, Especialização 

4. Aposentados: Geografia, Especialização 4. Matemática, Especialização 

5 Escolas Infantis: Pedagogia Educação Infantil, 
Especialização 

5. Letras Inglês – EJA, Especialização 

6.Escolas Meio Rural: Artes e Ciências -Educação do 
Campo, Mestrado 

6. Educação Física, Especialização 

Conselho Fiscal 

Titulares Suplentes 

1. Geografia, Especialização 1. Educação Especial, Mestrado 

2. Pedagogia Anos Iniciais, Especialização 2. História - Educação Profissional, 
Mestrado 

3. Pedagogia Anos Iniciais, Especialização 3. Letras Inglês, Especialização 

Fonte: a autora (2019). 

 

Assim, estando os sujeitos coautores exercendo as suas atividades como 

trabalhadores em Educação, desempenhando suas atividades nas escolas e também 

engajadas no movimento sindical como Coordenadores do Sindicato dos Professores 

Municipais de Santa Maria-SINPROSM, na luta permanente pela valorização e 

reconhecimento da dignidade da sua profissão, expressa na Constituição Federal de 

1988 e reproduzidas nos demais documentos legais que tratam das políticas públicas 

no setor educacional é que reforçamos a opção pela Pesquisa Colaborativa na 

perspectiva de compreender os problemas, numa atitude de reflexividade crítica, 

dentro de um contexto sócio histórico vivido, ampliado. 

Destaca-se que são os professores os responsáveis pela formação de homens 

e mulheres livres e conscientes do seu papel de cidadãos na sociedade. É, também, 

neste espaço de tempo que os mesmos são submetidos as diversas modalidades de 

pressão das estruturas políticas, sociais, econômicas e culturais.  

Os encontros dos Círculos Dialógicos aconteceram na sede do SINPROSM, 

foram cinco encontros entre os meses de abril e julho de 2019, sendo três presenciais 

e dois virtuais por meio do aplicativo WhatsApp. Os encontros presenciais foram 
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gravados e transcritos mediante prévia autorização dos participantes. Dos 18 (dezoito) 

coordenadores chamados a participar da pesquisa, estiveram presentes nos 

encontros dos Círculos Dialógicos 08 (oito) deles, os quais serão apresentados no 

capítulo 06 (seis) destinado a interpretação e compreensão dos dados. A experiência 

dos encontros por meio virtual, (whatsApp), se deu como possibilidade de mais 

coordenadores participarem. Em virtude dos meses de maio, junho e julho terem sido 

de intensa mobilização em defesa da educação, contra os cortes de verbas das 

universidades e contra a Reforma da Previdência do qual a categoria dos professores 

municipais participou com assembleias e adesão à greve geral tornou-se difícil 

continuar com os encontros presenciais. O quadro a seguir mostra a presença nos 

encontros. 

Nesta pesquisa não recorremos a questionários ou entrevistas, pois diferente 

da intenção de coletar e interpretar dados a proposta nos Círculos Dialógicos 

Investigativo-Formativos, baseados nos Círculos de Cultura de Paulo Freire 

acontecem da seguinte forma: 

 

Na ação de trabalho nos Círculos de Cultura não havia questionários ou 
roteiros prontos e pré-determinados, daí que é fundamental, na perspectiva 
dialógica, fugir da ideia de pesquisa tradicional que se alimenta da oposição 
pesquisador/pesquisado. Não se pretende coletar dados ou tratar as pessoas 
como objetos; a proposta pedagógica aponta as perspectivas do fazer, mas 
não como fazer, uma vez que cada realidade será regida por suas 
especificidades (HENZ; FREITAS; SILVEIRA, 2018, p. 839). 

 

Como os constructos da pesquisa foram elaborados a partir da palavra 

pronunciada e mobilizada quase que totalmente pelo diálogo julgamos coerente que 

a análise e compreensão dos resultados da pesquisa fossem investigados pela 

perspectiva da Hermenêutica. Não podemos falar em diálogo sem falar em linguagem, 

em interpretação. A figura a seguir evidencia a hermenêutica e sua contribuição na 

formação de professores enquanto experiência de relações humanas e procura 

representar o caminho metodológico para interpretação e compreensão dos dados 

que tem na palavra o cerne do trabalho para compreender o desenvolvimento 

profissional na perspectiva da formação permanente de professores. 
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Figura 2 – Círculo Hermenêutico da Pesquisa 

 

Fonte: a autora (2019). 

 

Hermenêutica, é uma ciência que trata de problemas quando se está lidando 

com ações humanas dotadas de significados e com produtos dessa ação. Para que 

possamos compreender o outro é preciso ler as entrelinhas, então os gestos e até ao 

silêncio constituem um sentido. 

Para Gadamer (1999) a Hermenêutica leva a saber o quanto fica de não-dito 

quando se diz algo. Ao realizar a interpretação de um texto colocamos nele nossa 

compreensão, nossos pré-conceitos, mas dispostos a rever-nos em diálogo com ele, 

possui força transformadora. Nesse sentido, não há a última palavra, mas a 

possibilidade de estarmos abertos para o diálogo, permanente. Ensinar e aprender 

pressupõe expressar-se pela palavra, também é importante saber ouvir. Sem escutar 

o outro, não é possível falar com ele.  

 

Só aquele que ouve mal, que permanentemente se escuta a si mesmo, 
aquele cujo ouvido está, por assim dizer, cheio do alento, que 
constantemente se infunde a si mesmo ao seguir seus impulsos e interesses, 
não é capaz de ouvir o outro. Isto é, como acentuo em todos os níveis que se 
pode imaginar, o traço essencial de todos nós. Apesar disso, fazer-se sempre 
de novo capaz para o diálogo, isto é, de ouvir o outro, parece-me ser a 
verdadeira e própria elevação do ser humano em direção à humanidade 
(ROHDEN; FLICKINGER; ALMEIDA, 2000, p. 138). 
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O diálogo acontece “quando algo outro veio ao nosso encontro que ainda não 

havíamos encontrado em nossa experiência própria do mundo” (ROHDEN; 

FLICKINGER; ALMEIDA, 2000, p. 134). Auxilia na compreensão do que é significativo 

para cada um a partir de suas experiências no seu contexto histórico-social-cultural e 

leva a tomada de consciência de si e do outro de forma a compreender a 

realidade a partir do modo pelo qual cada um está no mundo (HENZ; FREITAS; 

SILVEIRA, 2018). 

Ao investigar as contribuições de Gadamer, para a formação de professores 

Rosek (2012) diz que experimentamos nossas vivências enquanto imersos em nossa 

historicidade. A verdadeira experiência é a da historicidade humana, tornando 

possível entender a si mesmo e aos outros como seres históricos, cuja identidade e 

categorias do conhecer resultam do respectivo pertencimento a uma história 

particular. 

Com isso, a Hermenêutica requer abertura e reconhecimento do outro como 

alguém capaz de ser portador da verdade. Nesta perspectiva, o caminho 

hermenêutico é a possibilidade de autoesclarecimento, de auto-confronto, pois se 

trata de um processo de interpretação da própria experiência como um ato de 

construção de sentidos sobre si (ROSEK, 2012). 

Pensar a formação do professor nesta ótica é buscar afirmar um sentido 

especial ao conceito de formação, pois é fundamental compreender como o sujeito 

professor constrói e configura sua existência como professor. A docência vista 

como uma experiência de relações pode provocar a busca de como viver consigo e 

com o outro.  

Partindo dessa premissa, os sujeitos coautores da pesquisa, em diálogo 

permanente nos encontros dos Círculos Dialógicos, manifestaram sua palavra que foi 

gravada e posteriormente transcrita. Os trechos das falas dos coautores usados nesta 

pesquisa foram enviados aos mesmos para análise, revisão e autorização de uso. 

Desta forma, a partir da etapa de análises dos dados da pesquisa passa-se a 

utilizar esses fragmentos destacados em itálico e com recuo de margem. Optou-se 

por usar fonte sem redução porque compreende-se a fala dos coautores na ótica de 

autoria, construção da pesquisa. 

Outro elemento usado na análise dos dados é um pequeno bloco que cada 

coautor presente recebeu no, primeiro encontro do Círculo Dialógico, para expressar 

seus sentimentos em relação ao círculo e as discussões realizadas. A este bloco 
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chamou-se de caderno de registro (re)criativo e foi usado também nos outros 

encontros e identificados pelo nome que cada autor escolheu para si. O nome que 

cada coautor escolheu diz respeito às suas percepções de vida, docência, 

expectativas com o seu trabalho ou com a pesquisa da qual estavam fazendo parte.  

A figura a seguir, representa o caminho metodológico adotado na pesquisa e 

tem como princípio a palavra com a qual se permite, através da manifestação dos 

coautores, junto com o sindicato, analisar o Plano de Carreira dos Professores à luz 

das Políticas Públicas para tratar do Desenvolvimento Profissional Docente sob 

a ótica da formação permanente. Para tanto, nos encontros com professores, alguns 

movimentos foram importantes para desencadear o diálogo, a escuta sensível e o 

olhar aguçado, a emersão e imersão nas temáticas através de diálogos 

problematizadores e o distanciamento da realidade que proporcionam a 

conscientização e descoberta do inacabamento mobilizando-se em direção a 

auto(trans)formação. Todo esse movimento é capaz mobilizar os sujeitos coautores 

em direção ao pressuposto de um trabalho que resulta na ação-reflexão-ação 

enquanto possibilidade de prática docente em que o professor deixa de ser 

simplesmente objeto de investigação, tornando-se sujeito dela. 

 

Figura 3 – Caminho Metodológico 

 

Fonte: a autora (2019). 
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Também recorremos à análise documental que é uma fonte de coleta de dados 

restrita a documentos, escritos ou não (MARCONI; LAKATOS, 2003). O uso da 

pesquisa documental nesta pesquisa se justifica na medida que se faz necessário 

ampliar o entendimento de determinadas questões a partir de uma contextualização 

dos aspectos da legislação nacional a respeito do tema estudado. 

O quadro abaixo relaciona os principais marcos legais utilizados na pesquisa. 

 

Quadro 2 – Marcos Legais 

 

 

A matriz Dialógica mostrada no quadro a seguir é uma adaptação da Matriz de 

Amarração (MAZZON, 1988) e se constitui numa representação matricial onde se 

apresentam as conexões e os vínculos entre modelo, objetivos, questões de pesquisa, 

procedimentos e técnicas de análise de dados. Ela é simples, dotada de 

operacionalidade e rigor metodológico em termos conceituais 
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Quadro 3 – Matriz Dialógica 

 

Fonte: adaptado de Mazzon (1988). 

 

3.2 SINPROSM - ORGANIZAÇÃO DE CLASSE QUE BUSCA DIREITOS, O 

CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Nós vos pedimos insistência 
Nunca digam – isso é natural 

Diante dos acontecimentos de cada dia 
Numa época em que reina a confusão 

Em que corre o sangue 
Em que ordena-se a desordem 

Em que o arbítrio tem a força de lei 
Em que a humanidade se desumaniza 

Não digam, nunca – isso é natural” 

Bertold Brecht 

 

Para compreender melhor o contexto da pesquisa é importante contextualizar 

o Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria – SINPROSM como sindicato 



50 

docente inserido numa conjuntura macro de luta dos trabalhadores por garantia e 

manutenção de direitos e os interesses que a motivam.  

Ressalta-se que o surgimento das organizações de classes está intimamente 

ligado ao surgimento do capitalismo no mundo, embora a luta entre explorados e 

exploradores exista desde que as sociedades se dividiram em classes como no 

sistema escravista e no feudalismo, por exemplo. Sabemos que a história de todas as 

sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história das lutas de classes 

(MARX; ENGELS, 1848). 

No Brasil, a luta de classes e a organização sindical vai acontecer mais 

intensamente no final do século XIX com a substituição do trabalho escravo pelo 

trabalho assalariado, bem como, pelo processo de transformação da economia antes 

baseada na atividade agrícola com destaque para a cafeicultura por uma incipiente 

industrialização que sofrerá uma aceleração a partir de 1930. Nessa fase, o Brasil 

passa a viver um período de intenso movimento de transformação da vida das 

pessoas que passam a buscar nas cidades seu meio de subsistência deixando o modo 

de vida agrário para trás. 

O movimento sindical docente sempre esteve presente no cenário político e 

social e tornou-se mais efetivo no final do Regime Militar no Brasil. Teve papel 

fundamental no processo de redemocratização do Estado. Durante os anos 1980 

houve um intenso despertar da classe docente e as mobilizações de professores 

através de seus sindicatos aliou-se a outros movimentos e organizações sociais. Os 

professores além de melhores salários também buscavam melhorias na qualidade de 

ensino discutindo e pleiteando mais verbas para a educação, gestão democrática e 

autonomia administrativa, financeira e pedagógica da escola. 

Na década de 1980 acontecem as greves nacionais dos professores 

universitários do ensino público superior que através da Associação Nacional dos 

Docentes do Ensino Superior - ANDES, de acordo com Antunes (1995) paralisaram 

por diversas oportunidades as atividades docentes, como foi o caso da greve de 

aproximadamente um mês, que atingiu cerca de 45 mil trabalhadores, entre docentes 

e funcionários das universidades federais.  

No Rio Grande do Sul os professores do ensino público estadual através do 

Sindicato dos Professores Estaduais - CPERS paralisam suas atividades em 1987 por 

96 (noventa e seis) dias garantindo, segundo informação colhida no site do CPERS, 

o Plano de Carreira da categoria e o emprego dos professores contratados até a 
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promulgação da Constituição Federal de 1988 que prevê a estabilidade aos 

professores. 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) fundada 

em 1990, originalmente Confederação dos Professores Primários do Brasil – CPB, 

aglutina sindicatos do Brasil inteiro pautados pela valorização, profissionalização, 

carreira, piso salarial do magistério, garantia dos direitos sociais e pela ampliação dos 

espaços de cidadania, entidade da qual o SINPROSM é filiada desde 2010.  

Os sindicatos docentes são articuladores de movimentos de defesa de 

interesses específicos de suas categorias como salário, jornada de trabalho, plano de 

carreira. Porém, outras questões se inserem na luta dos sindicatos docentes como é 

o caso do Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria (SINPROSM) que 

amparado em seu estatuto enfrenta como desafio também melhoria na qualidade de 

ensino, manutenção e defesa das instituições democráticas, justiça social e as 

liberdades individuais e coletivas e os direitos fundamentais de mulheres e homens.  

Para considerar o professor enquanto trabalhador, é preciso levar em conta os 

fatores que fornecem elementos para essa compreensão. Como saber qual o papel 

que professor assume dentro da estrutura econômica do capital, se o seu trabalho é 

produtivo ou improdutivo. 

 Apesar do trabalho docente não gerar mais-valia (escola pública) ele está 

inserido no processo produtivo, embora indiretamente, no momento em que se a 

escola se assume como formadora da mão de obra que vai permitir a produção de 

riqueza e mais-valia. 

Além disso, o trabalho docente enfrenta um processo de proletarização se 

considerarmos a estrutura da escola com horários e prazos e serem cumpridos, 

exigência de alcance dos índices de aprovação de alunos e também pelas condições 

de trabalho que vão desde a falta de condições materiais para desempenhar seu 

ofício, o adoecimento físico e mental demonstrado pelo número de atestados e 

licença-saúde que resultam no afastamento das funções e uma separação entre 

pensar o trabalho e realizar o trabalho que Marx chama de alienação do trabalho. 

Importante destacar que antes da fundação do SINPROSM existiu uma 

Associação de Professores fundada em 15 de março de 1980 cujo estatuto além de 

defender os interesses dos professores perante os poderes públicos também buscava 

promover condições de atualização e aperfeiçoamento profissional. De acordo com 

os registros das atas e livros de presenças a Associação esteve em funcionamento 
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até maio de 1981 e por seu trabalho em defesa dos professores e seus direitos, como 

o não cumprimento do plano de carreira em vigor teve dez de seus dirigentes 

demitidos pela administração Osvaldo Nascimento da Silva (1996-2000) que mais 

tarde foram reintegrados a suas funções por ação judicial. 

O SINPROSM foi fundado em Santa Maria, em 15 de setembro de 1989, a partir 

do desmembramento do Sindicato dos Municipários do qual faziam parte os 

professores junto a todos os outros servidores municipais. Os professores municipais 

sentiam a necessidade de um sindicato próprio que os representasse enquanto uma 

categoria com suas especificidades. Uma das grandes bandeiras naquela ocasião era 

um Plano de Carreira justo para os professores. 

Nesse contexto, que o SINPROSM recém fundado atuava, tendo como meta 

concurso público, a elaboração de um novo Plano de Carreira e eleição de diretores. 

Outro fato relevante era que sendo Santa Maria um polo educacional com grande 

capacidade formadora de profissionais não era admissível um plano de carreira com 

um quadro de professores leigos, conforme preconizava o plano em vigor. 

Vigorava na época a Lei Municipal nº 2.029/78 que instituía o Plano de Carreira 

dos professores Municipais de Santa Maria em conformidade com a Lei nº 5.692/71 

(revogada pela Lei nº 9.394/96), no regime celetista. Segundo este plano havia uma 

diferenciação entre professores e especialistas em educação que desempenhavam a 

função de orientação, administração, supervisão e inspeção e estes eram cargos de 

confiança da administração municipal.  

Já havia um sistema de classes e níveis para estruturar a carreira. Porém, em 

termos de escolarização previa no máximo até a graduação em Licenciatura e com 

relação às classes, a passagem de uma para outra dependia de vaga na classe 

subsequente e sua distribuição era feita em proporção decrescente da inicial à final. 

Então, em julho de 1990 a Lei Municipal nº 3.233/90 estabelece um novo Plano 

de Carreira para os professores municipais. Neste, ainda existia a distinção entre 

professores e especialistas. Porém, como avanço podemos citar a contratação por 

concurso público de professores com habilitação específica para cada área de 

atuação ficando em extinção os cargos sem habilitação. 

Através de pesquisa realizada nas atas das assembleias do SINPROSM da 

época, constatou que o mesmo mobilizou a categoria no sentido de discutir as 

alterações que estavam sendo realizadas no Plano de Carreira bem como, enviou 

sugestão de emendas à Câmara de Vereadores de Santa Maria. 
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O Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Santa Maria (RJU/91) 

também passava por reformas e da mesma forma o SINPROSM atuava no sentido de 

promover a defesa dos professores. Nesse caso, daqueles que ainda permaneciam 

no quadro celetista e poderiam perder a estabilidade em razão da promulgação da 

Constituição Federal de 1988 que estabelecia a necessidade de concurso público. 

Entretanto, não havia ainda uma clara definição no Plano de Carreira quanto a 

uma política de eleições diretas para direção de escola, proposta que só se efetivará 

em 2003 com a Lei Municipal nº 4.740/03, Lei da Gestão Escolar Democrática a qual 

o SINPROSM participou efetivamente na elaboração e que além das eleições de 

diretores também vai estabelecer a gestão dos recursos financeiros da escola e sua 

relativa autonomia financeira, pedagógica e administrativa. 

É neste mesmo ano que se estabelece um novo Plano de Carreira que se 

mantém em vigor até os dias atuais conhecido como Lei Municipal nº 4.696/03. Nele 

significativos avanços podem ser evidenciados como não mais haver uma distinção 

entre professores e especialistas considerando como membro do magistério os 

professores que ocupam cargos e funções na rede pública diferenciando apenas os 

que estão em função de docência ou função técnico-administrativa de apoio à 

docência. Outro ganho relevante na carreira profissional foi a inclusão dos níveis 

relativos aos cursos de Especialização e Mestrado e a inclusão de mais uma classe, 

a classe G. 

Em 2008 com a promulgação da Lei nº 11.738/08 o SINPROSM procura 

intensamente junto à administração o cumprimento da lei tanto no que diz respeito a 

implementação do Piso do Magistério em termos na carreira quanto ao respeito ao 

terço da carga horária destinada ao planejamento das atividades, reuniões 

pedagógicas e formação continuada. 

A partir de 2012 os professores municipais de Santa Maria passam a receber o 

Piso do Magistério conforme preconiza a Lei nº 11.738/08 respeitando o Plano de 

Carreira e sua matriz salarial conforme o SINPROSM, junto com seus representados 

pleiteavam. Entretanto, nos últimos anos a lei não é respeitada pela administração 

sendo necessário novamente o embate político e judicial para buscar os direitos dos 

professores. 

Embora a CF/88 tenha proporcionado significativas mudanças como garantia 

ao direito de negociação coletiva, greve e organização sindical, bem como proibindo 

a intervenção do poder público nas suas organizações antes negada desde a Era 
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Vargas, a partir dos anos 1990 acontece um esmorecimento da capacidade de ação 

coletiva, aliada a um contexto de globalização, flexibilização nas relações de trabalho 

decorrentes de políticas neoliberais que levam o sindicalismo a perder densidade e 

força. 

Uma reestruturação produtiva do capital começava a se desenhar no Brasil, na 

década de 1980, que já acontecia nos países de centro da economia capitalista. Ela 

reordena a organização e a gestão da produção que, até então estavam montadas 

nos moldes do esquema de produção Taylorista/Fordista. É o começo da implantação 

da acumulação flexível baseada no Toyotismo, organização do processo produtivo 

criada no Japão e exportada como modelo para os demais países capitalistas. 

Atualmente, as pesquisas indicam o sindicato como uma instituição superada, 

arcaica. No entanto, acreditamos que o momento histórico vivido em nosso país 

evidencia a necessidade da preservação do movimento sindical como referência de 

resistência em meio à crise que afeta a sociedade brasileira.  

Esse momento de crise evidencia a importância de rediscutir o papel do 

sindicato na sua base e na sociedade buscando novas perspectivas para garantir sua 

continuidade enquanto instrumento de defesa dos trabalhadores. 

No cenário político brasileiro desta segunda década do século XXI, os 

trabalhadores estão paulatinamente sendo privados de novas conquistas, fruto da 

organização da classe trabalhadora ao longo da história, através da retirada de 

direitos até então considerados legítimos e legais. 

O sindicalismo passa por uma crise, encontra dificuldade de mobilizar 

lideranças de base e desenvolver consciência de classe. Entretanto, é preciso ter claro 

que a luta de classes sempre vai existir e segundo Lucaks (2004 apud COSTA; 

ALVES; SALES, 2013) o homem é um animal que se faz através do trabalho. A tarefa 

do sindicalismo do século XXI é recuperar as imagens utópicas de luta emancipadora 

pelo trabalho lembrando que, historicamente foi através da organização sindical que 

a burguesia reconheceu o proletariado.  

Localizado atualmente na rua André Marques, 418 Bairro Centro, o SINPROSM 

já atuou em uma sala emprestada pelo sindicato dos bancários nos primeiros anos de 

sua fundação (1989) até que pudesse arcar com o aluguel de uma sala na rua Doutor 

Bozzano, mais tarde mudou-se para outra sala alugada na rua Alberto Pasqualini 

quando em 1999 comprou sua primeira sede própria, também na rua Doutor Bozzano, 

que hoje encontra-se alugada. 
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Com o propósito de oferecer espaços de convivência para os associados que 

em setembro de 2018 entre ativos e aposentados somam 1668 sindicalizados, o 

SINPROSM, em 2008, comprou uma nova sede mais espaçosa que disponibiliza 

oficinas de artesanato, dança, Pilates e alongamento, exercícios hipopressivos e onde 

também funciona sua sede administrativa. 

Também oferece convênios com clube social, dentistas, médicos, laboratórios, 

farmácias, academias, lojas, restaurante, entre outros e assessoria jurídica e de 

comunicação. 

 

Figura 4 – Mapa de localização do SINPROSM 

 

Fonte: Google Maps. Disponível em: https://www.google.com.br/maps acesso em 10/07/2019. 
 

De acordo com seu estatuto, artigo 23, o SINPROSM é administrado por uma 

coordenação trienalmente eleita composta por Coordenação Executiva com 6 (seis) 

membros, juntamente com os suplentes, para cumprir as decisões da categoria. Além 

disso, o sindicato possui um Conselho Fiscal, encarregado da gestão financeira e 

patrimonial da entidade. Visando a democratização de suas atividades o sindicato, 

através do artigo 31 também do seu estatuto institui um representante sindical a quem 

compete representar a entidade no seu local de trabalho. 

Conforme está definido no artigo 2º, do seu Estatuto, o SINPROSM tem como 

finalidade principal: 

 

https://www.google.com.br/maps%20acesso%20em%2010/07/2019
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Lutar por melhorias nas condições de vida e de trabalho dos seus 
representados; melhoria na qualidade de ensino; pela independência e 
autonomia da representação sindical; pela manutenção e defesa das 
instituições democráticas brasileiras; defender a solidariedade entre os 
povos; os direitos humanos; as liberdades individuais e coletivas; a justiça 
social; os direitos fundamentais dos homens; da defesa do consumidor e da 
ecologia (ESTATUTO SINPROSM, 2003, p. 01, grifo nosso). 

 

Fundamentado em seu Estatuto, o SINPROSM procura a melhoria das 

condições de trabalho de seus representados e a melhoria da qualidade de ensino 

corroborando o indicativo de busca desenvolvimento profissional a partir da 

participação sindical proposta no âmbito da formação e da construção coletiva da 

profissionalidade do professor considerando desenvolvimento profissional a 

construção processual nas dimensões científica, pedagógica e didática, aliadas ao 

pressuposto da participação e reflexão sobre os aspectos inerentes a carreira 

docente. 

Segundo Nóvoa (2009) a identidade do professor se constitui a partir de uma 

identidade profissional, partindo deste pressuposto podemos afirmar que essa 

construção também ocorre com base na participação do professor nas questões 

inerentes a sua carreira o que implica discutir salário, jornada de trabalho, relações de 

poder. Nesse sentido, é que se reafirma o desenvolvimento profissional docente como 

atribuição do sindicato. O espaço para formação permanente não se vincula ao 

professor de forma isolada, mas ao professor de forma coletiva, profissional e 

organizacional. 

Partindo dessa premissa o SINPROSM promove o “Seminário Educação em 

Foco” com o propósito de favorecer o desenvolvimento profissional de seus 

representados através da formação continuada, debatendo temas de assumida 

relevância no processo de formação e atualização científica dos professores como 

também debatendo aspectos relativos à sua carreira e bem-estar profissional, o 

mesmo ocorre a cada dois anos. Inicialmente, acontecia em parceria com o Sindicato 

dos Professores Estaduais do Rio Grande do Sul - CPERS, mais tarde a coordenação 

entendeu que havia possibilidade e necessidade de promover um seminário próprio.  

