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Resumo: Este artigo apresenta resultados parciais de pesquisa com o objetivo de analisar projeto de
formação continuada desenvolvido com professores de educação básica e pesquisadores da Unioeste –
campus de Francisco Beltrão, na perspectiva da pesquisa colaborativa, nos anos de 2011 e 2012.
Desenvolvido a partir de discussões das necessidades reais do grupo de professores da escola, reflexões,
estudos de fundamentação, na perspectiva crítica, e elaboração de dispositivos pedagógicos, o projeto
permitiu alterar representações e práticas dos professores, com desenvolvimento de maior nível de
consciência sobre suas ações, relações e determinações das práticas, melhor compreensão dos Planos de
Trabalho Docente e contribuições ao planejamento dos conteúdos. Os limites apontam à necessidade de
mudanças na gestão da organização interna da escola, para evitar a fragmentação das ações.
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Abstract: This paper presents analysis of a continuing formation project developed with basic education
teachers and researchers of Unioeste - campus Francisco Beltrão, from the perspective of collaborative
research in the years 2011 and 2012. It exposes mobilized methodological approaches and seeks to
understand how training projects that take the make teaching as a starting point can change the
representations and practices of teachers. The results show the potential impact on the professional
performance of those involved and the changes in pedagogical organization, teaching and learning.
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Introdução
O desenvolvimento profissional docente vem sendo discutido por pesquisadores que defendem o princípio de
que qualquer processo de transformação da escola, na busca pela aspirada melhoria da qualidade do ensino,
deverá, necessariamente, ter como um de seus principais elementos constitutivos a formação dos professores
(inicial e continuada).
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Considerando esta perspectiva, autores como André (2010), Brzezinski (2008), Garrido (2002), Giovanni
(2002), Libâneo (2000), Marin (2000), Mizukami (2002), Popkewitz (1995), Romanowski (2012), entre
outros, têm se preocupado com o processo de formação de professores, afirmando a necessidade de
aprofundar a discussão sobre como e mediante quais circunstâncias a formação continuada contribui para o
desenvolvimento profissional dos docentes e para a melhoria da qualidade dos processos educativos.

Dessa mesma preocupação, justifica-se este estudo, que tem como objetivo analisar um projeto de formação
continuada, desenvolvido com um grupo de professores, pedagogos e gestores da educação básica do Colégio
Estadual Mário de Andrade[iii] e pesquisadores da Unioeste – campus de Francisco Beltrão, nos anos de 2011
e 2012. Nesta análise, buscamos compreender como os projetos de formação que tomam o fazer docente
como ponto de partida podem alterar representações e práticas das escolas, evidenciando o potencial de
impacto no desempenho profissional dos professores envolvidos, os caminhos metodológicos mobilizados e as
alterações na organização pedagógica, no ensino e na aprendizagem.

Trata-se, portanto, de analisar quais foram as estratégias de intervenção elaboradas pelo grupo de
participantes frente aos desafios colocados pelo exercício docente, analisando se o processo de formação
continuada promoveu o impacto pretendido, e de localizar os elementos limitadores dessas ações.

O texto está organizado em quatro itens que possibilitam compreender o processo de formação continuada
desenvolvido e os conceitos que fundamentam a análise do projeto.

No primeiro momento, apresentamos os conceitos básicos que fundamentam e orientam a análise e
anunciamos a formação continuada em contexto como possibilidade de construção de um processo de
formação desvinculado das propostas hegemônicas da Secretaria Estadual de Educação (SEED/PR), por tomar
os professores e a prática pedagógica como ponto de partida e de chegada.

O segundo item discorre sobre a proposta de formação continuada do Colégio contexto da pesquisa,
apresentando a forma como o projeto foi desenvolvido, as etapas e estratégias de intervenção elaboradas no
período, a partir da análise dos relatórios dos encontros.

No terceiro momento, analisamos as respostas dos sujeitos da pesquisa, coletadas através de um
questionário semiestruturado, no primeiro semestre de 2013[iv]. A análise orienta-se pelas categorias que
emergiram da sistematização dos dados: autonomia no desenvolvimento e elaboração das
estratégias/intervenções pedagógicas; relação entre teoria e prática (relevância dos referenciais teóricos na
elaboração das estratégias de intervenção); limites e possibilidades de mudança impulsionadas pelo projeto
de formação continuada.

No último item encontra-se a síntese interpretativa dos principais argumentos do trabalho, indicando
possíveis encaminhamentos que contribuam para a continuidade e melhoria das propostas de formação
continuada de professores.

