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RESUMO

A formação continuada tem se colocado como uma questão-chave na busca da melhoria e

transformação de professores em sala de aula. Este trabalho é um recorte do Programa

Institucional de Bolas de Iniciação Científica (PIBIC), da Universidade Estadual de Alagoas

(UNEAL), tem como objetivo analisar a formação continuada dos professores do ensino médio de

Química das escolas públicas de Arapiraca-AL e discutir as novas tendências pedagógicas para a

atuação do professor em sala de aula. A metodologia consistiu em pesquisas bibliográficas em

livros, revistas sites e pesquisa de campo. Os resultados apontaram que a formação continuada

contribuiu para as mudanças que se fazem necessárias na melhoria da ação pedagógica na escola,

bem como, conhecer novas teorias, porém, o professor precisa relacioná-las com seu

conhecimento prático do seu cotidiano daí à importância do constante movimento de ação

reflexiva. Palavras-chave: Ensino de Química, Formação Continuada, Prática Pedagógica.

ABSTRACT

Continuing education has been placed as a key issue in the search for improvement and

transformation of teachers in the classroom. This work is a cut of the Institutional Program for

Scientific Initiation Balls (PIBIC), the State University of Alagoas (UNEAL), aims to analyze the

ongoing training of high school teachers of Chemistry Public Schools Arapiraca-AL and discuss new

pedagogical trends for the role of the teacher in the classroom. The methodology consisted of
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bibliographic research in books, magazines, websites and field research. The results showed that

continuing education has contributed to the changes that are necessary to improve the educational

action at school, as well as meet new theories, however, the teacher needs to relate them to their

practical knowledge of everyday life hence the importance of constant reflexive action movement.

Keywords: Chemistry Education, Continuing Education, Teaching Practice.

INTRODUÇÃO

Pode-se afirmar que a formação de professores se tem constituído objeto de estudos por muitos

pesquisadores e tema de autores preocupados com os rumos e orientações da educação. Com isso,

a formação continuada na atualidade tem se colocado como uma questão-chave na busca da

melhoria e transformação de professores em sala de aula. Esta discussão envolve desde a

formação inicial do professor nos cursos de licenciatura até a necessária formação continuada,

paralela à atuação docente.

Em muitos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Química, o desenvolvimento do aluno é

direcionada sobretudo para a pesquisa e para a sua atuação como químico. A licenciatura é algo à

parte e muitas vezes discriminada por alguns professores universitários e até mesmo por alguns

acadêmicos (CHASSOT, 2004).

Usualmente, os conteúdos químicos passados em sala de aula nas escolas são na grande maioria

abstratos e de difícil compreensão. O mediador tem o conhecimento químico, porém muitas vezes

não consegue trabalhar os conceitos de modo que os alunos possam compreendê-los. Muitas

podem ser as causas, como a necessidade de melhores condições de trabalho, o número excessivo

de alunos por turmas, a sua formação inicial, a gestão escolar e a falta de formação continuada,

entre outras. Geralmente há um certo desprezo por parte dos profissionais da Química das demais

áreas para com os que buscam a Química para fazer educação. Diante disso, nem todos os alunos

pretendem ser químico em indústrias ou atuar como pesquisadores e sim buscam formação como

docente (CHASSOT, 2004).

Tem-se uma grande demanda dos educadores para compreender o que pode envolver o que pode

ser reconhecido como um ótimo ensino e a concepção dos docentes que a formação continuada já

vem há algum tempo sinalizando a necessidade da valorização e qualificação dos professores

(CHASSOT, 2004).

A Formação Continuada é de cunho fundamental para que as lacunas da formação inicial e os

problemas pertinentes à sala de aula sejam superados. É necessário criar ações que possibilitem a

atualização do professor, frente às dificuldades relacionadas ao ensino de novos conceitos,

recursos, tecnologias, enfim novidades que envolvam o conhecimento químico.
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As reflexões sobre os programas de formação continuada apontam para a importância da

organização de grupos de estudo e reflexão nas escolas, tendo como ponto de partida para os

estudos, as necessidades dos professores participantes. Como também possibilita momentos para

discussões sobre as dificuldades relacionadas à docência, como também proporciona espaço para a

reflexão sobre possíveis mudanças na prática do professor SILVA (2002).

