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Resumo: Este trabalho propõe uma reflexão acerca das políticas de formação continuada de 
professores da rede municipal de ensino de Sobral-CE, tendo por objeto a proposta da Escola 
de Formação Permanente do Magistério – ESFAPEM. Optou-se pela metodologia qualitativa 
de pesquisa, analisando-se dados de 40 questionários aplicados com docentes. O estudo 
mostra que a instituição da ESFAPEM é um marco que acompanha uma série de iniciativas 
históricas voltadas para elevação da qualidade da educação em Sobral. Ao mesmo tempo em 
que se reconhece sua relevância para a efetivação da formação de professores enquanto política 
pública, é patente nos discursos a necessidade de se repensar as práticas formativas.
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INTRODUÇÃO:
Este trabalho busca propor uma reflexão acerca das políticas de formação continuada de 

professores em Sobral, no Ceará. A partir de 2001, o município planejou uma iniciativa voltada 
para formação em serviço, dando ênfase à rotina da sala de aula e culminando com a criação da 
Escola de Formação Permanente do Magistério – ESFAPEM, em 2005.  

A ESFAPEM tem como eixos principais: o fazer pedagógico e a formação pessoal. O 
primeiro eixo é voltado para o chão da sala de aula - os professores constroem a sua formação 
aproveitando o seu próprio cotidiano. O eixo de formação pessoal - que tem como vertente a 
ampliação do universo cultural - levado em consideração a partir de uma pesquisa realizado 
com os professores em 2005 que demonstrava conhecimento um baixo nível de leitura, 
desconhecimento das manifestações culturais tanto eruditas quanto populares, visão do mundo 
limitada ao seu universo (que, por vezes, ia pouco além de Sobral) etc. (OLIVEIRA, 2010) 

PERCURSO METODOLÓGICO
Para se compreender as percepções acerca da política de formação de professores 

traduzida pela ESFAPEM, foi utilizada pesquisa do tipo qualitativa. O questionário aplicado 
com 40 professores do ensino fundamental revelou pistas para se compreender as concepções 
que prevalecem hoje sobre a formação, a escola, o professor e o aluno. 
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A VOZ DOS PROFESSORES
De forma geral, foi possível perceber que embora os professores estejam constantemente 

participando de iniciativas de formação continuada, essas ações ainda não conseguem evidenciar 
o relevante potencial que há na fonte de pesquisa e intercâmbio, no auxílio da aprendizagem. 
Constatou-se que a maioria dos professores declarou precisar de constante preparo para 
acompanhar as mudanças e a evolução da aprendizagem dos alunos. Entretanto, quando se trata 
da disponibilidade para a formação, uma parte considerável dos professores diz que o tempo 
(disponibilizado pela rede municipal) é insuficiente. A concepção de formação continuada está 
arraigada aos cursos que ocorrem através de instituições voltadas exclusivamente para esse fim 
– como é o caso da ESFAPEM. Poucos reconhecem outros espaços como fonte de qualificaçãoreconhecem outros espaços como fonte de qualificação 
profissional, não se menciona a compreensão de que suas práticas também fazem parte de 
sua formação, nem de que a escola é vista como um locus potente para se reconhecer que o 
conhecimento profissional do professor é uma somatória de saberes, experiências e conteúdos 
técnicos (TARDIF, 2002). 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
É possível considerar alguns desafios enfrentados na busca de se instituir políticas 

efetivas para a formação e professores. Por um lado há o reconhece-se a relevância da preparação 
dos professores para se elevar a educação do município – o que se traduz na instituição da 
ESFAPEM. Por outro lado, a efetivação da proposta se depara com uma realidade marcada 
pelo pouco tempo dedicado ao acompanhamento das práticas em sala de aula e com a limitação 
conceitual prevalente de que a formação continuada só acontece fora das escolas. Entretanto, 
é inviável ampliar o horizonte cultural de professores que precisam enfrentar uma jornada de 
trabalho de 10 ou mais horas diárias...

Políticas de formação só se efetivam em conjunto com políticas de valorização que 
possam abranger as condições de salário e de trabalho nas escolas.
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