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Resumo
O presente artigo tem como objetivo contribuir para a produção de conhecimento na área de formação contínua de profissionais da educação. Com essa intenção, permeou-se
os conceitos trazidos por Canário (1995); Fusari (1997); Porto (2000); Pimenta (2002) e Imbernón (2011) que apontam a relevância da formação contínua docente com vistas à
formação em serviço. A pesquisa qualitativa é inicial, porém através das sete observações em uma escola pública modelo da Baixada Santista apresentou-se que a Hora de
Trabalho Pedagógico Coletivo é um espaço e tempo para a formação contínua dentro do ambiente escolar e que a participação da direção nas reuniões são estimulantes,
propiciando uma maior interação e participação dos docentes com a equipe pedagógica. 
Palavras-chaves: Formação contínua de professores; escola; HTPC.
Abstract
 
This article aims to contribute to the production of knowledge in the area of education professionals. With this intention, the concepts brought by Canary (1995); Fusari (1997);
Port (2000); Pepper (2002) and Imbernon (2011) were visited, which link the relevance of teacher training with a view to in-service training. Qualitative research is initial, but
through the seven notes in a public model-school in Santos seemed that the Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo-HTPC (Collective Pedagogical Work Time) is a space and
time for further training within the school environment and that the participation of the school management in meetings are stimulants, providing greater interaction and
participation of teachers with the teaching staff.
Keywords: Ongoing teachers formation; school; HTPC
             

A Formação contínua /permanente com vistas à formação em serviço 
            A formação contínua constitui outra etapa da formação profissional do educador. “Ela é o espaço e tempo de formação profissional no local de trabalho e a partir dele”
(FUSARI, 1997, p.159).
            Segundo o autor, a formação inicial norteia-se pelos saberes oriundos da experiência dos futuros docentes e por aqueles previstos na grade curricular. Na formação
contínua, o eixo reside na reflexão crítica da prática docente, tornando o próprio profissional apto para repensar os saberes advindos do cotidiano.
            A formação inicial tem como princípio a sistematização. Já a contínua:
 Não se articula claramente com a tradição e a história que tem a formação inicial do educador, mesmo porque durante séculos esta sempre foi considerada suficiente para
preparar o indivíduo para toda a vida profissional. O avanço do conhecimento nas últimas décadas e o seu inter-relacionamento com o desempenho profissional trouxeram à
tona a necessidade de atualização e aperfeiçoamento dos que atuam na educação. A formação contínua, exatamente ao contrário da inicial, é infinita enquanto possibilidade
de crescimento pessoal-profissional do educador. (FUSARI, 1997, p.159).
 