No entanto, nos últimos anos, as discursões em torno da formação dos professores não têm

colocado como prioridade a preparação dos docentes para o ensino dos conteúdos. Porém, pode-se

destacar a importância do professor com um profissional reflexivo, que deve se preocupar tanto

com as necessidades emocionais dos educandos como também com as funções da educação SILVA

(2002)

Com base nesta concepção em meio de diversidade de pontos de vista, os órgãos responsáveis

pela educação pareçam estarem cientes de que a formação continuada seja um meio fundamental

para a transformação do professor e da qualidade de ensino.

Os cursos de formação continuada de professores devem reconhecer a necessidade de um

profissional que se envolva com o cotidiano da escola e que possa intervir na construção e

reconstrução dos professores que se desenvolva nas instituições escolares CANDAU (1983) e

MODESTO (2002).

São nestes momentos que os mediadores podem tomar conhecimento sobre novas metodologias e

em conjunto com seus colegas analisar, avaliar e planejar novas mudanças na prática da sala de

aula ao defenderem a implementação do ensino de Química para a formação da cidadania

destacam a importância da formação continuada dos professores para a implementação deste

ensino SANTOS e SCHNETZLER (2003). Logo, conforme nos alerta Nóvoa (1992):

Não podemos nos limitar a entender a formação continuada de professores

como uma formação que se constrói por acumulação de cursos, de

conhecimentos ou de técnicas, mas através de um trabalho de reflexão

crítica sobre as práticas de (re)construção de uma identidade pessoal e

profissional.

Nesse sentido a formação do professor deve instigar o desenvolvimento da visão crítica e reflexiva,

que lhes forneça os meios de aperfeiçoamento do pensamento e das práticas autônomas e

promova a dinâmica do investimento no auto formação participada, isto é, em formação construída

não somente em processos solitários, mas com base na participação colegiada. A profissão do

professor tem-se notado como de difícil execução nos tempos atuais. No meio social há uma
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exigência do professor, que além de cumprir com a sua função, ele seja capaz de resolver

problemas gerados pelas crescentes demandas de um mundo cada vez mais globalizado e

desagregado.

O mediador ensina, transfere uma prática pedagógica complexa e acompanha uma demanda de

processos de mudança de ordem social, política, cultural e educacional, envolvendo as condições

concretas do seu trabalho na sociedade atual e a inter-relação entre esse contexto e a sua prática

pedagógica NÓVOA (1992). Segundo Gatti (1997, p.57):

Uma visão mais globalizada da função social de cada ato de ensino, sempre

confrontada e reconstruída pela própria prática e pelo trato com os

problemas concretos dos contextos sociais em que se desenvolvem, poderia

ser a chave de toque que acionaria uma nova postura metodológica.

Pode-se notar que, a formação continuada dos profissionais da educação torna-se imprescindível

enquanto processo de aprendizado para o enriquecimento das práticas educativas. Com isso, esta

modalidade é essencial à natureza de trabalho docente, pois a docência é de cunho fundamental

em conjunto de relações personalizadas entre alunos. O trabalho docente exige uma intensa

dedicação, tanto no ponto de vista efetivo como cognitivo nas relações humanas entre os

discentes. Ensinar, é algo prazeroso e é uma prática extremamente ampla na visão educacional.

Ensinar é uma prática social de modificações profundas, nos sujeitos envolvidos, a partir de

aprendizagens de saberes existentes na cultura, conduzidas de tal forma a preencher necessidades

e exigências da transformação da sociedade LIBÂNEO (1982).

SCHNETZLER (2002) discute algumas concepções e aponta alguns alertas sobre a formação

continuada de professores de Química. Considera algumas razões para a necessidade da formação

continuada: contínuo aprimoramento profissional do professor, com reflexões críticas e coletivas,

bem como pesquisas para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem em sala de aula

aperfeiçoando sua prática pedagógica de seu ambiente de trabalho no que diz respeito aos danos e

lacunas da formação inicial do futuro professor de Química, que esta tem sido historicamente

dirigida para a formação de bacharéis.

Portanto, a formação continuada apresenta-se organizada a partir dos problemas levantados pelos

professores, e conta com a participação dos professores universitários, nas discussões e reflexões.

