
     Recebido em: 24/07/2018
     Aprovado em: 27/07/2018
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2018.12.18.18

     FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO ESCOLAR: A ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA COMO
PRÁTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA

     EIXO: 18. FORMAÇÃO DE PROFESSORES. MEMÓRIA E NARRATIVAS

     JULIANA TEREZA DE SOUZA LIMA ARAUJO, ELYDA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/formacao_docente_no_contexto_escolar_a_articulacao_pedagogica_com.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.1-11,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio

http://dx.doi.org/10.29380/2018.12.18.18


Este artigo, cujo objetivo é refletir acerca da formação docente no espaço escolar, foi construído a
partir de uma análise da formação continuada do professor no contexto atual de crise do capital, que
se reproduz nas práticas educativas de diversas formas. Para tanto, retomamos discussões teóricas
de autores que trabalham com a temática da formação docente, dentre eles, Pimenta (2013) e Tardif
(2014), Melo (2007, 2010) e Cavalcante (2007). Apresentamos um panorama histórico do magistério
brasileiro e, em seguida, uma discussão sobre a centralidade do planejamento no trabalho docente.
Expomos, por fim, o Plano de Formação Continuada para Docentes da Escola Estadual de Ensino
Integral Professora Edleuza Oliveira da Silva (EEPEOS) e alguns dos desdobramentos para a
formação do corpo docente que compõe a Instituição de ensino.

PALAVRAS-CHAVE: Docente. Formação Continuada. Ensino Integral. Articulação Pedagógica.
Planejamento.

ABSTRACT

This article, whose objective is to reflect on teacher education in the school space, was constructed
from an analysis of the teacher&39;s continuing education in the current context of capital crisis, which
is reproduced in educational practices in various ways. For that, we return to theoretical discussions of
authors who work with the theme of teacher education, among them, Pimenta (2013) and Tardif
(2014), Melo (2007, 2010) and Cavalcante (2007). We present a historical panorama of the Brazilian
teaching and then a discussion about the centrality of planning in teaching work. Finally, we present
the Continuing Education Plan for Teachers of the State School IntegralTeacher Edleuza Oliveira da
Silva (EEPEOS) and some of the developments for the formation of the teaching staff that make up the
teaching institution.
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1 Introdução

O presente apresenta reflexões acerca da formação continuada de professores a partir de momentos
de articulação pedagógica realizados na Escola Estadual de Ensino Integral Professora Edleuza
Oliveira da Silva (EEPEOS), localizada em São Miguel dos Campos- AL. A discussão sobre a
formação docente faz parte de um processo de ressignificação do magistério no Brasil, que, por um
lado, reflete as transformações do mundo do trabalho e as exigências que o capital impõe à
educação, e, por outro lado, também representa avanços que decorrem das lutas históricas de
pesquisadores que se debruçam sobre o tema da docência.

É nesse complexo contraditório que são formulados discursos oficiais que regimentam a profissão
docente, reproduzindo sentidos de docência que apresentam um novo perfil para os profissionais da
educação, centrado no desenvolvimento de competências e habilidades. Desse modo, nosso principal
intento é refletir acerca da formação continuada de professores no contexto escolar, especialmente na
EEPEOS, a partir de discussões teórico-práticas realizadas nas articulações pedagógicas.

Do ponto de vista metodológico, este artigo está organizado em cinco partes incluindo esta introdução
na qual apresentamos a nossa proposta de trabalho. Na segunda seção, expomos as condições de
produção histórico-sociais que constituem a formação da docência no Brasil, avançando para a
terceira parte na qual tratamos da centralidade do planejamento do trabalho docente. Por
conseguinte, tratamos do Plano de formação continuada implementado na EEPEOS em 2017-2018
nos momentos de articulação pedagógica destinados ao planejamento individual e coletivo dos
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professores. Por fim, tecemos considerações acerca do trabalho desenvolvido e das possíveis
contribuições para o aprofundamento da discussão sobre formação docente continuada no espaço
escolar.

2 O processo de formação do magistério brasileiro e seu processo histórico de ressignificação

A docência, enquanto prática social, tem sua gênese nas práticas históricas, por isso, trataremos aqui
da construção social do magistério, especificamente no Brasil, buscando, desse modo, entender como
a docência foi concebida historicamente e como vem sendo significada nos recentes discursos
oficiais/educacionais, que, delineando perfis, regulam o magistério no Estado brasileiro.