            Portanto, a formação contínua pressupõe, de acordo com o autor, um currículo em construção, flexível e coerente com as necessidades de constante e permanente
aperfeiçoamento do professor. Para Imbernón (2009), a formação contínua recebe outra denominação: formação permanente[1] ou capacitação.
            A formação permanente é considerada fundamental para o êxito das reformas educativas. Porém, “há muita formação e poucas mudanças. Talvez seja porque ainda
predominem políticas e formadores que praticam com afinco e entusiasmo uma formação transmissora e uniforme, com predomínio de uma teoria descontextualizada.”
(IMBERNÓN, 2009, p.34).
            Assim como Fusari (1997), Imbernón[2] (2011) explicita que nessa etapa da formação contínua, o professor, no exercício de sua prática educativa, fundamenta-se na
análise, na reflexão e nas intervenções sobre as situações cotidianas de aprendizagem.
            Os objetivos da formação contínua, conforme Fusari (1997), tendem a uma lógica que emerge da prática docente, com um caráter mais imediatista. Já os objetivos da
formação inicial caminham segundo uma lógica linear e sistemática. Esse autor ainda menciona vários avanços na formação contínua docente, embora ela ainda não tenha
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alcançado o devido grau de importância. Acrescenta que essa esfera da formação de professores contempla a análise da prática para promover propostas e ações que
desenvolvam profissionalmente os educadores.
            Para Fusari (1997), a linha tênue entre formação inicial e contínua reside:
[...] nas diferentes fases de desenvolvimento pessoal-profissional: inicial (educadores principiantes), e a fase da maturidade e da consolidação de sua carreira. Em todas, o fio
condutor do trabalho de formação contínua é a prática (a práxis, a experiência) profissional, em permanente processo de transformação. (FUSARI, 1997, p.160).
                Para o autor, a formação contínua encontra-se diretamente relacionada à práxis docente. Porto (2000) comunga do mesmo pensamento e ainda ressalta que a
formação contínua ocupa um lugar de destaque, em ascensão, no processo qualitativo de práticas formativas e pedagógicas, sendo caracterizada pela incessante busca e
renovação do saber-fazer educativo.
            Porto (2000) assinala que a formação continuada[3] de professores “e práticas pedagógicas não podem ser pensadas de forma dissociada: torna-se necessário
questionar, avaliar, ressignificar a relação formação/ prática” (PORTO, 2000, p.12).
            Percebe-se que a formação contínua interliga-se à práxis e, a partir dela, os docentes deverão ser reflexivos e críticos para reestruturá-la sempre que necessário.
Nesse sentido, a autora menciona duas distintas tendências sobre formação. Como já pontuado, a formação inicial e a contínua estão extremamente ligadas e seria impossível
abordar apenas uma delas. Assim, para ela, a primeira tendência é classificada como estruturante, “formação tradicional, comportamentalista, tecnicista, define previamente
programas/procedimentos/recursos a partir de uma lógica de racionalidade científica e técnica” (PORTO, 2000, p.13).
            A segunda tendência, interativo-construtivista, classifica-se, segundo a autora, como “dialética, reflexiva, crítica, investigativa, organiza-se a partir dos contextos
educativos e das necessidades dos sujeitos a quem se destina” (PORTO, 2000, p.13).  Entende-se que faz uma comparação entre as tendências que se destacam e a
estrutura que permeia a formação inicial e a contínua.
            É pertinente elucidar o significado da palavra formação. Porto (2000) cita o Dicionário Caldas Aulete (1985), o qual menciona se tratar de ação e feito de formar, ideias
que mantêm relação com um estado de incompletude. Para essa autora, o conceito de formação de professores subentende a ideia de inconclusão do homem, “identifica-se a
formação com percurso, processo-trajetória de vida pessoal e profissional, que implica opções, remete à necessidade de construção de patamares cada vez mais avançados
de saber ser, saber-fazer, fazendo-se” (PORTO, 2000, p.13).
            Para a autora, assim como para Nóvoa (2009), é possível relacionar a formação pessoal à profissional, pois os autores compreendem que ambas ocorrem de maneira
indissociável da experiência de vida. “A formação do professor é processo que não se finaliza com a formação inicial; ao contrário, impõe-se, como indispensável, a formação
continuada” (PORTO, 2000, P.14).
            Imbernón (2011) enfatiza ser nessa etapa da formação permanente – ou como gosto de pensar: contínua – que o conhecimento profissional da prática se apoia em
análise gerada por constante reflexão e intervenção sobre situações de ensino e aprendizagem, respeitando o contexto educacional no qual o docente se insere.
            O autor reafirma a ideia de que há contextos educacionais únicos e, portanto, o conhecimento profissional somente se converte em outro se experienciado por meio da
prática:
Nesse conhecimento profissional interagem múltiplos indicadores: a cultura individual e das instituições educativas, a comunicação entre os professores e o pessoal não
docente, a formação inicial recebida, a complexidade das interações da realidade, os estilos de direção escolar que se estabelecem em cada contexto, as relações e a
compreensão por parte da comunidade escolar, as relações e os sistemas de apoio da comunidade profissional etc. (IMBERNÓN, 2011, p.70-71).
            É nesse cenário da profissão docente que se aplicam as regras da prática e o contexto. Esse espaço, segundo o autor, é complexo e dele emergem situações não
solucionadas apenas por meio de técnicas pedagógicas, o que obriga o profissional a recorrer ao seu conhecimento imaginário, intuitivo e formal, “em situações únicas e
irrepetível” (IMBERNÓN, 2011, p.71).
            Para o autor, a formação permanente deveria contemplar essa complexidade social e educativa da educação e transcender o ponto de vista individual da profissão,
tornando-se mais coletiva, visto que há uma ausência perceptível, pois “o professor se converte em instrumento mecânico e isolado de aplicação e reprodução, com algumas
competências limitadas à aplicação técnica em sala de aula” (IMBERNÓN, 2011, p.71).  Pode-se, com essa citação, retomar o pensamento de Pimenta (2002) quando afirma
que a racionalidade técnica impossibilita formar profissionais capazes de agir em situações singulares.
            Pimenta (2002) ressalta a necessidade de um profissional reflexivo para atuar nas reformas educacionais e Imbernón (2011), ao se referir ao conhecimento profissional
coletivo, assinala a importância do docente desenvolver “instrumentos intelectuais para facilitar as capacidades reflexivas coletivas sobre a própria prática docente, e cuja meta
principal não é outra além de aprender a interpretar, compreender e refletir sobre a educação e a realidade social de forma comunitária” (IMBERNÓN, 2011, p.72).
Imbernón (2011) relembra que a formação permanente não deve ser entendida como atualização científica, pedagógica e cultural, mas como uma descoberta da teoria para
organizá-la, fundamentá-la, revisá-la e combatê-la, se for o caso. Trata-se “de remover o sentido pedagógico comum e recompor o equilíbrio entre os esquemas práticos e os
esquemas teóricos que os sustentam” (IMBERNÓN, 2011, p.72).
            Porto (2000) remete à formação docente e ao que lhe compete: o fazer docente “entendido como uma atividade alheia à experiência e ao conhecimento do professor,
cede lugar ao saber fazer reflexivo, entendido como autoformação, percurso no qual ocorre a indissociabilidade teoria/prática” (PORTO, 2000, p.14). Diante desse profissional
reflexivo, novos conhecimentos e diferentes práticas-reflexivas, inovadoras e autônomas, são construídos.
            Até então, os autores mencionados referem-se à formação contínua pressupondo que o professor seja um protagonista reflexivo diante de sua prática docente.
Pressupõem, também, que seja um profissional coletivo, com vistas a transformar a tecnicidade docente inerente aos cursos de formação inicial.
            Ao trabalhar o conceito, Fusari (1997) reforça a ideia de que a “formação contínua é referência para a inicial e esta para aquela e ambas envolvem a prática profissional
dos educadores” (FUSARI, 1997, p.161). Correlaciona a formação inicial à formação contínua e à coexistência de práticas docentes interligadas.
            A prática profissional propicia ao educador os saberes necessários ao bom desempenho, conforme Fusari (1997). Ao mencionar a questão dos saberes docentes como
referência importante ao desenvolvimento desse profissional em serviço, refere-se à necessidade de uma análise à luz de Pimenta (2002), particularmente quando a autora
aborda a possibilidade da formação contínua do docente se tornar uma grande mercadoria, visto que, para conquistar espaço no mercado de trabalho:
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[...] e sobreviver, o trabalhador desempregado necessita buscar, por sua conta, requalificações. E aí pode-se compreender a imensa valorização hoje conferida aos programas
de formação contínua transformando a educação em um grande mercado. No que se refere aos professores, por exemplo, nos anos de 1980 na América Latina, seus já baixos
salários foram corroídos por uma inflação galopante, levando-os ao multiemprego ou abandono da profissão. A consequência foi um aumento de professores não diplomados,
leigos, com precária estabilidade e em precárias condições para ensinar. (PIMENTA, 2002, p.39).
            Nota-se, conforme a autora, que a formação contínua tem adquirido crescente valor mercadológico, assim como tem expandido a desvalorização profissional docente.
Contudo, na tentativa de valorizar o trabalho desenvolvido pelos professores e se contrapor ao excesso de discursos dos especialistas, os centros de formação contínua
começaram a trabalhar os conhecimentos, atitudes e habilidades dos professores, levando em consideração os seus próprios saberes construídos, os quais mediam sua
formação inicial e contínua.