A formação de professores no interior do projeto educacional e de sociedade

Discutir a formação de docentes sob uma perspectiva crítica requer, necessariamente, analisar o contexto em
que se situa a escola e o fazer do professor. Considerar a escola num contexto de múltiplas determinações
significa dizer que qualquer análise que se faça sob qualquer fenômeno educacional precisa ser elaborada a
partir das relações entre os aspectos culturais, sociais e político-econômicos que atravessam o processo de
ensino e aprendizagem.

Nesse sentido, é possível dizer que a escola não é uma instituição neutra. Ela serve a interesses e pode se
pautar por diferentes projetos de sociedade, visar à reprodução e manutenção da ordem ou posicionar-se a
favor da luta pela transformação da sociedade.

Na educação, esses princípios desencadeiam mudanças no processo de ensino e aprendizagem e, também,
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refletem, em sua base de organização, as contradições estruturais do sistema. Tais alterações se desdobram
no currículo, na prática pedagógica, em avaliações de larga escala, dentre outras estratégias que possibilitam
ao Estado articular a educação aos interesses para o desenvolvimento econômico. Assim, a ideologia
neoliberal permeia os processos educativos, as concepções pedagógicas e, consequentemente, a formação de
professores.

Nesse contexto, desde 1996, pela Lei de Diretrizes e Bases, 9394/96, passam a ser ofertados cursos de
formação a distância, com o objetivo de atender a demanda de formação para os professores da Educação
Básica. Proliferam cursos aligeirados, semi ou não presenciais, que acarretam grandes lacunas na formação
inicial, tendo em vista que o tempo e a forma não permitem a apropriação dos conhecimentos necessários a
uma sólida formação (BRZEZINSKI, 2008).

Por estas razões, discutir a formação de professores exige uma análise ampla do processo, visualizando quais
elementos interferem na formação e no desenvolvimento profissional docente e como implicam a organização,
estrutura, tempo, os conhecimentos, as formas e os meios que caracterizam e determinam o tipo de
formação que cada instituição promove.

Contreras (2002), ao analisar o contexto e as políticas de formação e atuação docente, trata da autonomia
dos professores, a partir do processo de proletarização e precarização da profissão. Afirma que, ao longo do
tempo, houve profundas modificações no que diz respeito à perda de prestígio, status (reconhecimento) social
e perda de controle sobre o próprio trabalho, mas reconhece que, mesmo diante de todas essas construções,
o professor, por trabalhar com o ensino, reserva possibilidades de atuar com certo grau de autonomia.

Nesse sentido, a conduta profissional pode ser apenas uma adaptação às condições impostas pelo contexto
preestabelecido ou pode também assumir uma perspectiva crítica e adotar decisões estratégicas inteligentes
para intervir nos contextos. Essa postura está relacionada ao grau de comprometimento e de consciência
política e social, da visão de mundo, de homem, de aluno, de conhecimento que fundamenta e orienta sua
prática docente.

Para tanto, a formação profissional precisa atingir um grau de aprofundamento teórico-prático que possibilite
aos docentes um agir consciente crítico, reflexivo, retroalimentado pela prática e iluminado pelas teorias
pedagógicas. É preciso superar a concepção que isola a prática docente do contexto social, político e
econômico de ampla escala e tratá-la com todos os elementos que influenciam as formas de pensar e agir
pessoal e profissionalmente, porque isso interfere na concepção e produção da profissionalidade.

Brzezinski (2008) apresenta a concepção de formação fundamentada em Ferry (1987) que a entende como
um processo de natureza específica e particular, que apresenta três aspectos distintos de outras formações:
trata-se de dupla formação, pois ao mesmo tempo em que é acadêmico-científica é também pedagógica;
caracteriza-se por uma formação profissional, tendo em vista a finalidade de formar pessoas que se dedicam
à profissão docente; e, por fim, é um processo de formação de formadores que se desenvolve num espaço em
que se realiza a formação de quem se forma ao mesmo tempo em que ocorre a prática profissional do
formador.