Todavia, para tratar dos aspectos inerentes ao diálogo dos professores com o 

plano de Plano de Carreira a proposta desta pesquisa foi reunir a coordenação do 

sindicato em Círculos Dialógicos para promover a discussão sobre a necessidade de 

estudar o Plano de Carreira dos Professores Municipais de Santa Maria, Lei Municipal 

nº 4.696/03, especialmente o artigo 22 que garante espaço para hora-atividade 

entendidas como as reservadas para estudo, planejamento e avaliação do trabalho 
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didático e reuniões pedagógicas. Amparados pela Lei nº 11.738/08, procurou construir 

uma proposta indicando a importância desse espaço, bem como, apontar estratégias 

de formação permanente nas diferentes realidades existentes na rede municipal de 

Santa Maria a fim de consolidar este como espaço de formação.  

Nesse sentido, o produto desta pesquisa foi propor uma Agenda de Propostas 

de Formação Permanente para os professores municipais de Santa Maria RS 

considerando o amparo da Lei nº 11.738/08, ancorado no Parecer do CNE/CEB 18/2 

para ressignificar o sentido de hora-atividade do professor que será apresentada para 

a Secretaria de Município da Educação. 

Para as discussões nos círculos dialógicos, além do Plano de Carreira dos 

professores municipais de Santa Maria, usou-se um arcabouço teórico e o Parecer 

18/12 do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Básica que faz 

uma profunda análise das especificidades do trabalho do professor e sua função social 

e a importância da valorização profissional por meio de condições de trabalho 

adequadas como possibilidade de concretizar o desafio de alcançar a universalização 

do acesso e garantir a permanência e a conclusão com sucesso dos alunos como 

meio de assegurar a qualidade em todos os níveis e modalidades da educação básica 

e outros marcos legais. 

Compreende-se que no momento histórico vivido no país com a recente eleição 

presidencial em 2018 e ascensão de um projeto político que evidencia a continuidade 

e intensificação do desmonte da escola pública desde a redução de investimentos na 

educação incluindo a retomada da discussão de projetos de lei que alteram a LDB/96 

criando a chamada Escola sem Partido com o firme propósito de fazer da educação e 

dos educadores inimigos da nação, é imprescindível que os professores assumam, 

juntamente com o SINPROSM o enfrentamento na defesa deste espaço reservado no 

Plano de Carreira. 

Enfrentamento que se caracteriza por conhecer profundamente os elementos 

que norteiam as propostas que se baseiam na acusação de que há uma doutrinação 

moral e ideológica de esquerda nas escolas brasileiras. Entende-se que as garantias 

de espaços de formação permanente são determinantes, sejam eles na escola, no 

sindicato ou nos ambientes acadêmicos, para resistir e evitar que a escola pública 

avance no sentido do retrocesso da história. Também, que o professor de forma 

reflexiva e coletiva compreenda que a transformação necessária na escola passa por 

ressignificar práticas que respondam as necessidades de uma escola com qualidade 

sociocultural, inclusiva, que respeite as diferenças e a pluralidade de ideias. 
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4 PRONUNCIAR CRÍTICO DO PERCURSO CONSTRUÍDO NA PESQUISA: 

CONSTRUÇÃO DO ESTADO DA ARTE 

 

O Estado da Arte é um mapeamento com vistas a alcançar o conhecimento a 

respeito de estudos que estão sendo ou foram realizados sobre determinado tema de 

interesse do pesquisador. Contribui oferecendo embasamento para defender a 

pesquisa, para Morosini e Fernandes (2014) é um estudo que dá a base de 

sustentação para a pesquisa, devendo ser o movimento inicial desta permitindo entrar 

em contato com os movimentos atuais sobre o objeto investigado. 

De acordo com Romanowski e Ens (2006), o Estado da Arte é uma importante 

contribuição na constituição do campo teórico uma vez que além de diagnosticar 

temas relevantes, emergentes e recorrentes, indicam tipos de pesquisas organizam 

informações, bem como, localizam as lacunas existentes.  

Nesse sentido, buscou-se através do mapeamento de pesquisas sobre Plano 

de Carreira, Formação de Professores e Políticas Públicas além de um breve resgate 

histórico a luz da legislação sobre a regulamentação da Lei nº 11.738/08 que institui 

o Piso Nacional do Magistério o estabelecimento do Estado da Arte sobre o tema desta 

pesquisa. 

Historicamente a valorização profissional dos professores é discutida. Desde 

os primórdios do Brasil, a primeira referência a um piso salarial deu-se no ano de1822, 

através de Portaria Imperial. O piso chegou a ser promulgado em 1827, mas não foi 

implementado. Em quase dois séculos a luta pelo piso salarial nacional do magistério 

nunca cessou (BRASIL, 2012). 

Tanto a Constituição Federal do Brasil de 1988, quanto a Lei nº 9.394/96 

LDB/96 resultaram na Resolução nº 03/9711 do Conselho Nacional de Educação 

(CNE/CEB) que definiu as diretrizes para a elaboração dos planos de carreira e 

remuneração dos Estados, Municípios e Distrito Federal. Em razão da aprovação Lei 

nº 11.738/08 a mesma foi revogada em 2009 passando a vigorar a Resolução 

CNE/CEB nº 02/0912 (BRASIL, 1988, 1996, 1997, 2009). 

                                                           
11 Resolução Nº 3, de 03 de outubro de 1997, fixa as diretrizes para os novos planos de carreira e de 

remuneração para o magistério dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
12 Resolução Nº 2, de 28 de maio de 2009, fixa as diretrizes Nacionais para os planos de carreira e 

remuneração dos profissionais do magistério da educação básica pública em conformidade com o 
artigo 6º da lei Nº 11.638/08 
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A Lei nº 11.738/08 além de estabelecer um valor para o piso salarial nacional, 

estabeleceu também uma determinação legal quanto ao tempo destinado para o 

desempenho das atividades em sala de aula e o tempo para a hora-atividade (BRASIL, 

2008). 

Pode-se afirmar um pressuposto inovador nesse aspecto ao determinar não 

apenas quanto um professor deve receber pelo seu trabalho, mas também definir 

como suas atividades deverão ser desempenhadas garantindo-lhe horas de atividade 

para formação e planejamento inseridos na sua carga horária de trabalho. Nesse 

sentido, é correto dizer que “o trabalho é tanto a quantidade de horas que se trabalha 

como é também a descrição dessas mesmas horas, ou seja, de como elas se dividem, 

dentro ou fora da sala de aula.” (BRASIL, 2012). 

Alegando dificuldade no cumprimento da Lei nº 11.738/08, governadores dos 

Estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina promoveram 

uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN 4167) contestando especialmente o 

artigo 2º da lei, especificamente seus §1º que determina o piso como o vencimento 

inicial da carreira e o §4º que limita em dois terços da carga horária para interação 

com os alunos compreendendo que o restante, um terço é destinado à hora atividade. 

Abaixo artigo da Lei nº 11.738/08 contestado na Ação de Inconstitucionalidade: 

 

Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 
público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta 
reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, 

prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento 
inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada 
de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. 

§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo 
de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de 
interação com os educandos (BRASIL, 2008). 

 

Em 27 de abril de 2011 o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou improcedente 

a ADIN 4167 considerando a constitucionalidade dos artigos questionados. Porém, 

em razão do empate na votação relativa ao § 4º, sobre a hora-atividade, há uma 

ressalva do STF quanto à eficácia erga omnes e ao efeito vinculante do mesmo. 

Entretanto, quanto à hora-atividade, a decisão do STF também foi pela 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art62
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constitucionalidade da Lei nº 11.738/08, e possíveis descumprimentos por parte dos 

gestores públicos podem ser questionados na esfera judicial (CNTE, 2014).  

Do ponto de vista da legislação, desde muito tempo existe uma preocupação 

com a valorização docente. Porém, somente com a Lei nº 11.738/08 que institui um 

piso para o magistério, bem como, determina uma carga horária para o planejamento 

das atividades do professor é que se percebe a possibilidade de garantia dessa 

valorização. 

Para os propósitos deste estudo foram consultadas teses e dissertações 

publicadas no site do Banco de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Primeiramente a busca foi 

realizada utilizando-se como descritores ou palavras-chave: Plano de Carreira (A), 

Valorização Profissional (B), Piso do Magistério (C), Salário/Remuneração (D) que 

tratam de Plano de Carreira, Políticas Públicas e Formação de Professores. 

Foram encontrados 521 trabalhos de Dissertações e Teses, a partir da seguinte 

filtragem no banco da CAPES: anos 2014, 2015 e 2016 por entender que se trata de 

um período em que Estados e Municípios estão em fase de elaboração, revisão e/ou 

reestruturação de Planos de Carreira, em decorrência da necessidade de adequação 

dos mesmos ao Piso Salarial Profissional Nacional. 

Após a leitura dos resumos foram selecionadas 18 pesquisas que se 

relacionavam com os descritores ou palavras-chaves da busca inicial.  

A partir dos resultados especificados, procedeu-se a leitura dos resumos dos 

trabalhos, como método de seleção daqueles que farão parte do referencial teórico da 

pesquisa mencionada na introdução. Desta maneira, foram selecionadas 18 

dissertações para fazerem parte do aporte teórico deste trabalho.  

O resultado obtido a partir da busca no site da CAPES, proporcionou encontrar 

artigos recentes que tratam sobre o Desenvolvimento Profissional no âmbito da 

formação continuada em confluência com o Piso Salarial do Magistério e Planos de 

Carreira. Considerando a análise das pesquisas selecionadas percebe-se intensa 

mobilização por parte de Municípios e Estados de modo a adequar-se à Lei Nº 

11.738/08, inclusive no que se refere a carga horária para horas de planejamento 

docente. Quanto ao tempo destinado ao planejamento de atividades tanto individual 

quanto coletiva, essas podem ser entendidas como tempo para reuniões pedagógicas 

e para formação continuada. O quadro a seguir representa a síntese das pesquisas 
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selecionadas para compor o Estado da Arte organizadas a partir da rede de ensino 

em que se desenvolveram. 

 

Quadro 4 – Síntese das pesquisas sobre planos de carreira 

(continua) 

LÓCUS DA PESQUISA AUTOR ANÁLISE 

Rede Estadual de Minas 
Gerais 

COELHO, 2016 
 
 
RODRIGUES, 
2016 

Mudança nos Planos de Carreira reduziu os níveis de 
promoção e progressão; e retirada de gratificações e 
vantagens por tempo de serviço. 
Período de 2008 a 2016 arranjo na ótica gestorial não 
acarretaram efetiva valorização da carreira. 

Rede Estadual de Santa 
Catarina 

SOUZA, 2014 Adaptação do Plano de Carreira em decorrência da 
Lei do Piso não valoriza tempo de serviço e formação. 

Rede Estadual do Piauí SOARES, 2016 Incorporação de vantagens no vencimento tornou o 
Plano de Carreira linear não permitindo avanço na 
carreira. 

Região Metropolitana de 
Campinas 

OLIVEIRA, 
20156 

Contratos de professores para garantir 1/3 da carga 
horária para hora-atividade (Artes, Educação Física, 
Inglês, Informática) sem estudo a respeito da 
mudança de curriculares. 

Rede Estadual de São 
Paulo 

THOMAZINI, 
2016 
 
 
 
QUIBÃO, 2015 
 
 
BERGO, 2016 

Mudanças no Plano de Carreira impossibilitaram a 
movimentação e consequente diminuição na 
remuneração-base, adoção da meritocracia com 
bônus por resultados e fim de licenças remuneradas 
para formação. 
Observou diferenças salariais entre estáveis e 
temporários que ganham menos e têm carga horária 
mais elevada. 
Enfocou o descontentamento dos professores em 
relação ao enfoque nas disciplinas de Português e 
Matemática, no ensino configurado para os testes e 
participação em cursos de formação com único 
objetivo de progressão funcional 

Redes Municipais do 
Paraná 

SOBZINSKI, 
2015 

Mesmo em municípios com alto IDH não verificou 
investimentos na valorização docente, mas os 
municípios com sindicatos apresentam maior 
envolvimento nesta questão. 

Rede Estadual do Mato 
Grosso 

DELMONDES, 
2016 
 
 
CANGUSSÚ, 
2014 

Com enfrentamento de sindicato e governo foi 
implementada uma política de calendários de 
pagamento para adequar-se a Lei do Piso e modificar 
o Plano de Carreira.  
Pesquisa documental indicou que há dados 
insuficientes para tratar sobre jornada e suas 
implicações nas condições de trabalho e faltam dados 
sobre o número de professores contratados. 
. 

Rede Municipal de 
Teresina/PI 

CASTRO, 2016 Aumento significativo na remuneração não resultou 
em ganhos reais porque vantagens e gratificações 
foram incorporadas no vencimento base 

Rede Municipal Rio 
Branco/AC 

OLIVEIRA, 2016 Observou constantes perdas entre 2007 e 2015, 
desprestígio da profissão, desvalorização da carreira 
sendo necessário política que valorize o professor na 
sua função social, formação e jornada de trabalho. 

Rede Estadual do Ceará FIGUEIREDO, 
2014 

Mudanças do Plano de Carreira resultaram em 
intensificação do trabalho, ampliação do raio de ação, 
desgastes e insatisfação com a carreira. 
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Quadro 4 – Síntese das pesquisas sobre planos de carreira 

(conclusão) 

LÓCUS DA PESQUISA AUTOR ANÁLISE 

Rede Municipal de 
Joinville/SC 

RICARDO, 2016 Observou que grande parte das escolas não 
proporciona condições de trabalho adequadas tanto 
do ponto de vista do trabalho em sala de aula quanto 
espaço para formação. 

Rede Estadual do Rio de 
Janeiro 

OLIVEIRA, 2015 A partir de uma pesquisa a respeito do absenteísmo 
de professores procurou estabelecer estratégias de 
gestão através de um plano de ação para trabalhar 
conceitos de pertencimento, mediação de conflitos, 
formação, medicina preventiva e valorização 
profissional. 

Escolas Técnicas do 
Centro Paula Souza – 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte/ SP 

CYRINO, 2014 Investigou as causas do absenteísmo e apresentou 
proposta para envolvendo a gestão escolar com 
ações integradas em formato de rede com estratégias 
de prevenção para evitar as constantes faltas. 

Rede Estadual de Goiás MOURA, 2016 Sustentou que a política de bonificação é ferramenta 
tomada de empréstimo da iniciativa privada e trata-se 
de estratégia de meritocracia, competitividade, 
responsabilização por resultados e controle por 
incentivo/punição. 

Fonte: a autora (2019). 

 

No Estado de Minas Gerais, Coelho (2016) afirma que a implantação da Lei do 

Piso em 2011 promoveu uma mudança negativa no Plano de Carreira dos Professores 

através do Sistema Unificado de Remuneração e Posicionamento acarretando uma 

redução nos níveis de promoção e progressão, o fim de gratificações, vantagens por 

tempo de serviço e reposicionamento de professores mais antigos para o início da 

carreira. Para Rodrigues (2016) A política remuneratória adotada pelos sucessivos 

governos do estado de Minas Gerais, no período de 2008 a 2016, apresentou 

diferentes arranjos, sob uma lógica gestorial, que afasta os resultados de uma efetiva 

valorização do magistério, em que a Lei nº 11.738/08 se apresentou como um dos 

pilares. 

Em Santa Catarina não foi diferente, a progressão salarial definida no Plano de 

Carreira em decorrência da adaptação a Lei do Piso, Souza (2014) não valoriza o 

tempo de serviço e a formação dos professores além de existir na Rede Estadual uma 

forte tendência de cunho meritocrático nas políticas educacionais. 

Na Rede Estadual do Piauí a implantação do Piso do Magistério elevou o 

vencimento através da incorporação de itens na carreira igualando a remuneração, 

para Soares (2016) isso representa uma linearidade no plano de carreira que não 
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permite a valorização e o avanço na carreira, quanto maior o nível do professor, maior 

a perda na remuneração. 

A pesquisa realizada na Região Metropolitana de Campinas observou que os 

espaços reservados para as horas-atividades foram garantidos na Lei do Piso e para 

isso foram contratados novos professores das áreas de Educação Física, Artes, 

Inglês, Informática e Projetos. Porém, para Oliveira (2016) não houve estudos 

aprofundados sobre a modificação nos currículos escolares em decorrência desta 

política e que a mesma não foi suficientemente discutida com os professores. Os 

municípios também alegam dificuldades em implementar a lei por falta de professores 

e a necessidade realização de concurso público, reorganização curricular e 

dificuldades financeiras. 

Analisando os achados de pesquisa sobre planos de carreira selecionados na 

busca é possível perceber que na construção de seus planos Estados e Municípios, 

embora toda legislação existente, a valorização profissional nos termos de jornada de 

trabalho, estrutura e progressão na carreira, espaço de formação inseridos na carga 

de trabalho, bem como, incentivo para licenças remuneradas para formação (pós-

graduação) e remuneração não contemplam o desejado no sentido de tornar a carreira 

docente atrativa. 

Na rede estadual de São Paulo, Thomazini (2016) salienta que foram realizadas 

modificações nos planos de carreira que influenciaram negativamente nas 

possibilidades legais de movimentação e consequente diminuição do vencimento-

base, adoção de políticas meritocráticas de vinculação de bônus por resultados, não 

previsão nos planos da possibilidade licenças remuneradas para estudos e 

organização da jornada de trabalho. 

Ainda no Estado do Paraná, os dados de pesquisa, procurou analisar 

municípios de alto e baixo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH a fim de verificar 

se o índice mais elevado é condição de valorização. No entanto, verificou-se que 

mesmo nos municípios de maior IDH a valorização profissional docente não é uma 

premissa das políticas públicas, Sobzinski (2015) diz que municípios que ocupam os 

primeiros lugares no IDH no Paraná também não valorizam os professores pois 

apresentam baixos coeficientes de crescimento nos planos de carreira e dificuldade 

de chegar ao topo da carreira. Porém, acrescenta que municípios que possuem 

sindicatos ou associações de professores apresentam maior envolvimento dos 

mesmos em busca da valorização da profissão. 
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No Estado do Mato Grosso do Sul, segundo Delmondes (2016) houve 

enfrentamentos entre governo e sindicato por conta da integralização do Piso por meio 

de calendários de pagamentos e das adequações nos planos de carreira dos 

professores que se concretizaram através de leis complementares para absorver o 

impacto financeiro nas despesas da Administração. 

Uma pesquisa realizada na rede pública municipal de Teresina no Piauí 

procurou analisar a evolução as Políticas de Remuneração dos Professores daquele 

município entre os anos de 1996 e 2012 até a implementação da Lei do Piso. De 

acordo com Castro (2014) houve mudanças na remuneração dos professores a partir 

da criação de gratificações embora isso não representasse aumento significativo no 

vencimento. Para Castro (2016) mesmo com um aumento significativo em termos de 

remuneração a Lei do Piso não refletiu necessariamente em ganhos reais uma vez 

que as gratificações e adicional de tempo de serviço foram incorporadas ao 

vencimento. 

Em Rio Branco no Acre, a carreira docente em termos de remuneração, vem 

sofrendo entre os anos de 2007 e 2015 constantes perdas, Oliveira (2016) revela o 

desprestígio da profissão e a desvalorização da carreira e se posiciona no sentido da 

necessidade de uma política remuneratória que valorize o professor de acordo com a 

formação, jornada de trabalho e função social superando os limites da lei e se 

concretizando na prática. 

Importante ressaltar na discussão a respeito da valorização profissional em 

contextos de construção de planos de carreira e remuneração dos docentes o 

crescente processo de contratação de professores temporários. O estudo realizado 

por Figueiredo (2014) em escolas públicas do Ceará revela que tais mudanças 

resultam numa intensificação do trabalho docente, ampliação do seu raio de ação, 

muitos professores desempenham outras funções concomitantes ao trabalho docente, 

desgastes e insatisfação por parte dos trabalhadores. Nessa mesma linha, Quibão 

(2015) numa pesquisa realizada na Rede Estadual de São Paulo analisa as condições 

de trabalho dos professores não concursados nessa rede. Além do ordenamento 

jurídico procurou entender o perfil desse trabalhador e sua remuneração. Essa mesma 

pesquisa também percebeu diferenças salariais nas jornadas de trabalho entre 

professores estáveis e temporários no sentido dos temporários perceberem menores 

salários numa carga horária superior aos estáveis. 
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Outros fatores relevantes se fazem necessário analisar quando se trata de 

plano de carreira e valorização profissional como as condições de trabalho na escola 

e o crescente absenteísmo dos professores, as políticas de bonificação de cunho 

meritocrático e as avaliações externas. 

A respeito das condições de trabalho dos professores Ricardo (2016) procurou 

analisar a intensificação do trabalho do professor dentro e fora da sua carga horária 

regular e as condições de trabalho na escola tanto materiais quanto subjetivas entre 

os professores da rede estadual das escolas de Joinville. Concluiu que grande parte 

das escolas não proporciona condições de trabalho adequadas e nem materiais 

necessários aos professores e que a maioria não participa de cursos de formação 

continuada.  

Em outra pesquisa, Cangussú (2014) faz uma análise documental das bases 

legais direcionadas à valorização profissional e relatórios de pesquisas, teses e 

documentos do sistema educacional e de sindicatos sobre a valorização do trabalho 

docente no estado do Mato Grosso, no Brasil e na América Latina. A autora sustenta 

que há dados insuficientes e faltam pesquisas sobre a jornada de trabalho dos 

professores e suas implicações nas condições de trabalho, também ainda não 

suficientemente quantificado o número de contratos paralelos e consequente 

totalidade de horas trabalhadas e alunos atendidos. 

As precárias condições de trabalho a que são submetidos os professores seja 

por falta de materiais necessários em sala de aula, ou por falta de oportunidades de 

formação continuada e a intensificação do trabalho dentro e fora da sala de aula, 

somado aos baixos salários podem ocasionar a ausência do professor na escola, o 

absenteísmo decorrente de doenças psicossomáticas. Oliveira (2015) procurou 

entender as condições em que acontecem e se desenvolvem os problemas que 

resultam no absenteísmo docente nas escolas estaduais do Rio de Janeiro e procurou 

estabelecer estratégias de gestão para minimizar a situação através de um Plano de 

Ação Integrada para trabalhar conceitos de pertencimento, mediação de conflitos, 

formação, medicina preventiva, valorização profissional visando tornar a escola um 

ambiente agradável.  

Nas Escolas Técnicas do Centro Paula Souza, Regional do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte outro estudo semelhante investigou as causas das faltas na escola e 

apresentou uma proposta segundo Cyrino (2014) envolvendo ações da gestão escolar 
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integrada com ações institucionais, num formato de rede, no sentido de melhorar a 

gestão, com estratégias de prevenção para evitar o absenteísmo. 

As políticas de bonificação, crescentes nas redes estaduais e municipais, 

representam importante recurso das administrações visando o aprimoramento 

qualidade da educação e consiste no pagamento de bônus aos professores que 

cumprem as metas estabelecidas. Em São Paulo, numa pesquisa sobre a política de 

bonificação salarial e o trabalho docente Bergo (2016) destaca o descontentamento 

dos professores em relação ao enfoque dado as disciplinas de Matemática e Língua 

Portuguesa em detrimento das demais, ao ensino configurado para o teste e a 

participação em cursos de formação continuada com o objetivo único de progressão. 

O estado de Goiás também estabeleceu política de bonificação docente e de acordo 

com Moura (2016) mais que um modismo esta é uma ferramenta tomada de 

empréstimo da iniciativa privada e é uma estratégia fundamentada na meritocracia, 

competitividade, responsabilização, controle por incentivo/punição, direcionada para 

o cumprimento de metas e melhora dos índices. 

É possível perceber que a Lei nº 11.738/08 não foi capaz de assegurar a 

valorização profissional para a qual foi construída como podemos conferir na análise 

das dissertações pesquisadas sobre o tema. 

A busca realizada no banco de dados eletrônico da CAPES, mostrou que os 

estudos sobre planos de carreira de Estados e Municípios, assim como a valorização 

profissional nos termos de jornada de trabalho, estrutura e progressão na carreira, 

espaço de formação inseridos na carga de trabalho, bem como, incentivo para 

licenças remuneradas para formação (pós-graduação) e remuneração não 

contemplam o desejado no sentido de tornar a carreira docente atrativa. 

Considerando a análise das pesquisas selecionadas, percebe-se intensa 

mobilização por parte de Municípios e Estados de modo a adequar-se à Lei nº 

11.738/08. Conclui-se que embora existam mudanças nos Planos de Carreira essas 

ocorrem na forma de retirada de direitos adquiridos e transforma as carreiras de forma 

que se tornem lineares. Outro dado importante a ser considerado é o grande número 

de redes Estaduais e Municipais que adotam a Meritocracia com políticas de 

bonificação.  

Com cargas horárias exaustivas, trabalhando em diversas escolas e sem 

horário adequado para planejamento outro dado percebido na pesquisa foi o 

absenteísmo causado principalmente pelo adoecimento do professor.  
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 No que se refere ao artigo 2º § 4º sobre hora atividade, destinadas ao 

planejamento de atividades tanto individual quanto coletiva, para reuniões 

pedagógicas e para formação continuada poucos avanços ocorreram conforme 

apurou-se na pesquisa tanto no sentido de garantir esse direito aos professores como 

estabelecer estratégias de formação continuada nesse espaço. 

A análise dos aspectos históricos revela que no Brasil, desde os tempos 

imperiais o tema valorização profissional vem sendo discutido, bem como, a 

necessidade de um Piso Salarial para os professores. Na Constituição Federal de 

1988 o tema passa a ser novamente abordado e também na LDB/96. Entretanto, o 

mesmo só veio a se concretizar através da legislação a partir da Lei nº 11.738/08, 

porém sua aplicação por parte de Estados e Municípios caminha lentamente. 

Apurou-se neste estudo que é necessário estar atento aos artifícios criados 

pelas administrações que tendem a fazer alterações nos planos de carreira ao 

implementarem a Lei nº 11.738/08 que não representam valorização profissional e o 

SINPROSM deve promover a seus representados o reconhecimento destes fatores e 

a possibilidade de enfrentamento e resistência.  

Portanto, se faz necessária uma reflexão sobre a importância do estudo e 

defesa dos Planos de Carreira enquanto instrumento de grande potencial para a luta 

dos docentes na efetivação da valorização profissional, garantia de direitos e de fazer 

da docência uma carreira atrativa. 