            Conforme Pimenta (1996), os saberes da docência são “aqueles que os professores produzem no seu cotidiano docente, num processo permanente de reflexão sobre
sua prática, mediatizada pela de outrem - seus colegas de trabalho, os textos produzidos por outros educadores” (PIMENTA, 1996, p.06).
            Para a autora, esses saberes somam-se aos conhecimentos pedagógicos, fazendo-se necessários, assim como os conhecimentos didáticos e os específicos.
Complementa   que todos os saberes que circundam o professor (saberes da experiência, científicos e pedagógicos), já foram destaque em algum momento, porém “os
saberes que, parece, menos ganharam destaque na história da formação de professores foram os da experiência” (PIMENTA, 1996, p.10).
            Ao discorrer sobre a formação inicial docente, a autora ainda menciona que deve ser articulada à realidade das escolas e à formação contínua. Assim:
Considerar a prática social como ponto de partida e como ponto de chegada possibilitará uma re-significação dos saberes na formação de professores. As consequências para
a formação dos professores são que a formação inicial só pode se dar a partir da aquisição da experiência dos formados (ou seja, tomar a prática existente como referência
para a formação) e refletir-se nela. O futuro profissional não pode constituir seu saber-fazer senão a partir do seu próprio fazer. (PIMENTA, 1996, p.10-11).
            Para a autora, as práticas docentes contêm elementos de extrema importância, tais como a “problematização, a intencionalidade para encontrar soluções, a
experimentação metodológica, o enfrentamento de situações de ensino complexas, as tentativas mais radicais, mais ricas e mais sugestivas de uma didática inovadora, que
ainda não está configurada teoricamente” (PIMENTA, 1996, p.12). Afirma ainda que os saberes pedagógicos podem favorecer a prática quando articulados de maneira
pertinente aos problemas nela observados, tornando os docentes pesquisadores de sua própria atividade docente, “ou seja, trabalhando a pesquisa como princípio formativo
na docência” (PIMENTA, 1996, p.13).
            Portanto, para Pimenta (1996), trata-se de refletir na ação, sobre a ação e sobre a reflexão na ação, opondo-se à racionalidade técnica:
[...] que marcou o trabalho e a formação de professores, entende-o como intelectual em processo contínuo de formação. Enquanto tal, pensar sua formação significa pensá-la
como um continuum de formação inicial e contínua. Entende, também, que a formação é, na verdade, auto-formação, uma vez que os professores reelaboram os saberes
iniciais em confronto com suas experiências práticas, cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares. É nesse confronto e num processo coletivo de troca de
experiências e práticas que os professores vão constituindo seus saberes como praticum, ou seja, aquele que constantemente reflete na e sobre a prática. (PIMENTA, 1996,
p.13).
            Segundo Fusari (1997), os saberes da docência (experiência, pedagógicos e do conhecimento) “se configuram como possibilidade de formação do professor
enquanto continuum” (FUSARI, 1997, p.163). Para o autor, a formação inicial está diretamente atrelada à formação contínua, a qual, por sua vez, também a influencia.
Portanto, a prática profissional desenvolvida pelo docente encontra-se atrelada aos saberes da docência, e todas essas esferas se inter-relacionam e coexistem.
            Porto (2000) reafirma que a formação continuada e a prática pedagógica são atividades convergentes, intercomunicativas, que interrogam o cotidiano dos professores
e das escolas, na tentativa de intervir e transformar, em um processo permanente e renovador de autoformação.
            Para a autora, a formação continuada e a prática pedagógica contrapõem-se à racionalização técnica, “atividade instrumental que busca a solução de problemas
mediante a aplicação rigorosa de teorias e técnicas científicas – é inadequada e insuficiente ao desempenho educativo” (PORTO, 2000, p.19). Considera a formação
continuada (ou inicial) e a prática pedagógica como atividades reflexivas que, somente em algumas situações, aceitam determinadas aplicações concretas de cunho técnico,
“quase sempre aquelas que apresentam menor relevância educativa e maior grau de definição” (PORTO, 2000, p.19).
            Segundo essa autora, uma nova situação pedagógica implica:
[...] que o professor investigue, compare, decida-reflexão-na–ação– construindo seu próprio conhecimento profissional, avançando para além do conhecimento posto à
disposição pela racionalidade técnica. A prática, portanto, assume lugar central nessa perspectiva, permitindo o desenvolvimento das capacidades e competências da
profissão, não dependentes da assimilação do conhecimento acadêmico, mas decorrentes da dialética estabelecida com a situação real no exercício da profissão, promotora
da autoformação do professor. Desse modo, a prática transforma-se em fonte de investigação e de experimentação, ao mesmo tempo em que a teorização da prática adquire
legitimidade. (PORTO, 2000, p.21).
 
