


Profissão Mestre: De início, po
demos deixar claro como a se
nhora trabalha. O que para 
Emília Cipriano é a formação con
tinuada? 
Emília Cipriano: É um espaço de for
mação onde o processo se constitui 
com um objetivo, uma sequência, não 
com ações esporádicas e pontuais. A 
formação continuada tem que se dar 
numa const rução em que todo grupo 
de docentes que está refletindo e dis
cutindo consiga retratar e investigar a 
sua realidade, elaborar respostas pa
ra o próprio contexto. É um processo 
de construção do profissional duran
te a sua vida inteira, não em apenas 
um determinado período. Todo educa
dor tem que estar eternamente em for
mação. 

Profissão Mestre: € como está a 
formação continuada no Brasil? 
Emília: Eu diria que há várias iniciati
vas, mas ainda existem muitos eventos 
pontuais, ações esporádicas, sem co
nexão. A formação continuada precisa 
ter ligação temática com as necessida
des da escola, com a problematização 
das suas questões. Em alguns casos, 
os espaços denominados de formação 
são simplesmente atividades isoladas 
sobre autoestima, valorização pessoal, 
como algo desfocado do seu papel na 
relação profissional. 

Profissão Mestre: Nos locais em 
que as experiências de contexto 
são realizadas, como a formação 
continuada tem impactado a rea
lidade do professor e da escola? 
Emília: Em uma das muitas cidades 
que tenho acompanhado, conversei 
com um grupo de gestores, i n i c i a 
mos o trabalho e fomos ampl iando . 
Criou-se u m a rede, u m a teia onde 
todos os professores par t i c ipam, re-
constroem a sua ação e sempre se 
r e ú n e m . Não pode ser algo em que se 
in ic ia o contato e depois os docentes 
saem aleatoriamente. Há momentos 
de s ín teses provisór ias na escola para 
serem socializadas. Essa é a riqueza 
do trabalho de formação continuada, 
pois há o contato, um grupo que de 
fato troca exper iênc ias , cons t ró i con

ceitos, elabora novas propostas, dire
trizes pedagógicas da escola... 

Profissão Mestre: C os professo
res acabam atuando mais no pla
nejamento... 
Emília: Sim, eles atuam tanto no pla
nejamento quanto na organização do 
seu próprio espaço de formação. Há 
t a m b é m um planejamento de ativida
des e horários para essa formação, o 
que é feito com muito critério. Em vez 
de ser simplesmente passagem de i n 
formações dissociadas, o professor pas
sa a ter uma pauta e uma reflexão. 

com que os alunos tenham uma rela
ção adequada com esses instrumentos. 

Profissão Mestre: Essa formação 
continuada se baseava em quais 
conceitos? 
Emília: Eu trabalho a formação em 
contexto, ligada a algumas linhas 
do modelo por tuguês , mas faço uma 
construção. Não gosto de usar uma 
única vertente. Nós educadores temos 
que olhar as contribuições que estão 
aí. Claro, todas que uso são dentro da 
teoria em que acredito, o campo inte-
racionista. É minha referência maior, 
mas sempre articulo com autores que 
formam questões específicas. É inte
ressante ao educador ter esse olhar 
em vez de ser mero aplicador de teo
rias que às vezes ele próprio não tem 
conhecimento. 

Profissão Mestre: A senhora po
deria citar algum exemplo? 
Emília: Nesse grupo que citei - profes
sores de educação infantil e séries i n i 
ciais, até o 9o ano - discutimos as ava
liações. Não nos concentramos apenas 
na questão do conceito. Eles repen
saram os instrumentos de avaliação, 
com anál ise crítica, e a partir daí ela
boraram novos instrumentos. É uma 
formação que está a serviço da ação, 
que transforma essa ação. 

Profissão Mestre: C quais foram 
os instrumentos identificados pe
los educadores? 
Emília: Por exemplo, levanta
ram os equívocos das suas provas. 
Reorganizaram um instrumento que 
usaram a vida inteira! Também ree
laboraram toda parte de registro, co
mo ficha de observação, tempos de re
gistros diferenciados. Foi uma forma 
de construir que não se apegou ape
nas a um discurso. Essa formação é 
uma ação, um espaço de aplicação em 
uma rede, para identificar se os profes
sores de fato estão conseguindo fazer 

Profissão Mestre: Como são as 
experiências de formação conti
nuada fora do Brasil? 
Emília: Em Portugal é trabalhada a 
formação em contexto. Na Inglaterra 
existe essa experiência t a m b é m e, nos 
Estados Unidos, em algumas escolas. 
No Brasil há uma tendência de que o 
indiv íduo deve estudar tudo o que é 
teoria e depois pensar na aplicabilida
de, mas já existe o movimento da for
mação do educador centrada na escola, 
na realidade escolar. 

