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Este ensaio aborda uma dimensão significativa da política educacional: sua relação com a escola, a cultura docente e os desafios do processo de mudança. Discute as exigências da pressão social em relação à mudança na educação, detendo-se sobre seus vínculos com a noção de inovação em um cenário de reforma educativa. Ressalta a manifestação da cultura docente no contexto escolar, explicitando suas dimensões constituidoras. Situa, então, alguns resultados da investigação empírica Trata-se da pesquisa de doutorado Inovação e Mudança: implicações sobre a cultura dos professores, cuja defesa pública ocorreu em 12/07/2002 na Universidade Federal do Ceará (UFC)., cujo trabalho de campo envolveu 4 escolas públicas de Fortaleza e 32 professores do ensino fundamental.
A questão de como mudar a escola, como mudar a prática pedagógica, está no centro desse debate. Trata-se de um problema enigmático, visto que as ações empreendidas longe estão de encontrar respostas plenamente satisfatórias e, menos ainda, definitivas. Os resultados de estudos produzidos sobre o tema nos países anglófonos e ibéricos (Fullan, 1991; Hargreaves, 1998; Canário, 1995; Hernández, 1998, entre outros) destacam o fracasso das reformas educativas como decorrência de seu caráter centralizador, o qual tende a atribuir aos professores o papel de meros executores das políticas formuladas. A idéia de fracasso se refere a pouca efetividade das reformas em suscitar mudanças reais no âmbito da sala de aula e da aprendizagem dos alunos.
Nos últimos anos o professor, sua formação, sua carreira e sua prática, têm se constituído preocupação das diretrizes e ações governamentais dirigidas à educação. Ao mesmo tempo, ele também vem vivenciando modificações decorrentes dos modelos de formação, de organização de seu trabalho e de valorização de sua profissão que repercutem sobre sua vida pessoal e profissional, seja do ponto de vista de ascensão em carreira e/ou daquilo a que a política se destina: mudança para melhor na prática escolar. No caso brasileiro, o sistema educacional público vem sendo alvo de várias medidas governamentais visando à melhoria da qualidade do ensino, as quais afetam a escola em seus aspectos organizacionais e simbólicos. Os professores que atuam no ensino fundamental são os mais atingidos, pois se deparam com estratégias de inovação que incidem diretamente sobre o ensino, sobre seu modo de pensar e de fazer.
 Tais propostas de mudança não são, na maior parte das vezes, recebidas com ‘bons olhos’, não são vividas com tranqüilidade, predominando uma tendência a resistir a situações que impliquem em alterações na prática pedagógica vigente. Contudo, vale lembrar que os professores não agem desse modo por razões frívolas. Não é nada fácil para os docentes deixarem de agir conforme crenças e práticas confirmadas pela experiência em favor de mudanças que eles não conhecem nem cujo significado compreendem e das quais desconfiam. Este é, por assim dizer, o esboço geral da problemática abordada no presente ensaio.
Os imperativos da mudança em educação
Muitas transformações têm marcado a vida social nas últimas décadas. Vive-se hoje numa sociedade em mudança acelerada e imprevisível, baseada no conhecimento e caracterizada pela incerteza, o que tem contribuído para a emergência de novos padrões de produção e de relação social. São designações como ‘sociedade do conhecimento’, ‘sociedade da informação’ e ‘sociedade cognitiva’ que permitem perceber, de modo mais contundente, o deslocamento que ocorre na atualidade no eixo catalisador da vida em sociedade: de um sistema fundado na produção de bens materiais para um sistema centrado no conhecimento e na informação. Trata-se, portanto, de um contexto social em transição que, além de sinalizar a existência de uma nova consciência artística e cultural, expressa a consciência de transformações radicais no modo de produção da existência humana e de suas condições históricas. 
Estas modificações repercutem sobre todos os campos da vida social e têm suas características delineadas em fatores diversos, os quais encontram sua gênese em mudanças mais amplas situadas no plano econômico. É a partir deste contexto que, segundo Hargreaves (2000), se deve analisar e compreender as atuais demandas de mudança na educação. Este desafio exige que não se desconsidere o jogo de forças que perpassa o embate social, negando o determinismo político, econômico e tecnológico. Assim, para esse autor, a tarefa de compreender a educação e a mudança educacional implica no compromisso com a “sociedade informacional pós-moderna de forma crítica mas não restritiva ou demissionária”, tanto no que diz respeito ao “seu contributo para a economia sustentável e crescimento tecnológico” quanto no que se refere à “ameaça que representa para a igualdade, oportunidade, identidade cultural e vida pública” (ibidem, p.15). O mundo está mudando, as regras do jogo já não são as mesmas. A educação e a escola não podem ficar alheias a esse processo.