            Até este momento, os autores abordaram a problemática da racionalização técnica na formação contínua e inicial dos professores, evidenciando que os saberes da
experiência – saberes pedagógicos inserem-se no continuum da formação docente -promovendo a valorização das práticas dos professores como um viés do conhecimento
teórico.
            Para Imbernón (2011), a formação permanente caracteriza-se por aprender continuamente e de forma colaborativa, participativa, em conjunto com outros colegas de
profissão ou membros da comunidade. Significa aprender em um ambiente formativo de colaboração e de interação social, compartilhando práticas, problemas, dificuldades e
sucessos. O autor também aborda a questão da formação permanente como algo que pressupõe um processo de reflexão, individual e coletiva, em busca de resolver
situações problemáticas da prática, “ou seja, partir da prática do professor, realizar um processo de prática teórica” (IMBERNÓN, 2011, p.73).
            Segundo ele, a formação permanente só irá se modificar por meio de processos nos quais se observem:
[...] abandono do individualismo e do celularismo na cultura profissional docente. Predisposição a uma revisão crítica da própria prática educativa mediante processos de
reflexão e análise crítica. Modalidades de formação adequadas ao que o professor tem como finalidade formativa. Busca do significado das ações educativas, que devem ser
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compartilhadas com outras equipes docentes tendo em conta o contexto em que se forma. Formação como processo de definição de princípios e de elaboração de um projeto
educativo conjunto que preveja o uso de atividades educativas mais adequadas à mudança na educação. Formação no lugar de trabalho, na própria instituição educacional.
(IMBERNÓN, 2011, p.73-74).
            Suas considerações enfatizam a necessidade de uma revisão crítica dos conteúdos referentes aos processos de formação permanente do docente, na intenção de
gerar conhecimentos profissionais ativos e não passivos, a partir de suas próprias práticas cotidianas. Assinala ainda que a formação permanente não deve somente oferecer
conhecimentos científicos, “mas principalmente processos relativos a metodologias de participação, projetos, observação e diagnóstico dos processos, estratégias
contextualizadas, comunicação, tomada de decisões, análise da interação humana” (IMBERNÓN, 2011, p.74). Essas são características necessárias para promoção de
conhecimento profissional ativo.
            Com base nessa perspectiva, Imbernón (2011) explicita que a docência incorpora “um conhecimento profissional que permite criar processos próprios, autônomos, de
intervenção, em vez de buscar uma instrumentação já elaborada” (IMBERNÓN, 2011, p.74).    Refere ainda necessidade de que a formação permanente ocorra no próprio
espaço de trabalho onde o docente atua. Fusari (1997) já havia alertado para essa necessidade como característica fundamental, mas não a principal - a escola como lócus
para o desenvolvimento da formação contínua docente.
O autor ainda evidenciou que, durante anos, a formação contínua docente priorizou a retirada dos educandos de seu local de trabalho, principalmente da escola. Contudo, no
início do novo século, “houve uma forte tendência em valorizar a escola como o lócus da formação contínua” (FUSARI, 1997, p.166).
            Menciona também o desenvolvimento de interessantes experiências no Brasil, particularmente na cidade de São Paulo, envolvendo ações de formação contínua, tendo
a escola como principal local para desenvolvê-las, sob coordenação de diretores ou coordenadores pedagógicos, entre outros.
             A análise do autor sobre algumas dessas experiências evidenciou que:
[...] a fim de a formação contínua de educadores de crianças, adolescentes e de jovens e adultos (em cursos supletivos) ocorrer na escola básica, é preciso que sejam
mantidas algumas condições existentes e outras, ampliadas. A estrutura da carreira, a forma de contrato, a jornada de trabalho, a estrutura e gestão escolar podem facilitar ou
dificultar a implantação e/ou implementação de projetos de formação contínua. (FUSARI, 1997, p.167).
Para o autor, assim como no ensino superior, nas universidades públicas e em algumas privadas, a contratação dos docentes baseia-se no tripé “ensino, pesquisa e extensão
à comunidade”, o que valoriza o docente. Assim:
[...] os professores da educação básica deveriam ser contratados para uma jornada de trabalho na qual teriam de atuar na docência (aulas), em atividades
pedagógico-administrativas (reuniões, conselhos de classes, horas-atividade pedagógicas) e em atividades de formação contínua em serviço na própria escola (no coletivo) e
fora dela. (FUSARI, 1997, p.167).
            Nesse sentido, a escola teria, conforme o autor, um diagnóstico de suas reais necessidades, dos seus diversos e distintos projetos em andamento, compilando um
programa de formação contínua “acompanhado e financiado pela Secretaria de Educação. Muitos dos projetos poderiam ser desenvolvidos em parceria com universidades,
sindicatos e demais instituições”(FUSARI,1997,p.167).
            Para Imbernón (2011), a formação centrada na escola surgiu como modelo:
[...] institucionalizado no Reino Unido em meados de 1970, por meio do Advisory Council for the Suplly and Training of Teachers (ACSTT), que, independentemente de suas
origens, nasceu no seio de algumas recomendações políticas relacionadas à distribuição dos escassos recursos educativos para a formação permanente dos professores
(IMBERNÓN apud ELLIOTT, 1990, p.84).
            Ao se referir à formação centrada na escola, o autor entende que a instituição educacional tenha se transformado, prioritariamente, no espaço de formação central,
distanciando-se de outras ações formativas. “A formação centrada na escola é mais que uma simples mudança de lugar de formação” (IMBERNÓN, 2011, p.85).
            Ainda segundo esse autor, a formação centrada na escola não abrange apenas um conjunto de técnicas e procedimentos. Agregam-se a ela uma carga ideológica,
valores, atitudes e crenças trazidas pelos docentes durante sua prática. “Não é, portanto, uma simples transferência física, nem tampouco um novo agrupamento de
professores para formá-los, e sim um novo enfoque para redefinir conteúdos, as estratégias, os protagonistas e os propósitos da formação” (IMBERNÓN, 2011, p.85).
            Fusari (1997) apresentou uma proposta interessante para ser implementada na própria escola: um projeto coletivo de formação contínua, envolvendo todos os
participantes. Nessa perspectiva, o projeto, desenvolvido durante o ano letivo, reunia todos os participantes da escola para repensar sua estrutura. Assim, participavam das
dinâmicas as pessoas ligadas à direção, administração, corpo técnico, professores, especialistas, alunos e comunidade. 
Canário (1995) também considera a escola o espaço ideal para formação (inicial ou contínua), desenvolvendo as potencialidades formativas das unidades escolares. Para ele,
é fundamental adotar uma estratégia formativa centrada no ambiente escolar. Em suas palavras, tal formação é:
[...]então encarada como um processo individual e colectivo, em contexto, de transformação de representações, de valores e de comportamentos, por parte dos professores
que colectivamente aprendem, produzindo novas formas de acção individual e colectiva. (CANÁRIO, 1995, p.07).
            Para o autor, gerar mudanças na organização escolar, implica, não só mudar a ação individual, mas o modo como se pensa sobre a ação, principalmente a forma pela
qual os conjuntos de ações individuas se articulam entre si. Trata-se de mudar os processos de interação social dos professores dentro da escola, substituindo a cultura
individualista por outra, que priorize a colaboração e o trabalho em equipe.
             “Formação centrada na escola não significa transferir para o território físico do estabelecimento de ensino as tradicionais, curtas e avulsas acções de formação,
subordinadas ao paradigma doze mesas, doze cadeiras e um formador” (CANÁRIO, 1995, p.08). Para o autor, a formação das pessoas depende de um trabalho realizado
sobre si mesmas, porém salientando que ninguém se forma sozinho. A valorização da aprendizagem experiencial destaca a importância das interelações entre seus pares,
formal ou informal, nos processos formativos.
            Canário (1995) também alerta para a importância das organizações escolares que, isoladas, não permitem pontos de referências, muito menos comparações e
avaliações sobre o seu funcionamento. “A criação de redes de estabelecimentos de ensino que comunicam entre si (informações, experiências) facilita a disseminação de
inovações através de processos de reapropriação, em que se transferem métodos e não produtos” (CANÁRIO, 1997, p.17). Essa interseção entre várias organizações
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escolares favorece mudanças diante de um contexto de interação recíproca. Para o autor, a importância atribuída à formação contínua nas últimas décadas traz, de modo
velado, a ideia de adaptar os docentes a mudanças em um nível central. A formação centrada na escola estabelece:
[...] uma ruptura com esta lógica adaptativa e instrumental, em que as pessoas são formadas para agir, dando lugar a uma perspectiva de agir para formar ou de formar-se
agindo. Por isso se torna tão importante a metodologia de projecto na concepção e planejamento deste tipo de práticas formativas. Neste sentido, o professor deixa de ser
encarado como um técnico que executa decisões e utiliza os materiais produzidos pela indústria do ensino para ser visto como um processador de informação que, em
contextos singulares, analisa situações, toma decisões, produz materiais pedagógicos, reflecte criticamente sobre as suas práticas reorientando-as. O sentido da formação
será então construído, a partir da sua forte finalização relativamente à autonomia e ao exercício da responsabilidade. (CANÁRIO, 1995, p.23).
 