No Brasil, a organização escolar tem sua gênese no período colonial do país, com a chegada dos
jesuítas, em 1549, sob a chefia de Manoel de Nóbrega. Essa chegada ocorreu em ocasião da
instauração do Governo Geral, que visava ao sucesso do processo de colonização portuguesa,
surgindo a necessidade de converter os índios ao Catolicismo por meio dos ensinos da fé cristã.
Segundo Ribeiro, ao instruírem uma educação formal/religiosa para os índios, os colonizadores
objetivavam o lucro, cabendo, portanto, à população colonial propiciar esses lucros as camadas
dominantes de Portugal.

No ano de 1556, a Companhia de Jesus publica o Ratio Studiorum, documento que regimentava, com
base nos princípios da Igreja, o plano de estudos e a ação pedagógica de seus docentes. Os
professores só estavam aptos para ensinar após os trinta anos de idade, e tinham de seguir fielmente,
em sua prática, os livros selecionados pela Companhia, assegurando, assim, a propagação do
catolicismo.

Com a expulsão da Companhia de Jesus, em 1759, no cenário das Reformas Pombalinas, foram
realizadas algumas transformações administrativas na política, na educação e na economia de
Portugal. No âmbito educacional, Ribeiro (2005) destaca a criação do ensino público, e o Alvará de
28-6-1759 que determinava a prestação de exames para os professores que atuariam nesse novo
ensino. Nessa perspectiva, a formação docente deveria ser afastada do clero e voltada,
especialmente, para a pretendida modernização da cultura lusitana.

Em 1824 é outorgada a primeira Constituição que instituía o ensino primário, resolução que culmina
na construção de escolas de primeiras letras no país. Os professores dessas escolas deveriam ser
formados na capital da província, e sua contratação deveria ser feita mediante a exames de
admissão. No entanto, o Ato Adicional de 1834 passou a responsabilidade do ensino e da formação
docente para as províncias. Nesse cenário tem destaque

o pensamento de um político alagoano, Visconde de Sinimbu, a partir da obra
‘Opinião do Sr. Dr. Cansanção de Sinimbu acerca da instrução primária e
secundária’, de 1842,onde o mesmo entendia que o governo central não devia
deixar a cargo das províncias paupérrimas a solução dos problemas
educativos das massas populares. E este foi o grande problema, províncias
paupérrimas, trazendo como consequência, a partir de 1870 a centralização
dos estudos secundários entregues quase que exclusivamente à iniciativa dos
particulares. (SILVA, ROCHA, NASCIMENTO, 2016, p. 2).

Nesse quadro conjuntural, há a criação das primeiras Escolas Normais de formação de professores,
marco da institucionalização da formação e profissionalização docente no Brasil. Segundo Melo
(2007, p. 124), as escolas normais, criadas entre as décadas de 30 e 40 do século XIX, eram
responsáveis pela “produção e reprodução de um corpo de saberes e pela constituição de um sistema
de normas balizadoras da profissão docente”.
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Na passagem do Império para a República surge o movimento liberal, formado pela classe média
brasileira, embasado em ideias vindas da Europa e enfatizando, dentre outros aspectos, a crença na
educação como a solução para os problemas sociais. No decorrer dos anos (1918–1930), as
oligarquias republicanas começam a entrar em decadência, tendo como marco a Revolução de 30,
que se deu no cenário da industrialização e urbanização do Brasil, o que aumentou a demanda
escolar, já que era preciso ter “mão-de-obra” para a indústria. Acerca dessas mudanças, Melo (2010,
p. 135) afirma que

com o movimento de emergência do Estado-Nação, e, a influência do ideário
liberal, que tende a afastar a educação da tutela da Igreja, ocorrerá um
processo de institucionalização e de estatização dos sistemas escolares.
Portanto, no século XIX a demanda crescente pela escola, num contexto
crescente de industrialização e urbanização, fará com que o Estado passe a
encarregar-se da instituição escolar, dirigindo e controlando o trabalho
educativo.