Profissão Mestre: Com relação à 
proposta geral do ambiente em 
que esse professor trabalha, al
gumas escolas de ensino médio, 
por exemplo, claramente prepa
ram o aluno para o vestibular. Cm 
outras, o objetivo é formar mão-
de-obra. Há muita diferença de 
proposta nesses países? 
Emília: Na Itália, que é uma grande 
referência, a formação intelectual é 
colocada como exercício de apropria
ção do conhecimento para desenvol
ver cada vez mais a sua competência. 
Diferente, completamente diferen
te dessa ideia nossa, preparatória pa
ra depois. Estar sempre num processo 
em que depois é que tudo vai aconte
cer me incomoda profundamente. Há 
jovens entrando precocemente na uni-



versidade, na qual não ficam c não se identificam com seus 
cursos. A evasão do primeiro para o segundo ano é signifi
cativa inclusive nas insti tuições mais disputadas. Tudo isso 
revela a falsa premissa de que formação é ou para mercado 
ou para trabalhar na universi
dade. A formação do ser huma
no é para ele tomar decisões, fa
zer escolhas, ter conhecimento. 
O modejo italiano trabalha nes
ta perspectiva. As crianças, des
de pequenas, são colocadas nesse 
processo de produção e reflexão 
diferenciada, com componentes 
fortes de arte, leitura de reali
dade. No Brasil, quando chegam 
aqueles três anos do ensino mé
dio, é como se você engessasse o 
grupo e dissesse: "olha, agora é 
isso aqui". 

Profissão Mestre: Como fa
zer o aluno aprender, des
pertar o encantamento por 
conteúdos pelos quais ele 
normalmente não se inte
ressa? 
Emíl ia : Primeiro, para um pro
fissional poder encantar, ele 
t a m b é m tem que estar encan
tado com a área. Sinto que nem 
sempre os professores usam esse 
seu referencial. Se você é um lei
tor tem condições de formar lei
tores. Quando você vê a lguém 
falar de uma área apaixonada
mente e te provocar para pen
sar sobre um determinado tema, 
de alguma forma você pelo me
nos se pergunta sobre aquilo. Os 
educadores t ambém, em alguns 
momentos, precisam reconsti
tuir esse processo. O docente tem que aprender com os alu
nos até as coisas que desconhece profundamente. 

Profissão Mestre: Sempre há as disciplinas "elei
tas" difíceis por parte dos alunos, como as de 
Exatas. No geral, mesmo as de Humanas, todas 
um dia foram escolhidas como incompreensíveis. 
Existe mesmo alguma área do conhecimento ou 
disciplina em que os professores têm uma tradi
ção de não conseguir despertar o interesse do alu
no? 
Emí l i a : Há uma falta de e s t ru tu r a ç ã o do funcionamen
to das áreas ligadas à ma temá t i ca . Como o professor n ã o 
conhece a estrutura de funcionamento da área , n ã o tra
balha tal aspecto na formação dos seus alunos, o que d i -

ficulta a compreensão . Existem professores de Matemát ica 
e de Física com uma dificuldade imensa de trabalhar 
o que é problematizar. A resolução do problema n ã o é o 
cálculo, é a reflexão sobre a in te rpre tação do problema. 

Independentemente do conhe
cimento específico, a prática 
educativa n ã o se faz simples
mente falando, mas na cons
t rução de lógicas, no estabele
cimento de v ínculos , na forma 
como você observa a aprendiza
gem. Por que há brilhantes ma
temát icos que não conseguem 
dar uma aula? Porque o negó
cio deles, nesses casos, é mui 
to mais concentrado. O docen
te faz, não explica; ele responde, 
não articula a ideia. 

Profissão Mestre: Alguns do
centes dos áreas de Huma
nas, que fizeram curso supe
rior de licenciatura, também 
têm dificuldades. Além de 
questões particulares do do
cente, o que no sistema de 
ensino impede esse desper
tar de interesse do aluno? 
Emília: Os professores, de dife
rentes áreas do conhecimento, 
primeiro têm de se juntar para 
discutir. Isso não é uma ques
tão de áreas específicas, é uma 
questão de exercício de docên
cia. Não adianta professor de 
História se reunir somente com o 
de História, o de Geografia com 
o de Geografia. Defendo a forma
ção partilhada do professor. Essa 
fragmentação é terr ível porque 
as pessoas precisam trocar as 

suas exper iênc ias . T a m b é m deve haver relação entre os 
con teúdos - chamada interdisciplinar e que v i rou u m a 
coisa que n i n g u é m sabe o que é - que na nossa cul tura 
ainda as pessoas colocam como se bastasse juntar coisas. 
Os professores das áreas de Humanas, até pelo exercício de 
leitura, t êm algumas reflexões que podem contribuir com 
outros que estão mais ou menos envolvidos nesse proces
so, mas isso depende de aprox imação de materiais, de re
flexões, de pautas, de problemat izações , de si tuações con
cretas. Se um texto teórico for entregue àquele docente que 
não vem fazendo esse movimento, a primeira coisa que ele 
fará é se distanciar. Agora se uma s i tuação-problema for 
proposta, não como se administrasse a si tuação, é possível 
mapear o grupo e o professor se fortalece. Porém esta ideia 
de equipe para o professor, em alguns locais... 