            Canário (1995) enfatiza a necessidade da escola constituir o centro de quaisquer níveis de formação, de modo a formar um professor que atue em contextos
singulares, analisando as situações, tomando as mais acertadas decisões, refletindo criticamente sobre elas na busca por sua autonomia profissional.
            Concluo com base nos autores centrais Fusari (1997) e Imbernón (2011), que a formação contínua ou permanente é fundamental para a reconstrução das práticas.
Também é necessária para a construção da autonomia e reflexão da/na prática dos professores diante de seus contextos educacionais. Destaco também a importância da
escola como principal, mas não único, espaço de formação contínua docente.
            Diante do exposto, encerro esse subitem com o pensar do autor Fusari (1997):
[...] é necessário instituir uma jornada de trabalho para educadores em escolas básicas que preveja tempo e espaço para aulas e atividades pedagógico- administrativas de
formação contínua e pesquisa. Dizendo de outra maneira, algumas atividades de formação em serviço são obrigatórias para os professores, principalmente quando vinculadas
ao desenvolvimento do projeto pedagógico da escola. (FUSARI, 1997, p.172).
 
Dados iniciais da pesquisa: HTPC um espaço e tempo para essa formação?
            A pesquisa está em sua fase inicial e os dados estão sendo analisados na primeira esfera da reflexão. A intenção aqui será elencar alguns pontos que emergiram das
observações feitas pela pesquisadora que permeou o ambiente de uma escola pública modelo da Baixada Santista.
            Foram realizadas sete observações nas Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo de uma escola pública considerada modelo, sendo referencia para todas as outras do
município que pertence.
            Sabe-se que a observação é uma parte importante da metodologia da pesquisa qualitativa e conforme Vianna (2003) as informações científicas que obtemos mediante
a observação casual procuram coletar dados que sejam válidos e confiáveis. Contudo o autor reforça que a pesquisa deve-se apoiar em fundamentos teóricos consistentes
para correlacionar com os fatos observados. Sem a teoria e um corpo de conhecimentos bem estruturados, a pesquisa observacional, consequentemente, produzirá elementos
esparsos e não-conclusivos.
            Conforme Lüdke e André (1986); Bogdan e Biklen (1994) e Stake (2011), a pesquisa qualitativa se preocupa com o lócus de desenvolvimento da investigação, isto quer
dizer que a pesquisa deve ser naturalística, desenvolvendo-se no ambiente em que ela ocorre.
 Portanto, a observação percorreu os conceitos de Vianna (2003), sendo realizada pela pesquisa uma observação aberta; não – participante ; sistemática ; in natura e
semi-estruturadas. A observação é uma das técnicas mais complexas e difíceis de realizar e “especialmente na fase inicial do processo, compreender, de forma completa, a
linguagem, os costumes e até mesmo os hábitos das pessoas sob observação” (VIANNA, 2003, p.30).
A partir desse panorama, trago a luz os primeiros dados iniciais das observações realizadas no lócus de uma escola pública modelo da Baixada Santista.