Com o desenvolvimento e disponibilidade de fontes de informação opcionais à escola, não é mais possível ser professor como há trinta ou vinte anos: única fonte de informação, de conhecimento, de saber (Esteves, 1991). Os alunos hoje convivem com outras fontes de informação, exigindo do professor uma nova postura diante dessas fontes, dos alunos e do conhecimento. As repercussões da “era da informação” e do desenvolvimento tecnológico sobre o papel do professor são muitas. Crescem e se diversificam as responsabilidades docentes, ampliando suas tarefas para além do domínio cognitivo. Insere-se neste novo quadro de atribuições do professor ações que ultrapassam a dimensão do ensino, tais como cuidar “do equilíbrio psicológico e afetivo do aluno, da integração social”, da educação especial, ambiental e sexual (ibidem, p.100). Este incremento de tarefas tem favorecido uma "fragmentação do trabalho do professor" (ibidem, p.108), faltando-lhe tempo para se envolver em situações de ensino que favoreçam, de fato, a melhoria de sua qualidade. 
Ao mesmo tempo, também se acentuam as contradições no exercício da docência, mediante solicitações enfáticas de que o professor se aproxime do aluno, conheça sua história e estabeleça com ele uma relação de amizade, companheirismo e de apoio em seu desenvolvimento. Trata-se de uma exigência que, se não é compatível, conforme sugere Esteves, é muitas vezes difícil de conciliar com as “funções seletivas e avaliadoras” que pertencem ao exercício docente (ibidem, p. 103). O foco no aluno também tem afetado profundamente o relacionamento entre professores e discentes, hoje bastante diferente do experimentado há alguns anos: da passividade ao questionamento; do silêncio ao conflito. Esta alteração tem exigido novos modelos de convivência, disciplina e envolvimento, nem sempre orquestrados com perícia pelo professor, originando sentimentos de insegurança e mal-estar de natureza psicológica.
É a conjunção desses fatores, orquestrados de forma imperativa pelo quadro social em mudança, que tem ensejado as mudanças em educação. Vieira (2002), ao evidenciar as demandas dos “cenários de reforma” sobre a educação, destaca sua repercussão direta sobre a definição de uma “nova agenda educacional”, na qual constam: “exigências de expansão do sistema educacional, de mais e melhor escolaridade, de organizações enxutas e eficientes, de escolas eficazes, de professores bem treinados”. Acrescenta logo depois: “o rol de novidades é amplo” (p. 8). Com efeito, o discurso promovido pela reforma no campo da educação em marcha na América Latina e, em especial no Brasil, foi construído com base em acordos e recomendações internacionais sobre prioridades e estratégias para a modernização da educação e do ensino. A educação passa, então, a desempenhar papel crucial, sendo postulada como área estratégica para o desenvolvimento sócio-econômico em tempo de mercado internacional e competitivo. Emerge, assim, um novo ‘consenso mundial’ traduzido na política educacional caracterizada pela expressão “para todos” (Coraggio, 1998), sob o qual se materializa o discurso em favor da melhoria da qualidade do ensino. Trata-se, parafraseando Correia (1991:24), de um “contexto de mudança tutelada” em que se produz “uma verdadeira indústria da mudança”, haja vista a crença na capacidade de “planificar, de preparar as pessoas para a aceitarem, de a dosear dentro dos limites do desejável” .
As considerações feitas mostram o embate social, epistemológico, político e econômico em que se projetam as demandas de mudança na educação, bem como sua relação com a noção de inovação. A literatura mostra uma associação asséptica do significado e implicações desses termos. Assim, recorrendo às contribuições diversas, busca-se no próximo tópico desvelar a complexa teia de interações entre os mesmos.
Inovação e Mudança: uma teia de significados
A maioria dos estudos sobre inovação sublinha a idéia de ‘novo’, reconhecendo-a como um aspecto referenciador de sua definição. Todavia, este entendimento não parte da premissa de que uma inovação implica, necessariamente, algo original, de ‘primeira mão’, numa invenção. Muitas vezes o ‘novo’ pode estar na introdução de algo que já tem uso corrente noutro lugar. As inovações são novas ou originais no lugar em que elas são incorporadas. Esta é a condição básica para se produzir uma inovação: incorporar algo que até então não fazia parte da unidade de referência, alterando-a. 