As análises destes trabalhos são importantes para esta pesquisa na medida 

que colaboram para o conhecimento do que vem sendo produzido sobre o assunto 

acerca da temática estudada e permitem realizar um estudo comparativo na busca de 

compreender de que forma o Plano de Carreira do Magistério da Rede Municipal de 

Educação de Santa Maria/RS, a partir do direito a hora atividade pode contribuir no 

desenvolvimento profissional na formação permanente de professores, bem como o 

sindicato pode se constituir protagonista nesse processo. 

A Lei nº 11.738, no artigo 2º define o Piso do Magistério um vencimento inicial 

para os professores na formação em nível Médio na Modalidade Normal, bem como 

no mesmo artigo § 4º fica estabelecido de que forma suas atividades serão 

desempenhadas definindo o tempo de interação com alunos.  

Já o Parecer 18/12 do CNE/CEB fixa as diretrizes sobre como esse tempo deve 

ser ocupado dentro e fora da sala de aula e faz uma análise a respeito das 

especificidades do trabalho docente colocando o professor como ator principal no 
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processo educativo e formulador do Projeto Político Pedagógico juntamente com os 

demais segmentos que compõe a comunidade escolar conforme determina a LDB/96. 

Entretanto, é necessário discutir a garantia de estrutura física, condições 

ambientais satisfatórias nas escolas, organizações de tempos e espaços na 

composição da jornada de trabalho sob a ótica da formação permanente. 

Considera-se que como a pesquisadora é ao mesmo tempo coordenadora no 

SINPROSM, numa perspectiva propositiva, ser possível alcançar a efetivação desta 

política para os professores municipais de Santa Maria/RS no seu Plano de Carreira, 

uma vez que desde que Lei nº 11.738/08 passou a vigorar o SINPROSM procura junto 

a Administração Municipal formas de organizar a composição da jornada de trabalho 

dos professores municipais. 

Entende-se que garantir salários dignos através de um Piso Salarial e 

condições de trabalho, objetivos a Lei nº 11.738/08, é uma das possibilidades de ser 

possível concretizar um dos grandes desafios da educação brasileira que é alcançar 

a universalização do acesso, garantir a permanência e a conclusão com sucesso 

assegurando qualidade em todos os níveis e modalidades da educação básica. 
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5 O PRONUNCIAR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL DOCENTE 

 

Tratar a formação como pressuposto de valorização profissional de professores 

requer empreender uma análise das Políticas Públicas implementadas pelo Poder 

Público, bem como fazer um retrospecto sobre as possíveis influências, que todavia 

ocorrem nos processos de discussão e construção, destas políticas até se acharem 

em prática.  

Assim, para discutir o cumprimento do Plano de Carreira do Magistério de 

Santa Maria em consonância com a Lei 11.738/08 que dispõe sobre o Piso Salarial 

Profissional do Magistério e o tempo destinado em interação com alunos e o tempo 

destinado às atividades de planejamento e formação, é relevante investigar desde a 

influência que os Organismos Internacionais impõem para a elaboração da legislação, 

as Políticas Públicas que tratam da formação de professores em caráter inicial e 

continuado implementadas no Brasil, até as políticas adotadas no município de Santa 

Maria/RS para a efetivação das mesmas. 

A partir desta compreensão esquadrinha-se a legislação brasileira sobre 

valorização dos professores no país em termos de remuneração e condições de 

trabalho para compreender como se dá esse processo em Santa Maria/RS.  

 

5.1 ORGANISMOS INTERNACIONAIS E A VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Ao abordar as políticas públicas para formação de professores no Brasil se faz 

necessário analisar a influência dos organismos internacionais, como o Banco 

Mundial, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - 

UNESCO, Instituto Internacional para Educação Superior na América Latina e Caribe 

- IESALC e Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento - OCDE 

que orientam as políticas públicas no Brasil e outros países periféricos com o propósito 

de responder aos problemas advindos da crise do capitalismo e a possibilidade de 

formar trabalhadores aptos às novas exigências do mercado de trabalho a partir da 

reestruturação dos processos produtivos. 

Desde os anos 1990, principalmente a partir do governo Fernando Henrique 

Cardoso há um alinhamento entre o Ministério da Educação e o Banco Mundial sendo 

as reformas educacionais da época foram profundamente influenciadas por ele. O 
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destaque se dá para a Educação Básica, com a descentralização da gestão e o 

processo de avaliação dos sistemas escolares. Inicialmente no ensino fundamental 

com a criação do FUNDEF Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério e mais tarde estendendo-se a toda Educação Básica com 

o FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do 

Magistério (MOTTA JUNIOR; MAUÉS, 2014). 

De acordo com o Banco Mundial, o Brasil realizou significativos avanços entre 

os anos 1995 - 201013, que abrangem os governos Fernando Henrique Cardoso e Luiz 

Inácio Lula da Silva, a partir de reformas educacionais a respeito do aumento da 

escolaridade da população em geral, sobretudo a mais pobre, aumento da 

escolaridade da força de trabalho, nível de formação dos professores e os resultados 

do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA.  

Entretanto Motta Junior e Maués (2014) problematizam tais avanços em termos 

qualitativos pois o Brasil ainda apresenta altos índices de analfabetismo funcional, 

baixo resultado nos exames nacionais e internacionais, os mesmos cujos a concepção 

e finalidade são reconhecidos pelo Banco Mundial, além do crescimento da violência 

nas escolas, baixo salário dos professores e precárias condições de trabalho. 

Elementos que nos permitem relativizar a suposta educação de nível mundial que o 

Brasil estaria atingindo. 

Outro organismo internacional que trabalha em regime de colaboração com o 

Brasil desde a década de 1990 quando juntou-se ao Comitê do Aço é a Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico OCDE. Desde 2017 o Brasil aderiu 

formalmente a OCDE quando solicitou a adesão no governo Michel Temer (OCDE, 

2018). 

Organizadora e promotora do Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes – PISA, uma avaliação comparada aplicada de forma amostral em 

estudantes a partir do 7º ano do Ensino Fundamental, idade que se pressupõe o 

término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. No Brasil, a 

coordenação do PISA é responsabilidade do Instituto de Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP (INEP, 2018). 

                                                           
13 Achieving World Class Education in Brazil: The Next Agenda, apresenta no primeiro capítulo a 

“Educação brasileira 1995- 2010: Transformação”, o qual sugere a intenção do Banco Mundial em 
fazer um balanço de uma década e meia de reformas educacionais no Brasil, o que abrange 
exatamente o período correspondente aos dois mandatos dos governos Fernando Henrique Cardoso 
e Luiz Inácio Lula da Silva 
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De acordo com Schleicher (2018) Diretor do Departamento Educaional da 

OCDE o investimento do Brasil em educação em relação ao Produto Interno Bruto – 

PIB, é próximo à média recomendada pela OCDE, embora esses investimentos não 

sejam equitativos. São menores no Ensino Fundamental e Médio e crescem no Ensino 

Superior. 

Ao reduzir as barreiras de acesso a escolarização que mantinham uma grande 

proporção de alunos fora da escola, um maior número de alunos com baixo 

desempenho é incluida na prova do PISA subestimando as melhoras reais do sistema 

educacional. Além disso, o índice de repetência também é fator relevante, no Brasil 

mais de um em cada cinco estudantes já repetiu de ano, pesquisas indicam que isso 

tem efeitos negativos sobre o desempenho acadêmico. 

Avalia que os investimentos em educação devem priorizar a qualidade do 

magistério, articulando recursos com necessidades. Reconhece as condições 

desafiadoras em que os professores brasileiros trabalham, com classes lotadas, sem 

tempo para preparação das aulas. 

Exemplifica que países como a Finlândia promovem políticas para 

aperfeiçoamento da qualidade do magistério focando na formação, na progressão da 

carreira e na remuneração adequada. Além disso, revela a necessidade de alocação 

de recursos de forma eficiente, eficaz e igualitária (SCHLEICHER, 2018). 

A Declaração de Incheon na Coreia do Sul, em 2015, a partir de um movimento 

iniciado na cidade Jomtien na Tailândia em 1990 e reiterado em 2000 em Dakar, 

Senegal tem como objetivo central assegurar a educação inclusiva e equitativa de 

qualidade, promover oportunidades de aprendizagens ao longo da vida para todos e 

se enquadra dentro da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (ODS4) 

com vistas a alcançar Educação para Todos. 

O documento trata a educação numa visão humanista com base em princípios 

que incluem a educação como direito humano e fundamental, devendo ser gratuita, 

compulsória, bem público e que garanta a igualdade de gênero no sentido de que 

meninas e meninos, homens e mulheres não apenas tenham acesso à educação e 

completem seus ciclos escolares, mas sejam igualmente empoderados na e pela 

educação. 

Para garantir esses objetivos são elencadas estratégias como acesso e 

conclusão com pelo menos 12 anos de escolarização gratuita, pública, inclusiva, 

equitativa e de qualidade. Pelo menos 9 anos devem ser compulsórios. Para tanto, 
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uma das abordagens estratégicas elencadas no documento ressalta a importância de 

que medidas para melhorar a qualidade e a relevância da educação aponta a 

necessidade de financiamento adequado para Instituições e Programas Educacionais 

que utilizem abordagens pedagógicas centradas no aluno, ativas e colaborativas, bem 

como obtenção de materiais didáticos e outros recursos. 

A respeito dos profissionais da educação o documento alerta que políticas 

precisam ser adotadas no sentido de garantir aos professores contratação e 

remuneração adequada, treinamento e qualificação profissional de modo que se 

sintam motivados, que sejam distribuídos de forma equitativa e eficiente em todo 

sistema educacional. 

O mesmo item do documento aponta para a criação ou aperfeiçoamento de 

sistemas para avaliar a qualidade da aprendizagem de forma que incluam insumos, 

ambientes, processos e resultados e que aprendizagens relevantes devem ser bem 

definidas nos domínios cognitivos e não cognitivos devendo ser avaliados como parte 

integral do processo de ensino e aprendizagem.  

Atribui a educação de qualidade o desenvolvimento de habilidades, valores, 

atitudes e conhecimentos que possibilitem os alunos, como cidadãos serem capazes 

de fazer escolhas bem informadas e responder aos desafios que se apresentam, bem 

como fortalecimento da educação em ciências, tecnologia, engenharia e matemática 

(UNESCO, 2015). 

A UNESCO, através da Declaração de Incheon, ao abordar o tema da 

qualidade da educação faz uma estreita relação entre o acesso e a permanência do 

aluno, sendo necessário além de investimentos, políticas que garantam de fato que 

todos dela se beneficiem. Entretanto, deixa claro que a valorização dos profissionais 

da educação é condição essencial para essa qualidade e que os sistemas de 

avaliação serão condizentes na medida que forem capazes de medir todas as 

variáveis fundamentais necessárias para compreender a realidade da escola pública. 

Tais como condições de trabalho dos professores, realidade socioeconômica dos 

alunos e da comunidade onde a escola está inserida. 

Em consonância com a Declaração de Incheon o Instituto Internacional para 

Educação Superior na América Latina e Caribe – IESALC coordenando a III 

Conferência Regional de Educação Superior (CRES-2018) no mês de junho em 

Córdoba na Argentina lançou um Plano de Ação com um conjunto de metas e 

atividades para executar as recomendações e conclusões da CRES 2018 para os 
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próximos dez anos extensivo a Agenda 2030 meta final do cumprimento dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS4). 

O Plano de Ação da CRES 2018 é o instrumento que serve para orientar a 

educação superior da América Latina e o Caribe na construção de políticas que 

garantam o desenvolvimento sustentável da Educação Superior como bem público 

social estratégico, direito humano e universal, e responsabilidade do Estado no 

contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS 4 (IESALC, 2018). 

Percebemos no Brasil ao longo das últimas décadas, em termos de legislação, 

uma aproximação no sentido de assegurar políticas públicas de formação de 

professores em consonância com as orientações dos organismos internacionais. 

Embora seja importante ressaltar que essas políticas públicas também são fruto da 

organização dos professores e da sociedade civil organizada que desde muito tempo, 

principalmente a partir do processo de redemocratização do país no final da década 

de 19880, se empenham em conquistar. 

Desde a publicação da Lei nº 9.394/96 que determina no artigo 62 a formação 

em nível superior e que a União, Distrito Federal e Municípios deverão promover 

formação inicial e continuada aos profissionais do magistério até a Lei nº 11.738/08 

que garante tempo reservado dentro da carga horária do professor para estudos, 

planejamento e formação um longo percurso foi trilhado.  

Entretanto, da existência da legislação à sua efetivação outro longo percurso 

precisa ser trilhado no contexto da formação de professores na perspectiva de 

desenvolvimento profissional como podemos perceber, por exemplo, no caso de 

Santa Maria/RS. O espaço reservado para esse fim apesar de ser garantido no Plano 

de Carreira do Magistério (Lei Municipal nº 4.696/03), em que no mínimo 20% de do 

tempo do professor destinado para horas-atividade dentro de sua carga horária, essas 

entendidas como estudos, planejamento, avaliação do trabalho didático e atendimento 

das reuniões pedagógicas para a maioria dos professores não é respeitado na sua 

totalidade e grande parte dos professores não dispõe desse tempo-espaço de forma 

individual ou coletiva. 

Conquistar este espaço na escola é de suma importância para que o professor, 

inclusive, seja capaz de discutir com seus pares o quanto a influência dos Organismos 

Internacionais traz de avanços ou desafios a serem enfrentados na educação pública 

e nos seus próprios processos formativos. 
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5.2 O PROFISSIONAL DOCENTE NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA  

 

Para abordar o profissional da educação na legislação brasileira buscamos em 

Monvelade (2007) o conceito de profissional. Ele exige que três aspectos devem ser 

considerados para esse reconhecimento: que a pessoa possua especialização e 

competência num determinado saber ou fazer, sobreviva deste trabalho e que essa 

atividade seja reconhecida socialmente. 

O mesmo autor afirma também que as sociedades organizaram a 

profissionalização em vários rituais, como habilitação escolar em nível médio e 

superior, que confere o diploma; registro profissional de algum órgão corporativo ou 

estatal; carreira profissional por concurso ou outra modalidade seletiva e 

sindicalização. 

Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE o tripé 

carreira, formação e salário são condições básicas e na falta de um destes pontos o 

profissionalismo da educação fica comprometido. 

É importante considerar que a profissão docente deve ser entendida dentro de 

um contexto histórico resultado de inúmeras relações. No Brasil, já passou pela 

regulação de cunho religioso e mais tarde pela regulação do Estado. Nóvoa (1991) 

indica que a prática profissional do professor vem se constituindo a partir do trabalho 

de um mestre leigo, vinculado à Igreja e financiado pelas comunidades. O magistério 

era uma atividade cotidiana e nem sempre sua principal atividade. Na mesma ótica se 

desenvolveu o processo de profissionalização docente no Brasil quando a partir da 

Constituição 1891 estabelece que o ensino primário passa a ser responsabilidade de 

Estados e Municípios. Quando então o professor passa a ter um salário e sua atuação 

normatizada pelo Estado. 

Ao longo desta construção histórica a busca pela identidade docente orientou-

se por diferentes representações ideológicas como bem define Veiga (2005, p. 41): 

 

[...] das mais diversificadas, passando por exemplo, pelo exercício 
profissional docente vinculado concepcionalmente ao exercício do 
sacerdócio, pela defesa da educação pública como vantajosa em relação à 
educação doméstica, pela defesa da disciplina como central no processo da 
educação escolar, pela defesa da educação fundada na liberdade, pela 
defesa da educação integral, pela afirmação da experiência discente como 
fundamental ao educar, etc. 
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Relevante a ênfase na formação para preparar o professor técnico, presente 

nos anos de 1970 e o professor transformador da sociedade nos anos 1980. 

Encontramos em Veiga (2005) uma importante reflexão no sentido de elucidar 

três aspectos capazes de orientar uma concepção de desenvolvimento profissional 

docente: profissão, profissionalismo e profissionalização. 

Se buscarmos o sentido etimológico do latim professio a palavra significa 

exercício, ocupação, emprego, profissão. Inicialmente teve significados leigos e 

religiosos, passa a estar associada, no início do século XX, a profissões liberais 

clássicas como medicina, direito, originadas do período pré-industrial em que os 

poucos profissionais existentes estavam a serviço de Deus ou do Rei e só as camadas 

da aristocracia tinham acesso a esses saberes. 

Percebemos que o conceito de profissão é então construído histórico e 

socialmente e que não pode ser compreendido de forma neutra sem considerar as 

lutas e os movimentos em torno de sua construção.  

 

Sendo uma construção social, a profissão é uma realidade sócio-histórica, 
produzida pela ação de atores sociais. Nesse sentido, não é um elenco de 
atributos de base definidos de uma vez por todas, no sentido determinista 
(VEIGA, 2005, p. 24). 

 

A respeito da profissão docente a autora argumenta que o conhecimento 

especializado, a formação em nível superior, a autonomia, o prestigio social, controle 

de qualidade e um código de ética podem definir uma profissão. Entretanto, não é 

possível segundo Veiga (2005, p. 26) “consolidar a identidade de um grupo excluindo 

a sua memória social”. Além das exigências essenciais se faz necessário a reflexão 

sobre as condições de trabalho, remuneração e sobre como o conhecimento que é 

produzido e avaliado nas escolas. Para tanto a autora ressalta que, além do 

profissional, entendido como grupo de pessoas de alto preparo, competência e 

especialização se coloca a importância das organizações de classe por representarem 

uma articulação “de forças de poder e mudança educativa e social” (VEIGA, 2005, 

p. 26). 

Sobre profissionalismo, este pode ser entendido como características e 

capacidades típicas da profissão o que implica num conjunto de conhecimentos, ação, 

aptidão, condutas e valores que constituem o fazer docente, porém evitando a 

argumentação de que o profissionalismo sirva para promover a burocratização e 

banalização do ensino. 
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[...] compreensão do projeto pedagógico que tem a ver com a qualidade 
interna do ensino como prática social e como profissão, no qual as dimensões 
epistemológicas e éticas – teóricas e práticas – constituem o eixo fundante 
do profissionalismo. Essa é uma visão de profissionalismo que enfatiza o que 
exatamente pretendemos: profissionais competentes, com compromisso 
ético-político, capazes de desempenhar seu trabalho pedagógico com 
autonomia, responsabilidade e espirito criativo e colaborativo (VEIGA, 2005, 
p. 30). 

 

Já a profissionalização diz respeito aos aspectos inerentes ao processo 

socializador da obtenção das particularidades e aptidões específicas da profissão. 

Não se resume apenas à formação profissional e nem se garante pela formação inicial 

“é um projeto sociológico voltado para a dignidade e para o status social da profissão 

em que se incluem também as condições de trabalho, a remuneração e a 

consideração social de seus membros” (VEIGA, 2005, p. 31). O quadro a seguir é uma 

adaptação do quadro Veiga (2005, p. 45) e sintetiza o exposto a respeito de profissão, 

profissionalismo e profissionalização. 

 

Figura 5 – Profissão, Profissionalismo, Profissionalização 

 

Fonte: adaptado Veiga (2005). 
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Estão inseridas neste contexto a participação do movimento sindical, além de 

outros, já que a profissionalização docente envolve grupos diversos e por vezes 

divergentes em suas posições. Atuando como movimento de resistência a uma 

proposta de formação de professores fundamentada numa lógica de centralização do 

controle pedagógico e descentralização do financiamento e de gestão dos sistemas 

característica da proposta neoliberal, uma vez que partindo dessa premissa, a 

profissionalização perde a condição de profissionalismo enquanto possibilidade de 

construção coletiva do professor e seus alunos considerando a subjetividade do 

trabalho na escola.  

A partir da Constituição Federal de 1988 - (CF/88) percebe-se avanços 

importantes no reconhecimento e na promoção da profissionalização dos educadores 

quando no artigo 206 determina: 

 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] V - 
valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, planos de 
carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso 
exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime 
jurídico único para todas as instituições mantidas pela União; [...] 

 

Leis subsequentes como a Lei nº 9394/96, LDB/96 no artigo 67 ressalta que a 

fim de promover a valorização dos profissionais do magistério, os planos de carreira 

deverão inserir período reservado para estudo e planejamento incluído na carga 

horária de trabalho e licenciamento periódico dos professores para formação com 

remuneração para esse fim (BRASIL, 1996). 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério – (FUNDEF) criado pela Lei nº 9.424/97, que vigorou de 

1997 a 2006, substituído pelo Fundo de desenvolvimento da Educação Básica, 

(FUNDEB), instituído pela Lei nº 11.494/07 em vigor desde janeiro de 2007 e se 

estenderá até 2020 estabelece no art. 22 que pelo menos 60% (sessenta por cento) 

dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da 

remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício 

na rede pública (BRASIL, 2007). 

A fim de instituir uma política de formação de profissionais da educação básica 

o Decreto nº 8.752/16 elenca planos estratégicos que promovam cursos de formação 

inicial de nível superior em licenciatura; formação pedagógica para graduados não 

licenciados, cursos de formação técnica de nível médio e superior nas áreas de 
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Secretaria Escolar, Alimentação Escolar, Infraestrutura Escolar, Multimeios Didáticos, 

Biblioteconomia e Orientação Comunitária, podendo este rol ser ampliado conforme a 

demanda observada e a capacidade da rede formadora, cursos de formação 

continuada, programas de iniciação à docência, inclusive por meio de residência 

pedagógica e ações de apoio a órgãos e instituições formadoras públicas vinculadas 

às Secretarias de Educação dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal 

(BRASIL, 2016). 

A Lei nº 11.738/08 que institui o piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica, conhecida como Lei do Piso 

do Magistério assim como prevê um piso salarial abaixo do qual não poderão ser 

fixados os vencimentos iniciais das Carreiras do magistério público da educação 

básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais também 

determina que na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo 

de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação 

com os educandos. 

A referida lei estabelece como profissionais do magistério público da educação 

básica aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte 

pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, 

supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das 

unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, 

com a formação mínima determinada pela legislação federal em consonância com a 

LBD/96 (BRASIL, 2008). 

O Piso do Magistério deverá ser reajustado a cada ano, no mês de janeiro 

utilizando-se como base de cálculo o mesmo percentual de crescimento valor aluno 

referente aos anos iniciais do Ensino Fundamental urbano definido na Lei nº 11.494/07 

– FUNDEB.  
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Gráfico 1 – Crescimento do Piso do Magistério 

 

Fonte: CNTE (2018). 

 

 

Quadro 5 – Evolução do Piso do Magistério 

 

Fonte: CNTE (2018). 
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Quadro 6 – Inflação acumulada atual 

Inflação Acumulada Atual 

Inflação Taxa (%) Meta (%) 

2018 3,75 4,5 

2017 2,95 4,5 

2016 6,29 4,5 

2015 10,67 4,5 

2014 6,41 4,5 

2013 5,91 4,5 

2012 5,84 4,5 

2011 6,50 4,5 

2010 5,91 4,5 

2009 4,31 4,5 

Fonte: https://www.tororadar.com.br/investimento/bovespa/o-que-e-ipca-e-inflacao-acumulada (2018). 

 

Da análise dos quadros anteriores percebe-se que o Piso Nacional Salarial 

Profissional (Lei do Piso) sofreu significativos aumentos, bem acima da inflação, entre 

os anos de 2011 e 2018, isso porque o reajuste é aplicado considerando a valor-aluno 

definido no FUNDEB que é estipulado a cada ano em função da estimativa de 

arrecadação de impostos e contribuições que formam o fundo que são o Fundo de 

Participação dos Estados (FPE), Fundo de Participação dos Municípios (FPM), 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre Produtos 

Industrializados, proporcional às exportações (IPIexp), Desoneração das 

Exportações, Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD), Imposto 

sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), cota parte de 50% do Imposto 

Territorial Rural (ITR) devida aos municípios. Também compõem o fundo as receitas 

da dívida ativa e de juros e multas incidentes sobre as fontes acima relacionadas. 

Em Santa Maria, a evolução do Piso do Magistério pode ser observada no 

quadro a seguir. 

 

https://www.tororadar.com.br/investimento/bovespa/o-que-e-ipca-e-inflacao-acumulada
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Quadro 7 – Defasagem do Piso Nacional do Magistério 

 

Fonte: Ricardo Rondinel Economista Registro no CRE nº 3579 Professor do Curso de Economia da 
UFSM (sob encomenda SINPROSM). 

 

Em Santa Maria houve uma política de valorização profissional em relação ao 

pagamento do Piso do Magistério nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 quando o 

mesmo foi incorporado na matriz salarial do magistério público municipal repercutindo 

em ganho real nos anos de 2011, 2012 e 2014 resultado de uma intensa mobilização 

dos professores municipais que juntamente com o SINPROSM procuraram 

incessantemente o cumprimento da lei. Entretanto, partir de 2015 o Executivo deixou 

de cumprir o disposto na Lei do Piso e passou a reajustar o básico da categoria com 

base na inflação registrada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Em 

decorrência a defasagem dos salários dos professores em relação aos reajustes do 

Piso da Magistério aumenta a cada ano chegando em 2018 a 11,26%. 

A respeito da carga-horária, outra garantia da Lei nº 11.738/08, o município de 

Santa Maria não avançou no sentido assegurar a todos os professores esse direito. 

Prevalece atualmente o disposto no art. 2114 do Plano de Carreira Lei nº 4696/03. 

Entretanto, nem todas os professores têm garantido sequer esse período.  

                                                           
14 Art. 21 - O regime normal de trabalho de professor é de vinte (20) horas semanais. Parágrafo Único 

- O regime normal de trabalho para o membro do Magistério que atua no turno da noite, será reduzido 
em duas (02) horas semanais. Art. 22 - Os membros do Magistério que exercerem atividades de 
regência de classe no Ensino Fundamental, na Educação Profissional, na Educação Infantil, Especial 
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A mantenedora não adotou estratégias de garantir a todos os professores o 

período para planejamento de atividades. No ano de 2018 após o SINPROSM reunir-

se com a o Prefeito Municipal e a Secretária de Educação formou-se um grupo de 

trabalho ao qual somou-se o Conselho Municipal de Educação e Gestoras de Escolas 

de Educação Infantil e Ensino Fundamental com o propósito de procurar a solução 

para o problema.  

Entretanto, não houve avanço significativo na garantia deste direito e o 

propósito das reuniões mantiveram-se no âmbito da discussão de quem seria o 

profissional que substituiria o professor de anos iniciais e educação infantil enquanto 

este estivesse em horário de planejamento e não exatamente no plano da qualificação 

do tempo destinado a este planejamento de atividades, reuniões pedagógicas e 

formação. 