Dados iniciais das sete observações realizadas em uma escola pública modelo da Baixada Santista
Informações/
Observações Observação 1  Observação

2
Observação

3
Observação

4
Observação

5
Observação

6 Observação 7

Número de
professores 10 13 13 15 14 07 15

Temática das
HTPC’s

Assuntos
burocráticos

Reestruturação do
PPP

Inserção de uma
plataforma de ensino

Alunos Inclusivos -
Braille

O serviço da
Pedagoga
Comunitária

Mestas do
ano letivo de
2015

Mestas do ano
letivo de 2015

Pessoas que
coordenaram
as reuniões

Diretora Assistente
Técnica-Pedagógica

Representante da
Seduc de tecnologia
do município

Assistente
Técnica-Pedagógica

Pedagoga
Comunitária Diretora Assistente

Técnica-Pedagógica

Espaços em
que as
reuniões se
desenvolveram

Sala dos
professores Sala de Informática Sala de Informática Sala de Informática Sala de

Informática
Sala dos
professores

Sala dos
professores

Participantes
que se
ausentaram

Assistente
Técnica-Pedagógica Diretora Pedagoga

Comunitária/Diretora
Pedagoga
Comunitária/Diretora Diretora Pedagoga

Comunitária
Pedagoga
Comunitária

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/formacao_continuapermanente_com_vistas_a_formacao_em_servico_htpc.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.5-7,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



das reuniões
Interação dos
professores
(baixa, média
e alta)

Baixa Baixa Alta Média Baixa Alta Baixa

Duração das
HTPC’s Uma hora Uma hora Uma hora Duas horas Uma hora Duas horas Uma hora