A expectativa de modificação, de mudança, põe em relevo um traço fundamental em uma inovação educacional: a intencionalidade. A decisão de adotar uma inovação não ocorre despretensiosamente, sem um interesse, seja ele explícito ou não. Uma ação inovadora responde a determinadas intenções e se faz guiada por fins específicos. Toda inovação tem a pretensão de suscitar mudanças, esse é seu fim último. A inovação educacional é intencionalmente deliberada e conduzida com a finalidade de incorporar algo novo que resulte em melhoria no âmbito da instituição escolar, em suas estruturas e processos, visando ao êxito de sua função social. Esta característica possibilita sinalizar em favor de uma concepção multidimensional da inovação educativa, cuja concepção pressupõe que "o que constitui uma inovação não pode ser considerado de um único ponto de vista ou focalizado em um só aspecto". É necessário articular processo e intenção (Hernández, 1998:28). 
A mudança, por sua vez, faz parte da relação do homem com o mundo embora muitas pessoas se escusem de vivenciá-la pois ela implica riscos, tem um custo. Desde que o homem nasce, ele convive com a necessidade e a possibilidade da mudança que é, ao mesmo tempo, um convite e uma exigência de sua condição histórica e social enquanto ser da práxis (Vázquez, 1990). A mudança é engendrada lentamente. Trata-se de um processo e não de um fato (Fullan, 1991), processo lento e gradual nas mais das vezes. Toda mudança é fonte de sentimentos ambivalentes ao situar o indivíduo diante do dilema de manter o status quo ou mudar. Mudar o quê? Mudar a visão que orienta o modo de agir, de pensar e de interagir com as coisas ao seu redor e com os outros. 
Mudar nessa perspectiva vai além de uma dimensão técnica do processo. A mudança reclama, também e principalmente, uma dimensão humana, política e ética por parte dos sujeitos nela envolvidos; pressupõe uma ruptura por dentro, libertando-se das amarras com o estabelecido e redefinindo o modo de pensar e de agir. A mudança como ressignificação da prática é um processo demorado, delicado e sensível, que compreende as interações consensuais e conflituosas que perpassam as relações internas e externas da organização. Isto porque pressupõe que as justificativas que levam o sujeito à ação sejam alteradas, implicando mudanças alicerçadas em razões intrínsecas, em novos valores e crenças. 
O inventário feito até aqui permite perceber alguns matizes da interface entre mudança e inovação. Como realça Rosa (1998:19), “mudar é muito mais do que inovar, posto que entre esses dois termos não existe, a rigor, vínculo necessário. Muitas inovações se operam sem que se altere o essencial”. Inovação e mudança não dizem respeito a um mesmo processo, embora estejam, de algum modo, imbricados. Assim, no campo da inovação, a mudança como práxis é apenas uma intenção, uma possibilidade, uma oportunidade. Trata-se de uma ação intransferível, pois somente os sujeitos implicados e interessados podem efetivamente concretizar a mudança em sua prática. Isto porque o sentido da mudança é tributário de uma lógica que articula tanto a cultura dos atores sociais quanto as relações sociais em que estão envolvidos, ambas mediatizadas pelas interações cognitivas e afetivas que as tornam coerentes e significativas. Como diz Fullan (1991), “a mudança em educação depende do que os professores fazem e pensam”, isto é, está fortemente vinculada as crenças, valores e sentido prático já interiorizados e constituintes de sua cultura profissional.
Mudança e Cultura Docente
A cultura docente apresenta-se como o patrimônio simbólico compartilhado pelos professores, o qual dá sentido à sua ação educativa; expressa, portanto, um conjunto de crenças e princípios éticos norteadores da ação pedagógica do professor, exercendo forte influência na maneira como as interações comunicativas e relacionais são construídas na sala de aula, na escola. É a cultura docente que constitui os professores como um coletivo. Mais ainda, nas situações de incerteza e conflito que caracterizam o espaço de ação do professor, é a cultura do grupo que lhe oferece suporte, significado, abrigo e identidade (Gómez, 1998). Ela se expressa nos métodos utilizados em classe, na qualidade, sentido e orientação da relação interpessoal estabelecida entre professores e os demais membros da escola, nos processos de tomada de decisão em que o professor atua, nas funções desempenhadas, nas formas da gestão que assume.