A respeito das muitas dúvidas suscitadas a respeito da carga horária destinada 

ao desempenho das atividades de interação com alunos o Conselho Nacional de 

Educação exara o Parecer CNE/CEB nº 18/12 e analisa a Lei nº 11.738/08 

assinalando que estas podem ser reservadas também para formação e planejamento. 

Após o julgamento pela Constitucionalidade da Lei do Piso, em 27 de abril de 

2011, consagrou-se a tese jurídica, portanto, formando-se a proporcionalidade de um 

terço da jornada de trabalho para atividades extraclasses fazendo cumprir a finalidade 

prevista no art. 67, inciso V, da LDB/96, ou seja, deve ser destinada para estudos, 

planejamento e avaliação (BRASIL, 2012). 

A Lei nº 11.738/08, trata da aplicação da legislação em âmbito nacional, 

portanto, se aplica às condições que se constituem como regra e não tomam como 

base as exceções, que devem ser contempladas em cada rede ou sistema de ensino 

por decorrência da regra geral.  

As variações na forma de contratação nas redes ou sistemas de ensino e as 

variações da organização curricular ou dos tempos e espaços escolares são levados 

em conta de modo que a realidade local não seja distorcida e que seja obedecida a 

proporcionalidade com a regra geral. Ressaltando que os professores são contratados 

para trabalhar um determinado número de horas, independentemente da forma como 

                                                           
e de Jovens e Adultos deverão ter garantido, no mínimo, 20% do seu tempo para horas-atividade. § 
1º - As horas-atividade são reservadas para estudos, planejamento e avaliação do trabalho didático, 
bem como para atendimento de reuniões pedagógicas. 
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o sistema ou rede de ensino se organiza para atender às necessidades de seus alunos 

(BRASIL, 2012). 

É possível que determinado sistema componha jornadas de trabalho de 

professores com duração da hora-aula em 60, 50 ou 45 minutos, desde que as escolas 

e a própria rede estejam organizadas para prestar aos estudantes a totalidade da 

carga horária determinada pela legislação. Assim, poderá haver jornada de trabalho 

de 40 horas semanais, com aulas de 60 minutos; jornada de trabalho de 40 horas 

semanais, com aulas de 50 minutos; ou jornada de trabalho de 40 horas semanais, 

com aulas de 45 minutos de duração (BRASIL, 2012). 

Para exemplificar, no que diz respeito à composição da jornada de trabalho dos 

professores, deve ser aplicada em todos os sistemas e redes de ensino a seguinte 

tabela a partir de 40 horas: 

 

Quadro 8 – Jornada de trabalho dos Professores 

 

Fonte: CNE/CEB 2012 Parecer 18/12 

 

Outros marcos legais também apontam no sentido de valorização profissional 

considerando a imprescindibilidade de formação permanente, o Plano Nacional de 

Educação (PNE/14) aponta a necessidade de investimentos na formação superior em 

áreas específicas em que atuam muitos professores de educação básica. A meta 16 

direciona esses investimentos para a área de pós-graduação enquanto que a meta 18 

visa assegurar a existência de planos de carreira usando como referência o piso 

nacional do magistério definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da 

Constituição Federal com destaque para a estratégia 18.4 que prevê licenças 

remuneradas e incentivo para qualificação profissional inclusive em nível de Pós-

Graduação Strictu Sensu (BRASIL, 2014). 
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Em Santa Maria, a Lei Municipal nº 6001/15 cria o Plano Municipal de Educação 

de Santa Maria - PME, que estabelece quanto a formação de professores na meta 17 

investimentos na valorização dos profissionais do magistério da rede municipal de 

ensino de forma a equiparar seu rendimento ao dos demais profissionais com 

escolaridade equivalente até o sexto ano de vigência do Plano. Para tanto lança 

algumas estratégias como incluir no Plano de Carreira do Magistério Municipal o nível 

de doutorado, garantia de pagamento do Piso do Magistério, tendo como data base o 

mês de janeiro de cada ano; um terço da carga horária para horas-atividades; apoio 

pedagógico; equipe multidisciplinar e tudo o que venha a repercutir em melhores 

condições de trabalho, gradativamente até o final do primeiro triênio, ampliação das 

vagas de licenças para a qualificação profissional em nível de pós-graduação (SANTA 

MARIA, 2015). 

O Plano Municipal de Educação também assegura e garante na meta 18 a 

manutenção dos planos de carreira dos profissionais da educação básica e superior 

e lança como estratégia a promoção da discussão acerca do plano de carreira, no 

âmbito da rede pública municipal, em todos os espaços escolares e com as entidades 

representativas de classe (SANTA MARIA, 2015). 

Também é importante mencionar que com o objetivo de atingir professores nas 

diferentes áreas de atuação da educação básica, enfocando formação inicial e 

continuada foram criados programas como a Universidade Aberta do Brasil UAB 

Decreto nº 5800/06, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), 

Portaria nº 38/2007, Pacto Nacional de Fortalecimento do Ensino Médio (PNEM) 

Portaria nº 11.040/13 e o Programa de Mestrados Profissionais (MPs) Portaria nº 

17.2009 (INEP, 2017). 

A UAB instituída para o desenvolvimento da modalidade a distância tem a 

finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos superiores no país já o PIBID 

objetiva incentivar a iniciação à docência durante a formação inicial e elevar a 

qualidade das ações das instituições que atuam na formação inicial de professores. 

Com relação à formação continuada o PNEM tem por finalidade promover a ampliação 

de espaços de formação, redesenho curricular do ensino médio, oferta de recursos 

pedagógicos e novas tecnologias enquanto os MPs, com foco na prática profissional 

procura habilitar para atuar em atividades técnico-científicas de inovação de maneira 

a incorporar o conhecimento de forma a construir soluções para os problemas no seu 

ambiente de trabalho (BARBOSA; FERNANDES; APUD INEP, 2017). 
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A Resolução CNE/CEB nº 02/15 no artigo 16 ressalta que a formação 

continuada compreende as dimensões coletivas, organizacionais e profissionais, bem 

como, o repensar do processo pedagógico cuja finalidade principal é a reflexão a 

respeito da prática educacional e a busca do aperfeiçoamento técnico, pedagógico, 

ético e político do professor. 

A formação permanente decorre de uma concepção de Desenvolvimento 

Profissional que deve considerar os sistemas e redes de ensino, o projeto pedagógico 

das escolas e o contexto onde estão inseridas, acompanhar a inovação e o 

desenvolvimento associados ao conhecimento, à ciência e à tecnologia, respeitar o 

protagonismo do professor a partir da escuta de suas necessidade e oferecer um 

espaço-tempo que lhe permita refletir criticamente e aperfeiçoar sua prática, o diálogo 

e a parceria com atores e instituições competentes, capazes de contribuir para 

alavancar novos patamares de qualidade ao complexo trabalho de gestão da sala de 

aula e da instituição educativa. 
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6 DIÁLOGOS AUTO(TRANS)FORMATIVOS, CÍRCULOS DIALÓGICOS COM AS 

COAUTORAS15  

 

A democracia (...) é forma de vida, se caracteriza, sobretudo por forte dose 
de transitividade de consciência no comportamento do homem. 
Transitividade que não nasce e nem se desenvolve a não ser dentro de certas 
condições em que o homem seja lançado ao debate, ao exame de seus 
problemas comuns (FREIRE, 1991, p. 80). 

 

Dessa forma, concordando com Freire (1991) a reflexão rigorosa sobre a 

realidade em que se vive, entrelaçando linguagens e seus diferentes pontos de vista 

mostrando os focos a serem problematizados, lança os sujeitos ao debate e a busca 

de solução para seus problemas constituindo uma rede de significados. 

Entretanto, antes de iniciar com a análise dos dados, a partir da construção 

destes na perspectiva da palavra pronunciada é importante ressaltar que a pesquisa 

inspirou-se na epistemologia dos Círculos Dialógicos Investigativo-formativos, 

principalmente por esta não fazer parte do Grupo de Estudos Dialogus: educação, 

formação e humanização com Paulo Freire, portanto não está diretamente envolvida 

na caminhada do grupo na sistematização desta proposta. Com isso, não 

pretendemos nos isentar da responsabilidade de tratar a proposta com a rigorosidade 

que ela carece, apenas esclarecer que em muitos aspectos podem não estar 

perfeitamente de acordo com os pressupostos da mesma. 

Porém, diante de tantas possibilidades de conduzir os caminhos metodológicos 

da pesquisa, são os Círculos Dialógicos Investigativo-formativos o que melhor se 

adapta aos objetivos da pesquisa que trata da formação de professores numa 

perspectiva de construção, autoria e auto(trans)formação. Para tanto, o diálogo se faz 

essencial compreendendo a formação permanente como espaço de criação e 

estímulo à troca de experiências entre professores, uma vez que não basta conhecer 

as dificuldades da profissão, é necessário refletir sobre elas, buscar soluções, 

sobretudo por meio de um trabalho coletivo. Partindo dessa compreensão a coautora 

Laura diz o seguinte:  

 

 

                                                           
15 Durante os Círculos Dialógicos desta pesquisa não compareceram os coordenadores do sexo 

masculino. Nesse sentido, nos referimos a partir de agora, em relação os sujeitos da pesquisa, como 
coautoras. 
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Eu acho que a troca de ideias já é uma formação. Trocando ideias para montar uma 
aula, um conteúdo, enfim para enriquecer. Então, eu acho que quando tem um grupo 
que fala, que conversa, que troca ideias, faz reflexão a respeito da sua prática é muito 
melhor para o trabalho. Existe um crescimento do trabalho quando encontramos 
pessoas para que se possa discutir, trocar ideia e mudar de ideia inclusive, porque 
estamos sempre aprendendo. (LAURA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Ao compartilhar com o grupo e a pesquisadora-líder reflexões sobre a prática, 

num movimento de distanciamento da prática é possível compreendê-la e transformá-

la. Ao refletir sobre sua prática, seu que-fazer, os professores se reconhecem como 

portadores de conhecimento (FREIRE, 2018) capazes de refletir sobre si mesmo e 

sua própria atividade, constituindo-se seres de práxis que projetam a ação para 

transformar a realidade que condiciona, buscando ser-mais. 

Os encontros dos Círculos Dialógicos iniciaram em 10 de abril de 2019, após o 

convite enviado de modo virtual para os dezoito (18) integrantes da coordenação, no 

total 8 (oito) coordenadoras participaram da pesquisa. A participação variou entre 

quatro e cinco pessoas durante os encontros dos círculos dialógicos. Marina e Cicilia, 

participaram de todos os círculos dialógicos conforme pode ser observado no quadro 

a seguir. 

 

Quadro 9 – Participação das coautoras nos Círculos Dialógicos 

 

Fonte: a autora (2019). 

 

Com os encontros realizados à noite, fora da carga horária de trabalho dos 

professores, muitos com intensificadas horas de trabalho, não raras vezes em mais 

• Marina 

• Bibiana

• Cicilia

• Ponto 
de 
Partida

1º Círculo 
Dialógico

26/04/19

• Cicilia

• Marina

• Revoltada

• Laura 

2º Círculo 
Dialógico

08/05/19 • Marina

• Cicilia

• Combativa

• Bibiana

3º Círculo 
Dialógico

26/05/19

• Bibiana

• Cicilia

• Marina

• Revoltada

• Esperançosa

• Persistente

4º Círculo 
Dialógico

26/06/19

• Marina

• Bibiana

• Revoltada

• Cicilia

• Persistente 

5º Círculo 
Dialógico

11/07/19
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de uma escola, sentem-se sobrecarregados de atividades tornando difícil a 

possibilidade de se encontrar para discutir seu próprio desenvolvimento profissional 

como um processo que é pessoal, profissional e organizacional em que se manifesta 

a necessidade de que a formação permanente considere o desenvolvimento 

profissional no sentido de alcançar uma autonomia contextualizada da profissão para 

que os professores reflitam a assumam responsabilidades profissionais na 

implementação de políticas públicas (NÓVOA, 1995). Esta é a mesma realidade vivida 

nas escolas como pode-se observar no testemunho da coautora Revoltada: 

 

Essa troca, esse encontro, é raramente no recreio. Não temos uma hora que a gente 
sente, e quando vai sentar é a noite, cansados. Reunião, formação que temos que 
além de estar fora do nosso horário, acontece normalmente, com um pouquinho de 
conversa, estudo, mas com tantas coisas acontecendo na escola termina em reunião 
de recados, uma coisa que fica tão supérflua (REVOLTADA, Círculos Dialógicos, 
2019). 

 

No primeiro encontro estavam presentes, além da pesquisadora-líder, quatro 

pessoas, Bibiana (28 anos de profissão docente), Marina (16 anos de docência), 

Ponto de Partida (31 anos de docência) e Cicilia (17 anos de docência atuando em 

escola municipal e estadual), nomes escolhidos pelas coautoras. Neste encontro 

apresentou-se a pesquisa além dos esclarecimentos a respeito da dinâmica dos 

Círculos Dialógicos, bem como seria formalizado o registro no final de cada encontro, 

com as impressões e reflexões provocadas no círculo, no sentido de registrar para 

recriar, no chamado registro re-criativo. Nesta pesquisa, através de um pequeno bloco 

entregue a cada coautora. 

Cada coautora deveria escolher um nome para se identificar. A escolha poderia 

significar um sentimento a respeito das expectativas dos encontros nos Círculos 

Dialógicos, sobre seu fazer docente, esperanças, possibilidades, viabilidades, 

desafios. O nome escolhido é o nome pelo qual a coautora será reconhecida na 

pesquisa. Destacamos a escolha das coautoras Cicila e Esperançosa: 

 

Escolhi o nome da minha mãe porque ela tinha o sonho de ser professora e não 
conseguiu, pela falta de oportunidade. De certa forma, me sinto realizando o sonho 
por nós duas. (CICILIA, Círculos Dialógicos, 2019). 
 
Escolhi este nome porque apesar das circunstâncias, um dia voltaremos a ser 
valorizadas. (ESPERANÇOSA, Círculos Dialógicos 2019). 
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Remeter-se à esperança faz lembrar que sem “esperançar” e sonhar perde-se 

a fé na capacidade de criar e recriar do homem cuja vocação é buscar ser-mais, com 

capacidade de transgredir e expressar a palavra com esperança, mesmo diante dos 

desafios e obstáculos, fazendo-se gente em permanente processo para transformar e 

auto(trans)formar-se.  

Neste encontro procurou-se evidenciar o papel do movimento sindical como 

movimento de defesa de direitos, mas também como um sindicato que representa 

uma categoria docente pode ser protagonista no desenvolvimento profissional. 

Procura-se abordar o tema através do estudo da legislação brasileira e das 

concepções teóricas que embasam a temática. 

 

6.1.1 O sindicato enquanto espaço de desenvolvimento profissional e o direito 

à hora atividade como articuladora da reflexão sobre a prática docente 

 

Figura 6 – Preparação do primeiro Círculo Dialógico 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (preparação do material para o primeiro Círculo Dialógico). 
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Neste Círculo Dialógico o material estava no chão, à vista das coautoras 

presentes. Dispensou-se apresentações prévias, uma vez que todas já se conheciam. 

Pediu-se que as presentes lessem o material conforme escolha própria e 

discorressem sobre o assunto. A respeito da temática discutida destaca-se a 

impressão da coautora Ponto de Partida é muito relevante 

 

[...] por isso a importância de que a gente tenha esse espaço para conversar, entender 
que esse tempo é precioso para nós. (PONTO DE PARTIDA, Círculos Dialógicos, 
2019). 

 

A coautora se refere a importância de discutir a temática da pesquisa a respeito 

do tempo de planejamento contemplado no Plano de Carreira dos professores 

municipais que dispõe de uma carga horária de no mínimo 20% destinada ao 

planejamento das atividades docentes, à formação e às reuniões pedagógicas que 

não são integralmente cumpridas no Plano de Carreira do Magistério de Santa Maria, 

objeto desta pesquisa.  

Como pode-se perceber na fala de Marina, coautora que além de coordenadora 

do sindicato atua na educação infantil, os professores sentem necessidade de se 

reunir. 

 

[...] eu tenho pensado bastante e me preocupado com essa questão da formação 
permanente, da formação contínua que eu chamo, porque eu sou da educação infantil 
é algo que está “gritando”, há muito tempo está fazendo falta. Temos isso garantido 
no plano de carreira, mas não é efetivado. (MARINA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

A capacidade de indignar-se diante dos problemas, das barreiras encontradas 

faz querer mais, desejar mudança, buscar possiblidades, é o que faz do ser humano, 

homens e mulheres, capazes de mudar o mundo porque a consciência de ser 

inacabado viabiliza o ser-mais. 

Uma das etapas mais prejudicadas, na rede municipal de Santa Maria, em 

razão do não cumprimento da legislação é a Educação Infantil, os professores de anos 

iniciais têm tempo de acordo com as condições de cada escola e os professores de 

anos finais têm o espaço para o planejamento em casa. 

Como o propósito desta pesquisa é compreender de que forma o Plano de 

Carreira do Magistério da Rede Municipal de Educação de Santa Maria/RS, a partir 

do direito a hora atividade pode contribuir no desenvolvimento profissional docente, 
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bem como o sindicato pode se constituir protagonista nesse processo, utilizou-se 

excertos do projeto da pesquisa para, inicialmente, fundamentar os temas dos 

diálogos problematizadores. 

A respeito do papel do sindicato enquanto desencadeador do desenvolvimento 

profissional, destaca-se as falas das coautoras que ressaltam o papel do sindicato 

como elemento aglutinador cuja incumbência pode ultrapassar os limites da defesa 

de direitos e se propor a discutir o assunto na perspectiva de que buscar formação 

também é um movimento de luta e resistência. No registro (re)criativo, Cicilia faz a 

seguinte argumentação: 

 

O sindicato é um dos espaços em que estamos juntos enquanto profissionais. Nosso 
desenvolvimento profissional se dá também nas relações com o coletivo de 
trabalhadores da categoria. Ao estarmos reivindicando ou defendendo direitos, nos 
reconhecemos como um grupo profissional. Defender a carreira é valorizar esse 
espaço que nos faz profissionais, portanto, é também papel do sindicato atuar na 
formação permanente do professor. (CICILIA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

A capacidade de não se acomodar a uma situação inaceitável suscita a 

possibilidade de transformação para criar, recriar e a conscientização leva a um 

envolvimento que é pessoal e profissional para, através de ações conjuntas, construir 

mecanismos de defesa da profissão. Ainda a respeito do papel de representar uma 

categoria, um coletivo de pessoas e ser responsável pela articulação deste grupo, 

inclusive promovendo formação, a coautora Marina diz o seguinte: 

 

Exatamente, se é no coletivo, nós estamos em coletivo. É, eu acho que o sindicato 
enquanto um modo de articular esse coletivo e de fazer, mesmo os que não querem, 
a pelo menos pensar naquilo. É uma provocação, a gente pode fazer uma provocação, 
que nem a gente faz na escola com um texto, uma leitura. Então é uma maneira de 
estimular isso, de provocar. (MARINA Círculos Dialógicos, 2019). 

 

A coautora Bibiana lembra que na visão de algumas pessoas o sindicato tem 

um papel que se resume à resolução de problemas particulares dos associados, 

minimizando o papel do sindicato em relação às causas coletivas.  

 

Para algumas pessoas o sindicato serve apenas para resolver os seus problemas, 
aquela suplementação que faltou, a gratificação que não veio. (BIBIANA, Círculos 
Dialógicos, 2019). 
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Entretanto, é possível afirmar que existe um vasto campo de possibilidades de 

atuação para o sindicato no contexto do desenvolvimento profissional docente. 

Conjuntamente com a escola, ele também é espaço de construção do sujeito coletivo, 

e ao mesmo tempo de sua manifestação (ALMEIDA, 2000). Para a mesma autora o 

sindicato precisa se relacionar com os professores de modo que restabeleçam os 

vínculos que os identificam como coletivo profissional.  

 

É necessário que o sindicato passe a agir diferentemente sobre as questões 
de desenvolvimento profissional dos professores assumindo que a formação 
é também um território de sua competência. [ ]. Talvez por aí, os professores 
consigam juntamente com o seu sindicato reinventar seu papel social, e o 
sindicato apoiado na vontade coletiva dos professores, consiga maior poder 
para fazer valer seus objetivos, compromissos políticos e sociais (ALMEIDA, 
1999, p. 219). 

 

Partindo do princípio que desenvolvimento profissional abrange também a 

compreensão da construção da profissionalidade inserida dentro de um contexto para 

além da sala de aula, considerando a sua carreira docente incluindo jornada de 

trabalho, salário, condições de trabalho, relações de poder é mister tratar do assunto 

junto com o sindicato na esfera do enfrentamento enquanto lutas da categoria e para 

tanto é fundamental investigar profundamente essas questões junto aos seus 

associados. A coautora Cicilia reforça o exposto quando traz à memória o exemplo de 

formação sindical do pai e o quanto esta foi fundamental na visão de mundo que o 

mesmo construiu: 

 

É engraçado, porque agora eu estava pensando a questão da formação profissional. 
O pai é do sindicato rural, trabalhadores rurais. A formação escolar dele é muito baixa, 
o pai e a mãe tem 5ª série, e quando ele fala, eu acho que tanto um quanto o outro, 
pra formação escolar que têm, são pessoas com uma visão muito ampla. E eles, 
especialmente o pai, gosta muito de falar isso, a mãe também gosta, mas o pai atribui, 
enxerga o lugar do sindicato na maneira como ele vê o mundo. E quando ele se 
compara, por exemplo, por que ele é dos mais velhos da família e é um dos mais 
engajados e ele atribui ao sindicato. Fica bem evidente quando ele se compara com 
os irmãos, que não tem essa vivência. Não vão numa assembleia do sindicato, não 
vão não sei o que. Ele coloca sempre o sindicato como elemento formador dele, é 
bem evidente na fala do pai isso. (CICILIA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Conscientizar-se é movimento de desacomodação, de descobrir-se dando 

possibilidades de comportamento transformador de sentidos e ações a partir da 

reflexão das concepções de mundo. 
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Também é importante ressaltar que em tempos de desgaste das relações 

sindicais com as suas bases, bem como aos olhos da sociedade, em decorrência da 

conjuntura que vive o país se faz necessário restabelecer esse vínculo e uma das 

possibilidades é promover o desenvolvimento profissional docente aliado a defesa do 

Plano de Carreira da categoria, Lei nº 4.396/03 que é um importante instrumento de 

valorização profissional, a formação permanente enquanto caminho de resistência em 

tempos que a educação e os educadores são tidos como inimigos da nação. 

Nele estão contidos, entre outros, os elementos que dão suporte a carreira do 

professor, como as questões referentes a remuneração, o tempo destinado às 

atividades de sala de aula e o tempo destinado à preparação de atividades e 

formação, além das condições em que eles exercem sua profissão, procurando 

assumir seu papel diante da sociedade como trabalhadores que a partir do 

desempenho de suas funções, amparadas em conhecimentos específicos, sejam 

agentes de transformação da sociedade, de emancipação das pessoas. A respeito do 

professor reconhecer-se trabalhador as coautoras Laura, Marina e Cicilia trazem 

importantes observações: 

 

Quando o CPERS deixou de ser centro de professores e passou a ser sindicato dos 
trabalhadores em educação, teve muita gente que se desfiliou porque não admitiram 
que fossem chamados de trabalhadores da educação. Eles não queriam se comparar 
com os secretários da escola. (LAURA, Círculos Dialógicos, 2019). 
 
Em uma Sessão Extraordinária, promovida pela Comissão de Educação da Câmara 
de Vereadores para ouvir as demandas da escola, uma diretora sentou-se ao meu 
lada e como sabe que eu faço parte da coordenação do sindicato me fez alguns 
questionamentos a respeito das negociações salariais que iríamos iniciar com a 
prefeitura. Ela disse que não tínhamos que negociar só a questão do salário, era 
preciso também pedir aumento no Auxílio Alimentação. Expliquei que nossa prioridade 
era o Piso, mas que também estávamos tratando do Auxílio Alimentação e que essa 
também era uma demanda dos outros servidores. Os vereadores durante a sessão 
também mencionaram o auxílio alimentação dos professores e dos municipários, 
nesse momento a diretora me disse que não entendia o motivo de misturar as 
categorias. Eu tentei explicar para a diretora, até porque eu já estava irritada com tanta 
ignorância, pela teoria dos conjuntos. No grande conjunto dos servidores, tem 
professores, secretários, merendeiras, fui falando assim, desenhando para que a 
colega entendesse que nós também somos servidores. O que significa a fala da 
colega? Ela não se enxerga como servidora municipal, ela é professora. É o mesmo 
exemplo. (MARINA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

É uma questão também do professor se ver enquanto trabalhador, poque o sindicato, 
às vezes se reduz às causas da gente, para coisas muito particulares, porque não nos 
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enxergamos nesse coletivo de trabalhadores também. (CICILIA, Círculos Dialógicos, 
2019). 

 

A esse respeito são relevantes as considerações de Imbernón (2001, p. 39) 

quando diz: 

 

[...] se aceitarmos a docência como profissão, não será para assumir 
privilégios contra ou “à frente” dos outros, mas para que, mediante o seu 
exercício, o conhecimento específico do professor e da professora se ponha 
a serviço da mudança e da dignificação da pessoa. Ser um profissional da 
educação significa participar da emancipação das pessoas. O objetivo da 
educação é tornar as pessoas mais livres, menos dependentes do poder 
econômico, político e social. E a profissão de ensinar tem essa obrigação 
intrínseca. 