Defende-se a proposta dos encontros pedagógicos ocorrerem na própria escola com o objetivo de

envolver o professor com o ambiente de trabalho e com os seus alunos. Segundo Maldaner (2006,

p. 98):
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É muito comum a solicitação de uma assessoria, um curso rápido ou um

conjunto de palestras sobre determinado tema ou mesmo sobre alguma

novidade pedagógica, a uma instituição universitária, por parte de

administrações de escola ou por um grupo de professores de uma escola.

Com isso, é uma manifestação de desejo de aperfeiçoamento, sem nenhuma

dúvida, condição necessária para iniciar um programa de interação entre

professores universitários (formadores) e professores em serviço.

O trabalho em grupo é fundamental, para que professores atuem juntos sobre a produção de

novos programas, novas metodologias, para que tenham significados e capazes de mudar a prática

em sala de aula.

É importante ressaltar também, sobre os pretextos que levam os professores a aceitar as precárias

condições de trabalho nas escolas. Em qualquer instituição educacional os profissionais exigem

condições de trabalho, em alguns casos esses profissionais quando não tem direito a uma boa

condição de trabalho eles denunciam à sociedade o que está acontecendo. Com a educação isto

certamente não acontece, a não ser épocas de greves sem êxito. Algumas dessas ocasiões aparece

nas pautas de reivindicações a melhoria das condições de trabalho. Quase sempre sem êxito os

professores voltam ao seu trabalho. Como pode observar, isto faz parte da longa crise que sempre

se fez presente na profissão docente SCHNETZLER (2002). Nóvoa, (1991, p. 20):

As consequências da situação de mal-estar que atinge o professorado estão

à vista de todos: desmotivação pessoal e elevados índices de absentismo e

de abandono, insatisfação profissional traduzida numa atitude de

desinvestimento e de indisposição constante (fase ao Ministério, aos

colegas, aos alunos, etc.), recurso sistemático a discursos-álibi de

desculpabilização e ausência de uma reflexão crítica sobre a ação

profissional, etc. Esta espécie de auto depreciação é acompanhada por um

sentimento generalizado de desconfiança em relação às competências e à

qualidade do trabalho dos professores, alimentando por círculos intelectuais

e políticos que dispõem de um importante poder simbólico nas atuais

culturas de informação

Com isso, propõe romper com a lógica estatal da educação a qual se vincula uma excessiva

centralização administrativa do trabalho escolar. Há que inventar novas instâncias de legimação do

trabalho escolar, com participação de toda a comunidade escolar e o seu entorno, tanto ao que

concerne à administração das condições globais de trabalho docente quanto ao que acontece em
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salas de aulas.

A formação continuada está voltada para o professor em exercício e tem como função básica

contribuir para o professor ampliar e alterar de maneira crítica, a própria prática. Essa mudança

ocorre diante da reflexão sistemática sobre seu próprio fazer pedagógico, para entendê-lo e

modificá-lo PERRENOUD (2002).

A formação continuada de professores é processo contínuo que tem início com a graduação e se

estende por toda vida profissional dos professores. Nessa direção, diz que a educação contínua

deve representar um investimento feito pelos professores no sentido de aprimoramento das suas

ações docentes, ao longo de toda carreira pessoal e profissional IBIAPINA (2004).

A formação continuada de professores tem sido entendida como um processo permanente de

aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade profissional, realizado após a formação

inicial, com o objetivo de assegurar um ensino de melhor qualidade aos educandos IBIAPINA

(2004).

Podemos ainda ressaltar que a formação continuada não descarta a necessidade de uma boa

formação inicial, mas para aqueles profissionais que já estão atuando, há pouco ou muito tempo,

ela se faz relevante, uma vez que o avanço dos conhecimentos, tecnologias e as novas exigências

do meio social e político impõem ao profissional, à escola e às instituições formadoras, a

continuidade, o aperfeiçoamento da formação profissional NÓVOA (1992). Mas, para que

realmente a formação continuada atinja seu objetivo, precisa ser significativa para o professor. As

capacitações dos docentes têm apresentado baixa eficácia, e algumas das razões apontadas são: a

desvinculação entre teoria e prática; a ênfase excessiva em aspectos normativos; a falta de

projetos coletivos e/ou institucionais; entre outros NÓVOA (1992).