Segundo Hargreaves (1998), a cultura docente abrange duas dimensões: conteúdo e forma. O que os professores pensam, fazem e dizem constitui o conteúdo de sua cultura profissional; a forma consiste os padrões de relacionamento e os modelos de associação entre os professores. Ao se referir a essas dimensões Garcia (1994) sublinha que tal diferenciação é muito importante, pois é justamente através das formas da cultura que é possível exercer influência sobre os conteúdos da cultura docente. É através das formas da cultura docente que é possível perceber se há ou não mudanças substantivas na prática docente. De acordo com Hargreaves (1998), é possível  identificar quatro grandes formas da cultura dos professores: o individualismo, a “colegialidade” artificial, a “balcanização” e a colaboração. 
O individualismo é a forma de cultura predominante nas escolas, caracterizando-se pelo isolamento do professor em sua sala de aula. A cultura da colaboração se caracteriza pelo estabelecimento de relações que emergem dos próprios docentes, não sendo imposta pela hierarquia superior da escola, tampouco decorrente das limitações do ambiente de trabalho, o que não significa que não possam ser apoiadas pelo poder administrativo da instituição. Na cultura da colegialidade forçada predomina um conjunto de procedimentos formais, burocráticos, para envolver o professor no desenvolvimento de iniciativas elaboradas pela própria escola ou externamente geradas. A cultura colaborativa difere da colegialidade forçada por sua permanência no tempo, sua espontaneidade, seu caráter público e orientação para o desenvolvimento profissional. A balcanização se caracteriza pela formação de pequenos grupos de professores no interior da escola (‘as panelas’ ou ‘feudos’), isolados entre si, sendo pouco provável que um professor pertença a mais de um grupo ao mesmo tempo. 
É através do desenvolvimento de formas de relacionamento e associação colaborativas que a mudança pode ser trabalhada como um processo de ressignificação da prática. Significa dizer que no âmbito da educação a mudança não é resultado de ações isoladas e individuais que, embora necessárias, não são suficientes; ela envolve o engajamento crítico, ético e político de cada um dos agentes presente no contexto educativo e, principalmente, do professor. Nesse sentido, ela é problemática, incerta e exige tempo (Fullan, 1991). Trata-se de uma ação solidária, construída na interação, nas trocas cotidianas e coletivas que acontecem no interior da escola a partir das condições concretas encontradas por seus profissionais. 
É o desenvolvimento de uma visão comum e com sentido moral, mediatizado pelo conhecimento, que fomenta as alterações gradativas no modo de agir e de pensar dos atores sociais em interação num dado contexto de trabalho, provocando, assim, mudanças. É este entendimento que permite compreender a mudança e sua interface com a inovação como uma situação prenhe de possibilidades, as quais podem ou não serem alcançadas, conforme o engajamento dos sujeitos envolvidos. Isto significa que a mudança em educação só é possível se contar com o apoio dos professores. 
Os professores e o Processo de Mudança
O engajamento ou não dos professores às propostas de mudança não ocorre no vazio. Os professores são sujeitos capazes e racionais que elaboram juízo sobre as coisas em que são chamados a investir seus esforços. Suas decisões são mediatizadas por elementos de julgamento que os ajudam a balizar o significado da mudança, os ganhos, as perdas, as condições efetivas de trabalho, as exigências pedagógicas e cognitivas em relação a sua atuação. Como diz Fernandes (2000:77), “os professores sentem necessidade de operacionalizar o significado da mudança. 
Este julgamento destaca a natureza crítico-reflexiva da ação docente, evidenciando que os professores não resistem às mudanças por resistirem. Para que uma mudança tenha sentido e seja produtiva é preciso, sobretudo, concebê-los como “aprendizes sociais”, negando a tendência de identifica-los a meros “aprendizes técnicos” (Hargreaves, 1998:39). Assim, não é suficiente que os docentes adquiram conhecimentos sobre os conteúdos curriculares ou mesmo sobre as técnicas mais atualizadas de ensino. Mudanças no âmbito pedagógico do processo educativo escolar solicitam um trabalho árduo dos professores, o qual se situa para além das alterações didático-metodológicas de natureza meramente técnica. Isto significa que mudar requer aprendizagem e é intelectual e emocionalmente exigente (Hargreaves, 2002).