 

Contudo, a coautora Revoltada ouvindo as afirmações sobre o professor se 

reconhecer ou não trabalhador, faz uma análise da percepção de si enquanto 

professora que  

 

Eu não tinha pensado dessa forma, mas eu sempre digo que amanhã é dia de 
trabalho, tem que ir. Eu falo mais em ir trabalhar do que ir dar aula. (REVOLTADA, 
Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Sentir-se impelido a questionar-se sobre sua caminhada formativa para a rumo 

a auto(trans)formação, ciente das condições que nos sujeitam, faz deparar-se com a 

conscientização de possíveis mudanças. Seguindo as discussões em torno do 

assunto surgiu a questão a respeito do entendimento do senso comum sobre trabalho 

ser apenas aquilo que produz concretamente mercadoria e a consequente visão, 

principalmente nos dias atuais a respeito do trabalho intelectual, que é basicamente o 

que o professor faz. A coautora Marina argumenta da seguinte forma a respeito do 

assunto fazendo alusão à formação no ensino superior: 

 

Por isso que a universidade não tem valor para muitas pessoas. Algumas pensam que 
eles não trabalham, não fazem nada. Como não trabalham, não fazem nada? 
(MARINA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Enquanto isso a coautora Cicilia remete-se ao argumento amplamente 

divulgado a respeito do trabalho do servidor público, entre eles os professores das 

redes públicas: 

 



98 

Mas é que pensar é coisa de vagabundo. Quem é que vai parar um tempo para ficar 
pensando? A sociedade construiu uma ideia de que funcionário público, nós, somos 
vagabundos. Trabalhador é só aquele que faz de tudo para manter aquele emprego, 
que conseguiu, agora nós somos vagabundos. Professor então, 2 meses de férias, 
vagabundo. (CICILIA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

A coautora Marina alega que muito se escuta o discurso a respeito do trabalho 

intelectual sobre este não ser considerado verdadeiramente trabalho: 

 

Pensar não é um trabalho. Trabalho é aquilo que a gente sua, mas a gente sua 
pensando, sua, sofre. Mas aí pegar pesado, isso que é trabalho para as pessoas, 
pensar não é trabalho. (MARINA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Percebe-se na palavra manifestada das coautoras uma complexidade, muitas 

vezes difícil de controlar, porque não depende só dos professores, mas das relações 

com os outros e com o contexto político e social. A ideia de luta, em tempos difíceis 

em razão da historicidade vivida e dinamicidade da realidade, exige que se 

compreenda a necessidade de se defrontar e saber, que apesar de condicionados, 

não somos determinados. 

Logo, partindo das falas das coautoras, constata-se que o sindicato é 

impulsionador de possibilidades para o desenvolvimento profissional e que a hora 

atividade garantida no Plano de Carreira do magistério de Santa Maria/RS é de fato o 

espaço para formação permanente, no contexto da escola, enquanto possibilidade de 

articulação entre a formação e os projetos das escolas na perspectiva da construção 

de uma identidade profissional de forma individual e coletiva. 

A esse respeito (NÓVOA 1995) alerta para a formação estimular uma 

perspectiva crítico-reflexiva, a ponto de fornecer aos professores os meios de um 

pensamento autônomo, facilitador de dinâmicas de autoformação participada. Estar 

em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os 

percursos e os projetos próprios para a construção de uma identidade, que é também 

é profissional.  

Assim, agir de forma reflexiva e coletiva acerca do Plano de Carreira é fator de 

afirmação profissional e o professor, através da participação com o seu sindicato, se 

apropria definitivamente do seu plano. Os processos formativos da profissão docente 

acontecem de forma individual e coletiva e deve haver tempos para formação dentro 

da sua carga horária de trabalho garantido no seu Plano de Carreira.  
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6.1.2 Desenvolvimento Profissional Docente e formação permanente nos 

contextos da escola 

 

O desenvolvimento profissional docente pressupõe o envolvimento de diversos 

aspectos que vão além do simples incremento de técnicas e atitudes capazes de 

habilitar o professor a fim de realizar as tarefas próprias do seu ofício. As 

preocupações com os professores e sua formação passam a fazer parte das 

discussões tanto no âmbito da legislação como no acadêmico. 

Nesse sentido, Nóvoa (1992) argumenta que o desenvolvimento profissional se 

produz num contexto amplo, pois se preocupa com as necessidades pessoais, 

profissionais e organizativas. Requer conhecimentos unificados e que insira o 

professor como pessoa em busca de uma identidade profissional. Implica melhorar a 

capacidade de controle sobre a própria condição de trabalho, um avanço no status 

profissional e na carreira docente.  

Esse avanço na condição de controle da profissão constata-se na fala da 

coautora Marina, a respeito da importância de espaços de formação que privilegiam a 

formação e reuniões pedagógicas na perspectiva de valorizar o contexto em que 

prática pedagógica acontece como fator de desenvolvimento profissional porque se 

não estiver integrado a um contexto o saber não adquire utilidade, não provoca 

movimento capaz de ampliar um conhecimento e transformá-lo.  

 

Então, realmente foi tirado de repente, não tem mais, não tem mais espaço (reuniões 
nas escolas). Esse ano quando se falou em parada (formações da mantenedora), 
pensei que voltaria a ter as reuniões. Mas, a formação como está acontecendo, 
também não está me contemplando, obrigada a ouvir uma coisa que não está me 
servindo. (MARINA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

A coautora relata a opção do modelo de formação oferecido pela mantenedora 

no ano de 2019 que reúne os professores mensalmente em grandes grupos e que não 

representa a necessidade da escola de ter momentos de paradas que sejam de fato 

significativas para o grupo de sua escola. 

Do mesmo modo, a coautora Cicilia explica quanto a falta deste espaço 

prejudica o trabalho da escola e quando acontece, em intervalos de tempo muito 

esparsos, o propósito da reunião de formação se perde em detrimento de assuntos 

que muitas vezes podem ser tratados através de avisos, recados. 
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E às vezes, demora para ti conseguir fazer (encontros de formação na escola), vira 
um monte de recados, muito mais coisas práticas, de rotina de escola, e se não 
consegues fugir disso, a escola não consegue fugir disso. Isso me entristece porque 
foi uma mudança radical e funcionava muito melhor quando a gente tinha reunião uma 
vez por semana. (CICILIA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Conforme a coautora Bibiana, uma formação que parte da escola traz 

possibilidades de realmente tratar das questões de relevância para o grupo: 

 

São coisas assim, que tu não podes fazer uma coisa generalizada. Claro que as 
instituições tentam fazer, mas não existe isso, porque tu queres alcançar um objetivo 
de ampliar uma caminhada, de qualificar essa formação, tu tens que começar vendo 
as pessoas. Quais são a as demandas, quais são os problemas, as coisas boas que 
dá pra aproveitar, e o que tem que ser resolvido enfim, ver as caminhadas de cada 
comunidade. (BIBIANA, Círculos Dialógicos, 2019).  

 

Como ressalta a coautora Marina a respeito das necessidades da sua escola 

em particular: 

 

No meu caso, eu ganharia muito mais se as minhas colegas e eu estivéssemos na 
escola, se esse tempo fosse dado para eu fazer uma reunião, uma formação. Porque 
eu sei as demandas. Porque as colegas dizem que já viram, já sabem, ao invés de 
estar discutindo por exemplo, o que são campos de experiência, que ninguém 
entendeu ainda, que é a Base. O que é que é uma experiência, o que que significa 
isso? (MARINA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Evidentemente, que a fim de consolidar espaços de formação é indispensável 

a troca de experiências, o compartilhamento de saberes, portanto é indispensável que 

os professores tenham a oportunidade de dialogar entre si para fortalecer 

conhecimentos da sua prática docente “O desenvolvimento de uma nova cultura 

profissional de professores passa pela produção de saberes e de valores que deem 

corpo a um exercício autônomo da profissão docente” (NÓVOA, 1995, p. 26). Uma 

mudança de perspectiva leva a uma condição em que formar-se é uma troca entre 

sujeitos, conforme Freire (1987) podemos afirmar que não é tarefa de ser isolado, não 

pode ser depósito ou despejo de alguém que supostamente possui todo saber sobre 

alguém que foi obrigado a pensar que não possui o saber. 

Esse pensamento está claro na fala de Cicilia a respeito de uma cultura 

profissional que dê conta de buscar o desenvolvimento profissional a partir da partilha 

de saberes: 
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É na troca também que a gente se constitui profissional, alguém que de repente não 
tem aquela ideia, ou não faz aquele planejamento, não é aquele profissional, na troca 
ele vai querer crescer (ter ideias). (CICILIA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

A coautora Bibiana reforça as palavras de Cicilia quando afirma a respeito do 

compartilhamento de saberes. 

 

Ele (professor) vai ter ideias, ele vai se entusiasmar ou mesmo vai fazer diferente nem 
que seja porque viu o colega fazendo uma coisa boa e vai querer crescer também 
enquanto profissional. (BIBIANA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

O registro (re)criativo da coautora Bibiana resume a condição de estar em 

constante estado de procura, de crescimento, de não se adaptar às condições 

impostas e empenhar-se na superação dos desafios colocados diante da prática 

docente.  

 

Quando se compreende que a realidade vai muito além do que está dado é que se 
percebe a condição de inacabamento e a necessidade de estar sempre aprendendo. 
(BIBIANA, no registro re-criativo do primeiro encontro, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

A respeito disso ressalta-se a Resolução CNE/CEB nº 02/15 que trata das 

diretrizes para formação inicial em nível superior e para formação continuada que 

afirma como pressuposto, respectivamente, a preparação e o desenvolvimento 

profissional dos profissionais do magistério compreendendo à docência como ação 

educativa num processo pedagógico que envolve conhecimentos específicos 

interdisciplinares, conceitos, princípios e objetivos da formação que se desenvolvem 

na construção e apropriação dos valores éticos, estéticos, políticos, linguísticos em 

constante diálogo com as diferentes visões de mundo. 

Especificamente sobre a formação continuada destacamos o art. 16 desta 

Resolução que diz: 

 

Art. 16. A formação continuada compreende dimensões coletivas, 
organizacionais e profissionais, bem como o repensar do processo 
pedagógico, dos saberes e valores, e envolve atividades de extensão, grupos 
de estudos, reuniões pedagógicas cursos programas e ações para além da 
formação mínima exigida ao exercício do magistério na educação básica, 
tendo como principal finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a 
busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do profissional 
docente. Parágrafo único. A formação continuada decorre de uma concepção 
de desenvolvimento profissional dos profissionais do magistério que leva em 
conta: I - os sistemas e as redes de ensino, o projeto pedagógico das 
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instituições de educação básica, bem como os problemas e os desafios da 
escola e do contexto onde ela está inserida; II - a necessidade de acompanhar 
a inovação e o desenvolvimento associados ao conhecimento, à ciência e à 
tecnologia; III - o respeito ao protagonismo do professor e a um espaço-tempo 
que lhe permita refletir criticamente e aperfeiçoar sua prática; IV - o diálogo e 
a parceria com atores e instituições competentes capazes de contribuir para 
alavancar novos patamares de qualidade ao complexo trabalho de gestão da 
sala de aula e da instituição educativa (BRASIL, 2015, p. 14). 

 

A partir dos diálogos problematizadores, no primeiro círculo, surgiram as falas 

das coautoras que comprovam que os professores percebem a necessidade do 

tempo-espaço destinado na legislação seja empregado em situações de formação no 

contexto de sua atuação considerando as necessidades específicas do seu fazer 

docente e que o trabalho coletivo é sobremaneira reconhecido como fundamental. A 

coautora Cicilia enquanto professora de anos finais do ensino fundamental argumenta: 

 

Eu que sou de anos finais, muitas vezes percebo, que aquela percepção que tu teve 
do aluno e que o outro professor não conseguiu ter por enfim, nós temos uma sala 
com 25, 30, 40, às vezes não se consegue ter aquele olhar. Mas, se quando consegue 
sentar junto com os colegas e contar sobre o tem percebido a respeito dos alunos, 
juntar todas as percepções, se consegue fazer uma avaliação, consegue ajudar muito 
mais do que ficar lá sozinha tentando fazer a coisa funcionar. (CICILIA, Círculos 
Dialógicos, 2019).  

 

A esse respeito, a coautora Bibiana tem posicionamento semelhante quando 

se trata da necessidade de um trabalho coletivo a fim de promover atitudes capazes 

de melhorar a prática docente e contribuir na qualidade do trabalho na escola: 

 

Aí o aluno já está quase reprovado e o professor quer ajudar, mas daí não dá mais. 
Mas se a gente tivesse esses encontros e tivesse tempo desse planejamento 
conjunto, muitos problemas seriam resolvidos. Quando é possível fazer de um jeito 
que todo mundo considera. Mas a gente não tem tempo de sentar junto e conversar, 
de construir essas coisas, de pensar junto, mostrar o que está fazendo e ver o que os 
colegas fazem. Às vezes, o que para um colega deu certo, tem o outro professor que 
já está desesperado para resolver um problema, mudar uma prática e outro já 
descobriu que aquilo não dá certo com aquela turma, por exemplo. Nenhuma turma é 
igual, um 6º ano é diferente de outro 6º ano, tem o mesmo número de alunos, mas é 
completamente diferente. Então esse conviver, essa convivência, tudo é diferenciado, 
é preciso espaço para conversar e isso a gente não está tendo nas escolas. (BIBIANA, 
Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Concluindo esse argumento novamente a coautora Cicilia manifesta sua 

opinião sobre a importância destes momentos de convivência entre os professores a 
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fim de tratar das dificuldades com os alunos, entendendo esse espaço como de 

formação na concepção de troca de ideias, de percepções do fazer pedagógico. 

 

[...] mas se nós tivéssemos esses encontros e tivéssemos tempo desse planejamento 
conjunto muitos problemas seriam resolvidos, não só problemas de alunos, como da 
escola, de gestão. Às vezes, estamos dando a mesma coisa que outra, falando a 
mesma coisa e descobre depois do caso passado que podia ter aproveitado, 
enriquecido. Então na EJA a gente consegue até ter o encontro, é muito diferente. Eu 
trabalhei em anos finais sem encontrar o colega e na EJA, numa escola que a gente 
não se encontrava muito, um monte de gente com 10 horas que só se encontrava no 
conselho de classe, nem sabia, nem conhecia. A colega de artes que foi lá para escola 
nos últimos anos que eu fiquei, eu conheci depois de 2 meses trabalhando com os 
alunos porque as horas não coincidiam, 10 horas cada uma, a gente não se 
encontrava. E na outra escola onde eu trabalho, pela organização, pelo que foi 
colocado no PPP, tem voz interdisciplinar, é uma organização diferente que permite 
que a gente se encontre [...] (CICILIA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Outro fator relevante é o fato dos professores que além de não usufruírem o 

direito ao espaço de formação, por conta das constantes mudanças de escola não 

têm condições de criar vínculos com os colegas numa proposta de criar o sentimento 

de pertencimento essencial ao trabalho conjunto, como traduz em sua fala a coautora 

Bibiana: 

 

[...] então, como nós éramos as mesmas professoras nós já tínhamos essa afinidade, 
nós não tínhamos o planejamento conjunto, mas a gente já se conhecia de anos. Eu 
sempre fazia trabalhos conjuntos com a de artes, com a de português, mas por causa 
do tempo que nós já nos conhecíamos, porque lá nós não tínhamos planejamento, se 
nós tivéssemos o planejamento, nós fazíamos chover. (BIBIANA, Círculos Dialógicos, 
2019).  

 

Embora nunca se esteja plenamente formado, mas em permanente estado de 

formação, enquanto construção individual, já que cada pessoa vai configurando sua 

própria prática docente apreendendo as exigências e possibilidades da profissão 

partindo da concepção que esse desenvolvimento é pessoal, é pertinente reiterar que 

esses processos se estabelecem a partir da mediação com os outros se considerar a 

auto(trans)formação enquanto movimento que se faz na relação com os outros. 

Por isso que se afirma que desenvolvimento profissional remete a ideia de 

processo. Aprender é contínuo e essencial e está concentrado em dois pilares, a 

pessoa como agente e a escola como lugar de crescimento profissional permanente 

(NÓVOA, 1995). De acordo com Nóvoa há uma ligação entre as dimensões pessoal 
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e profissional na produção identitária do professor assumindo um sentido cultural. 

Numa profissionalidade docente que não pode deixar de se construir no interior de 

uma pessoalidade de professor (NÓVOA, 2009). 

Dois aspectos se colocam centrais nessa construção: o professor precisa ser 

detentor de um saber específico, que é fundamental para sua atuação, e o fato de ser 

desenvolvido no interior de sua profissão sendo concebido e desenvolvido de maneira 

coletiva (ALMEIDA, 2000). 

A identidade de quem ensina carrega as marcas da sua atividade, sua 

existência é caracterizada pela atuação profissional, com o tempo ela se torna, aos 

seus olhos e aos olhos dos outros um professor, com sua cultura, suas ideias, seus 

interesses (TARDIF, 2014). Os professores, sós ou acompanhados, reveem e 

renovam seu compromisso como agentes de mudança no decorrer de cada uma das 

etapas de suas vidas como docentes (DAY, 1999). A coautora Bibiana faz a seguinte 

argumentação sobre o compromisso assumido pelo enquanto profissional que 

também se reflete no seu comprometimento enquanto categoria: 

 

Essa questão do compromisso pessoal é da sua formação, mas é também 
compromisso com o coletivo, não só na escola é com a tua participação no próprio 
movimento sindical, por exemplo. O compromisso que temos na escola se reflete no 
compromisso com a tua categoria. Percebemos que o colega comprometido na 
escola, também demonstra compromisso enquanto categoria. (Bibiana, Círculos 
Dialógicos 2019). 

 

Desenvolvimento profissional docente, portanto, não pode ser dissociado da 

perspectiva da construção processual considerando todos os aspectos que permeiam 

o fazer docente combinado com as concepções individuais balizadas pela perspectiva 

criada a partir das relações estabelecidas socialmente.  

O trabalho docente no decorrer dos tempos tornou-se mais complexo e 

diversificado, a transmissão de conhecimentos já não se sustenta, são necessárias 

outras funções que requerem uma nova formação, seja no âmbito da formação inicial 

ou na continuada (IMBERNÓN, 2011). Na mesma linha de pensamento encontramos 

Garcia (2009, p. 137) “assim, o conceito de desenvolvimento tem uma conotação de 

evolução e continuidade que nos parece superar a justaposição entre formação inicial 

e aperfeiçoamento de professores”. 

A fala da coautora Ponto de Partida condiz com a necessidade do professor 

possuir conhecimento que dê conta das complexidades que se acham na escola: 
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A questão da formação, é óbvio que tem que acontecer, porque há sempre mudanças, 
inclusive em relação às tecnologias, como trabalhar toda essa evolução. Para 
compreender melhor o nosso educando hoje, que demanda uma série de questões 
tanto físicas, como emocionais ou problemáticas que trazem da família, e essa 
demanda toda vai cair aonde? Na escola, então nós temos que estar preparados 
permanentemente, emocionalmente, espiritualmente, enfim de todas as formas, para 
trabalhar todas essas demandas que vem e que hoje é bem complexo dentro dessa 
caminhada do ser humano. (PONTO DE PARTIDA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Nesse sentido, destaca-se o art. 7º da Resolução CNE/CES nº 02/15 quando 

diz que o egresso da formação inicial ou continuada deve possuir um repertório de 

informações e habilidades composto pela pluralidade de conhecimentos teóricos e 

práticos que serão consolidados no exercício profissional fundamentado em princípios 

de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e relevância 

social, ética e sensibilidade afetiva e estética.  

O que nos recorda as palavras de Freire (1997) sobre a necessidade da 

competência pessoal, técnica e política do professor que contemple qualidades como 

o cuidado com o método e metodologia que utiliza e com a ética e a estética da sua 

função, a importância de pesquisar o objeto de ensino, respeitar e valorizar os saberes 

dos outros. 

Portanto, não é possível afirmar que desenvolvimento profissional é 

unicamente o desenvolvimento de certos conhecimentos teóricos e pedagógicos e a 

compreensão de si mesmo. Ele é decorrência de tudo isso delimitado ou incrementado 

por uma situação profissional que permite ou impede o desenvolvimento de uma 

carreira docente (IMBERNÓN, 2011). 

Assim, a formação ultrapassa a simples atualização científica, pedagógica e 

didática e passa a conceber outros espaços, como os de participação, reflexão e 

formação para que as pessoas aprendam e se adaptem para poder conviver com a 

mudança e a incerteza (IMBERNÓN, 2011).  

Deste ponto de vista, o desenvolvimento profissional concretiza-se como uma 

“atitude permanente de pesquisa, de questionamento e busca de soluções” (GARCIA, 

2009, p. 139). Desse modo o desenvolvimento profissional docente não afeta apenas 

o professor, mas todos os envolvidos no contexto organizacional em que se encontra. 

Proença (2018) aborda a formação de professores como um espaço de criação em 

que pessoas que optaram pela docência como projeto de vida fortalecem o sentimento 
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de pertencimento a determinada realidade educacional. A esse respeito a coautora 

Revoltada tem o seguinte posicionamento: 

 

Para o desenvolvimento profissional, para a nossa formação é importante enquanto 
pessoa que é professor, discutir todas as coisas que dizem respeito ao nosso trabalho 
como plano de carreira, necessidade de formação, quando a gente discute salário. 
Isso também é da nossa formação, isso também está lá na escola, devem estar 
presentes na nossa formação, isso também é do nosso desenvolvimento profissional 
da construção do nosso ser professor. Quando a gente se constitui professor, a gente 
também se constitui professor a partir dessas discussões, a partir dessa construção. 
A gente não se constitui professor só quando a gente aprende a dar aula. (Revoltada, 
Círculos Dialógicos 2019). 

 

Fatores como salário, demanda do mercado de trabalho, clima de trabalho nas 

escolas, promoção na profissão, as estruturas hierárquicas, carreira docente, jornada, 

currículo, gestão promovendo o desenvolvimento de paradigmas que favoreçam a 

formação de professores reflexivos são igualmente determinantes no 

desenvolvimento profissional, tornando-os capazes de assumir a responsabilidade de 

seu próprio desenvolvimento profissional e do mesmo modo serem capazes de se 

colocarem como protagonistas na efetivação de políticas públicas (IMBERNÓN, 2011; 

NÓVOA, 1995). 

A respeito do professor reflexivo Alarcão (2011) produz um conceito baseado 

na capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo 

e não simples reprodutor de ideias e práticas impostas. Nesse sentido, a autora diz 

que o professor reflexivo ao atuar em situações de incerteza é inteligente, flexível, 

situado e reativo e de acordo com a concepção de Schön (1983, 1987) essa atuação 

é produto de uma combinação de ciência, técnica e arte e atribui uma sensibilidade 

quase artística ao professor. Esse princípio é claro na fala da coautora Marina: 

 

Embora a gente tenha o tempo garantido no plano de carreira, mas não é efetivado. 
O que que eu percebo é que as pessoas querem a formação, essa formação 
permanente que temos também na sala de aula, a nossa prática também é um espaço 
de formação. Só que precisamos ter tempo para parar, para olhar para a prática. Nós 
fazemos, mas não paramos para ver o que está acontecendo (MARINA, Círculos 
Dialógicos, 2019). 

 

Segundo Garcia (1999), a formação docente é um campo de conhecimento e 

estudo que apresenta duplo sentido, individual e coletivo, e por isso é preciso 

compreender alguns princípios como a concepção de formação como contínua; como 
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processo de integração, inovação e mudança e desenvolvimento curricular; a 

necessidade de ligar o processo de formação com o desenvolvimento organizacional 

da escola; articular a formação com os conteúdos acadêmicos e disciplinares e a 

formação pedagógica dos professores; integração teoria e prática; procurar simetria 

entre a formação recebida e a que vai ser desenvolvido na escola; a concepção de 

que o processo de ensinar e aprender não é homogêneo, ou seja, igual para todos os 

sujeitos e finalmente a possibilidade dos professores questionarem suas próprias 

crenças e práticas. 

Também é importante salientar o Parecer CNE/CEB nº 18/12 que aborda a 

necessidade de garantir condições de trabalho para o professor como fator necessário 

para assegurar a qualidade do ensino com salários dignos e compatíveis com a 

importância de sua função social e sua formação. 

De tal modo que o professor possa se dedicar com tranquilidade e segurança 

à sua profissão, sem necessidade de desdobrar-se em muitas classes e escolas, com 

excessivo número de estudantes, ou até mesmo acumular outras atividades e garantir 

estrutura física e condições ambientais satisfatórias nas escolas, equipamentos, 

materiais pedagógicos, organização dos tempos e espaços escolares e a correta 

composição de sua jornada de trabalho, sem sobrecarregá-lo com excessivo trabalho 

em sala de aula, diretamente com os estudantes.  

 

O sindicato precisa se relacionar com os professores para estabelecer os vínculos que 
nos identificam como coletivo e profissional, talvez por aí os professores consigam 
reivindicar o seu papel social, e os professores consigam maior poder para fazer valer 
seus direitos de valorização salarial e condições de trabalho. (Cicilia, Círculos 
Dialógicos 2109) 

 

Segundo Garcia (1999) alguns aspectos caracterizam a atuação docente 

atualmente, a burocratização, a proletarização e a intensificação do trabalho dos 

professores. Também salienta a feminização, principalmente nas nos níveis mais 

inferiores e o isolamento.  

 

Nesse sentido o desenvolvimento profissional dos professores está 
intrinsicamente relacionado com a melhoria das suas condições de trabalho, 
com a possibilidade institucional de maiores índices de autonomia e 
capacidade de acção dos professores individual e coletivamente (GARCIA, 
1999, p.145). 

 



108 

A respeito das condições de trabalho docente Tardif (2014) argumenta que o 

trabalho do professor é flexível e que em termos de tempo varia em razão de diversos 

fatores, a maioria dos professores se compromete a fundo com suas funções e suas 

tarefas consomem em média de 37 a 40 horas semanais de seu tempo. 

No art. 18 da Resolução CNE/CEB 02/15 encontramos a garantia de 

construção, definição coletiva e aprovação de planos de carreira e salário com 

condições que assegurem jornada de trabalho com dedicação exclusiva ou tempo 

integral a ser cumprida em um único estabelecimento de ensino e destinação de 1/3 

(um terço) da carga horária de trabalho a outras atividades pedagógicas inerentes ao 

exercício do magistério. 

 

Nossa profissão é muito sobrecarregada, fazemos muitas coisas, que mesmo fazendo 
parte dele de alguma forma, e também pelo fato de termos que trabalhar em duas ou 
três escolas, nos deixa numa situação que acaba dificultando o trabalho da sala de 
aula. Revoltada (Círculos Dialógicos 2019). 

 

A esse respeito, Tardif (2014) continua dizendo que a maior parte do tempo do 

professor é gasta com tarefas relacionadas com os alunos, ensino, vigilância, 

atividades de recuperação, atividades estudantis. São atividades centradas no aluno 

ou desenvolvidas na presença dele.  

Depois dessas tarefas encontram-se as de aperfeiçoamento, a interação com 

colegas, supervisão de estagiários e outras. Conclui dizendo que a carga de trabalho 

aumentou, não em horas, mas em dificuldade e em complexidade e que a docência 

tornou-se um trabalho mais exaustivo principalmente na esfera emocional, visto a 

dificuldade em lidar com os alunos atualmente e todos os problemas sociais que 

cercam a escola e cognitivo, do ponto vista da heterogeneidade das classes e a 

necessidade de diversificar as estratégias de atendimento pedagógico o que gera 

múltiplas fontes de conhecimento e informação. 