É nessa conjuntura, que um grupo de educadores publica o Manifesto dos Pioneiros da Educação
Nova, defendendo uma escola de qualidade, pública obrigatória, laica e gratuita para todos os
brasileiros. Cavalcante (2007, p. 82) nos explica que, para o Manifesto, uma educação de qualidade
“deveria ser democrática, única, capaz de servir de contrapeso aos males e desigualdades sociais
provocados pelo sistema capitalista”; a escola, por conseguinte, “deveria ser aberta a todas as
camadas e classes sociais no sentido de possibilitar a construção de uma nova sociedade”.

Com isso, tem-se a implementação de algumas reformas na educação brasileira, dentre elas, o
Decreto 3.810/1932, que visava redefinir a formação nas Escolas Normais, tornando-as específicas
para cada área de conhecimento. Além disso, foram criadas faculdades para os cursos de
licenciatura, como a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em
1934.

Em 1961, é promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (4024/61). Com o
Golpe Militar, em 1964, essa Lei passou por transformações cuja finalidade era adequar a educação
ao novo sistema governamental: o Regime Militar. As reformas realizadas nesse período vão
“representar a adoção da tendência tecnicista no ensino brasileiro, que buscará aplicar na escola o
modelo empresarial baseado na racionalização, eficiência e produtividade” (MELO, 2007, p.51).

Nas décadas de 70 e 80 do século passado, as reivindicações no âmbito educacional se
intensificaram, devido, sobretudo, ao processo de redemocratização do país. Buscava-se, portanto,
uma educação democrática, humanizadora e de qualidade social. Os currículos para a formação de
professores, bem como as condições de trabalho dos docentes foram fortemente criticados. Assim,
desencadeou-se um processo de reformas, sobretudo a partir da década de 1990, em todas as
esferas da educação.

Os discursos oficiais que regulamentam a educação parecem estar de acordo com a perspectiva
emancipadora defendida ao longo dos anos pelos educadores. No entanto, podemos perceber que o
discurso jurídico educacional incorpora os termos que representam mudanças, como cidadania e
qualidade, porém ressignificam esses termos na/pela lógica do capital.

As reformas realizadas na educação brasileira, sobretudo na década de 90 do século XX, foram
resultado de uma complexificação da sociedade, em decorrência, principalmente, da reestruturação
produtiva do modo de produção capitalista e da redefinição do Estado, centrada na política neoliberal.
Cavalcante (2007) explica que o neoliberalismo, que se inicia na Inglaterra nos anos 70, envolve dois
vetores: um relacionado às mudanças no mercado de trabalho, e outro relacionado à redefinição do
papel do Estado. Segundo a referida autora (2007, p. 58), as mudanças no mundo do trabalho
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caracterizam-se

pela flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, pelo
surgimento de setores de produção inteiramente novos e pela aceleração de
novas tecnologias concentradas principalmente na informática, na robotização
e no incremento dos meios de comunicação, beneficiando produtos e
consumidores, tornando homens e mercadorias descartáveis, num processo
cada vez maior (CAVALCANTE, 2007, p.58).

A política neoliberal surge, portanto, como uma reação teórica e prática ao Estado intervencionista,
defendendo a total liberdade do mercado e a mínima intervenção do poder público na economia. O
papel do Estado é, nessa perspectiva, servir ao mercado promovendo a reprodução do capitalismo
através das políticas sociais, que difundem o discurso neoliberal como forma de ser e de viver em
sociedade. Dessa forma, o Estado neoliberal, enquanto instituição e instrumento fundamental da
ordem burguesa, tem como objetivo

zelar pelas boas condições de funcionamento do mercado – a manutenção da
ordem, elaboração de leis de proteção à propriedade privada – facilitando a
vida dos empreendedores privados seja por meio da criação/ampliação de
aparelhos repressores – polícia, exército, tribunais, seja através de uma rede e
escolas fundamentais que instruam, sem formar, a força do trabalho requerida
pelas empresas (CAVALCANTE, 2007, p.58).

Ao reconfigurar o mundo do trabalho, o ideário neoliberal delimita um novo perfil de trabalhador,
enfatizando a eficiência, a flexibilidade e a polivalência desse sujeito. Esses requisitos são
fundamentados no modelo toyotista de produção, que surge no Japão após a segunda Guerra
Mundial, buscando a superação do modelo taylorista/fordista. De acordo com Melo (2010, p.115-116),
“a adequação às novas exigências do mercado mundial torna imperativa a efetivação de uma série de
modificações” com base na ideologia neoliberal, cuja principal característica é a atuação de um
Estado Mínimo, atuando na reprodução da lógica capitalista.