Inovações pedagógicas que afetam diretamente o trabalho docente em sala de aula reclamam atividades complexas e não lineares. Diante do desconhecido, de situações de ensino diferentes daquelas até então experimentadas, os professores sentem necessidade de se inteirar acerca delas. É preciso conhecer a proposta de trabalho implantada, seus pressupostos filosóficos, políticos e pedagógicos para, então, transformá-la em atividades passíveis de realizar na sala de aula. Nesse sentido, pode-se dizer que o trabalho intelectual dos professores em relação à mudança se manifesta nas decisões que eles precisam tomar para definir suas posições, bem como nos empreendimentos a serem realizados para operacionalizá-la; envolve a aquisição de conhecimento, capacidade de análise crítica e decodificação da política em termos práticos para a sala de aula. É o aprendizado resultante desse trabalho intelectual que lhe permitirá assumir uma atitude emancipatória mas não demissionário em relação à mudança nas práticas pedagógicas. Contudo, não se aprende por osmose ou por decreto. Também não se pode atribuir única e exclusivamente ao professor a responsabilidade de construir este aprendizado. Trata-se de um aprendizado exigente individual e coletivamente, que reclama tempo, esforço concentrado, dedicação e apoio institucional; aprendizado que mobiliza também um investimento considerável de energia emocional. 
O caráter emocional do trabalho da mudança faz referência ao movimento psicológico – de conotação agradável ou penosa - que acompanha as múltiplas relações do professor no âmbito da escola. Compreende, portanto, as diferentes maneiras como o professor mobiliza suas energias emocionais, seus sentimentos e seu esforço psicológico para relacionar-se com os alunos, com os colegas, com os pais e demais componentes da escola tendo em vista promover a ação educativa em que se encontra empenhado. O trabalho emocional realizado pelo professor é tributário de sua condição de mediador do desenvolvimento social, cultural e emocional do aluno no âmbito escolar. 
As incursões feitas revelam que a mudança não se faz por si mesma. Ela é feita pelas pessoas envolvidas no processo. No âmbito da educação, quando o alvo é a prática de ensino e a melhoria da aprendizagem do aluno, o professor se sobressai como sujeito central para que ela possa ser desenvolvida com êxito. Nesse sentido, repensar o imediatismo das reformas, bem como os fluxos constantes de inovações externamente induzidas, torna-se um imperativo. Do contrário, a mudança na prática escolar na perspectiva de melhora tende a constituir-se numa retórica do discurso político sedutor.
Os Professores e as Inovações: os achados da pesquisa
Um dos grandes paradoxos das propostas de mudança reside no ostracismo dos professores em relação às reformas de ensino e políticas que visam a melhorar seu trabalho. Tal encaminhamento, parece refutar a dialética entre as intenções de governo (o proposto) e o vivido pelos sujeitos que tornam concretas essas intenções (a prática desenvolvida). É necessário atentar para essa dinâmica para compreender a mudança para além de sua superfície, para perceber se ela vem ou não produzindo outro modo de conceber e desenvolver o ensino na escola, isto é, se há ou não uma cultura pedagógica renovada sendo produzida. Este entendimento pressupõe que a escola é um espaço de interpretação e reinterpretação da política educacional. Isto porque é na relação que se estabelece entre os professores e as inovações em sua prática diária que a mudança acontece ou não, pois são os vínculos gerados a partir dessa interação que produzem significado e imprimem ‘um’ sentido, renovado ou não, à prática docente.
Cabe ressaltar que a aproximação empírica realizada teve como foco a cultura docente e sua mudança. A inovação foi tomada como elemento que permitia captar este movimento. Isto porque se reconhece, como o fazem diversos autores, que é preciso considerar que um sistema, uma instituição, é constituído por pessoas com subjetividade própria. Esses atores, a partir da mobilização de capacidades cognitivas e afetivas diversas, se relacionam com as inovações e constroem respostas para enfrentar as demandas emergentes, as quais têm um significado, imprimindo ‘um’ sentido à mudança projetada. É esta resposta de natureza criativa e cognitiva que dá sentido à mudança, seja numa perspectiva de melhora ou de piora. Foi a partir dessa compreensão que se elegeu a inovação como elemento concreto para captar o processo de mudança em desenvolvimento na escola pública de Fortaleza. Nesse sentido, a atenção do estudo voltou-se sobre duas das estratégias de inovação implantadas nesse contexto visando à melhoria do ensino: os ciclos de formação e o FUNDESCOLA. A primeira, em razão da sua incidência sobre todo o ensino fundamental, isto é, o ciclo é uma proposta que abrange todos os segmentos do ensino fundamental; a segunda, por seu caráter subsidiador de condições materiais para que a escola desenvolva seu trabalho pedagógico. 
