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O presente texto pretende abordar a formação continuada de professores, a partir da criação de um
curso de pesquisa, na modalidade EAD, com o objetivo de possibilitar a inserção de um grupo de
professores de uma escola pública da educação básica, no trabalho com pesquisa aplicada. A
necessidade deu-se após a publicação da Lei n.º 13.415/2017, que versa sobre o novo Ensino Médio
no Brasil, provocando mudanças na matriz curricular em vigência. As mudanças dizem respeito
principalmente a inserção dos itinerários formativos, aumentando o tempo pedagógico. Ao optar pela
Pesquisa Aplicada nos itinerários formativos, a gestão escolar ouviu relatos de alguns professores
sobre a limitação para o desenvolvimento com este trabalho, sendo assim foi pensado o Curso de
Formação para professores da Educação Básica. A abordagem metodológica do trabalho se baseia na
pesquisa participante, por seu viés colaborativo, participativo e que prima pela autonomia dos
sujeitos.

This text intends to approach the continuous formation of teachers, starting from the creation of a
research course, in the EAD modality, with the objective of allowing the insertion of a group of
teachers of a public school of basic education, in the work with applied research. The need came
after the publication of Law No. 13,415 / 2017, which deals with the new High School in Brazil,
causing changes in the curriculum in force. The changes mainly concern the insertion of the
formative itineraries, increasing the pedagogical time. By opting for Applied Research in formative
itineraries, school management heard reports from some teachers about the limitation for
development with this work, so it was thought the Training Course for teachers of Basic Education.
The methodological approach of the work is based on the participatory research, for its collaborative,
participative bias that strives for the autonomy of the subjects.
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INTRODUÇÃO

Diante das perspectivas para o cenário da educação para o ensino médio, e com reformulações de seu
escopo de atuação, pretendemos abordar neste trabalho como se deu a criação de um curso de
formação de professores para trabalhar a proposta de novas matrizes curriculares para o ensino
médio, a partir da realidade de um grupo de escolas que fazem parte de um projeto piloto da
Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Este Projeto inseriu 100 (cem) escolas, para construírem
a sua proposta de ensino e aprendizagem que estivesse em consonância com a nova proposta do
MEC, regulamentada através da Lei n.º 13.415/2017.

Durante um período do ano de 2017, várias reuniões entre gestores e Secretaria, intencionaram criar
um modelo em que houvesse um processo de discussão e participação efetiva dos segmentos
escolares.

Na rede de Colégios da Polícia Militar do Estado da Bahia, houve reuniões entre os gestores,
Discussão sobre o assunto nas Atividades Complementares (Acs) dos professores, e reuniões com
pais e estudantes do 9º ano do ensino fundamental, pois eles seriam os principais impactados pela
mudança, já que no projeto, isso aconteceria gradativamente, série a série, nos anos consecutivos.

No ano de 2018 aconteceu a implantação de fato de uma nova matriz para o ensino médio da rede
CPM, a partir das discussões nos segmentos escolares e também sob o viés dos dispositivos legais
legislativos.

Diante da implantação surgiram alguns entraves, e algumas medidas precisaram surgir para sanar os
problemas que foram encontrados ao longo do caminho. Um deles, de onde surge a pesquisa deste
trabalho, foi como os professores poderiam trabalhar com pesquisa no ensino básico. Os docentes
sugeriram uma formação continuada, o que de pronto foi aceito.

Para que este trabalho fosse realizado, a Secretaria de Educação disponibilizou um software de
Educação a distancia, um ambiente virtual de aprendizagem, que foi utilizado como plataforma de
ensino, já que as escolas participantes do projeto piloto encontram-se espalhadas por todo o Estado
da Bahia.

A iniciativa dessa formação consolidou-se a partir de discussões no processo de criação do novo
desenho curricular que vem se efetivando desde 2018 nas escolas que pertencem a este projeto. A
proposta é que possamos utilizar a pesquisa como elemento prático do ensino/aprendizagem,
trazendo novos componentes curriculares e novas formas de trabalho em sala de aula.