 

Esses diferentes elementos de análise sugerem, portanto, que que as 
condições de trabalho dos professores se tornaram mais graves e complexas 
com o tempo. Contudo esse agravamento e essa complexificação não se 
traduzem, necessariamente, num prolongamento significativo do tempo de 
trabalho, mas antes em deteriorização da qualidade da atividade profissional 
(TARDIF, 2014, p. 158). 

 

Portanto, pensar a ação docente não é somente pensar a prática realizada na 

sala de aula nem mesmo a colaboração didática entre colegas, é também pensar na 

carreira, nas relações de trabalho e de poder nas organizações escolares, a 
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autonomia e a responsabilidade conferida aos professores, individual ou 

coletivamente sugerindo a necessidade de compatibilizar duas dimensões, 

inseparáveis na prática docente, a qualificação e as condições em que o professor 

atua (ALMEIDA, 2000).  

 

Não é só compromisso profissional, é compromisso social mesmo. Pra que ser 
professor? EmboramMuitos fazem o mestrado porque querem ganhar mais. (Marina, 
Círculos Dialógicos 2019). 

 

Consequentemente, a formação permanente é um dos elementos 

indispensáveis ao desenvolvimento profissional docente e o mesmo e requer 

engajamento do professor em todas as dimensões inerentes a sua carreira. 

Nesse sentido, o segundo Círculo Dialógico, dia 08 de maio de 2019, a 

discussão da temática a respeito da necessidade do tempo destinado para o 

planejamento das atividades, bem como para formação, avançaram no sentido de 

pensar sobre o sentido dado a formação na escola. Nessa noite compareceram as 

coautoras Marina (16 anos de docência), Cicilia (17 anos de docência atuando no 

município e no estado), Laura (25 de docência no Estado do RS – aposentada e 14 

anos ativa no município) e Revoltada (08 anos de docência) 

Na entrada da sala havia um obstáculo que as coautoras deveriam transpor. 

 

Figura 7 – Dinâmica realizada no início do segundo Círculo Dialógico 

 

FONTE: arquivo pessoal da autora, 08/05/2019 
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É preciso perceber que tem uma porta ali, tu olha aquilo e pensa como é que eu vou 
fazer pra entrar aqui e tal, começa a tentar imaginar, mas tira a gente de uma zona de 
conforto que é simplesmente chegar no lugar, te faz mudar a posição, se movimentar, 
se exercitar. Eu gosto dessas coisas difíceis assim, mas que são fáceis também. 
(REVOLTADA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Assim, procurar uma maneira de entrar na sala, pensando na melhor estratégia 

causa um movimento que desaloja, desacomoda. Podemos em analogia, reportar 

para da questão de olhar a prática, é necessário parar e pensar sobre a ela o que 

muitas vezes não é fácil, obriga a fazer escolhas, mudar conceitos, causa 

desconfortos. 

Neste encontro, o material estava disposto em um varal. A exemplo das 

dinâmicas usadas nas rodas de conversas das Práticas Restaurativas16 que utiliza 

uma girafa como objeto da palavra usando o animal buscando uma significação que 

remete a ideia de colocar os pés no chão e a cabeça no céu, além do amplo alcance 

de visão e a capacidade de ver em todas as direções, ver longe, alcançar coisas 

inatingíveis e grande capacidade de movimentos a pesquisadora-líder procurou 

relacionar a girafa com a possibilidade de relacionar o trabalho docente e busca de 

formação na perspectiva de ser capaz de imaginar, almejar, idealizar, desejar, ampliar. 

Ir mais longe, ser mais. A coautora Revoltada faz uma correspondência entre a girafa 

e o professor no que diz respeito ao fato da girafa ser um animal em extinção e a 

capacidade de se adaptar em face das dificuldades encontradas: 

 

Interessante falar isso, porque ela (girafa) é um bichinho em extinção agora, já está 
sendo considerada em extinção. E com o professor daqui a pouco, vai ser isso que 
vai acontecer. E a girafa não foi sempre como a conhecemos, ela se adaptou, 
exatamente como nós vamos nos adaptando. Sobre o significado da girafa estar 
associado a amplitude de visão, a capacidade de ver em todas as direções, de ver 
longe no futuro, de ver coisas que são inatingíveis para outros. Eu fiquei pensando na 
questão de, por ser por disciplina sempre fica essa questão de conseguir trabalhar 
junto, porque o aluno é um e se cada professor entrar lá e fizer do seu jeito, sem olhar 
para o outro a coisa complica. Às vezes, o professor de disciplina tem a péssima mania 
de olhar o seu conteúdo, a sua área de conhecimento. Pensei nisso quando vi a 
questão do olhar em todas as direções. Então olhar para esses vários campos e 
ampliar aquilo que a gente entende como conhecimento. Talvez paras as pedagogas 
já seja uma formação mais direcionada, mas infelizmente, na minha formação inicial 
de disciplina não é assim. Então penso que é bastante complicado, quanto menos a 
gente troca, quanto menos a gente se encontra, mais contribui para isso, porque não 

                                                           
16 O curso de iniciação em Práticas Restaurativas capacita profissionais da educação como facilitadores 

de círculos restaurativos, na esfera pública e privada, como política pública que permita a prevenção, 
gestão e transformação de situações e espaços de conflito. 



111 

consigamos nem tentar entender o que o outro está fazendo. (REVOLTADA, Círculos 
Dialógicos, 2019). 

 

A coautora também faz uma importante reflexão a respeito da capacidade de 

olhar longe, em várias direções como essencial ao trabalho do professor e que esse 

olhar em várias direções se faz necessariamente no conjunto da escola, mais uma 

vez tornando clara a necessidade do convívio como para reflexão e possivelmente 

uma mudança de paradigmas a respeito das suas práticas. Discurso semelhante tem 

a coautora Marina: 

 

E às vezes a gente vê até entre nos níveis. Porque quem está nos anos iniciais, ou no 
bloco, 4º e 5º anos, reclama da educação infantil porque não fizeram isso ou aquilo, 
porque as crianças só brincam e os anos finais culpam os anos iniciais. Não percebem 
que são especificidades diferentes, ou seja, olhar cada etapa a partir de outra 
perspectiva, o que é específico a cada uma, as aprendizagens que devem ser 
construídas em cada momento. (MARINA, Círculos Dialógicos, 2019).  

 

A coautora Revoltada complementa a respeito da sua participação na formação 

oferecida pela mantenedora não corresponder às suas expectativas:  

 

Hoje foi o dia de formação da minha área, exatamente isso que nós estávamos 
discutindo lá. Essa questão de não conseguirmos parar e ver o que é que a gente 
realmente está fazendo?! É uma coisa que não é só de alguns, mas da maioria. Nada 
contra a formação da SMED, só sinto que ela não me contempla como eu gostaria, 
eu fico chateada, então quando a gente não sente que realmente está fazendo parte 
daquilo, acabamos por “aceitar” a formação pois é uma obrigação”. REVOLTADA 

 

As considerações do grupo externam o quanto é determinante reservar espaço-

tempo de modo a contemplar momentos em que a escola tenha oportunidade de 

refletir sobre a ação praticada, sob o ponto de vista do encontro dialógico ser lugar 

onde os professores podem dizer a sua palavra como possibilidade de construção de 

um processo coletivo de forma-se redescobrindo-se como sujeitos mobilizadores de 

auto(trans)formação, Henz (2015) sustenta que cada sujeito participante, a partir das 

suas experiências e a aproximação de diferentes mundos e horizontes de 

compreensão, poderá recriar seus horizontes humanos-educativos-formativos. 

Atualmente, a Lei nº 11.738/08 corrobora o plano de carreira dos professores 

municipais de Santa Maria ao estabelecer um terço da carga horária para tais 

atividades, além disso o Parecer CNE/CEB nº 18/12 traz importantes elucidações a 
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respeito das especificidades do trabalho educativo, especialmente da escola pública, 

cujos professores vendem seu trabalho para o Estado e embora não estando 

diretamente vinculados a valorização do capital seu trabalho é afetado pelo sistema 

capitalista e por ele influenciado. Apesar da defesa do trabalho coletivo é comum na 

escola pública o modelo de organização de escola próprio de sistema privado, 

capitalista, em que o professor é considerado uma peça do processo sem condições 

de participar plenamente, por condições de tempo e espaço, para interagir com seus 

pares e apropriar-se de seu próprio trabalho e realizar integralmente sua função social 

que não é apenas transmitir o saber (BRASIL, 2012). 

 

6.1.3 Formação de professores como movimento de auto(trans)formação 

 

O terceiro Círculo Dialógico, realizado no dia 29 de maio, estavam presentes 

Cicilia (17 anos de docência atuando no município e no estado), Marina (16 anos de 

docência), Bibiana (28 anos de docência e acadêmica de doutorado) e Combativa 

(aposentada após 40 anos de docência). 

Da problematização da temática, emergiu o assunto a respeito dos conceitos 

de formação de acordo com o projeto de educação para o qual ela está sendo 

atribuída. Nesse sentido, as discussões transcorreram com o propósito de procurar 

fundamentar o que é formação da escola, que pode ser entendida como a praticada 

na escola, como também pode ser uma formação promovida pela mantenedora, por 

instituições de ensino que venham ao encontro das necessidades da escola a partir 

da escuta dos professores. Nesse sentido, a coautora Marina contribui dizendo: 

 

Discutir campo de experiência é uma formação da escola, então não necessariamente 
precisa ser na escola. É que ela está contemplando uma necessidade da educação 
infantil, na concepção que os educadores infantis têm. (MARINA, Círculos Dialógicos, 
2019).  

 

A coautora Combativa lembra da necessidade da escuta por parte de quem 

oferece a formação de modo que contemple as exigências do grupo. 

 

Quando a formação não partiu da nossa escolha. Porque a formação da escola ela 
pode ser feita em qualquer outro lugar, mas partindo da escuta. COMBATIVA Círculos 
Dialógicos, 2019). 
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Para exemplificar um caso de formação que pode ser feito fora da escola, mas 

que pode ser uma reivindicação da escola, a coautora Bibiana diz o seguinte: 

 

Tem um evento “contação de história”, vamos dizer assim, lá na universidade. Os 
professores se organizam e vão participar lá, faz parte, é uma demanda da escola, 
mas não é na escola. (BIBIANA, Círculos Dialógicos, 2019).  

 

A mesma coautora complementa explicando porque não frequenta as 

formações da mantenedora e que o tempo despendido poderia ser empregado numa 

formação da escola: 

 

Faz muito tempo que eu não vou em formação da SMED, porque não contempla o 
que eu quero. Por que é que a gente vai lá ouvir? O palestrante vai lá falar sobre tal 
coisa, isso não é do nosso interesse, não vai acrescentar na minha formação. Porque 
um professor que já está ali, trabalhando, já tem uma demanda, já tem uma 
perspectiva de o que ele quer aprender de novo. Não tem sentido parar uma tarde 
inteira, um turno inteiro enquanto poderia estar reunido com os teus colegas, 
pensando junto, contemplando coisas da escola, fazendo as coisas da escola. 
(BIBIANA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Acrescenta também sua impressão a respeito do que é formação da escola 

enquanto lugar com pessoas, na mesma perspectiva de que a formação pode ser da 

escola, seja em que lugar aconteça, porque são pessoas que buscam formação: 

 

Na verdade, a gente fica falando aqui em formação da escola, mas na verdade a 
escola é um prédio, quem é que forma? Então, não tem que fazer uma formação da 
escola, mas das professoras, do grupo, que como é que pensa. Porque mesmo as 
escolas de educação infantil, por exemplo, não são iguais, têm pensamentos, 
propósitos diferentes. (BIBIANA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Complementando, Cicilia diz que é preciso reconhecer verdadeiramente quais 

as exigências de cada lugar: 

 

Saber as demandas, quais são os problemas, o que tem que ser resolvido enfim, ver 
as caminhadas de cada comunidade. (CICILIA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Muito bem lembrado pela coautora Combativa que contribui lembrando a 

respeito da construção do Projeto Político Pedagógico das escolas que deve ser 

elaborado a partir da realidade de cada comunidade para que atenda necessidades 

específicas.  
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Tanto que os PPPs não são iguais, porque são construídos com base na realidade de 
cada comunidade. (COMBATIVA). Círculos Dialógicos, 2019). 

 

A coautora Cicilia cita o exemplo de uma formação que na perspectiva dela 

estava relacionada com o seu contexto de trabalho demonstrando ser possível 

articular uma proposta de formação que contemple as demandas das escolas: 

 

A última formação que eu fui não foi tão descontextualizada, depois do momento inicial 
e resgate da parte teórica da formação se dividiu os grupos, eram os grupos das 
escolas, cada escola se reuniu para desenvolver o seu projeto, daí tem sentido, 
porque nós, por exemplo, nós temos um problema seríssimo com a questão de 
domínio de leitura e de acesso daquela comunidade a leitura, o nosso projeto é nesse 
sentido. Mas, é o nosso projeto, da nossa escola, a nossa realidade. Nós escolhemos 
então e sentamos ali juntas e desenvolvemos aquele trabalho, e foi o momento de nos 
sentarmos com os nossos colegas da manhã por exemplo, dos anos finais, que a 
gente não se encontra e nós na EJA conseguimos ter espaço de reunião, é mais 
tranquilo isso, mas com o pessoal do outro turno não, então foi um espaço que eu 
achei bem interessante assim, a maneira como a gente construiu junto. Então não era 
lá na escola, mas era o grupo da escola, e aí o pessoal veio em peso assim, então 
tinha mais gente da nossa escola e a gente conseguiu desenvolver o trabalho ali, a 
atividade ali, para desenvolver na escola depois. (CICILIA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Na opinião da coautora Marina, uma formação pode tanto acontecer na escola 

quanto em outro espaço, inclusive ser proposta pela mantenedora, mas que se 

contemplar as necessidades da escola pode ser considerada uma formação da escola 

sem necessariamente acontecer na escola. 

 

Formação na/da escola, formação da rede, para buscar consolidar as especificidades 
de cada etapa, procurar relacionar as especificidades entre as etapas (dificuldades, 
desafios). Como resolver as questões, qual o papel, como articular o trabalho de cada 
etapa. (MARINA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Pensamentos que foram resumidos numa pequena frase, mas que expressa o 

que foi discutido no grupo, da coautora Bibiana: 

 

Então é a formação da escola, na escola e da rede. (BIBIANA, Círculos Dialógicos, 
2019). 

 

As opiniões das coautoras deixam evidentes que a formação, apesar de 

acontecer em espaços que não necessariamente sejam o espaço físico da escola, 

carecem de levar em conta as necessidades da escola e que assumir a postura de 
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formação permanente requer a comprometimento com uma mudança na práxis, 

estabelecendo uma dialética entre teoria e prática rompendo coma as concepções 

heteroformativas e proporcionar a cada participante o sentimento de ser sujeito da sua 

formação. A esse respeito Andrade (2019) ressalta que a auto(trans)formação ao não 

se restringir apenas a aquisição de conhecimentos específicos ou pedagógicos 

empodera o sujeito e o desafia a comprometer-se com a ação-reflexão-ação 

transformadora do seu contexto, em que estudar e pesquisar é também comprometer-

se em transformar a realidade, auto(trans)formando-se. 

Atualmente, o destaque está na formação de um professor-pesquisador que 

faça correspondências entre as experiências da sala de aula e a avaliação reflexiva 

destas experiências, na perspectiva da formação em contexto. Nóvoa (1995) defende 

que além de experiências o professor também deve ser possuidor de saberes 

especializados em educação e das áreas em que atua. A necessidade de formação 

nesta perspectiva está evidenciada na fala da coautora Cicilia: 

 

Aí tem a pesquisa, nós não pesquisamos enquanto professores, na escola não tem 
espaço para fazer pesquisa (não existe), ficamos apagando incêndio, resolvendo 
aquelas questões imediatas [...]. Mesmo onde há planejamento mais coletivo, como é 
o caso de escola de EJA, mas uma coisa é isso, outra coisa é pesquisa mesmo, a 
perspectiva da pesquisa. (CICILIA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Importante a reflexão da coautora Bibiana: 

 

Um dia que eu estava parada pensando assim, quando é que a gente tem espaço 
para pensar, pensar na escola e escrever na escola. A gente não faz isso, nem com 
os alunos faz, e a gente não faz. Então a gente não tem esse espaço. A gente aprende 
muito mais na sala de aula, com os nossos alunos e não para pra pensar nessa 
prática. (BIBIANA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

A coautora Marina argumenta que a pesquisa na escola deve assumir caráter 

investigador, com seriedade e profundidade: 

 

No caso da educação infantil o que acontece, pesquisamos no fogo cruzado, por 
exemplo quando tem a Feira de Ciências se discute o que vai ser apresentados e as 
professoras começam a pesquisas o assunto para fazer o trabalho. Aí tem que ter a 
questão da formação, da hora para fazer isso, sentamos rapidamente é uma coisa 
rasa, porque as pessoas não se aprofundam naquilo, elas fazem correndo. Porque 
não tem tempo de sentar, de aprofundar nos conceitos. (MARINA, Círculos Dialógicos, 
2019). 
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A coautora Bibiana ressalta que as escolas produzem trabalhos de assumida 

importância, mas que não são divulgados porque os professores que produzem este 

trabalho não têm o costume de mostrá-los ou não acreditam no seu valor.  

 

Mas tem trabalhos ótimos, que estão escondidos dentro da sala de aula com a porta 
fechada e ninguém tira de lá. Às vezes nem as direções de escola enxergam. Não 
ficam nem sabendo. Às vezes, a pessoa está lá fazendo maravilhas, mas não tem a 
perspectiva de quanto é bom, importante. (BIBIANA, Círculos Dialógicos, 2019). 
(BIBIANA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Opinião compartilhada pela coautora Marina sobre o fato dos professores não 

almejarem que seu trabalho seja apresentado em forma de pesquisa. 

 

E vai muito do professor também, porque lá na escola, tem colegas que fazem um 
trabalho maravilhoso, mas quando são convidadas a escrever, respondem que não 
querem, não podem. Tem que convencer para fazer, talvez se sintam inseguros. 
(MARINA, Círculos Dialógicos, 2019) 

 

Da mesma forma se posiciona a coautora Cicilia: 

 

Porque falta pesquisa, o professor tem o conhecimento vasto a respeito do seu 
trabalho, e isso é importante, não é uma coisa boba. Na escola não tem espaço para 
fazer pesquisa (não existe), ficamos apagando incêndio, resolvendo aquelas questões 
imediatas. (CICILIA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Coautora Marina faz uma importante intervenção a respeito do papel da escola 

e da prática enquanto espaço para o desenvolvimento de pesquisa: 

 

O professor não se reconhece como pesquisador, porque é um pesquisador, mas a 
gente não tem o tempo para se enxergar pesquisador. É necessário reconhecer a 
escola e a prática como espaço de pesquisa e produção de conhecimento. (MARINA, 
Círculos Dialógicos, 2019).  

 

Podemos assim dizer, que a pesquisa enquanto movimento de conscientização 

é inacabada, permanente e intencional que se reconfigura e se ressignifica nos 

espaços-tempo, na interação entre os sujeitos e que é condição para os professores 

se assumirem enquanto agentes da sua auto(trans)formação. Partindo dessa 

premissa, pode-se afirmar que a formação na perspectiva da pesquisa se move na 

dialética de aprender e reaprender descobrindo necessidades e desafios que 
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aparecem no desempenho da docência e na forma como o professor se constitui 

profissionalmente. 

 

Figura 8 – Discussões no terceiro Círculo Dialógico 

 

FONTE: Arquivo pessoal da autora, 24 de maio de 2019 

 

6.1.4 Formação permanente como possibilidade de construção, autoria 

 

O quarto Círculo Dialógico, foi realizado no dia 26 de junho de 2019, pelo 

aplicativo WhatsApp, com contribuições de Bibiana (28 anos de docência e acadêmica 

de doutorado), Marina (16 anos de docência), Esperançosa (21 anos de docência), 

Cicilia, Revoltada (08 anos de docência) e Persistência (31 anos de docência atuando 

no município e aposentada do estado). 

A problematização se deu a partir da fala da coautora BIBIANA, quando se 

posicionou a respeito da formação de modo a rechaçá-la quando expressa formação 

no sentido de “colocar todos na forminha”.  
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A partir daí, passou-se a discutir a formação de professores numa perspectiva 

de construção, criação, autoria, responsabilidade partindo da compreensão de que 

formar-se é buscar a própria identidade enquanto sujeito e membro de um grupo 

(PROENÇA, 2018) num movimento de auto(trans)formação cuja preocupação é 

pensar criticamente a prática para melhorá-la, recriá-la reinventá-la (HENZ, 2015), em 

detrimento de uma formação na linha de “fôrma” enquanto molde, modelo pelo qual 

se fazem outros compreendida como heteroformativa quando os processos formativos 

são organizados para os docentes e não com eles numa atitude passiva, de 

submissão. Formação de fora para dentro, de uns para outros, bancária.  

A exemplo da educação bancária Freire (1980) diz que ao contrário de 

comunicar, o professor dá comunicados e os alunos recebem pacientemente, 

aprendem e repetem. Assim é uma formação bancária, quando alguém ensina quem 

não sabe, alguém fala e outro escuta, alguém escolhe, impõe um programa e outro se 

submete a ele, o formador é sujeito do processo e o formado é objeto dele. Sobre isso 

a coautora Esperançosa expressa: 

 

Atitude passiva sem reflexão, é um modelo de formação vigente, muito comum nas 
formações da SMEd. (ESPERANÇOSA, Círculos Dialógicos 2019). 

 

A coautora Marina, alerta sobre uma formação que não suponha a reflexão faz 

com os professores reproduzam na sua ação pedagógica os mesmos princípios: 

 

Por isso a formação na lógica da “fôrma” na formação. Nós na “fôrma”, na caixinha 
para que nosso trabalho também coloque as crianças nas caixinhas. Sem espaço para 
reflexão, sem autoria. Nos veem como tarefeiros e não autores da prática. É movida 
pela lógica da produtividade, e entende isso numa perspectiva Fordista, de fábrica. 
(MARINA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Esse modelo de formação evidencia uma prática que leva a uma cadeia de 

comportamentos que não permite a reflexão colocando o professor numa posição em 

que é considerado um reprodutor de tarefas predeterminadas. Para muitos 

professores essa pode ser uma formação que de certa forma é mais segura, como 

argumenta a coautora Marina: 

 

A formação na perspectiva da “fôrma” é mais confortável, digamos assim, porque é 
passivo, a pessoa “senta lá” e só recebe. De preferência sai dali e reproduz. Refletir 
sobre a prática, no grupo te tira da zona de conforto, dói. Quando a formação parte da 
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demanda das escolas, quando a situação problema surge do cotidiano da escola ou 
da prática do professor e é confrontada, surge a necessidade de mudar e isso implica 
em encontrar modos de agir e pensar diferente do que sempre foi. Isso quando o 
professor realmente se preocupa, é subjetivo. (MARINA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Sobre o fato de ser mais difícil de enfrentar as dificuldades e refletir sobre as 

mesmas, a coautora Cicilia diz: 

 

E exige ação, exposição e tira da posição de passividade, de receber. (CICILIA, 
Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Entretanto, a autora Revoltada questiona sobre o fato desse tipo de formação 

estar privilegiando as exigências dos professores: 

 

Até pode ser mais confortável, mas está de acordo com o que eu preciso. Vai 
satisfazer minhas expectativas? (REVOLTADA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Então, a coautora Cicilia diz que: 

 

As discussões vão e vêm e sempre acabamos na escola, nas demandas da escola e 
na coletividade da escola. Ou seja, formação no espaço de trabalho. (CICILIA, 
Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Partindo dos argumentos das coautoras, julga-se importante o que Proença 

(2018) aborda a respeito dos diferentes olhares em relação à formação de professores 

dependendo do significado dado a palavra forma. Ela explica que forma pode ser uma 

nota individualizante que distingue um corpo do outro, sugerindo ideia de 

individualidade, identidade, diferença. E que fôrma (grafia original) pode ser um molde, 

modelo pelo qual se fazem outros. Para Garcia (1999) uma formação na perspectiva 

heteroformativa, de fora para dentro, de uns para outros, em que os processos 

formativos são organizados para professores e não com eles. 

Nesse sentido, a formação adquire significados opostos, enquanto uma remete 

a ideia de construção, criação, autoria, responsabilidade a outra remete para receita, 

reprodução, cópia, repetição, padrão 

Abordar a formação numa perspectiva de criação, construção, autoria, 

pesquisa em que formar-se é buscar a própria identidade, enquanto sujeito e membro 

de um grupo, segundo Proença (2018) requer um movimento de auto(trans)formação 
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dentro da condição humana de inacabamento em busca de ser mais, possível por 

meio de ação-reflexão-ação (HENZ, 2014), isto é pensar criticamente a prática para 

melhorá-la recriá-la, reinventá-la. 

 

A coautora MARINA (Círculos Dialógicos, 2019), diz que: 

 

A formação envolve uma questão subjetiva, da individualidade de cada sujeito. A 
reflexão sobre a prática tem uma dimensão individual e coletiva. Mas o sujeito precisa 
estar predisposto a isso. Entender-se inacabado, como fala o Freire, e permitir, ou 
aceitar (eu não sei bem qual a palavra). Abrir-se para o outro. Essa abertura, no 
coletivo pode envolver confronto de ideias, de concepções, mas que é produtivo. Às 
vezes, os ânimos ficam acalorados, mas destes conflitos surgem consensos, quando 
o objetivo é a qualificação do contexto. Apesar das divergências, o objetivo no final é 
a qualidade da educação. A qualidade no trabalho que se desenvolve naquele lugar, 
naquela escola. 

 

Fica evidente o quanto as discussões em torno da formação de professores e 

os conceitos a ela atribuído estão presentes e trazem inquietação aos professores. A 

coautora persistência ressalta a importância dos espaços de troca e formação na 

escola como alternativa para evoluir para alcançar o desenvolvimento profissional. 