A política neoliberal tem como naturais a desigualdade social e a competitividade entre os sujeitos,
responsabilizando-os pelo sucesso e/ou fracasso que venham a ter no mundo do trabalho. Por outro
lado, o ideário neoliberal estimula o espírito de unicidade, de coletividade e cooperação entre
empregador e empregado, mascarando, assim, os reais conflitos existentes entre essas classes
sociais antagônicas.

No Brasil, os ideais neoliberais foram implementados a partir da década de 1990 através de uma série
de reformas em vários âmbitos do Estado, inscritas num paradigma de gestão eficiente com redução
de gastos, salientando, assim, a exploração dos trabalhadores e intensificando a subordinação dos
sujeitos ao modo de produção capitalista.

As mudanças no Estado brasileiro foram apresentadas como ações inovadoras e inevitáveis, pois
proporcionariam a resolução dos problemas sociais. No contexto dessas transformações, a educação
adquire o papel de formar/preparar indivíduos empregáveis para o mercado de trabalho, para a
perpetuação da lógica lucrativa do capital, tornando-se, para isso, fundamental o ajuste dos currículos
escolares à ideologia do mercado.

Desse modo, as políticas públicas educacionais buscavam “garantir” aos sujeitos uma formação para
o sistema capitalista, baseada na perspectiva da globalização, formando trabalhadores que fossem
qualificados e eficientes para o serviço, produtivos e flexíveis em seu local de trabalho. Nessa
formação, voltada exclusivamente para atender às necessidades do mercado, as noções de
empregabilidade e competência ocupam um lugar central, pois os indivíduos têm de ser formados
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para gerenciar competência frente ao mercado de trabalho, visto que ser empregável depende do
esforço de cada pessoa. A regra é, portanto, adaptar-se aos preceitos mercadológicos, aceitando a
competitividade e o desemprego como fatores naturais e necessários para a sociedade.

Considerada o marco da reforma educacional, a “Lei de Diretrizes e Bases” (LDB, 9394/96) da
educação brasileira, tramitou no Congresso por oito anos e foi aprovada em 1996. A partir dela
instaurou-se uma série de modificações no sistema educacional brasileiro.

A formação de professores é tratada na LDB de forma enfática, pois o docente é visto como principal
agente de transformação no contexto das mudanças sociais e econômicas no Brasil. Dessa forma, a
Lei prevê a formação em cursos de graduação para professores da Educação Básica e cursos de
pós-graduação stricto sensu para docentes que desejassem atuar no ensino superior. Além disso, o
discurso oficial atribui inúmeras funções para todos os professores, como a participação na
elaboração de propostas pedagógicas dos estabelecimentos de ensino, elaboração de planejamentos
e estabelecimento de estratégias de recuperação para alunos com rendimento insatisfatório.

Como preconizado no artigo 53, inciso II da LDB 9394/96, são elaboradas, na segunda metade da
década de 90, as diretrizes para os cursos de graduação, que apresentaram competências e
habilidades para a formação e atuação dos docentes. Outros discursos oficiais foram produzidos ao
longo dos últimos anos, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) e as Diretrizes Nacionais
para os Cursos Superiores (2001). Como vimos, a educação, enquanto prática social, está sempre
vinculada a um modelo de sociedade e às suas exigências; ou seja, cada modo de produção social
requer um modelo educacional para atender as suas demandas políticas e econômicas, por isso a
educação está em “permanente mudança”, respondendo à dinamicidade da sociedade.

3 Formação continuada de professores e planejamento pedagógico

Em sua prática docente, o professor a cada ano consegue atingir na sala de aula, milhares de jovens
que trazem consigo diversas e distintas características inerentes ao processo de construção histórica
dos sujeitos. Nesse sentido, faz-se necessário considerar que os professores fazem parte desse
contexto de formação humana e são constituídos na diversidade e pluralidade comuns aos demais
sujeitos tidos como sociais. Nesse sentido, convém destacar que o trabalho docente

Está inserido em uma sociedade, cujo modo de produção é capitalista,
fazendo parte, historicamente, das relações sociais inerentes a essa
sociedade, precisando ser visto na sua totalidade, devendo-se, para tanto,
captar o movimento do real considerando as mediações necessárias e levando
em conta contradições que possam ser identificadas. (MAUÉS, p.99-100).