Salientamos que a realização desta formação foi um pedido dos professores em atuação, mostrando
que havia uma necessidade de discussão dentro do processo de criação de um novo modelo
curricular, bem como uma formação específica para sua atuação nesta nova modalidade. Mostrando
sua participação efetiva na discussão deste novo ensino médio.

METODOLOGIA

No decorrer deste trabalho, os proponentes discutiram e optaram pela abordagem da pesquisa
participante como metodologia mais indicada. Brandão e Streck (2006) nos apresenta a pesquisa
participante como um “convite a ousadia, diante de determinados propósitos, a mudar de lugar, de
olhar e se possível de pensar” (p. 8). É um convite feito a várias vozes, a não só olhar o outro
diferente, mas a se olhar, a partir do olhar do outro, mediante um olhar diferenciado para o objeto,
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sendo ao mesmo tempo sujeito ativo e participante em seu local de atuação e sendo importante na
construção do conhecimento.

A pesquisa participante é um convite feito a várias vozes, a não só olhar o outro diferente, mas a se
olhar, a partir do olhar do outro (BRANDÃO E STRECK, 2006). É uma ação colaborativa onde os
envolvidos (sujeito e objeto) se conhecem e nesta relação nasce a pesquisa.

A proposta desta formação é trabalhar a partir do conceito de pesquisa em educação nos itinerários
formativos que está ancorada na concepção colaborativa/experiencial, tecendo uma discussão para a
prática em sala de aula, sobre concepção e ideologia de pesquisa, a partir do entendimento do
professor em seu processo formativo, mostrando também novas estratégias que venham a agregar a
este profissional uma formação com viés solidário/democrático (caso ainda não faça parte de sua
práxis), onde estes protagonistas da educação pública possam partilhar experiências e novas
tessituras para compreensão do que é o “mundo” da pesquisa e como isto pode acontecer em um
ambiente tão engessado como a sala de aula.

A formação é desenvolvida através da rede de educação a distância da Secretaria de Educação do
Estado da Bahia, com a utilização de seu ambiente virtual, onde os discentes/professores deverão
acessar para a participação em Chats, Fóruns e Atividades Programadas, objetivando a socialização
de suas experiências, assim como a observação das experiências de outrem. E também discutir,
sugerir e opinar quanto ao modelo que está sendo implantado, participando de forma colaborativa na
construção do modelo educacional que ocorre em nossas Unidades Escolares.

Os sujeitos são professores da Rede Estadual, que atuam no Ensino Médio, bem como os professores
pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade –
GEOTEC, da Universidade do Estado da Bahia, que direcionam suas ações para atuação na
Educação Básica. Estes professores pesquisadores, também compõem outro Grupo de Estudos,
denominado Núcleo de Estudos em Educação Científica, Conhecimento e Sociedade - NEECCS, que
a partir da expertise de seus membros, decidiu construir em parceria com todos os envolvidos, o
supracitado curso para apoiar os professores no trabalho com Educação Científica.

A inserção dos cursistas no ambiente, para o Curso de Pesquisa Aplicada para professores da
Educação Básica, se deu a partir da solicitação aos gestores das escolas onde eles nos enviam uma
relação com Nome, Unidade Escolar, E-mail e Disciplina que o docente leciona. Ao serem
cadastrados, os professores receberam um login e senha para acessar o ambiente virtual.

Logo no inicio da formação, os docentes inscritos são convidados a se apresentarem, falando um
pouco sobre sua formação/experiências e relatando as suas expectativas em relação a nova proposta
de ensino e aprendizagem.

Com a continuidade, os cursistas acessaram o primeiro módulo, construído a partir de pequenas
reflexões sobre o que é a pesquisa na sala de aula, buscando os conhecimentos prévios sobre o
conceito de pesquisa de cada professor. Ao final desta etapa, este realizava as atividades propostas
relativas às leituras e discussões no período. E assim foi sendo desenvolvido mais 2 (dois) módulos
que tinham sempre o objetivo de fazer o próprio professor construir seu trabalho com Pesquisa.

No que tange a avaliação e certificação, eram realizadas de forma a consolidar as aprendizagens e
interações construídas ao longo do curso. Vale dizer, que a maior preocupação, era promover a
interação dos cursistas para incentivar o processo colaborativo, produtivo e participativo dos
cursistas e professores mediadores.