Portanto, a escolha pelo tema se deu pelo fato de tais deficiências nos programas de formação

continuada, muitas vezes, têm levado ao desinteresse e reações de indiferença por parte dos

professores, por perceberem que certas atividades que prometem ser de formação, quase sempre,

em nada contribuem para seu desenvolvimento profissional. Consequentemente, sua realidade do

dia a dia em sala de aula também permanece inalterada. Esta sensação de ineficácia dos processos

de formação continuada é o sentimento que tem acompanhado muitos professores atualmente.

Nesse sentido, este artigo tem como objetivo analisar e refletir sobre a formação continuada dos

professores do ensino médio de Química das escolas públicas de Arapiraca-AL, bem como, discutir

as novas tendências pedagógicas para a atuação do professor em sala de aula de forma crítica e

reflexiva, visando uma melhoria na prática pedagógica. Então, para este estudo, discutiremos dois

temas considerados importantes para o desenvolvimento do trabalho: 1. Formação continuada de
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professores na perspectiva da pesquisa e da reflexão; 2. Pesquisa e formação continuada de

professores.

1. FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA DA PESQUISA E DA

REFLEXÃO.

Nas ações de educação inicial e continuada de professores, a partir do seu contexto de trabalho,

naturalmente surge a necessidade de discussão de estratégias de ensino e de recursos didáticos.

Nesse sentido, uma questão preocupante é o significado do ensinar e do aprender e as implicações

para as estratégias de ensino adotadas pelos professores. A dissociação entre o ensinar e o

aprender está presente tanto no discurso cotidiano como em teorias psicológicas sobre a

aprendizagem e sobre o desenvolvimento psicológico. Segundo essa visão, o professor não

participa diretamente do processo de aprendizagem do aluno. Essa dissociação, em última

instância, liga-se ao modo como se concebe a relação entre aprendizagem e desenvolvimento

SANTOS (2006).

Para a visão histórico-cultural, a aprendizagem precede o desenvolvimento. O ensinar e o aprender

seriam dois processos indissociáveis, formando uma unidade delimitadora do campo de

constituição do indivíduo na cultura, o que implica a participação direta do professor na

constituição de processos psíquicos do aluno. Assim, o foco da análise sobre o ensino incidiria

sobre as funções intrapsíquicas do aluno possibilitadas pelo processo de ensino-aprendizagem. Isto

é, sobre as funções psíquicas do aluno que, efetivamente, desdobram-se em possibilidades de

desenvolvimento como resultado do processo ensino-aprendizagem VYGOTSKY (1968).

Ainda conforme essa abordagem, a escola é o lugar da experiência com um novo tipo de

conhecimento – aquele que é sistematizado, formal – que não substitui outros tipos (por exemplo,

o cotidiano, informal), mas integra-se a eles. A particularidade da atividade escolar encontra-se no

fato de que o conhecimento sistematizado cria novas necessidades e propicia o desenvolvimento

da consciência reflexiva, isto é, o discernimento e o domínio voluntário do próprio ato de pensar

SANTOS e CAUSTRO (2006).

O conhecimento do cotidiano escolar é necessário por duas razões. Primeiro, porque sendo

conhecido é possível conquistá-lo e planejar ações que permitam transformá-lo, assim como lutar

por mudanças institucionais no sentido desejado. Segundo, porque o cotidiano, sendo conhecido,

pode fornecer informações a gestões institucionais democráticas que queiram tomar medidas

adequadas para facilitar o trabalho ao nível cotidiano das escolas e melhorar a qualidade do ensino

aí realizado PENIN (1995).

2.PESQUISA E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
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A relevância do papel do professor na pesquisa, situando-o como sujeito – real, concreto – de um

fazer docente, no que este guarda de complexidade, importância social e especificidade, inclui

dar-lhe a voz que precisa ter na produção de conhecimento sobre sua prática. Ampliam-se, nessa

perspectiva, as possibilidades de rompimento do tradicional modelo dos cursos de formação de

professores rumo à inserção na realidade escolar SANTOS e CASTRO (2006).