A experiência dos ciclos emerge no cenário educacional brasileiro como uma proposta político-pedagógica de combate ao problema da repetência e da evasão escolar, tendo sido incorporada a LDB 9.394/96 nos seguintes termos: É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos (Art. 32, § 1º). Indicação reforçada posteriormente pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Fundamental (BRASIL.MEC.SEF, 2001). No Ceará, a implantação dos ciclos remonta ao ano de 1998, quando atingiu 40% das escolas estaduais, culminando sua implementação no ano de 2000, quando atingiu toda essa rede (Ceará. SEDUC, 2001). Trata-se de uma inovação que incide diretamente sobre o ensino, cuja lógica de funcionamento difere substancialmente do ensino seriado. 
Ao introduzir os ciclos de formação no ensino fundamental, a Secretaria de Educação Básica do Estado (SEDUC) conclamou a escola e os professores a redimensionarem o tempo e o espaço escolar, a flexibilizarem os conteúdos mediante a não-compartimentalização das disciplinas e fragmentação do conhecimento, a romperem com o caráter classificatório da avaliação (Ceará. SEDUC, 1997:37). Ao assim se posicionar, reconhece que a introdução dessa inovação “implica, para a grande maioria dos professores, na necessidade de um refazer pedagógico onde o individualismo cede lugar ao coletivo e a criatividade aflora como elemento indispensável” [..] (ibidem, p.40). Noutras palavras, exige alteração nos padrões de relacionamento, interação e associação que dão forma à cultura docente. Como é possível perceber, os ciclos de formação trazem para o contexto escolar expectativas de mudança, as quais incidem diretamente sobre o professor. Solicitam padrões de interação e associação que rompam com o individualismo que predomina na prática docente. É sobre este aspecto que se concentrou o estudo, considerando o entendimento de que ele permite enxergar se há ou não mudança. 
O realce sobre o FUNDESCOLA decorre de dois aspectos: primeiro, da atenção focalizada no ensino público fundamental regular em zonas consideradas de atendimento prioritário, manifesta na transferência de recursos diretamente à escola; segundo, por ter como intenção principal “mudar a cultura das secretarias de educação e da comunidade escolar, mediante o incentivo ao planejamento e a participação,” percebidas como estratégia para melhorar a qualidade da educação (MEC, 1999:02). O FUNDESCOLA concentra seus esforços “no plano organizacional e simbólico” (ibidem). Esta é uma iniciativa financiada com recursos oriundos de empréstimos junto ao Banco Mundial, constituindo-se na maior atividade financiada por este organismo no País na área educacional. 
Esta iniciativa, assim como o ciclo, atinge a escola em seu conjunto. As duas solicitam alterações substanciais na cultura pedagógica reinante no contexto escolar e, por conseguinte, na cultura docente. Trata-se de inovações externamente induzidas (Navarro, 2000), ou seja, caracterizam-se pela introdução e adoção, na escola, de algo existente fora dela - programas, equipamentos, procedimentos, conteúdos etc. Neste caso, via de regra o Estado se configura como o agente indutor da inovação, concebida como uma estratégia de política educacional. Uma constatação inicial foi a difusão entre os professores da idéia de que na escola “tem muitas coisas acontecendo” e um certo descrédito quanto a possibilidade das mesmas gerarem melhoria. Os docentes investigados associam a idéia de inovação à melhora. Nesse sentido, tendem a reconhecer como inovação a iniciativa que, de alguma forma, tem ensejado alterações consideradas por eles como positivas. 