Cada cursista é acompanhado pelos professores pesquisadores que a partir de um cronograma de
plantão, promove a interlocução e concede o feedback às exposições dos professores sobre o trabalho
com os itinerários formativos, as dificuldades encontradas, as questões educacionais, dentre outros.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_formacao_continuada_de_professores_e_a_pesquisa_aplicada_traba.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.4-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



O Curso é formatado para 80h, dividido em 03 (três) módulos: Módulo I - O que é Pesquisa; Módulo
II - O professor pesquisador; Módulo III - O Pesquisador Júnior e a importância da pesquisa no
cotidiano escolar.

Ao final da formação é realizada uma avaliação sobre o Curso, analisando aspectos como acesso,
importância do curso para a prática pedagógica, os tutores, dentre outros, com o objetivo de
possibilitar processos formativos mais próximos da realidade dos cursistas e que promovam o
reencantamento pelo ensino, bem como nos conceda materiais que sejam usados como instrumentos
para o levantamento da discussão em torno deste tema tão atual como o novo ensino médio.

O NOVO ENSINO MÉDIO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Com a aprovação da Lei n.º 13.415/2017, as escolas que oferecem o Ensino Médio, públicas ou
privadas, possuem a obrigação de pensarem nessa etapa do ensino sob uma nova formatação. A
matriz curricular do Ensino Médio, possui uma parte que contempla as recomendações da Base
Nacional Comum Curricular – BNCC que estabelece as aprendizagens comuns e obrigatórias, e outra
parte denominada Itinerários Formativos, que buscam o aprofundamento nas áreas do saber, assim
denominadas: Matemática e suas tecnologias, Linguagens e suas tecnologias, Ciências da Natureza e
suas tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, todas com o objetivo de realizar uma
flexibilização do currículo.

Assim, houve uma redução da carga horária de algumas Disciplinas que compõem a Base, para
possibilitar a inclusão dos itinerários formativos que devem ser criados a partir da realidade de cada
sistema de ensino e de suas possibilidades. O Novo Ensino Médio traz também a obrigatoriedade do
Projeto de vida nos três anos.

É notório que essas mudanças indicam o repensar na prática do professor. Assim, é preciso pensar
essa nova conjuntura com um olhar muito especial para aqueles que irão ser mediadores dessas
mudanças na sala de aula.

É preciso que as novas práticas pedagógicas comecem a subverter as ações tradicionais de
reprodução de métodos que estão superados diante da dinâmica do processo educativo e que “novas”
formas precisam ser assumidas, tornando-se urgente a reflexão sobre a prática. Ao refletir, o
professor poderá perceber que outras formas de educar estão emergentes e que exigem dele uma
nova postura. Neste sentido, é pertinente o conceito de inovação trazido por HETKOWSKI (2014),

[...] é necessário superar a ideia de inovação baseada em modelos
pedagógicos tradicionais e pensar na inovação pedagógica como propulsora
de processos dialéticos às práticas humanas, as quais considerem análises
crítico-reflexivas na criação de solução aos problemas sociais e nas
perspectivas para o presente e futuro dos alunos, especialmente aos sujeitos
da Rede Pública de Ensino. Ou seja, a sala de aula pode ser um espaço de
pesquisa; construção de múltiplos conhecimentos; desenvolvimento de
aprendizagem aliados às TIC e; gerador de práticas pedagógicas inovadoras
que objetivem envolver, colaborativamente, toda a comunidade escolar na
descoberta, conquista e possibilidades de ações significativas para a escola,
bairro, cidade e para a vida de cada ser humano (HETKOWSKI, 2014, p. 10).

O processo de ensino e aprendizagem é constituído por uma amplitude de variáveis que o torna
dinâmico e ao mesmo tempo complexo. São muitas as questões que envolvem esse processo, tais
como: a aprendizagem, o currículo, o contexto social, a comunidade escolar, a formação docente, os
estudantes, dentre outros, cada sujeito ou objeto citado, imerso em outras tantas dimensões que
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desafiam a todo instante a prática pedagógica.