Nessa mesma perspectiva, Pimenta e Anastasiou (2002) ressaltam que o trabalho docente é
construído pelo significado que cada professor, haja vista que, enquanto ator e autor, tem a prática
docente em seu cotidiano, em seu modo de situar-se no mundo. Isso significa dizer que o professor
está inserido em um contexto histórico-social diverso, no qual o professor não apenas atende as
demandas exigidas pela sociedade e pela realidade plural do aluno, mas também por ele enquanto
sujeito que atua no espaço escolar e que estabelece relações com outros sujeitos.

É esse espaço escolar, com todas essas exigências reais para o professor que se permite surgir as
reflexões acerca da formação e a sua prática docente enquanto ator na escola. A propósito do saber
dos professores e sua diversidade, Tardiff (2014) explica que

Se admitirmos que o saber dos professores não provém de uma fonte única,
mas de várias fontes e de diferentes momentos da história de vida e da
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carreira profissional, essa própria diversidade levanta o problema da
unificação e da recomposição dos saberes no e pelo trabalho. Como os
professores amalgamam esses saberes E, se há fusão, como ela se opera
Ocorrem contradições, dilemas, tensões, “conflitos cognitivos” entre esses
saberes Essa diversidade dos saberes também traz à tona a questão da
hierarquização efetuada pelos professores. (TARDIFF, 2014, p. 21).

É justamente aqui que encontramos o nó da questão, a carência visível oriunda da formação inicial,
que traz consequências latentes na prática pedagógica do cotidiano e se permite pensar a formação
continuada como política significativa de aperfeiçoamento do ofício do professor, bem como a
expansão do seu processo formativo. Há autores que adentram nesse universo tendo a pesquisa
como elemento indispensável na atuação docente. Pimenta cita que

Na formação de professores, os currículos devem configurar a pesquisa como
princípio cognitivo, investigando com os alunos a realidade escolar,
desenvolvendo neles essa atitude investigativa em suas atividades
profissionais e assim configurando a pesquisa também como princípio
formativo na docência. (PIMENTA, 2013, p. 20).

Partindo desse pressuposto, é instituído em 2009 o Decreto 6755 que anuncia um regime de
colaboração entre União, estados e municípios, objetivando a elaboração de um plano estratégico de
formação inicial para os professores que estão inseridos nas escolas públicas. Importante ressaltar
que a meta 16 do Plano Nacional de Educação tem como proposta formar, em nível de
pós-graduação, 50% dos professores da Educação Básica, até o último ano de vigência deste PNE, e
garantir a todos os(as) profissionais da Educação Básica formação continuada em sua área de
atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.

Vale destacar que Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas e estratégias para
a política educacional dos próximos dez anos (2014-2024). O primeiro grupo são metas estruturantes
para a garantia do direito a educação básica com qualidade, e que assim promovam a garantia do
acesso, à universalização do ensino obrigatório, e à ampliação das oportunidades educacionais. Um
segundo grupo de metas diz respeito especificamente à redução das desigualdades e à valorização
da diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade. O terceiro bloco de metas trata da
valorização dos profissionais da educação, considerada estratégica para que as metas anteriores
sejam atingidas, e o quarto grupo de metas refere-se ao ensino superior.

No Artigo 2º, o Plano especifica os princípios da formação de profissionais do Magistério da Educação
Básica, que norteiam a políticas de forção docente no Brasil. Vejamos, abaixo, alguns desses
princípios:

Art. 2o São princípios da Política Nacional de Formação de Profissionais do
Magistério da Educação Básica:

I - a formação docente para todas as etapas da educação básica como
compromisso público de Estado, buscando assegurar o direito das crianças,
jovens e adultos à educação de qualidade, construída em bases científicas e
técnicas sólidas;

[...]

IV - a garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de docentes
ofertados pelas instituições formadoras nas modalidades presencial e à
distância;
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V - a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente,
fundada no domínio de conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;

VI - o reconhecimento da escola e demais instituições de educação básica
como espaços necessários à formação inicial dos profissionais do magistério.
(BRASIL, 2009).