Considerando os saberes necessários a essa formação e a complexidade dos desdobramentos teóricos na
prática profissional, é necessário o desenvolvimento de uma postura científica, ética, política, didática e
técnica. Quanto a isso, Brzezinski (2008) acrescenta que os cursos de formação dos profissionais da Educação
Básica devem visar à aquisição de: a) saber específico (científico) no campo de conhecimento que irá atuar;
b) saber pedagógico sobre as práticas educativas, acerca do uso das tecnologias educacionais para reconstruir
os conhecimentos que pretende ensinar; c) saber cultural e político que promova o cultivo de um patrimônio
de conhecimentos e competências, de instituições, de valores e de símbolos constituídos historicamente e da
comunidade em particular; d) um saber transversal que estimule a transdisciplinaridade, a
multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade de conhecimentos, informações e tecnologias, como estratégia
de superação de cada campo do saber específico, rompendo com a fragmentação disciplinar.
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Dessa forma, os professores devem articular os saberes teóricos com os saberes práticos, porque a teoria
lhes dá subsídios no enfrentamento das situações singulares de sala de aula, como também possibilita a
reelaboração de novas teorias, no que se refere à análise dos contextos histórico-sociais em que ocorre a sua
prática.

É na articulação entre os saberes teóricos e práticos que se justifica a necessidade da formação continuada no
decorrer da vida profissional, como um princípio da atividade docente. Isto porque concebemos que a
formação inicial, por melhor que seja o projeto formativo, não dá conta de preparar o professor por completo.
Essa é uma condição da formação docente e pedagógica. É próprio, é da natureza da profissão que parte de
sua formação aconteça durante a ação profissional, no percurso de sua carreira, com a experiência. Pois é
neste processo que surgem as situações que geram dúvidas, incertezas e que devem motivar o professor à
continuidade do processo formativo, procurando explicações e estratégias que atendam tais demandas
(GUARNIERI, 2000).

Assim, concordamos com a análise de Brzezinski (2008), quando discute a formação continuada intrínseca ao
projeto da sociedade civil, que tem bases epistemológicas na concepção histórico-cultural e fundamenta-se no
conhecimento como eixo da formação. Essa formação constitui-se pela sociedade civil organizada em
entidades educacionais através de movimentos que têm como princípio a luta pela qualidade social à
formação dos professores e enfatizam o contexto e as condições para a formação docente. É o caso das
instituições e organizações como a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação
(ANFOPE), pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), pelo Centro de
Estudos Educação & Sociedade (CEDES) e Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centros de Educação
ou Equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras (FORUMDIR), que são entidades que desenvolvem
ações conjuntas e trabalham em rede para a melhoria da qualidade da educação.

Essas entidades defendem um projeto de sociedade, de educação, de formação de
professores e de escola fundamentado na concepção histórico-social e que tem como
paradigma educacional as relações entre cultura, sociedade e educação. Esse
paradigma leva em conta as transformações sociais, das forças produtivas e do mundo
do trabalho, transformações que, dialeticamente, provocam mudanças no papel social
atribuído ao professor. Diante da adoção desse paradigma, a formação do profissional
da educação para atuar na educação básica é entendida como um processo marcado
pela complexidade do conhecimento, pela crítica, pela reflexão-ação, pela criatividade,
pelo reconhecimento da identidade cultural dos envolvidos nos processos formativos e
pelas relações estabelecidas na mediação entre formadores e aprendentes
(BRZEZINSKI, 2008, p. 1141-42).

Este paradigma também fundamenta as elaborações de Zeichner (2002), para quem a perspectiva que
entende o professor como profissional reflexivo vem ganhando espaço no debate educacional, por entender o
docente como sujeito ativo e responsável pelo direcionamento do seu trabalho, em oposição ao mero
executor de tarefas. Esse fazer, que articula teoria e prática, que parte da realidade, problematiza, teoriza e
volta à prática, tem um potencial transformador, por isso, pode ser entendido como práxis docente.

Compartilhando dessa concepção, compreendemos que a ação do professor exige um constante ato de
reflexão crítica, é um processo de formação completo e dinâmico e que se desenvolve ao longo da vida
profissional. Esse processo necessita da mobilização dos saberes teóricos e práticos capazes de promover o
desenvolvimento das bases para que eles instiguem sua própria atividade e, a partir dela, constituam os
saberes, num processo contínuo.

Tendo em vista que a formação inicial precisa ser repensada na carreira profissional, a Associação Nacional
pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) afirma que a formação continuada precisa ser
assegurada como processo ininterrupto que deve promover reflexões sobre a ação profissional para o
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desenvolvimento do trabalho pedagógico.

Sobre isso, Garcia apud André (2010) diz que é preciso ter clareza do caráter intencional e da importância do
planejamento no processo de desenvolvimento profissional docente, pois são esses pressupostos que
promovem a mudança da prática.

Ao recorrer a um processo intencional e planejado de atividades e experiências que
possam promover o desenvolvimento profissional dos docentes, objetiva-se atingir a
qualidade do ensino e, em última (ou primeira) instância, a qualidade da
aprendizagem dos alunos (ANDRÉ, 2010, p.175).