Diante dos desafios educacionais contemporâneos, as práticas pedagógicas, precisam ser atualizadas
o tempo inteiro. Formas “tradicionais” de ensino são questionadas, e aos poucos dão lugar a novas
práticas que se propõem ao desenvolvimento de maior sentido para a aprendizagem dos estudantes,
como é o caso da inserção da Pesquisa na sala de aula.

A formação de professores para o trabalho com pesquisa nos remete inicialmente a pensar, quais
seriam as razões para o desenvolvimento da pesquisa pelos professores, faz sentido para eles essa
prática? Segundo Ludke, após conclusão de uma pesquisa realizada com professores da escola
básica, considera o seguinte:

Nos encontramos em uma encruzilhada fértil: de um lado, o reconhecimento
da importância da pesquisa para o professor, de outro, o desafio de lhe
assegurarmos as condições e abertura para todas as formas de pesquisar que
sejam necessárias para a busca de soluções aos seus problemas, sem
comprometer o próprio estatuto da pesquisa. (LUDKE, 2012, p.52)

Percebemos a partir dessa exposição que não é simples discutir a formação de professores para o
trabalho com pesquisa, ao contrário, é bastante desafiador e exige a união de esforços para
sensibilizar esse profissional que encontra-se muitas vezes desanimados pela precarização do
trabalho docente e precisa ser reencantado na sua maneira de ensinar. É necessário, incentivos a
formação continuada.

O documento do Ministério da Educação que estabelece as bases para a formação de professores e
dentro dela a formação continuada é o parecer de 2015, Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, que diz:

A formação continuada deve se dar pela oferta de atividades formativas
diversas incluindo atividades e cursos de atualização e extensão, cursos de
aperfeiçoamento, cursos de especialização, cursos de mestrado e doutorado
que agreguem novos saberes e práticas, articulados às políticas e gestão da
educação, à área de atuação do profissional e às instituições de educação
básica, em suas diferentes etapas e modalidades. A formação continuada deve
se efetivar por meio de projeto formativo que tenha por eixo a reflexão crítica
sobre as práticas e o exercício profissional e a construção identitária do
profissional do magistério. (MEC, 2015, p.34).

Assim, o Curso de Pesquisa Aplicada para Educação Básica, torna-se um potencial para possibilitar
aos professores que estão atuando nos itinerários formativos um caminho para em interação com
professores de diversas áreas do conhecimento construir alternativas para o ensino dinâmico e que
tenha significado para os estudantes.

Pensar a pesquisa na educação básica, principalmente em sala de aula, não se torna tarefa fácil, mas é
necessário estarmos sempre nos reinventando para acompanhar as mudanças que ocorrem em nossa
sociedade, buscando uma reestruturação de formas de alcançar o estudante através de um novo
modelo educacional.

A proposta do novo ensino médio traz consigo ainda uma adequação em seu quadro estrutural no que
se refere as disciplinas dispostas e sua atuação. Então a partir desse pressuposto, veremos nascer os
itinerários formativos.

ITINERÁRIOS FORMATIVOS
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Devemos levar em consideração que este tema ainda é relativamente novo na educação brasileira, e
que carece de um pouco mais de repertorio conceitual. Mas então o que deverá ser estes chamados
itinerários formativos? De acordo com a Portaria 1.432, é um “Conjunto de situações e atividades
educativas que os estudantes podem escolher para aprofundar e ampliar aprendizagens”. (BRASIL,
2018).

A Lei nº 13.415 de 16 de fevereiro de 2017, vem como uma alteração à Lei nº 9394 de 20 de
dezembro de 1996, estabelecendo para o Ensino Médio mudanças em sua carga horária, bem como
em sua estrutura curricular. Em seu Art IV, a alteração nos diz que:

“O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum
Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio
da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o
contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino” (BRASIL, 2017).

Este novo modelo educacional objetiva segundo a Portaria nº 1.432, de 28 de dezembro de 2018,

atender às necessidades e expectativas dos estudantes, fortalecendo seu
interesse, engajamento e protagonismo, visando garantir sua permanência e
aprendizagem na escola, assegurando-lhes o desenvolvimento de
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores capazes de formar as novas
gerações para lidar com desafios pessoais, profissionais, sociais, culturais e
ambientais do presente e do futuro, considerando a intensidade e velocidade
das transformações que marcam as sociedades na contemporaneidade
(BRASIL, 2018).