Ademais, destacam-se outros princípios referentes a formação docente, a saber:

VIII - a importância do docente no processo educativo da escola e de sua
valorização profissional, traduzida em políticas permanentes de estímulo à
profissionalização, à jornada única, à progressão na carreira, à formação
continuada, à dedicação exclusiva ao magistério, à melhoria das condições de
remuneração e à garantia de condições dignas de trabalho;

IX - a equidade no acesso à formação inicial e continuada, buscando a
redução das desigualdades sociais e regionais;

X - a articulação entre formação inicial e formação continuada, bem como
entre os diferentes níveis e modalidades de ensino;

XI - a formação continuada entendida como componente essencial da
profissionalização docente, devendo integrar-se ao cotidiano da escola e
considerar os diferentes saberes e a experiência docente; e

XII - a compreensão dos profissionais do magistério como agentes formativos
de cultura e, como tal, da necessidade de seu acesso permanente a
informações, vivência e atualização culturais. (BRASIL, 2009).

Esses princípios apontam para uma profissão docente centrada em processos de reflexão crítica e
contínua sobre a prática. Dessa forma, a partir da compreensão que se tem, não apenas da
necessidade da formação continuada, mas também da importância e da contribuição significativa que
ela traz para a sala de aula e para o contexto escolar de uma forma mais ampla, resta o
questionamento: qual relação pode ser estabelecida entre a formação continuada dos professores e o
processo de planejamento pedagógico Comumente, o universo educacional tem a configuração
descrita por Vasconcelos:

Quando adentramos no campo educacional, deparamo-nos com séculos de
denúncia de uma escola desvinculada da vida, abstrata, formalista, autoritária,
passiva, etc., e, no entanto, uma observação mais atenta, nos damos conta
que a prática, no seu conjunto, pouco tem mudado... O desinteresse dos
alunos, os elevadíssimos índices de reprovação e evasão escolar, a baixa
qualidade da aprendizagem, o desgaste do professor, a insatisfação de pais.
(VASCONCELOS,2012, p. 14).

Daí, a partir do trabalho advindo com uma formação continuada voltada a desmitificar esse quadro
apresentado, entra a necessidade real de um processo de planejamento advindo a partir da aquisição
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e problematização de novos saberes. Desse modo, assim como Vasconcelos (2012), acreditamos que
o planejamento é um caminho propício quando se pensa em uma educação como perspectiva de
emancipação humana, haja vista que as ações didáticas planejadas tendem a direcionar as reflexões
no cotidiano escolar, contribuindo para/na construção de posicionamentos críticos frente à sociedade
e seu funcionamento dinâmico e complexo.

4 Articulação pedagógica na EEPEOS: um constante diálogo entre teoria e prática no/do
trabalho docente

O Programa Alagoano de Ensino Integral, doravante, pALei, no qual se inscreve a Escola Estadual
Professora Edleuza Oliveira da Silva (EEPEOS) prevê a formação integral de sujeitos históricos que
poderão transformar a realidade social a partir das reflexões e ações realizadas no espaço escolar. A
compreensão da Escola como lugar de integração de saberes aponta para uma formação
humanística, uma vez que se preza pela dinamicidade de práticas pedagógicas a partir de um
currículo diversificado, que surge da necessidade real das juventudes.

Para Tonet (2012), a formação integral, que amplia a noção de ensino integral, supõe o acesso à
riqueza material e espiritual necessário à plena realização dos sujeitos de forma ativa, “adequada as
necessidades humanas e não às necessidades de reprodução do capital” (p. 55). Nesse sentido, além
dos componentes curriculares concernentes ao Ensino Médio no estado brasileiro, o pALei apresenta
cinco elementos que o estruturam enquanto política pública educacional, a saber: estudos orientados,
cube juvenil, docente orientador de turma, disciplinas eletivas e projetos integradores – que norteiam
práticas pedagógicas que permitem o desdobramento de ações pedagógicas que apontam para a
construção de uma formação integral dos discentes e dos docentes, estes enquanto profissionais da
educação.

Diante disso, a formação continuada de professores, sobretudo, no contexto de ensino integral está, a
nosso ver, ligada à prática de constante pesquisa. Paulo Freire, na obra Pedagogia da Autonomia, ao
apresentar saberes indispensáveis à prática educativa, afirma que ensinar exige pesquisa, pois “não
há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”, assertiva que traz uma nota de rodapé crucial para
a compreensão da relação intrínseca entre docência e pesquisa.