Olhando o conjunto dos professores entrevistados, é possível afirmar que o PDE é a face mais visível do FUNDESCOLA para estes profissionais. Mais ainda, eles parecem desconhecer que este projeto faz parte de um programa chamado Fundo de Fortalecimento da Escola. Eles não o mencionam. Os outros dois projetos que integram esse programa também não são destacados. Não se fala em PME ou no PAPE, pelo menos não nesses termos. As informações que os professores detêm sobre o PDE são fragmentadas, restritas ao campo operacional, favorecendo tendência à centralização e ao ativismo em sua efetivação na escola. Entretanto, observa-se uma visão positiva do PDE por parte dos docentes, a qual se vincula ao suporte financeiro que chega à escola, bem como ao espaço que ele cria na aproximação dos professores com o encaminhamento de ações que atingem diretamente seu trabalho. Os professores destacam que este instrumento de planejamento educacional na medida em que enseja situações em que os professores são incluídos tem contribuído para que eles fiquem “mais a par do que está acontecendo”. Este movimento interno no encaminhamento das decisões que norteiam a vida da escola tem possibilitado, segundo seus relatos, um “crescimento” e “envolvimento” profissional para além da sala de aula. Nesse sentido, ao chamar os professores para atividades que extrapolam a docência o PDE tem favorecido, de algum modo, nas quatro escolas investigadas, a ruptura do isolamento do professor no micro-espaço da sala de aula.
Ao olhar para a prática pedagógica dos professores pesquisados, mais especificamente para ações como planejamento, gestão da sala de aula e aprendizagem foram identificados movimentos distintos de mudança e conservação na cultura docente. Um aspecto enfatizado nos relatos de parte dos entrevistados (16) sobre o planejamento encontra-se no coletivo de professores, organização implantada com a introdução dos ciclos de formação. O planejamento do trabalho pedagógico através de projetos é reconhecido por todos como uma prática que vem ensejando mudanças nos padrões de interação e de relacionamento dos professores. Palavras como trabalhar conjuntamente, conversar, parceria, sintonizar ações, dividir idéias, decidir com os colegas parecem que vêm sendo incorporadas a atividade docente, sinalizando indícios de construção de uma prática colaborativa na cultura desses profissionais. 
Situação diferente foi identificada entre os professores que atuam na etapa final do ensino fundamental, marcada pela ambigüidade entre em ciclos e o telensino. Este hibridismo tem causado desmotivação entre os docentes, os quais se vêem obrigados a atuarem em uma iniciativa em que não acreditam e discordam. O “desencanto” com as “coisas da SEDUC” gera um certo descrédito nas inovações e, por conseguinte, em qualquer possibilidade de melhora. Este quadro tem fortalecido tanto o desenvolvimento de práticas individualizadas quanto de colaboração forçada. Entre os demais professores investigados (16) predomina práticas dispersas e formais no processo de planejamento que pouco contribuem para a melhoria do trabalho em sala de aula, além de reforçarem o isolamento dos professores. Todavia, importa frisar que tais práticas são geradas não somente pelo repertório de crenças, valores e teorias que informam o agir docente mas, principalmente, pela precária orientação e organização do trabalho pedagógico na escola.
No que se refere à gestão pedagógica da sala de aula, uma parte dos professores pesquisados (8) aponta mudanças na “postura”, “no modo de ensinar” e na “preocupação com o aluno” como a melhoria que vem ocorrendo na escola. Esta alteração pode ser percebida na predominância de relações mais próximas e amigáveis entre alunos e professores; na utilização de estratégia de argumentação e convencimento na gestão disciplinar das interações na sala de aula; a diversificação e adequação dos recursos didáticos empregados. Este fazer tem priorizado outras dimensões do aprender, como bem ressaltou um professor: “não é só o conteúdo, não. É a formação para a vida, os passeios, as dramatizações, o cuidado que a gente tem de orientar”. Desse modo, se não há unanimidade entre os docentes sobre a melhoria no rendimento do aluno, é possível dizer que há um trabalho pedagógico que vem possibilitando aos mesmos reverem crenças e teorias enraizadas, ressignificando seu sentido e as formas pelas quais se concretiza em seu trabalho.
Nos demais docentes pesquisados, a gestão pedagógica da sala de aula ainda se encontra presa às amarras da prática tradicional que alimenta o individualismo docente. Neste caso, problemas como indisciplina e aprendizagem insatisfatória são analisados pelos professores ora como decorrentes de questões estruturais, ora como déficit do próprio aluno. A reflexão sobre a prática desenvolvida e sua pertinência ainda é algo difícil e penoso de ser enfrentado pelos professores, que experimentam uma situação de conflito cognitivo e ético-profissional. Desconfiam que suas práticas não estão conseguindo “trazer o aluno para dentro da aula”, embora a conservem pois não se encontram encorajados a alterá-las em razão das condições de trabalho ofertadas; sabem que poderia ser feito um trabalho diferente daquele que vêm fazendo. Vivem, pois, um tempo de transição entre o individualismo e a colaboração forçada. 