A influência da formação inicial, pretende-se, assume relevante papel na significação de contextos

e práticas culturalmente definidas e defendidas, às vezes sob a aparência libertadora e

democratizante, por discursos supostamente renovadores, que se esquecem dos principais

protagonistas das mudanças, os professores, e, sobretudo, de sua imprescindível autonomia

GAUCHE (2001).

PAIVA (2003), diz que a questão da formação para o exercício de uma prática docente reflexiva

tornou-se um tema recorrente nas duas últimas décadas, quando das discussões sobre formação

de professores. Tal orientação, ressaltada por SCHÖN (1983), teve maior repercussão no país por

meio dos trabalhos de NÓVOA (1992) e ZEICHNER (1993)2, sendo que, na comunidade dos

pesquisadores em Ensino de Química, MALDANER (2000) tem-nos trazido significativas

contribuições.

A constituição do sujeito professor no contexto da dinâmica educacional é uma das preocupações

de GAUCHE (2001), situando-se a Psicologia como instrumento de compreensão dos aspectos

enfocados, especialmente vislumbrando a cultura e o desenvolvimento da subjetividade, ou seja,

uma abordagem sociocultural.

O conceito de cultura ressalta o papel constitutivo. No entender do autor, o pensamento

individualista que caracteriza a Psicologia situa os sistemas simbólicos utilizados para construir os

significados como existentes a priori. A demora em perceber o que o surgimento da cultura

significou para a adaptação e para o funcionamento humanos, transferindo a atenção para o

cérebro humano, fisicamente falando, atrasou a compreensão da importância essencial do

surgimento, paralelo à evolução morfológica, de “sistemas simbólicos compartilhados, de modos

tradicionais de viver e trabalhar em conjunto, em suma, da cultura humana BRUNER (1997).

O papel constitutivo da cultura configura-se, desse modo, como crucial para o entendimento dos

processos de formação de professores, especialmente na ótica psicológica. A Antropologia

certamente está calcada na análise desse papel, mas para a Psicologia, há novidades em

pressupô-lo e VYGOTSKY (1968) certamente se notabilizou nessa perspectiva, pelo valor dado ao

impacto da linguagem sobre a espécie humana. Vislumbrar a cultura em Psicologia tem três

grandes implicações. A primeira refere-se ao aspecto metodológico, pois o argumento constitutivo
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torna impossível basear-se a construção do conhecimento psicológico apenas no indivíduo. A

segunda vincula-se ao processo de organização da Psicologia. O significado sendo tornado público

e partilhado, ao participarmos da cultura, implica a Psicologia dever ser organizada em torno dos

processos de produção e de utilização de significado que nos situam na cultura. A terceira

refere-se ao poder da “psicologia popular” BRUNER (1997). BRUNER (1997, p. 27):

Não estará preocupada com ‘comportamentos’, mas com ‘ações’, sua

contrapartida intencionalmente fundada e, mais especificamente, com a

ação situada, ações situadas em um cenário cultural e nos estados

intencionais mutuamente interagentes dos participantes.

A partir desses referenciais teóricos, GAUCHE (2001) defende um trabalho de pesquisa, dentro da

perspectiva psicológica, que busque compreender o sujeito professor, partindo dos significados por

ele atribuídos, por meio da análise de seus relatos verbais, reveladores dos mesmos. Isso se

coaduna com a proposta de, na medida em que focaliza “os significados em cujos termos o si

mesmo é definido tanto pelo indivíduo como pela cultura na qual ele participa” no contexto de sua

prática docente BRUNER (1997). METODOLOGIA

As pesquisas qualitativas diferem entre si quanto ao método, à forma e aos objetivos. GODOY

(1995) ressalta a diversidade existente entre os trabalhos qualitativos e enumera um conjunto de

caraterísticas fundamentais capazes de identificar uma pesquisa desse tipo: o ambiente natural de

como face direta de dados e o pesquisador como instrumento essencial; caráter descritivo; o

significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupação do investigador e o

enfoque indutivo. A metodologia qualitativa, mais do que qualquer outra, levanta questões éticas,

principalmente, devido à proximidade entre pesquisador e pesquisados.

Este trabalho é de cunho qualitativo e quantitativo, pois a pesquisa qualitativa irá obter dados

descritivos por intercessão do contato direto entre o pesquisador e seu objeto de estudo,

procurando entender os fenômenos e interpretando-os através de um caráter descritivo. Na

pesquisa quantitativa, serão demonstrados opiniões e dados por meio de recursos e análises

estatísticas MINAYO (2007); LAKATOS et al. (1985).