 

Escola como espaço para trocas e enriquecimento e também como crescimento 
pessoal e profissional através de pesquisas, que é o que os professores na Educação 
Básica não têm. Disponibilidade de tempo para ler e pensar sobre suas ações no dia 
a dia da escola e sua profissão com um todo. Enquanto tivermos esse papel de 
receptores de formação não haverá evolução, precisamos falar e ser ouvidos. 
(PERSISTÊNCIA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

A fala da autora BIBIANA (Círculos Dialógicos, 2019) funde o pensamento do 

grupo a respeito da concepção de formação pretendido: 

 

Para mim formação só tem sentido quando ela é (trans)formação. Na verdade, 
ninguém forma ninguém, assim como nós não ensinamos os alunos. Tu só consegue 
te transformar se estiver aberto a isso, e todas as influências do que tu viveu e viverá 
interferem nessa transformação. Estamos sempre em processo de 
auto(trans)formação como diz o professor Celso, mas esse processo deve vir de nós. 
Assim como aquilo que não é significativo para o aluno, ele não aprende, conosco é 
igual. O que não me “toca”, não me transforma. Muitas vezes nos transformamos na 
escola, com uma vivência com os alunos. Não precisamos necessariamente de um 
palestrante, em um horário específico para fazer isso. As universidades que cursamos 
nos oferecem uma educação bancária e nós repetimos o que vivemos. A formação só 
tem sentido se contempla as minhas demandas enquanto educadora, na minha sala 
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de aula, na minha escola, na Rede de que faço parte. Nos falta é espaço de reflexão, 
conversar sobre um assunto com várias bases de leitura para podermos pensar a 
nossa prática e nos transformar. Edgar Morin, que estou lendo, diz que a 
aprendizagem é um processo auto-eco-organizativo, que acontece a partir do fluxo da 
convivência onde há entrosamento, conversações, amorosidade, transformação. Que 
fantástico que hoje temos a oportunidade de sentar no chão e discutir, refletir, “viajar 
na maionese”! 

 

A esse respeito, ressalta-se que o modelo de formação oferecido no ano de 

2019 pela mantenedora destaca-se pela reunião em grupos distintos de professores 

(reuniões mensais) de acordo com as peculiaridades de sua prática, em alguns casos 

desconsiderando essas mesmas peculiaridades, intrínsecas ao fazer docente e 

amparadas na legislação.  

Ao reunir professores da pré-escola separados dos professores que atuam com 

as crianças de 0 a 3 anos e destinando a esse grupo de professores formação junto 

aos professores de anos iniciais desconsidera a legislação quando explicita a 

Educação Infantil como primeira etapa da educação básica e tem com finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até os cinco anos e onze meses de idade, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade (BRASIL, 1996, 2009). 

Ancorada no art. 9º, da Resolução CNE/CEB nº 05/2010, que trata das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil cujos eixos estruturantes são 

a interação e a brincadeira, a BNCC17 assegura como direitos de aprendizagem 

conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se a fim de oportunizar 

aprendizagens em situações onde possam desempenhar um papel ativo em 

ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a 

resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo 

social e natural (BRASIL, 2009, 2018). Respeitando os eixos estruturantes e os 

direitos de aprendizagem a organização curricular da educação infantil se estrutura a 

partir de campos de experiências assim relacionados: O eu, o outro e o nós; Corpo, 

gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e 

                                                           
17 Resolução CNE/CP nº 2/17 A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que 

define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das 
etapas da Educação Básica, deverá nortear a formulação dos currículos dos sistemas e das redes 
escolares de todo o Brasil, indicando as competências e habilidades que se espera que todos os 
estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade 
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imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações (BRASIL, 

2017). 

Realmente, a BNCC aponta a necessidade de um cuidado no processo de 

transição entre educação infantil e ensino fundamental tornando-se necessárias 

estratégias de acolhimento e adaptação para que a aprendizagem se construa numa 

perspectiva de continuidade de seu percurso educativo com base naquilo que o 

educando é capaz de fazer, evitando fragmentação e descontinuidade do trabalho 

pedagógico. 

 

Na formação da SMEd a educação infantil está separada, além de estar separada dos 
outros, ela está separada mesmo, cortaram no meio a educação infantil. Inclusive 
estamos pensando em fazer um documento para Secretaria pra brigar contra (Marina, 
Círculos Dialógicos 2019). 

 

Para tanto registros, relatórios e portfólios são importantes e podem contribuir 

para compreensão da história de vida de cada aluno, bem como visitas e conversas 

entre os professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental facilitam a inclusão 

da criança na nova etapa escolar (BRASIL, 2018). 

Da mesma forma que ao reunir professores do quinto-ano do ensino 

fundamental junto com professores dos anos finais ignora a BNCC a respeito dos 

desafios que os estudantes enfrentam, nos anos finais, para se apropriarem das 

diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às diferentes 

áreas e a importância dos vários componentes curriculares retomar e ressignificar as 

aprendizagens dos anos iniciais no contexto das diferentes áreas com vistas à 

ampliação e aprofundamento do repertório dos estudantes (BRASIL, 2018). 

Também é importante considerar a importância de romper com os modelos 

vigentes de formação e desenvolver um processo de formação fundamentado no 

contexto e na experiência dos professores. Para Nóvoa (1995), o desafio atual com 

relação à formação dos professores é admitir que existem algumas carências no 

campo científico e conceitual nos programas de formação, uma vez que estes têm 

ignorado o desenvolvimento pessoal, desconsiderando que a lógica da atividade 

educativa nem sempre coincide com as dinâmicas próprias da formação. A formação 

passa por processos de investigação, diretamente articulados com as práticas 

educativas, tem como desafio conceber a escola como um ambiente educativo, onde 

trabalhar e formar não sejam atividades distintas (NÓVOA, 1995). 
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Percebemos que as formações não valorizam uma articulação entre a formação 

e os projetos das escolas. Estas premissas dificultam uma formação que considera o 

desenvolvimento profissional do professor nas perspectivas individual e coletiva. 

Nóvoa (1997, p. 25) continua argumentando: 

 

A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos 
professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as 
dinâmicas de autoformação participada. Estar em formação implica um 
investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os 
projetos próprios, com vista à construção de uma identidade, que é também 
uma identidade profissional. 

 

Desconsiderar a escuta dos professores que reivindicam espaços de formação 

que respeitem as necessidades da escola e as experiências dos professores como 

forma de melhorar sua prática, remetem a um modelo de formação balizado em 

moldes que bem explicita a coautora BIBIANA quando refuta o termo formação, no 

encontro do terceiro círculo quando trouxe a seguinte problematização: 

 

Começa que essa palavra (formação) é horrível, vamos botar todo mundo dentro da 
forminha. (BIBIANA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

Para consolidar espaços de formação numa perspectiva de reciprocidade são 

necessárias a troca de experiências e a partilha de saberes, e, portanto, é 

indispensável que os professores tenham a oportunidade de dialogar entre si para 

fortalecer conhecimentos da prática profissional. “O desenvolvimento de uma nova 

cultura profissional de professores passa pela produção de saberes e de valores que 

deem corpo a um exercício autônomo da profissão docente” (NÓVOA, 1995, p. 26).  

Se faz necessário a interação entre o eu interior e particular de cada um e o 

outro, o que está além de mim, com capacidade de se colocar no lugar do outro com 

consideração, valorização, identificação numa prática de alteridade, partindo do 

pressuposto de somos sujeitos sociais, portanto interdependentes dos demais sujeitos 

num contexto social. Pela alteridade é possível estabelecer uma relação pacífica e 

construtiva com os diferentes, na medida em que se identifique, entenda e aprenda a 

aprender com o diferente.  

Além disso, Nóvoa (2009) considera que o professor é parte importante da 

pessoa e, por isso, o lado profissional deve interagir com o pessoal em todo processo 

de formação inicial ou continuada. Nesse sentido, é importante que a formação seja 
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um processo interativo e dinâmico, pois permite a construção do que ele chamou de 

“redes de (auto) formação participada”. Nesta direção a coautora Revoltada aponta 

que: 

 

Eu posso dizer para vocês, eu entrei uma pessoa em 2011 no município, eu entrei 
uma profissional e eu sou outra profissional agora. Então a gente está sempre em 
formação de certa forma. (REVOLTADA, Círculos Dialógicos, 2019). 

 

A respeito da reflexão sobre a prática é importante compreender a importância 

da reflexividade em um processo de formação em contexto. Shön (1995) propôs os 

conceitos: reflexão na ação, reflexão sobre a ação e sobre a reflexão-na-ação. Ele 

afirma que um professor reflexivo é capaz de refletir na ação e refletir sobre a reflexão 

na ação, como exemplificado no seguinte texto: 

 

Um professor reflexivo permite-se ser surpreendido pelo que o aluno faz. Num 
segundo momento, reflete sobre esse fato, ou seja, pensa sobre aquilo que o 
aluno disse ou fez e, simultaneamente, procura compreender a razão por que 
foi surpreendido. Depois, num terceiro momento, reformula o problema 
suscitado pela situação; talvez o aluno não seja de aprendizagem lenta, mas, 
pelo contrário, seja exímio no cumprimento das instruções. Num quarto 
momento, efetua uma experiência para testar a sua nova hipótese; por 
exemplo, coloca uma nova questão ou estabelece uma nova tarefa para 
testar a hipótese que formulou sobre o modo de pensar do aluno. Esse 
processo de reflexão-na-ação não exige palavras (p. 83). 

 

Criar condições de formação de cunho permanente é a perspectiva mais 

pertinente tendo em vista o desenvolvimento humano de todos quantos neles 

participam. Daí que, formação em contexto requer papel ativo, de construtores de 

saber e não de simples consumidores passivos de programas de formação. Desse 

modo, os professores são considerados sujeitos e não objetos da formação.  

Uma vez que o processo de formação de professores implica na vida de outros 

(alunos e comunidade) é importante ressaltar a dimensão ética necessária aos 

processos de formação. A esse respeito Veiga (2005) propõe em relação a 

constituição ética própria da docência, uma distinção. 

 

De um lado trata-se de refletir sobre o convívio entre os sujeitos envolvidos 
(professores, alunos, pais e os próprios pares – professores e gestores); De 
outro, sobre as interações de ordem socioinstitucional, o que envolve a 
corporação docente (uma dimensão intraprofissional), as relações com a 
instituição escolar a que o docente serve, bem como as relações com a 
sociedade a que a instituição se põe à disposição (VEIGA, 2005, p. 44). 
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O quinto Círculo Dialógico, realizado no dia 11 de julho de 2019, também por 

meio do aplicativo WhatsApp, consistiu na apresentação da estrutura inicial do produto 

da pesquisa, para em coautoria, sistematizar a proposta de ressignificar, dar outro 

sentido para a hora atividade dos professores municipais garantido no Plano de 

Carreira do Magistério de Santa Maria, Lei Municipal nº 4.696/03 e na Lei do Piso 

Salarial Profissional Nacional, Lei nº 11.7308/08. 

A participação das coautoras, neste Círculo Dialógico, suscitou algumas 

inquietações a respeito do fato de nem todas terem manifestado suas considerações 

a respeito da proposta apresentada no aplicativo WhatsApp. Entretanto, considerando 

a conceito de auto(trans)formação como movimento que não se faz sozinho, mas 

precisa de um coletivo, da interação com o outro, afinal ninguém se auto(trans)forma 

só, permite entender que apesar da não manifestação, não significa que não houve o 

movimento auto(trans)formativo uma vez que ao “escutarem” as outras coautoras, 

também refletiram, se conscientizaram, considerando o que preconiza a 

Hermenêutica (GADAMER, 1999) a respeito de interpretar o não dito e até mesmo os 

silêncios e que um diálogo aconteceu quando deixou algo dentro de nós, quando algo 

veio ao nosso encontro que ainda não havíamos encontrado em nossa experiência 

com o mundo. 

A coautora Marina enviou contribuições para o trabalho com material teórico 

que foram aproveitados na escrita da dissertação, afirma que o texto “vai ao encontro 

com o os temas discutidos nos círculos e com o desejo dos professores a respeito da 

formação” também expressou a necessidade desta experiência –Círculos Dialógicos 

como possibilidade de formação permanente – acontecer nos ambientes das escolas, 

porque dessa forma é possível dar ouvidos e ser ouvidos para realmente ser possível 

transformar as os hábitos, as rotinas e até mudar conceitos, revisou as falas que foram 

enviadas por e-mail e enviou as alterações nas falas transcritas.  

A coautora Bibiana enviou a revisão das falas e fez alterações que considerou 

pertinentes. Ao analisar o texto da proposta considerou que “expressa o que foi 

discutido nos encontros dos Círculos Dialógicos” esta coautora também considera 

“que a oportunidade de se reunir e tratar de assuntos tão importantes para nossa 

categoria foram muito significativos e que estas experiências deveriam ser 

proporcionadas a todos os professores nas escolas”.  

A respeito das falas das coautoras Marina e Bibiana, fundamenta-se em Bondía 

(2002), sobre a experiência ser o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. 
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Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca, portanto mesmo que duas 

pessoas vivam a mesma experiência, a percepção sobre ela vai ser diferente. A 

experiência não é o caminho até um objetivo previsto, até uma meta que se conhece 

de antemão, mas é uma abertura para o desconhecido, para o que não se pode 

antecipar, que se pode prever.  

A coautora Cicilia revisou as falas e decidiu por mantê-las da forma como foram 

apresentadas e não fez análise sobre o texto do produto enquanto a coautora 

Revoltada retornou suas falas com as alterações que julgou necessárias, sobre o texto 

revelou que o mesmo “agrega as expectativas dos professores sobre o tema”. As 

coautoras Laura e Combativa não fizeram considerações a respeito do texto e suas 

falas foram usadas da forma original. A coautora Ponto de Partida não enviou 

considerações e revisou sua fala, quanto às coautoras Persistência e Esperançosa, 

participaram apenas do quarto Círculo Dialógico pelo aplicativo de wattsApp, dessa 

forma suas falas foram empregadas na forma original. Sobre a prosposta, a coautora 

Esperançosa diz que de acordo com o nome que escolheu para a pesquisa “confio 

em que um dia o professor volte a ser respeitado e o direito do espaço para formação 

seja uma realidade nas escolas” 

Com esperança e persistência, mergulhou-se na realidade buscando 

compreender possíveis de formas de modificá-la com propostas de intervenção, numa 

processualidade dialógica, tomando consciência de si e dos outros a partir das 

reflexões entre as coautoras e a pesquisadora. Como diz Josso (2004), procurando 

novos meios de pensar e fazer diferente. 
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7 ENUNCIAR DO PRODUTO: PROPOSIÇÃO DE AGENDA PARA QUALIFICAR O 

ESPAÇO-TEMPO RESERVADO NO PLANO DE CARREIRA DOS 

PROFESSORES MUNICIPAIS DE SANTA MARIA/RS, LEI MUNICIPAL Nº 

4.696/03 

 

7.1 INTRODUÇÃO 

 

Esta é uma pesquisa do Mestrado Profissional vinculada ao Programa de Pós-

Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional, da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM), regulamentado pela Portaria CAPES de 7, de 22 de junho de 

2009 que dispõe sobre o mestrado profissional no âmbito da Fundação Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. O Mestrado Profissional 

é uma modalidade que prioriza o atendimento aos profissionais de diversos setores 

que estejam trabalhando na área de estudo, cujo propósito é promover melhor 

articulação entre universidade e a sociedade.  

Voltados ao aperfeiçoamento profissional de professores da educação básica 

e dos que venham a se dedicar à formação de professores, os Mestrados Profissionais 

concebem Produtos Educacionais que procuram contribuir para a produção, 

aprofundamento e aplicação do conhecimento embasado no rigor metodológico e nos 

fundamentos científicos, com foco na pesquisa aplicada e a proposição de inovações 

e aperfeiçoamentos para a resolução de situações e problemas concretos (BRASIL, 

2009). 

Nesse sentido, passamos a proposição de um Produto Educacional, construído 

por meio de Círculos Dialógicos18 com professores da Rede Municipal de Santa 

Maria/RS que fazem parte da Coordenação do Sindicato dos Professores Municipais 

– SINPROSM, pressupondo a relevância do diálogo com o objetivo de refletir sobre 

os desafios encontrados a fim de promover a qualificação do espaço-tempo reservado 

no Plano de Carreira dos Professores Municipais de Santa Maria/RS, Lei Municipal nº 

4.696/0319, especificamente o artigo 22 que garante, no mínimo, 20% da carga horária 

para estudos, planejamento e avaliação do trabalho didático, posteriormente 

                                                           
18 Recurso de pesquisa e auto(trans)formação permanente com professores praticada pelo Grupo 

Dialogus: Educação, Formação e humanização com Paulo Freire da Universidade Federal de Santa 
Maria. 

19 Estabelece o Plano de Carreira do magistério do município, institui o respectivo quadro de cargos e 
dá outras providências. 
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referendado pela Lei nº 11.738/08 (Lei do Piso Salarial Profissional Nacional) que 

assegura no artigo 2º, § 4º que na composição da jornada de trabalho, observar-se-

á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das 

atividades de interação com os educandos. 

 

7.2 A LEI DO PISO DO MAGISTÉRIO E O PLANO DE CARREIRA DOS 

PROFESSORES MUNICIPAIS DE SANTA MARIA/RS COMO PRINCÍPIO DE 

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 

O Piso Salarial Nacional Profissional, (Lei nº 11.738/08)20 é decorrência de 

um conjunto de leis desde da Constituição Federal de 198821 que assegura no art. 

206 o ensino ministrado com base, entre outros, nos princípios de valorização dos 

profissionais da educação escolar, planos de carreira, com ingresso exclusivamente 

por concurso público de provas e títulos, gestão democrática, garantia de padrão de 

qualidade e piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 

escolar pública, nos termos de lei federal (BRASIL, 1988). 

Mais tarde reafirmada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, (LDB/96, Lei 

nº 9394/96)22, em seu art. 67 que determina que os sistemas de ensino promovam a 

valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 

dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, ingresso exclusivamente 

por concurso público de provas e títulos, aperfeiçoamento profissional continuado com 

licenciamento periódico remunerado para este fim, período reservado para estudos 

planejamento e avaliação incluído, na carga horária piso salarial profissional, 

progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho e condições adequadas de trabalho (BRASIL, 1996). 

Nesse contexto, também foram criados, inicialmente, o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério23 

FUNDEF, substituído pelo, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

                                                           
20 Em 16 de julho de 2008 foi sancionada a Lei n° 11.738, que instituiu o piso salarial profissional 

nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 
21 O piso salarial profissional nacional é uma luta histórica dos professores e a primeira referência a um 

piso salarial nacional data de 1822, registrada em portaria imperial. O piso chegou a ser promulgado 
em 1827, mas não foi implementado. Nesses quase dois séculos a luta pelo piso salarial nacional do 
magistério nunca cessou. 

22 Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional 
23 Emenda Constitucional nº 14 de 1996 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Emenda_Constitucional
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Básica e de Valorização do Magistério24 FUNDEB que garante no art. 22 remuneração 

dos profissionais de tal forma que, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos recursos 

anuais totais dos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais 

do magistério da educação básica (BRASIL, 1996, 2007). 

Da análise deste arcabouço da legislação, a valorização do profissional da 

educação é apontada como fundamental para o desenvolvimento da educação no 

país assentada na convicção de que o cerne do processo educativo é o projeto 

político-pedagógico de cada escola e centra o professor como ator principal deste 

processo. São articuladores do projeto político-pedagógico, juntamente com os 

demais segmentos que compõem a comunidade escolar como determina o artigo 13 

da LDB/96 afirmando que os professores devem incumbir-se da elaboração da 

proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de 

trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela 

aprendizagem dos estudantes, estabelecer estratégias de recuperação para os 

estudantes de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, 

além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação 

e ao desenvolvimento profissional e colaborar com as atividades de articulação da 

escola com as famílias e a comunidade (BRASIL, 1996). 

Partindo do significado do termo valorização, como é apresentado pelos 

dicionários, encontra-se no Dicionário Aurélio25 que valorização é ato ou efeito de 

valorizar(-se), ter valor, no Grande Dicionário Larousse Cultural da Língua 

Portuguesa26 encontramos que valorização é também a elevação de preço de uma 

mercadoria acima do nível que o jogo espontâneo da lei da oferta e procura lhe atribui. 

Aprofundando a compreensão sobre a valorização do trabalho do professor carece 

considerar que se trata, antes de tudo, de relações de trabalho. 

A esse respeito o Parecer CNE/CEB nº 18/1227 traz uma importante análise das 

especificidades do trabalho educativo. Os professores das redes públicas, assim 

como os demais trabalhadores do setor público, vendem sua força de trabalho para o 

                                                           
24 Lei nº 11.494/07 de 1º de janeiro de 2007 
25 Apesar das críticas que se lhe são feitas, o Aurélio tornou-se o dicionário padrão na sociedade 

brasileira, estabelecendo a norma linguística e lexicológica. Mesmo não tenha sido a intenção do 
autor;[4] a palavra "aurélio" chegou mesmo a se tornar um sinônimo para dicionário. 

26 A Grande Enciclopédia Larousse Cultural da editora Nova Cultural, assim como a original francesa, 
se auto-define como um dicionário enciclopédico. 

27 Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação que trata do reexame do Parecer CNE/CEB 
nº 9/2012, que trata da implantação da Lei nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional 
nacional para os profissionais do magistério público da Educação Básica. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dicionário_Aurélio#cite_note-pau-4
https://pt.wikipedia.org/wiki/Editora_Nova_Cultural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dicionário_enciclopédico
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Estado. Seu trabalho, assim, não está diretamente vinculado à valorização do capital, 

não representa um investimento capitalista na produção de mercadorias e, portanto, 

não produz mais-valia28. Entretanto, seu trabalho é diretamente afetado pela forma 

como está organizado o sistema capitalista. Nos dias atuais, a organização e a gestão 

do processo educativo nas escolas, estão permeados pelos métodos gerenciais 

próprios da empresa privada, capitalista, na qual os trabalhadores são organizados 

por funções repetitivas e sequenciais, sem que qualquer um deles domine todo o 

processo produtivo (MEC, 2012). 

Apesar de muito se evidenciar o trabalho coletivo e a valorização do trabalho 

do professor, há uma tendência a se reproduzir o modelo no qual cada professor é 

considerado como uma das peças do processo de modo que ele não pode inserir-se 

plenamente no processo, participando da definição das políticas, com condições de 

tempo, espaço e estrutura para interagir com seus pares e apropriar-se de seu próprio 

trabalho para realizar integralmente sua função social, que não é apenas a de 

transmitir o saber historicamente acumulado, mas, também produzir novos 

conhecimentos e formar sujeitos conscientes, capazes de atuar de forma plena na 

sociedade (MEC, 2012). 

Portanto, não se pode deixar de lançar mão da teoria marxista do valor, no 

contexto histórico do desenvolvimento do capitalismo, correlacionando-a com o 

trabalho desenvolvido pelos servidores públicos, entre eles os professores, que 

embora tenham caráter diferenciado, cujo objetivo é o atendimento ao cidadão e não 

a produção e comercialização de mercadorias, o professor é considerado, nesta 

análise, como um trabalhador (MEC, 2012). 

Os espaços de trabalho pedagógico e outros espaços coletivos de interação do 

professor com seus pares e também com os demais segmentos da comunidade 

escolar são fundamentais e devem ser contemplados em sua jornada de trabalho. São 

atividades intrínsecas à sua função como profissional da educação, tanto que ao fixar 

um valor para o trabalho do professor a Lei nº 11. 738/08, além da quantia, explicita 

                                                           
28 Quando o sistema capitalista compra a força de trabalho do trabalhador o faz por um determinado 

período de tempo, que configura a jornada diária de trabalho. Porém, o tempo necessário para que 
este trabalhador produza a quantidade de mercadorias que corresponde, em valores de mercado, ao 
suficiente para sua subsistência e de sua família, não esgota toda a jornada de trabalho contratada 
pelo empregador. Ele continua trabalhando e produzindo até o final de sua jornada. Este excedente 
de trabalho gera mercadorias, que contém, em si, uma determinada quantidade de valor. A este valor 
a mais, que é apropriado pelo capitalista, Marx chamou de “mais-valia”. 
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qual é o trabalho a ser desenvolvido. O trabalho é a quantidade de horas que se 

trabalha e a descrição de como elas se dividem, dentro ou fora da sala de aula.  

Entende-se que professor motivado para desenvolver trabalho com qualidade 

requer, entre outras coisas, que sua opinião seja respeitada nas decisões que se 

tomam na escola e na gestão do sistema de ensino. Também, um professor não pode 

dedicar-se de forma absoluta ao seu trabalho se recebe salários não condizentes com 

a sua função e em condições de trabalho profundamente deficitárias com salas 

superlotadas, escolas com estruturas físicas insatisfatórias e pesadas jornadas de 

trabalho e o exercício docente diário em escolas distantes entre si exigindo ainda um 

esforço maior para o seu deslocamento para cumprir as suas atribuições com 

competência e responsabilidade. 

Valorizar o professor então, significa estabelecer uma relação de respeito a 

suas necessidades como profissional e como cidadão, sempre tendo como 

perspectiva a qualidade do ensino. Isto passa pela sua formação inicial com qualidade 

e formação no contexto de trabalho como Política de Estado para a formação 

permanente do professor, carreira justa e atraente, salários dignos, condições de 

trabalho e participação efetiva na gestão do projeto político-pedagógico de sua escola 

e na definição das políticas educacionais (MEC, 2012). 

A valorização dos profissionais da educação se dá com programas de formação 

permanente, remuneração compatível com a jornada de trabalho definida no projeto 

político-pedagógico enquanto condições para uma escola com qualidade social29. 

Ressalta-se as condições de trabalho do professor como fator necessário para 

garantir a qualidade do ensino, além de salários dignos, compatíveis com a 

importância da sua função social e formação. É importante que o professor possa se 

dedicar ao trabalho com tranquilidade, sem necessidade de desdobrar-se em muitas 

classes e escolas ou acumular outras atividades, também devem ser garantidas 

estrutura física e condições ambientais satisfatórias nas escolas, equipamentos, 

materiais pedagógicos, organização dos tempos e espaços escolares e a correta 

composição de sua jornada de trabalho, sem sobrecarregá-lo com excessivo trabalho 

em sala de aula, diretamente com os estudantes (MEC, 2012). 

                                                           
29 Qualidade social enquanto esforço para universalizar o acesso à educação e garantir a permanência 

dos estudantes na escola, direito fundamental à dignidade humana, assegurando a qualidade em 
todos os seus níveis e modalidades, considerando suas condições sociais e culturais. 
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Se considerarmos que um dos grandes desafios da educação brasileira é 

alcançar a universalização do acesso, bem como garantir a permanência e a 

conclusão com sucesso dos estudantes na escola compreendendo a educação em 

sua especificidade, qual seja a de formar pessoas, o trabalho do professor precisa ser 

percebido, reconhecido como elemento importante no processo educativo. Seu 

trabalho é determinante para a qualidade da educação. 