E como este objetivo, cria esta portaria para Estabelecer os referenciais para elaboração dos
itinerários formativos conforme preveem as Diretrizes Nacionais do Ensino Médio.

Para que este fim seja cumprido, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio (DCNEM), atualizadas pelo Conselho Nacional de Educação -
CNE em novembro de 2018, indicam que as matrizes curriculares para o
ensino médio deverá ser composto por Formação Geral Básica: Conjunto de
competências e habilidades das Áreas de Conhecimento (Linguagens e suas
Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas
Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas) previstas na etapa do
Ensino Médio da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, e pelos
Itinerários Formativos: Conjunto de situações e atividades educativas que os
estudantes podem escolher conforme seu interesse, para aprofundar e ampliar
aprendizagens em uma ou mais Áreas de Conhecimento e/ou na Formação
Técnica e Profissional (BRASIL, 2018).

A Portaria serve para nos direcionar na formatação do processo, mas deixa livre para que cada estado
e secretarias, de forma autônoma, seguindo o seu referencial, produzam suas modificações, levando
em consideração a legislação ora em vigor.

Esta unidade escolar compõe uma rede de escolas que ingressou em um projeto piloto para a
reformulação desta matriz curricular e sua aplicação no ensino médio.
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Este projeto passou a vigorar no ano letivo de 2018, oferecendo além das disciplinas da base comum
que compõe o eixo da formação geral da 1ª série do ensino médio, as disciplinas que compõe o
itinerário formativo nas áreas de Linguagens, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da
Natureza e Matemática, utilizando dentro destes itinerários a metodologia da pesquisa, como eixo
basilador de formação.

As disciplinas que compõe o quadro da formação geral, elencadas na Base Nacional Curricular
Comum (BNCC) são ministradas a todos os alunos indistintamente, e as disciplinas dos itinerários
formativos são divididas pelos eixos de estudos e os estudantes fazem a opção pelo eixo que
desejam, onde são oferecidas uma media de mais ou menos 8 (oito) disciplinas a serem trabalhadas
utilizando a pesquisa como repertório metodológico.

A Portaria 1.432 (BRASIL, 2018), nos apresenta que os itinerários formativos podem ser trabalhados
sobre quatro eixos estruturantes, sendo eles investigação científica, processos criativos, Mediação e
Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo. Onde o Colégio da Polícia Militar optou por dois
eixos, a investigação científica oferecido em sala de aula pelos docentes do eixo formativo escolhido
pelo aluno, e a Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo realizado em parceria com outra
instituição.

Estes eixos estruturantes tem a perspectiva de criar possibilidades educativas, onde os estudantes
sejam capazes de pensar os conteúdos articulados com a sua realidade, promovendo conscientização,
autonomia e formação pessoal e cidadã, para o desenvolvimento da nossa sociedade. É preciso
também que possibilite a estes discentes um conhecimento para um processo criativo e de
intervenção em sua realidade (BRASIL, 2018).

AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM

Para realização desta formação continuada fez necessário o conhecimento sobre os ambientes
virtuais de aprendizagem - AVA. Pois o mesmo seria o instrumento para viabilizar a interlocução
entre os pesquisadores docentes na formação e os professores estudantes na formação.

O contexto educacional está permeado pelas Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC, que
constituem-se em coadjuvantes para os processos formativos de estudantes e professores,
principalmente quando se refere as distâncias físicas em que se encontram esses sujeitos. Assim é
possível pensar uma formação com os envolvidos, mesmo em lugares distantes, a partir dos
Ambientes Virtuais de Aprendizagem - AVA. Estes se constituem em espaços privilegiados para
participação e construções coletivas.

A prática de formação nesses ambientes é um grande desafio. A questão da identidade do grupo, o
medo da exposição, do olhar do outro. É preciso uma mediação muito focada nos objetivos do que se
propõe. Assim é muito importante deixar claro os objetivos do curso e em cada atividade proposta.
Para isso, é preciso que todos os envolvidos no AVA se coloquem na condição de aprendentes. São
saberes em construção que estão ali presentes e todos tem a capacidade de construir conhecimento a
partir das informações que trazem.