Fala-se hoje com insistência no professor pesquisador. No meu entender o
que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou forma de ser ou
de atuar que se acrescente a de ensinar. Faz arte da natureza da prática
docente a indagação, a busca, a pesquisa. O de que se precisa é que, em sua
formação permanente, o professor se perceba e se assuma, porque professor,
como pesquisador. (FREIRE,1996, p. 29).

Dessa forma, a formação docente (inicial e continuada) pode ser pautada numa abordagem para além
dos ditames restritivos de competividade do capital, ampliada para uma concepção crítica e reflexiva,
que preza pela constituição de sujeitos, que por serem históricos, tem suas individualidades e atuam
em instituições com suas respectivas especificidades.

É nesse viés, que a coordenação pedagógica da Escola Estadual Professora Edleuza Oliveira da
Silva formulou e propôs um Plano de formação docente em serviço, voltado para o desenvolvimento,
com reflores teórico-práticas do fazer docente. Esse Plano propôs atividades que abrangem
discussões referentes aos processos de ensino-aprendizagem, bem como aos dispositivos legais que
regimenta a o ensino integral no contexto alagoano.

Dentre os objetivos destacados no Plano de Formação encontram-se as temáticas discutidas nos
momentos de articulação pedagógica coletiva e individual, destacando-se os seguintes objetivos:
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• Contribuir para o desenvolvimento de uma pratica crítico-reflexiva, pela qual o professor possa
compreender a realidade na qual está inserido bem como, através da sua prática pedagógica
diária, ser capaz de transformar realidades através do processo denominado “educação”.

• Criar momentos de discussões e socialização das práticas pedagógicas;
• Fomentar a política de formação de professores leitores-pesquisadores;
• Oportunizar leituras que possibilitem registros capazes de contribuir com a escrita do Projeto

Político Pedagógico e Regimento Escolar.
• Conhecer e apropriar-se dos elementos que norteiam o– pALei, bem como sua prática.

Nessa perspectiva, são realizados momentos de formação semanalmente, com diversas temáticas
que proporcionam discussões que aprimoram as práticas de ensino e aprendizagem na EEPEOS.
Estudos sobre concepções teóricas de juventudes, sobre referencial curricular do Estado de Alagoas,
sobre Projeto político e pedagógico e sobre a Base Nacional Comum Curricular são exemplos de
discussões que possibilitam reflexões no processo de formação continuada, instigando os docentes à
constante pesquisa de temas que surgem no cotidiano escolar. Além dessas discussões mais amplas,
são organizados grupos de trabalho para planejamento por área do conhecimento, o que proporciona
um trabalho conjunto entre os professores de diferentes componentes curriculares.

Esses temas e suas constantes discussões têm suscitado práticas inovadoras que, além de
proporcionarem uma real melhora nos desempenhos dos estudantes no que se refere à compreensão
dos conteúdos inerentes aos componentes curriculares, configuram-se como objeto de pesquisa
científica de docentes e discentes, culminando em escrita de artigos e participações em eventos
acadêmicos.

5 Considerações Finais

A formação docente vem sendo recorrentemente objeto de pesquisa de áreas que buscam
compreender as práticas educativas sob diferentes olhares e em sua fundante complexidade histórica.
Nesse sentido, buscamos, ao longo deste artigo, refletir sobre a formação docente continuada no
contexto escolar a partir do planejamento pedagógico realizado nos momentos de articulação.

Vimos como a profissão docente Brasil foi estruturada, suas determinações históricas e as
contradições que a constituem enquanto processo social, que transforma a realidade e os sujeitos
dialeticamente Assim, enfatizamos a centralidade do planejamento no fazer docente, destacando que
esta prática contribui para formação dos discentes e docentes, uma vez que, como destaca Freire
(1996), ensinar exige compreender que é necessário aprender, haja vista que trata-se de um
processo interação social.

A pesquisa como atividade intrínseca ao exercício da decência revela-se como um instrumento crucial
para aprimoramento das práticas de organização do trabalho docente, desencadeando reflexões
teóricas e práticas que têm culminado na produção de textos e problematização que materializam as
ações desenvolvidas em sala de aula. Dessarte, a docência, quando pensada sob um olhar crítico,
que prioriza a formação humana integral, traz contribuições concretas para o desenvolvimento de
atitudes que favorecem o processo de ensino-aprendizagem no espaço escolar para a construção de
uma sociedade emancipada.
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