Para corresponder à importância deste papel social, o trabalho do professor 

precisa ser valorizado. É nesta perspectiva que devemos considerar a importância da 

Lei do Piso Salarial Profissional Nacional, Lei nº 11.738/08, tanto em termos salariais 

quanto em relação às condições de trabalho efetivadas na composição da jornada de 

trabalho que esta lei determina e que dá possibilidades de proporcionar a formação 

permanente de professores.  

 

7.3 FORMAÇÃO PERMANENTE ENQUANTO ELEMENTO CONSTITUINTE DE 

DESENVOVIMENTO PROFISSIONAL – PROFESSORES REFLEXIVOS NUMA 

ESCOLA EM CONSTANTE TRANSFORMAÇÃO 

 

Ao considerar a escola como lócus, onde ocorre o trabalho do professor, 

apenas a formação inicial não é suficiente para construir sua prática pedagógica de 

maneira contextualizada, crítica e reflexiva se pensarmos a escola como ambiente em 

constante transformação. A formação permanente assume posição essencial nas 

discussões a respeito da formação de professores, inserida nos seus contextos de 

trabalho para consolidar conhecimentos mediante a prática, reflexão e intervenção 

sobre situações concretas passando entender a escola segundo (GARCIA 1999) 

como lugar onde surgem e se pode resolver a maior parte dos problemas de ensino.  

Nesta perspectiva, Imbernón (2011, p. 70) faz um alerta: 

 

Quando se relaciona o conhecimento profissional com o elemento contexto 
educativo, as características daqueles que se enriquecem com infinidades de 
matizes que não era possível antecipar em um contexto ideal ou simulado. É 
num contexto específico que o conhecimento profissional se converte em um 
conhecimento experimentado, por meio da prática, ou seja, o trabalho 
intervindo nos diversos quadros educativos e sociais em se produz a 
docência. E quando falamos de quadros educativos referimo-nos tanto a 
lugares concretos (instituições educativas) como os ambientes profissionais 
e sociais em que se produz a educação (comunidades). 
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A formação permanente, articula a possibilidade de que todos os envolvidos 

com a educação se envolvam em situações de ação-reflexão-ação, fundamentais na 

prática docente, a fim de que os professores se reconheçam como sujeitos 

pesquisadores de sua própria prática. De tal forma que a problematização da prática 

seja capaz de levar o professor a se redescobrir e assumir-se sujeito crítico-reflexivo, 

por meio da realidade onde está inserido no processo de inacabamento. Deste modo, 

concebem em seu dia a dia não apenas uma prática pedagógica voltada para aplicar 

a melhor metodologia, mas que envolva as relações interpessoais, as vivências, as 

experiências sociais, políticas e culturais. Nesse sentido, a cultura organizacional da 

escola, é determinante porque pode facilitar ou dificultar a formação continuada de 

professores ao proporcionar-lhes, ou não a autonomia e a colaboração entre os pares 

(GARCIA, 1999). 

Compreendendo que a escola está em permanente estado de transformação, 

se faz imperioso assumir uma cultura organizacional favorável ao desenvolvimento 

profissional, sobre isso Nóvoa (1992) diz que as escolas não podem mudar sem o 

empenho dos professores e estes não podem mudar sem uma transformação das 

instituições em que trabalham. O desenvolvimento profissional dos professores tem 

de estar articulado com as escolas e os seus projetos. 

Também é importante tratar a respeito do professor pesquisador. Nesse 

sentido, concorda-se com Imbernón (2011) que introduz o termo modelo investigativo 

para uma categoria de trabalho que requer que o professor identifique uma área de 

interesse, colete informações e a partir da interpretação dos dados realize mudanças 

no ensino, sejam alterações, modificações ou atualizações, podendo ser realizada de 

forma individual, em pequenos grupos ou por todos os professores de uma escola. 

Um processo que pode ser formal, informal ocorrendo na classe, num centro de 

professores (sindicato) ou ser resultado de curso na universidade. 

Parte do princípio de que o professor pode se propor uma pesquisa baseada 

na sua experiência, pois este tende a buscar respostas e refletir a respeito de questões 

relevantes no seu fazer pedagógico proporcionando novas formas de compreensão 

quando as perguntas partem dele mesmo e levantam seus próprios dados para 

responder às perguntas. 

Incentivador do modelo de formação em que o professor é também pesquisador 

Zeichner (1995) assinala a necessidade que os professores precisam de uma ação 

reflexiva o que envolve a condição do professor assumir-se como pesquisador sobre 
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a ação, inovador e ser um profissional que se autodirige. Outro estudioso do tema, 

Schön (1995) diz que existe a reflexão na ação e sobre a ação. A reflexão na ação se 

refere aos processos de pensamento que se realizam no decorrer da ação quando o 

professor sente necessidade de reenquadrar uma situação problemática à luz da 

informação obtida a partir da ação, desenvolvendo experiências para conseguir 

respostas adequadas. A reflexão serve para reformular a ação durante a prática. Já a 

reflexão sobre a ação diz respeito ao processo de pensamento que ocorre 

retrospectivamente sobre uma situação problemática e sobre a reflexão na ação 

produzida pelo professor. 

Partindo do exposto, reafirma-se que a fim de promover a qualificação do 

espaço-tempo reservado no Plano de Carreira dos professores municipais de Santa 

Maria/RS, Lei Municipal nº 4.696/0330, especificamente o artigo 22 que garante, no 

mínimo, 20% da carga horária para estudos, planejamento e avaliação do trabalho 

didático, apoiado na Lei nº 11.738/08 que assegura no artigo 2º, § 4º que na 

composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois 

terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os 

educandos na perspectiva de promover a formação permanente dos professores o 

SINPROSM incumbe-se da responsabilidade de apresentar para a Secretaria de 

Município da Educação uma Proposta de Estratégias fundamentada nas 

discussões realizadas nos Círculos Dialógicos31 com professores coordenadores do 

sindicato. 

A figura a seguir é uma síntese da proposta que agrega o resultado das 

discussões nos Círculos Dialógicos realizados durante os meses de abril a julho de 

2019 com os professores coordenadores do SINPROSM e que também atuam nas 

escolas municipais de Santa Maria/RS. 

 

                                                           
30 Estabelece o Plano de Carreira do magistério do município, institui o respectivo quadro de cargos e 

dá outras providências. 
31 Recurso de pesquisa e auto(trans)formação permanente com professores praticada pelo Grupo 

Dialogus: Educação, Formação e humanização com Paulo Freire da Universidade Federal de Santa 
Maria. 
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Figura 9 – Síntese da Agenda de Propostas 

 

Fonte: autora (2019). 

 

Esta Proposta de Planejamento para o Desenvolvimento Profissional 

Docente da Rede Municipal de Ensino tem por objetivo contribuir no 

Desenvolvimento Profissional docente a partir da qualificação do espaço destinado 

na legislação para estudos, planejamento de atividades e reuniões pedagógicas. 

Porém, reconhecendo as especificidades de cada unidade escolar, especificamente 

a respeito da estrutura física para acolher os professores de forma adequada para 

ocupar o espaço destinado que a legislação determina. Esclarece-se que as 

peculiaridades devem ser respeitadas para a efetivação desta proposta, 

especialmente acerca do que diz respeito ao cumprimento de 1/3 da carga horária 

para atividades de estudo e planejamento das atividades docentes na escola. 
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O quadro a seguir representa o caminho percorrido desde as reuniões por 

meio dos Círculos Dialógicos em que os coordenadores do SINPROSM, professores 

da rede municipal, durante os meses de abril, maio, junho e julho de 2019. Neste 

período discutiram a respeito do direito à hora atividade garantida na legislação 

através do Plano de Carreira do Magistério, Lei nº 4696/03 e amparada pela 

legislação nacional Lei nº 11.738/08 como resultado do disposto na Constituição 

Federal, art. 206 com referência a criação de um Piso Salarial Nacional e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9396/94 no art. 67 a respeito das condições 

de trabalho e tempo destinado para estudos, planejamento e avaliação das 

atividades incluído na carga horária de trabalho. 

A partir destas discussões, constatou-se que a valorização dos profissionais 

da educação no município de Santa Maria parte do compromisso político da 

administração municipal e passa pelo comprometimento da Secretaria de Município 

da Educação de garantir as condições necessárias para os professores dedicarem-

se às suas funções de forma a qualificar e educação nas escolas da rede. 

Embora deva ser apresentada para a Secretaria de Município da Educação 

se faz necessário engajamento mais amplo inserindo o Executivo neste debate, pois 

além de ser de sua competência o cumprimento da legislação também é necessário 

vontade política de fazer acontecer a valorização profissional docente preconizada 

nesta proposição. 

Nesse sentido, é que se faz imprescindível valorizar a carreira docente com 

salários dignos de acordo com a função social que o professor exerce enquanto 

trabalhador da educação, respeitando a Lei nº 11.738/08, bem como sua formação 

com Plano de Carreira que reconheça o esforço em buscar aperfeiçoamento em 

cursos de Pós-Graduação acrescentando na matriz salarial o nível de doutorado.  

Também, garantir quadro de professores que seja capaz de assegurar o 

cumprimento do direito à hora atividade destinando 1/3 da carga horária conforme 

a Lei º 11.738/08 sem comprometer o direito do aluno à carga horária de estudos 

estabelecida pela legislação32; 

Partindo da premissa acima, compreende-se que a Secretaria Municipal de 

Educação é capaz de oferecer condições de trabalho ao professor para executar 

                                                           
32 Art. 24, inciso I da LDB/96 que estabelece carga horária mínima anual de oitocentas horas, 

distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado 
aos exames finais. 
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seu ofício sem precisar dividir sua carga horária em muitas escolas, buscando 

alternativas a fim de que a estrutura física e material seja ideal para realizar a hora 

atividade seja em funções de planejamento de atividades, avaliação ou reuniões 

pedagógicas de estudo e formação respeitando a autonomia pedagógica de cada 

unidade escolar na construção de seus projetos de formação permanente, partindo 

do princípio que cada escola é capaz de saber o que é fundamental no seu processo 

de formação com o objetivo de qualificar seus espaços/tempos em benefício de sua 

comunidade escolar considerando: 

Promover atitudes de pesquisa sobre as práticas cotidianas do professor no 

sentido de proporcionar a reflexão na prática e sobre a prática e viabilizar a 

divulgação das mesmas. O quadro a seguir é uma proposta de Planejamento para 

o Desenvolvimento Profissional Docente da Rede Municipal de Ensino. 
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Quadro 10 – Proposta de Planejamento para o Desenvolvimento Profissional Docente da Rede Municipal de Ensino 

(continua) 

Meta 

Lei do Piso Salarial Profissional Nacional Lei nº 11.738/08 

Opção Estratégica 1 Objetivo 

Cumprimento da Lei nº 11.738/08 em relação aos salários 

Reajustar os salários a partir da publicação 

anual da Portaria Ministerial que atualiza os salários dos 

professores de acordo com a Lei nº 11.738/08 

Ação Responsável Período Prioridade 

Salários corrigidos de acordo com a Lei nº 11.738/08, 

reajustados no mês de janeiro de cada ano e aplicado 

à matriz salarial do Plano de  Carreira, Lei nº 4696/03 

Prefeitura 
A partir de janeiro 

de 2020 
1 

Opção Estratégica 2 Objetivos 

Cumprimento da Lei nº 11.738/08 em relação ao tempo 

destinado ao planejamento de atividades 

Destinar 1/3 da carga horária da jornada do professor para planejamento de 

atividades, reuniões pedagógicas, formação 

Ações Responsável Período Prioridade 

Tempo reservado na carga horária do professores para o planejamento 

de atividades, reuniões pedagógicas e formação. 

Secretaria de Educação 

A partir do início 

do ano letivo de 

de 2020 

1 

Espaço e material necessário para o planejamento de atividades, 

reuniões pedagógicas e formação. 

Elaboração de projetos de formação permanente de acordo com as 

necessidades do contexto de cada escola. 

Lotação de professores em uma única escola. 

Liberação dos professores para cursos, seminários, jornadas promovidas 

pelo SINPROSM 

Compartilhamento de estudos e formação com o SINPROSM 

Lotação de professores numa única escola 
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Quadro 10 – Proposta de Planejamento para o Desenvolvimento Profissional Docente da Rede Municipal de Ensino 

(continuação) 

Meta 

Nível de doutorado no plano de Carreira Lei nº 4696/03 

Opção Estratégica Objetivo 

Nível de doutorado Ampliar a matriz salarial do Plano de Carreira e acrescentar o nível de doutorado 

Ação Responsável Período Prioridade 

Projeto de Lei do Executivo para ampliar a matriz 
salarial do Plano de Carreira e acrescentar o nível de 

doutorado 
Prefeitura Março de 2010 2 

Meta 

Professor de Planejamento com atribuições definidas 

Opção Estratégica Objetivo 

Atribuições para o Professor de Planejamento 

Designar a função do Professor de Planejamento 

e estabelecer suas atribuições a fim de estabelecer identidade para este profissional na escola a 

partir de Grupos de Trabalho com representatividade dos professores, gestores, Conselho 

Municipal de Educação e SINPROSM 

Ações Responsável Período Prioridade 

Grupos de Trabalho com a Secretaria de Educação, 

SINPROSM, Conselho Municipal de Educação, 

representatividade  dos professores de todas as 

etapas e modalidades do Ensino Fundamental. 
Secretaria de 

Município da 

Educação 

Início do ano letivo de 2020 1 

Projeto de Lei do Executivo 
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Quadro 10 – Proposta de Planejamento para o Desenvolvimento Profissional Docente da Rede Municipal de Ensino 

(conclusão) 

Meta 

Reflexão na prática e sobre a pratica 

Opção Estratégica Objetivo 

Desenvolvimento de pesquisa nos contextos de trabalho 
Estimular o entendimento da escola enquanto espaço de pesquisa e promover atitudes de 

pesquisa 

Ações Responsável Período Prioridade 

Formação e assessoramento técnico aos professores que 

desejam produzir pesquisas em seus contextos de trabalho 

Secretaria de Município da Educação 
A partir do início do ano 

letivo de 2020 
2 

Condições físicas e materiais para o desenvolvimento de 

pesquisas 

e-book anual para divulgação de pesquisas 

Mostra anual onde os pesquisadores possam conhecer as 

pesquisas desenvolvidas na Rede Municipal de Ensino, bem 

como mostrar as suas 
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Compreende-se que esta Proposta de Planejamento para o 

Desenvolvimento Profissional Docente da Rede Municipal de Ensino demanda 

tempo, condições financeiras, entretanto acima de tudo, demanda determinação 

política e o entendimento da função do professor como essencial para a promoção 

de uma escola pública de qualidade. Importante salientar que esta Proposta não 

pretende ela própria esgotar-se enquanto solução, porém é uma provocação, um 

esforço conjunto. 

Por essa razão, o Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria – 

SINPROSM indica esta recomendação, enquanto entidade representativa da classe, 

numa postura propositiva, característica deste sindicato, reconhecendo que é 

preciso sempre denunciar, mas também é preciso enunciar as possibilidades de 

mudança e melhoria das condições de trabalho dos professores. 
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8 ENUNCIAÇÃO DE POSSIBILIDADES: CONCLUINDO, SEM FINDAR O 

CAMINHO 

 

 

Disponível em: <http://www.sinasefern.org.br>. Acesso em 15 jul. 2019. 

 

Desde os primórdios da História do Brasil a valorização dos professores em 

termos de salários e condições de trabalho se faz presente nos textos da legislação, 

haja vista que a primeira referência a um piso salarial se deu no ano de 1822, através 

de Portaria Imperial, sendo que o mesmo chegou a ser promulgado em 1827, mas 

não foi implementado. Em quase dois séculos de História percebe-se que em termos 

de legislação pouca coisa mudou e o enfrentamento em busca de valorização 

profissional do magistério nunca cessou.  

Os sindicatos, enquanto organizações de classe, estão legitimados 

constitucionalmente, através de esforço comum com suas categorias, a lutar por 

direitos. Os sindicatos docentes sempre estiveram presentes neste enfrentamento, 

mesmo durante a última ditadura brasileira (1964-1985) como também a partir do 

processo de redemocratização do nosso país. Além de salários também estiveram 

empenhados em busca de melhorias na qualidade da educação reivindicando maiores 

investimentos na área, gestão democrática e autonomia financeira e administrativa.  

Atualmente também é preciso resistir contra políticas que não só não valorizam 

a profissão docente com salários dignos e condições de trabalho como procuram, 

através de um discurso obscurantista, investir contra a educação e os educadores 

colocando-os na condição de inimigos da nação. 

http://www.sinasefern.org.br/
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O Sindicato dos Professores Municipais de Santa – SINPROSM, amparado em 

seu estatuto e apoiado na vontade de sua categoria, busca através de uma política 

combativa a luta por garantir direitos, mas também numa postura propositiva além de 

denunciar, enunciar as possibilidades de mudança em termos de valorização 

profissional enquanto viabilidade de alcançar a qualidade da educação nas escolas 

municipais. 

O diálogo empreendido através da palavra pronunciada por meio dos Círculos 

Dialógicos procurou, por intermédio da emersão de temáticas sobre o direito garantido 

na legislação, desvelar as concepções dos professores a respeito do tempo garantido 

no Plano de Carreira do Magistério de Santa Maria, respaldado pela Lei do Piso como 

oportunidade de formação permanente de professores e buscar compreender como o 

Plano de Carreira dos professores municipais de Santa Maria/RS contribui para o 

desenvolvimento profissional no âmbito da formação permanente com vistas a 

qualificar a hora atividade e como o sindicato pode se constituir protagonista nesse 

processo? 

É nesse sentido, que esta pesquisa se propôs, através do diálogo com seus 

coordenadores que também atuam nas escolas municipais, enunciar alternativas de 

fazer valer o que a legislação determina especificamente o disposto no Plano de 

Carreira do Magistério de Santa Maria amparado pela Lei do Piso Salarial Profissional 

Nacional transformando dessa forma uma luta por direitos em trabalho acadêmico.  

Investigando as concepções teóricas sobre desenvolvimento profissional e 

formação permanente, as políticas públicas para formação de professores e 

identificando a atribuição do sindicato no desenvolvimento profissional no âmbito da 

formação permanente com vistas a qualificar a hora atividade, foi possível através das 

vivências dos movimentos dos Círculos Dialógicos, articular uma Proposta para 

qualificação do Plano de Carreira dos Professores Municipais de Santa 

Maria/RS. 

Esta Proposta será encaminhada para a Secretaria de Educação do Município 

com a pretensão de colaborar na construção de caminhos que conduzam a 

valorização da carreira docente enquanto perspectiva de qualificar o espaço/tempo 

reservado no Plano de Carreira como alternativa de formação permanente de 

professores e propor estratégias para promover atitudes de pesquisa aos professores 

a partir das suas experiências. 
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Entretanto, as especificidades de cada unidade escolar, especificamente a 

respeito da estrutura física para acolher os professores de forma adequada para 

ocupar o espaço destinado que a legislação determina devem ser respeitadas para 

a efetivação desta proposta, especialmente acerca do que diz respeito ao 

cumprimento de 1/3 da carga horária para atividades de estudo e planejamento das 

atividades docentes. 

Bem como, é relevante destacar que também deve ser respeitado o princípio 

da autonomia pedagógica das escolas, fruto das lutas do movimento docente, na 

construção de seus projetos de formação permanente reconhecendo que cada 

escola é capaz de reconhecer o que é fundamental no seu processo de formação 

com o objetivo de qualificar seus espaços/tempos em benefício de sua comunidade 

escolar. 

Encerramos esta etapa, porque o encerramento da pesquisa não significa o fim 

de um trabalho, com a imagem de uma frase de Paulo Freire. A escolha pela escrita 

em espanhol dá-se como necessidade de refletir a respeito de um educador que 

transcende fronteiras, ao passo que no Brasil vem sofrendo ataques daqueles que 

pretendem retroceder no tempo impondo limites e cortes na educação, na ciência, na 

tecnologia, nas artes e na cultura. 

 

 

Disponível em: <https://ribaprasempre.blogspot.com/2017/10/ser-professor-e-nao-lutar-e-uma.html>. 
Acesso em: 15 jul. 2019. 

 

https://ribaprasempre.blogspot.com/2017/10/ser-professor-e-nao-lutar-e-uma.html
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 
Universidade Federal de Santa Maria 
Centro de Educação 
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional 
Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional 

  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: Desenvolvimento profissional docente na perspectiva da formação sindical: 

diálogos propositivos para qualificação do Plano de Carreira dos Professores Municipais de 

Santa Maria/RS 

Pesquisadora Orientadora responsável: Elisiane Machado Lunardi 

Pesquisadora responsável: Martha Izabel Pauler Najar 

Contato: (55) 996981201 marthanajr64@gmail.com  

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) / Centro de 

Educação (CE), Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional 

(PPPG)  

 

Prezado (a) colaborador (a):  

 

 Você está sendo convidado a participar da pesquisa que tem como título 

Desenvolvimento profissional docente e formação permanente: diálogos propositivos para 

regulação do Plano de Carreira dos Professores Municipais de Santa Maria/RS 

Esta pesquisa destina-se a elaboração da dissertação de mestrado profissional, e 

busca refletir como o tempo garantido no Plano de Carreira do Magistério da Rede Municipal 

de Educação de Santa Maria/RS contribui no âmbito da formação permanente. 

A pesquisa será realizada através de Pesquisa Colaborativa, Pesquisa Documental, 

Círculos Dialógicos e Hermenêutica. Os círculos dialógicos acontecerão nos meses de março, 

abril e maio de 2019, sendo os encontros realizados em datas e horários organizados pela 

pesquisadora em conjunto com os sujeitos participantes da pesquisa. 

O produto final desta pesquisa será a elaboração de um documento normativo com 

estratégias de formação permanente para os professores municipais de Santa Maria RS 

considerando o amparo da Lei Nº 11.738/08, ancorado no Parecer 18/2 CNE/CEB e 

ressignificar o sentido de hora-atividade do professor. 
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 Informa-se que o nome dos participantes será mantido em sigilo através da omissão 

total de quaisquer informações que permitam identificá-los. Salienta-se ainda que não haverá 

forma de remuneração ou ressarcimento referente à participação que acontecerá sem 

nenhum ônus. O participante tem o direito de receber informações em qualquer fase da 

pesquisa e seu consentimento, evidenciado pela assinatura deste termo, poderá ser retirado 

a qualquer momento, sem nenhum tipo de penalização ou represália. Em caso de 

desconfortos, em relação ao teor das perguntas, os sujeitos da pesquisa poderão se recusar 

em participar da mesma.  

 Os resultados desta pesquisa poderão ser divulgados na integra ou parcialmente em 

artigos, jornadas, encontros ou seminários da área da educação, ressaltando que a identidade 

dos participantes será preservada. Após a leitura deste Termo de Consentimento e de sua 

aceitação em participar da pesquisa, solicita-se sua assinatura.  

Eu, _____________________________________________, afirmo através deste termo, que 

concordei em participar voluntariamente da referida pesquisa, tendo sido informado de seus 

objetivos de maneira clara e detalhada. Concordei com a participação nos encontros e fui 

devidamente informado que será garantida a preservação de minha identidade bem como 

meu direito de desistir da participação na pesquisa a qualquer momento.  

Declaro que recebi cópia do presente Termo de Consentimento.  

 

Santa Maria, ........ de ..................................de 2019. 

 

     ___________________________________  

     Assinatura do (a) participante  

 

 Nós pesquisadores, Martha Izabel Pauler Najar e orientadora/pesquisadora Prof.ª Dra. 

Elisiane Machado Lunardi, declaramos que obtivemos de forma apropriada e voluntária o 

consentimento Livre e Esclarecido deste colaborador.  

Santa Maria, ____ / ____ / _____  

 

     ________________________________________ 

                                              Martha Izabel Pauler Najar 

                                                   Pesquisadora 

 

 

     ____________________________________  

     Elisiane Machado Lunardi 

   Prof.ª Orientadora  
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ANEXO B – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE – TCLE 

 
 

Universidade Federal de Santa Maria 
Centro de Educação 
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional 
Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional 

  

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

Título do Projeto Desenvolvimento profissional docente: diálogos propositivos para 

rqualificação do Plano de Carreira dos Professores Municipais de Santa Maria/RS 

Pesquisadora Orientadora responsável: Elisiane Machado Lunardi 

Pesquisadora responsável: Martha Izabel Pauler Najar 

Contato: (55) 996981201 marthanajar64@gmail.com  

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) / Centro de 

Educação (CE), Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão 

Educacional (PPPG)  

 Os pesquisadores do presente projeto se comprometem a preservar a 

privacdade dos sujeitos cujos dados serão construídos por meio de estudo de caso, 

pesquisa documental, análise de conteúdo e círculos dialógicos investigativo-

formativos. Concordam, igualmente, que estas informações serão utilizadas única e 

exclusivamente para execução do presente projeto e publicações decorrentes. As 

informações dos sujeitos somente poderão ser divulgadas de forma anônima, não 

sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar o sujeito 

da pesquisa. As informações prestadas ficarão em completo sigilo, de maneira online, 

por um período de cinco anos sob a responsabilidade da pesquisadora Martha Izabel 

Pauler Najar, após este período, os dados serão apagados.  

 O(s) Pesquisador (es) declara(m) ter conhecimento de que as informações 

pertinentes às técnicas do projeto de pesquisa somente podem ser acessados por 

aqueles que assinaram o Termo de Confidencialidade, excetuando-se os casos em 

que a quebra de confidencialidade é inerente à atividade ou que a informação e/ou 

documentação já for de domínio público.  

 Santa Maria, _____/______/______. 

________________________    ________________________ 
     Martha Izabel Pauler Najar   Elisiane Machado Lunardi 
           Pesquisadora    Orientadora 
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ANEXO C – AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
 

Universidade Federal de Santa Maria 
Centro de Educação 
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional 
Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional 

  

 

AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Eu,________________________________________, abaixo assinado, responsável, 

autorizo a realização da pesquisa, a ser conduzida pela pesquisadora Martha Izabel 

Pauler Najar.  

 Fui informado (a), pela responsável do estudo, sobre as características e 

objetivos da pesquisa, bem como das atividades que serão realizadas na instituição a 

qual represento.  

 Esta instituição está ciente de suas responsabilidades como instituição 

coparticipante do presente projeto de pesquisa e de seu compromisso no resguardo 

da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de 

infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar.  

 

Santa Maria, RS, ___ de ______________ de 2019.  

 

 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 

 

 

 