Nos ambientes virtuais, todos podem deixar a sua contribuição para o objetivo proposto naquele
espaço, respeitando o tempo e a disponibilidade. Em um contexto no qual os professores possuem
uma carga horária que não lhe permite tempo na modalidade presencial para realização dos cursos, é
oportuno a utilização dos ambientes virtuais como possibilidade. Assim, o professor poderá
administrar o seu tempo e produzir as atividades solicitadas. Ao citar os Ambientes Virtuais de
Aprendizagem, HETKOWSKI (2007), afirma que,
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As práticas e ações efetivadas nesses ambientes não têm a pretensão de
desenvolver habilidades inerentes ao manuseio das TIC, mas instituir
processos de negociação, onde os sujeitos possam interagir e colaborar na
construção de arguições e de reflexões acerca de situações e de necessidades
de cada sujeito-interativo. Os processos de interação exigem reciprocidade
ética entre os sujeitos, uma vez que valoriza as múltiplas linguagens e
possibilita sua tomada de consciência na dinâmica do movimento.
(HETKOWSKI, 2007, p.108).

O potencial dos AVA é bastante significativo ao promover a interação de pessoas que não teriam a
oportunidade de expressão e comunicação, pelas limitações físicas de cada processo/projeto. No caso
desta pesquisa, a possibilidade de construção de planos de curso para Pesquisa Aplicada de forma
coletiva é um avanço significativo dos processos que se pretendem colaborativos. São reflexões
acerca da prática educativa que poderá ajudar outros professores no enfrentamento dos dilemas do
cotidiano escolar.

É oportuno também ressaltar que para a realização de um bom trabalho nos AVA, os sujeitos
precisam estar conscientes da incompletude desse espaço e que não existem modelos prontos a
seguir, mas é possível instituir novos e diferentes caminhos baseados na autonomia, na cooperação,
na colaboração, no diálogo e na interatividade. Estes elementos se fazem essenciais nos ambientes
virtuais de aprendizagem.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O intuito do curso é construir uma perspectiva de pesquisa para realidade da educação básica,
levando em consideração suas características, tempo e espaço em que acontece, bem como a
quantidade de sujeitos e a relevância da pesquisa para a sua formação.

O nosso grande Professor Paulo Freire (1996) eloquentemente nos mostra que “ensinar não é
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua
construção” (p. 47). E nessa perspectiva, o curso de pesquisa aplicada nos mostra possibilidades de
construção do conhecimento na educação básica, a partir de uma atuação conjunta entre professores e
estudantes, utilizando o espaço da sala de aula como um grande laboratório de um modelo de
educação onde todos se responsabilizam pela aprendizagem, conferindo autonomia aos estudantes e
garantindo-lhes um aprendizado diferenciado.

Dessa forma, os estudantes e professores que vivenciam a pesquisa ainda na educação básica,
desenvolvem a capacidade de produção textual relevante, de construção de argumentação, de
questionar, analisar e posicionar-se criticamente no mundo e de comunicar-se usando as várias
linguagens (oral, escrita, científica, digital, artística e corporal), intervindo em diferentes contextos.
A pesquisa nesse contexto revela-se como potencializadora diante dos desafios educacionais que
permeiam o processo de ensino-aprendizagem. São estudantes e professores que imergidos no
contexto da educação pela capacidade de aprender a aprender contribuem para um trabalho
pedagógico no qual o estudante se (re) constrói enquanto cidadão crítico e atuante na sociedade em
que vive.

Paulo Freire (1996) nos traz ainda que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses
que-fazeres se encontram um no corpo do outro” (FREIRE, 1996, p. 29). Com este discurso nos
ensina que precisamos rever nosso conceito de pesquisa que vem sendo deturpado ao longo do tempo
em função do conceito positivista de pesquisa.
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Contudo, o desenvolvimento de uma proposta pedagógica para formação de professores com
pesquisa, é um desafio. O professor precisa ser seduzido para que se sinta imbricado nesse processo e
possa superar os obstáculos inerentes a uma prática inovadora. Daí a necessidade de ressignificação
do processo formativo desse sujeito, como aponta GONZAGA (2012),