Profissão Mestre: Ainda mais mis
turando áreas do conhecimento... 
Emília: Principalmente. E isso é real! 
Alguns se sentem de áreas mais i m 
portantes do que as dos outros. Veja 
por exemplo o valor da contribuição 
da Educação Física. A escola que traz o 
educador dessa área para o debate so
bre o desenvolvimento dos alunos tem 
subsídios de natureza totalmente dife
rente, porque esse professor tem uma 
relação com o aluno que não é ape
nas de sala de aula, mas de um espaço 
aberto, onde eles fazem comentár ios e 
t êm comportamentos de outra nature
za. Esse docente tem pistas relaciona
das ao corpo, à ação que os professores 
de outras áreas não t êm. 

Profissão Mestre: Quanto às 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação, as TICs, que facili
tam trocas de informações a dis
tância, como elas estão sendo 
usadas na formação continuada, 
tanto em relação ao bom quanto 
do mau uso? 
Emília: O lado bom da TI é possibili
tar acesso a todas informações dispo
níveis. O lado r u i m é a ideia de que se 
pode substituir o trabalho presencial. 
O software parte do princípio de que vo
cê tem determinados repertórios, e se 
você não os tiver, não dá continuidade. 
É muito sério! Na educação infantil , 
por exemplo, não se pode ter pessoas 
que nunca trabalharam diretamente 
com crianças estudando essas pessoas 
na perspectiva da tela do computador. 
O ser humano precisa efetivamente de 
tempo de observação na relação, isso é 
insubsti tuível . 

Profissão Mestre: Qual seria o 
bom uso da Tl, que atenda as ne
cessidades do processo de apren
dizagem? 
Emília: Primeiro é preciso estar em 
sintonia com as necessidades desse 
nosso tempo histórico, retomando i n 
clusive a questão da linguagem, bus
cando efetivamente uma reflexão pa
ra um diálogo entre saberes diferentes, 
n ã o como uma conversa de quem sabe 
com quem não sabe. Essa geração que 
está hoje nas nossas mãos , e usa essas 

tecnologias, tem um jeito de olhar pa
ra o mundo muito peculiar, ela tem 
que ser a nossa fonte de investigação. 
Eu anoto as perguntas que meus filhos 
fazem e comparo com as minhas inda
gações na mesma faixa etária. Eu não 
me perguntava sobre coisas semelhan
tes. Eles t êm uma abertura maior, mas 
t a m b é m um apelo para o sucesso. A 
gente deve ter o discernimento de es
tabelecer o que tem sentido para eles, 
o que os faz de fato felizes. Um educa
dor precisa trabalhar com uma dimen
são de vida, discutir a vida o tempo 
todo. Desse modo ele se instrumenta
liza, adquire elementos para conhecer 
cada vez mais. O grande lance não é 
dar a resposta, é saber fazer a pergun
ta. A vida é um exercício de perguntas. 
Quais foram as perguntas que eu me 
fiz? O docente tem que estar em for
mação permanente, olhar-se como ser, 
reconstruir todo o tempo o seu conhe
cimento e ter humildade intelectual. 

Profissão Mestre: A senhora co
nhece exemplos do bom uso da Tl? 
Emília: Sim, existem. Não sou espe
cialista nessa área, apenas vejo o que 
se produz em algumas pessoas e per
cebo professores muito bem com essa 
d imensão , mas t a m b é m é necessária 
uma disciplina intelectual que alguns 
não desenvolveram. 

Profissão Mestre: Então, os meios 
de tecnologia da informação e co
municação podem ser usados na 
formação continuada? 
Emília: Sim, mas desde que não se
ja totalmente a distância. Reconheço 
que devemos levar em conta as dis tân
cias nesse País. Se eu tiver um grupo 
de trabalho em Belém, por exemplo, 
não posso me deslocar toda semana de 
São Paulo até lá. Com essas pessoas eu 
inicio uma reflexão, uma provocação-e 
depois damos continuidade com o con
tato pessoal já estabelecido. Os recur
sos a dis tância são úteis em momentos 
de retomada. A formação continuada 
semipresencial é possível? Sim, desde 
que você crie o vínculo. Hoje há muita 
tutoria, grupos reunidos com tutores 
locais sem conexão com quem está or
ganizando o material, a reflexão, o traba-

lho. É uma conversa de surdo-mudo, pois 
cada um tem compreensões múlt iplas . 

Profissão Mestre: Totalmente a 
distância é possível? 
Emília: Não. Eventualmente, talvez 
no aprofundamento, num pós-douto-
rado, numa especialização, situações 
em que você já tem elementos- de for
mação, um construto epistemológi
co. Na formação inicial é necessário o 
campo, a observação dentro de realida
des. O virtual é uma contribuição mui
to importante, mas essa linguagem 
não deve ser considerada substituta. O 
presencial tem vínculo, afeto, relações, 
observação, olho no olho. 
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