Anos em que
os professores
lecionam

4 e 5 anos do
Ensino
Fundamental I

4 e 5 anos do
Ensino
Fundamental I

4 e 5 anos do Ensino
Fundamental I

2 e 3 ano do Ensino
Fundamental I

4 e 5 anos
do Ensino
Fundamental
I

1 ano do
Ensino
Fundamental
I

4 e 5 anos do
Ensino
Fundamental I

Horário em
que as
HTPC’s se
desenvolvem
no ambiente
escolar

11h-12h 11h-12h 11h-12h 19h-21h 11h-12h 09h-11h 11h-12h

Período em os
professores
lecionam

Matutino Matutino Matutino Vespertino Matutino Matutino Matutino

Com base nos teóricos elencados durante o percurso do artigo e com os teóricos da dissertação em desenvolvimento, comparamos com as observações realizadas, onde se
pode compreender a importância da escola como lócus principal da formação contínua docente,sendo a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo um espaço e tempo
privilegiado para que essa formação se desenvolva.
            Evidenciou-se, também, que a duração da HTPC é determinante para o desenvolvimento e interação dos professores com a equipe pedagógica. Podemos visualizar
que as HTPC’s que têm duas horas de duração são as que existem mais debates e troca de informações por parte dos docentes. Quando as HTPC’s têm somente uma hora,
o tempo é reduzido e consequentemente, os professores ouvem mais e não se permitem a questionar/ interagir com mais fluidez.
            Mostrou-se nas observações, também, que as temáticas mais relevantes aos professores são em relação a processos tecnológicos (informatização) e a reformulação
das metas do ano letivo de 2015 que iriam permear o Projeto Político Pedagógico deste ano.
            Por fim, evidencio-se que as reuniões que tiveram mais sucesso e participação docente eram as que a diretora da unidade escolar estava presente. Havia mais
questionamentos; argumentos; explanações de ideias e propósitos de mudança e inovação por parte dos professores quando a diretora participava das HTPC’s.
            Há inúmeros outros indícios da necessidade de haver um espaço e tempo instituído no ambiente escolar que promova/propicie uma formação contínua docente,
apontando para a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo como esse momento de formação.
            Contudo, devo ser sucinta e na tentativa inicial de uma contribuição para uma temática tão essencial, finalizo esse artigo com o pensamento de Fusari (1997) em
relação à formação contínua, que expressa, também, minhas convicções.
Cada educador é responsável por seu processo de desenvolvimento pessoal e profissional; cabe a ele o direcionamento, o discernimento e a decisão de que caminhos
percorrer.Não há política ou programa de formação contínua que consiga aperfeiçoar um professor que não queira crescer, que não perceba o valor do processo individual-
coletivo de aperfeiçoamento pessoal-profissional. (FUSARI, 1997, p.171).
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[1]Para Imbernón (2009), formação permanente é a que se desenvolve após a inicial. Nela incidem várias questões, como o contexto político e social; situação trabalhista;
carreira docente; instituições educacionais; instituições de ensino; entre outras. A formação permanente, para o autor, baseia-se num ambiente de colaboração, tendo uma
organização escolar minimamente estável, sendo capaz de apoiar a formação, pois toda a diversidade do contexto escolar exige uma contextualização.

[2] Imbernón (2011) alerta para o fato da formação contínua estar condicionada à práxis da leitura, pois somente com o conhecimento divulgado em livros, artigos, periódicos,
revistas, os docentes conseguem se renovar, refletindo sobre na/para realidade. Contudo, notamos um distanciamento dessa prática, uma vez que “os professores, que têm
como nobre ofício o ato de ensinar, não leem, não o suficiente quanto deveriam.” (IMBERNÓN, 2009, p.13). Outro autor que explicita a necessidade da leitura para o
profissional é Perissé (2009), para quem o ato de ler tem o poder de transformar, despertando consciência e sentido para a vida. Ainda complementa que a leitura não é uma
fuga da realidade, mas para a realidade.
 

[3]  Para Fusari (1997), trata-se de um continuum “no qual a formação contínua é referência para a inicial e esta para aquela e ambas envolvem a prática profissional dos
educadores” (FUSARI, 1997, p.161). As formações se entrelaçam e não há um momento de inércia, tal como no termo continuada. Portanto, o conceito de
contínua/ continuum torna-se mais pertinente para elaboração do presente relatório.
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