A Educação Científica também possibilita-nos participar na tomada de
decisões de forma crítica, tendo compreensão dos processos da ciência no
mundo em que vivemos. Considerando esta possibilidade, um dos meios mais
promissores de difundir a Educação Científica é por meio da escola,
mudando o ensino informativo para criativo e transformador. Mas esta tarefa
é difícil, e um dos vieses dependentes desta transformação é a própria
formação dos professores, que têm o seu espaço de legitimação na Educação
Científica. (GONZAGA; OLIVEIRA, 2012, p.1)

Diante de um cenário educacional cada dia mais desafiador, exigindo dos sujeitos envolvidos o
desenvolvimento de estratégias para lidar com o avanço do conhecimento e da tecnologia, emerge a
necessidade de atualização constante dos professores que são os principais responsáveis pela
construção desse processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Já realizamos um modelo piloto, que foi utilizado no ano letivo de 2018, que nos foi solicitado pelos
docentes nas reuniões de discussão sobre a nova perspectiva de ensino médio. Mas, necessário nos
foi uma avaliação, buscando uma atualização, no sentido de rever a metodologia aplicada, bem como
redesenhar a proposta trazendo novos caminhos formativos, utilizando principalmente o canal
on-line para troca de experiências e diálogos sobre alternativas inovadoras e positivas.

No ano letivo de 2018, esta proposta formativa aconteceu somente para professores que compunham
o quadro docente dos itinerários formativos da 1ª Série do Ensino Médio. Para o ano letivo de 2019,
a proposta vem abarcar também os professores da 2ª Série, dando continuidade ao processo de
discussão das disciplinas, bem como a trocas de experiências, sendo elas exitosas ou não. O processo
formativo nos ensina com todas as suas peculiaridades e nos mostra o universo de opções e caminhos
a seguir, portanto tudo deve ser mostrado para que possamos participar ativamente desta formação.

A formação de professores para o trabalho com pesquisa aplicada se configura em inovação para o
trabalho na sala de aula. São alunos e professores que imersos na construção do conhecimento
constroem e dão significado ao saber. As práticas pedagógicas se configuram em muitas, e nesse
caminhar outras vão surgindo. Um olhar animador sobre o processo de ensino-aprendizagem.

Ao longo destes dois anos de atuação da formação continuada, nos deparamos com alguns entraves
relacionados tanto a logística quanto a participação. Esse curso é oferecido aos professores que
compõe o quadro docente da Rede de Colégios da Polícia Militar da Bahia espalhadas em várias
cidades do nosso estado. A dimensão territorial já nos é um fator que dificulta a comunicação com
certa eficácia. Mesmo utilizando um ambiente virtual, a formação seria melhor aproveitada se
houvesse em algum momento uma troca de experiências e compartilhamento de conhecimento
presencial, o que ainda não tem sido possível.

Verificamos também que seria necessário verificar a formação que acontece no momento da
graduação e licenciatura dos docentes. Falamos muito em olhar a educação básica, mas acreditamos
também que o ensino superior também precisa ser repensado em uma articulação geral, fomentando a
pesquisa, a extensão e o ensino. Abrangendo estes aspectos durante a formação inicial do docente,
pretendemos levar o profissional a ter um olhar mais completo em situações de ensino. Mas esse não
é o eixo de fomento deste trabalho. Mas a lacuna existe e precisa ser pensada em algum instante.
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Durante a avaliação por parte dos professores pesquisadores desta formação, foi possível perceber,
que mesmo tendo sido uma solicitação dos professores, este curso ainda é pouco frequentado. Alguns
ate iniciam o processo, mas ao longo das 80h, vão deixando as atividades e discussões de lado, o que
nos mostra que a intenção na discussão não se consolida bem como uma participação efetiva e
democrática.

Meter a mão na massa como alguns dizem, ainda é para poucos, no grande universo que é a nossa
educação pública. Há que se verificar o porquê não ocupamos os lugares que nos cabem no processo
de discussão de assuntos relacionados a nosso lócus de atuação.

Esse trabalho demanda de uma continuidade no sentido de trazer reflexões para as situações que
foram surgindo tanto no bojo da formação, quanto a respeito do processo que envolve a educação
básica e pública.
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