Ainda sobre a pesquisa qualitativa é importante outra característica da metodologia que consiste

na heterodoxia no momento da análise dos dados. A variedade de material obtido qualitativamente

exige do pesquisador uma capacidade integrativa e analítica que, por sua vez, depende do

desenvolvimento de uma capacidade criadora e intuitiva. A maior dificuldade da disciplina de

métodos e técnicas de pesquisa está na dificuldade de ensinar como se analisa os dados, isto é,

como se atribui a eles significados — sendo mais fácil ensinar a coletá-los ou a realizar trabalho de
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campo. A intuição mencionada não é um dom, mas uma resultante da formação teórica e dos

exercícios práticos do pesquisador. No desenvolvimento do emprego de metodologias

quantitativas, o que se procura é justamente o contrário, isto é, controlar o exercício da intuição e

da imaginação, mediante a adoção de procedimentos bem delimitados que permitam restringir a

ingerência e a expressão da subjetividade do pesquisador MARTINS (2004).

Este trabalho é um recorte do Programa Institucional de Bolas de Iniciação Científica (PIBIC), da

Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL). Este trabalho é um recorte do Programa Institucional

de Bolas de Iniciação Científica (PIBIC), da Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL),

Este trabalho é resultado do projeto de pesquisa vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de

Iniciação Científica (PIBIC) e ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação (GEPE) da

Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL). Inicialmente foi realizado um levantamento

bibliográfico em livros, artigos científicos, revistas acadêmicas, sites, documentos oficiais e

pesquisa de campo. A pesquisa foi realizada com quinze professores de Química, Biologia,

Matemática e Física de duas escolas do ensino médio da rede pública estadual de Arapiraca-AL, no

período de março a junho de 2016. Para o desenvolvimento da pesquisa foi elaborado um

Instrumentos de Coleta de Dados (ICDs) composto por treze perguntas abertas e fechadas. Após a

elaboração do questionário, foi efetivada a pesquisa de campo nas escolas selecionadas. Os dados

foram coletados e na análise apesar da pesquisa ainda está em andamento, mas já apontam

resultados significativos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Conforme os relatos dos professores a formação continuada para professores de química não

acontecem de forma efetiva nas escolas públicas de Arapiraca, o que acontece nas escolas são

reuniões que tratam de forma geral das necessidades da escola. Esses encontros geralmente

acontecem no início do ano tratando das novas tendências educacionais, mas nem sempre dizem

da realidade dos professores e da escola.

Com relação os conhecimentos específicos de química, os resultados apontaram a necessidade e o

desejo dos professores por formações com conteúdos específicos de sua área atuação com a

finalidade de oferecer momentos de reflexão da prática docente. Observa-se também que a

maioria dos professores possuem uma carga horária de aulas elevada, desta forma, dispondo de

pouco tempo ou nenhum momento para participarem das formações continuadas fundamentais

para novas construções de saberes e melhoria na prática pedagógica do docente. Apesar das

formações continuadas serem escassas e desprovidas das necessidades específicos específicas dos

conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, a maioria dos professores afirmaram que as
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mesmas contribuíram para a melhoria da ação pedagógica na escola, bem como, para conhecer

novas teorias.

CONCLUSÃO

Percebe-se que é necessário a oferta de cursos de formação continuada nas escolas, tanto de

conteúdos gerais da escola, quanto dos conteúdos específicos das disciplinas. É indispensável que

professores reconheçam o real significado da participação de cursos de formação continuada que

além de ajudar em sua prática na escola também integram interdisciplinarmente para melhoria da

educação.

Verifica-se a importância da formação continuada, a qual tem entre outros objetivos, indicar novas

metodologias e colocar os profissionais a par das discussões teóricas atuais, com a finalidade de

contribuir para as mudanças que se fazem necessárias para a melhoria da ação pedagógica na

escola. É fundamental conhecer novas teorias, pois faz parte do processo de construção

profissional, mas não bastam, se estas não possibilitarem ao professor relacioná-las com seu

conhecimento prático construído no seu cotidiano, daí à importância do constante movimento de

ação reflexiva.
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