Em síntese, a incursão no cotidiano da prática pedagógica dos professores revelou que as inovações podem contribuir, de algum modo, para impulsionar mudanças na cultura docente, mas não são suficientes. Boa parte dos professores pesquisados afirma que não são mais os mesmos, que estão mudando. Registram uma mudança de pensamento, de atitude e de revisão do repertório de valores, crenças e saberes. Ao apontarem alteração no modo como compreendem e vivem hoje seu trabalho destacam, unanimemente, a formação inicial em nível superior como o motor que vem impulsionando a mudança por eles aludida. É ela que tem ensejado uma revisão de sua ação pedagógica, dos pressupostos teórico-práticos que a norteiam, possibilitando apoiar em outros referenciais sua ação profissional. Por outro lado, também ressaltam a cobrança para que desenvolvam práticas colaborativas, o que é fortemente entravado pelas condições de trabalho ofertadas, as quais favorecem o individualismo ou a cooperação forçada.
Política Educacional, Mudança e Projeto Político-pedagógico: considerações finais
Há, ainda, uma pergunta a fazer: o que aproxima e distancia da mudança os docentes? Este questionamento chama uma lição explicitada no poema de Edson Marques sobre a mudança, que diz: “mude, mas comece devagar porque a direção é mais importante que a velocidade”. Saber aonde quer chegar, ter um rumo definido, é isto que aproxima ou distancia a escola da mudança. Do contrário, a escola vai vivendo no ativismo da operacionalização de ações planejadas por outras pessoas que nem sempre respondem as demandas de cada lugar e dos indivíduos que dão vida a esses contextos. 
Sem uma direção, sem uma intenção explícita que oriente a organização do trabalho pedagógico, a escola não avança, as ações se fragmentam e perdem sentido mediante a prioridade ao estabelecimento e execução de metas em detrimento do diálogo fundado na reflexão coletiva. Este diálogo, ao mesmo tempo em que favorece o compartilhar de valores, saberes e crenças, enseja constante movimento de revisão e ressignificação de mudança da prática. Não se muda por mudar. Esta é a lição. As pessoas que fazem a escola, entre elas os professores, precisam saber aonde querem chegar, o que esperam alcançar com sua ação pedagógica, que tipo de cidadão querem ajudar a preparar, enfim, que valores devem nortear sua ação profissional. 
Mas não basta saber o rumo. É imprescindível ser sujeito nesse processo. A direção a seguir e que deve balizar a organização do trabalho pedagógico escolar não pode e nem deve ser estabelecida por pessoas longe da escola e de suas lutas. A mudança começa pela definição dos rumos da escola ou, para dizer com as palavras de Veiga (1996), pela definição de seu projeto político-pedagógico, compreendido “como um processo permanente de reflexão e discussão dos problemas (...) na busca de alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade” (p.13). Compartilhar a tomada de decisões, co-responsabilizando todos os que fazem a escola com os rumos e as escolhas feitas, é o passo fundamental para romper com o isolamento do trabalho docente e, por conseguinte, para promover mudanças no âmbito da sala de aula. 
O que dá sentido à mudança é ter um projeto político-pedagógico construído com a participação dos diferentes segmentos da escola. É ele que dá rumo à mudança e que pode possibilitar aos professores viverem uma “profissionalidade” de ‘novo’ tipo (Hargreaves, 2001), um dos desafios da profissão na contemporaneidade. Desse modo, as inovações que incidem sobre a organização do trabalho escolar somente ganham significado quando sinalizam a favor dos rumos da escola, expressos no projeto político-pedagógico construído coletivamente. De outra forma, elas perdem de vista a possibilidade da mudança. 
As incursões feitas revelam que a mudança não se faz por si mesma. Ela é feita pelas pessoas envolvidas no processo. No âmbito da educação, quando o alvo é a prática de ensino e a melhoria da aprendizagem do aluno, o professor se sobressai como sujeito central para que ela possa ser desenvolvida com êxito. Nesse sentido, repensar o imediatismo das reformas, bem como os fluxos constantes de inovações externamente induzidas, torna-se um imperativo. Do contrário, a mudança na prática escolar na perspectiva de melhora tende a constituir-se numa retórica do discurso político sedutor.
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