Nesta mesma abordagem, Nóvoa apud Brzezinski (2008) destaca que a formação continuada deve ser
centrada na investigação e na reflexão. O autor descreve em seus estudos dois modelos de formação
continuada, a partir dos quais se concebe a finalidade da educação. São os modelos estruturantes,
organizados pela lógica da racionalidade científica e da técnica; e os modelos construtivistas, que partem da
reflexão contextualizada para organizarem as propostas de formação continuada, considerando a necessidade
de um repensar permanente das práticas e dos processos de trabalho.

Com relação às mudanças, Popkewitz (1995) afirma que as transformações na educação não dependem
diretamente do conhecimento que pode ser totalmente aplicado, mas que há uma relação dialética presente
entre conhecimento e ação, em todos os contextos onde a prática acontece. No desenvolvimento profissional,
é preciso realizar ações e programas que incidam nos contextos em que a prática se configura.

Por essa razão, os projetos de formação continuada que partem das reais necessidades da escola, que sejam
constituídos das vozes dos professores e alunos e que estejam articulados com o Projeto Político Pedagógico
fortalecem o professor enquanto sujeito de sua formação e de sua atuação, promovem a autonomia para
atuar criticamente diante das condições de trabalho para o exercício da sua função.

Formação em contexto: acompanhamentos pedagógicos e pesquisa na escola

Sob a perspectiva da pesquisa colaborativa, foi desenvolvido o projeto de Formação Continuada, em pauta,
nos anos de 2011 e 2012, no Colégio Estadual Mário de Andrade, em parceria com a Unioeste. Segundo o
relatório[v] final do projeto (2012), foram realizados dezesseis encontros durante cada ano, nos quais se
promoveram debates, e foram discutidas e definidas as possibilidades de intervenção através de estudos
teóricos que auxiliaram na compreensão das questões educativas[vi].

De acordo com os relatórios, no mês setembro de 2010, aconteceram os primeiros contatos entre o Colégio e
o grupo de pesquisa RETLEE[vii], para avaliar as possibilidades de planejamento de um projeto de extensão
com a escola, que atendesse as seguintes demandas: ofertar formação continuada aos professores,
contemplando fundamentação teórico-metodológica na perspectiva da concepção histórico-cultural; discutir o
papel do planejamento na perspectiva do ensino “intencional e explícito”; considerar concepções afirmativas
sobre o ensino e promover encaminhamentos metodológicos para o trabalho com as disciplinas escolares.

Tendo em vista tais demandas, pode-se dizer que o projeto surge da necessidade de enfrentamento de alguns
problemas da realidade escolar que não eram considerados nas propostas tradicionais de formação
pedagógica, ofertadas pela Secretaria Estadual de Educação (SEED/PR). Esse fato demonstra que formações
pontuais, elaboradas por instâncias superiores e externas à escola, geralmente, não atendem às expectativas
e demandas da realidade, porque a análise teórica pode estar dissociada dessas questões contraditórias e,
assim, “a escola não atinge nem professores e nem os alunos” (Relatório outubro/2011).

Com a aprovação do projeto de extensão, foram discutidos os elementos que constituem a pesquisa
colaborativa, que vão desde a definição coletiva do tema até a elaboração de estratégias que atendam as
demandas apresentadas, um processo democrático, reflexivo e participativo, que rompe com os modelos
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tradicionais de formação continuada, pois se utiliza da experiência dos participantes e problematiza a
realidade para avançar na compreensão da prática pedagógica e suas necessidades e na busca de mudanças.

Segundo Marin (2000), as pesquisas colaborativas aliam a pesquisa à formação continuada, o que caracteriza
o caráter formativo da situação coletiva de aprendizagem e de desenvolvimento profissional do professor e
também da reflexão e investigação coletiva sobre o trabalho docente. Parte-se do pressuposto de que,
quando o desenvolvimento dos professores é desencadeado, as condições institucionais em que trabalham
começam a ser alteradas ou a sofrer pressões dos próprios profissionais para que isso ocorra. Para Giovanni
(2009), nessa perspectiva,

O que diferencia a pesquisa colaborativa de outros tipos de parceria é, sobretudo, o
caráter de participação e colaboração de que se reveste. É a presença, em todas as
etapas do processo, de membros representativos da situação em estudo, com o
objetivo de intervir sobre essa mesma situação, considerada insatisfatória,
merecedora de estudos e de investigação para a busca de soluções e mudanças
(GIOVANNI, 2009, p. 55).

A formação continuada, compreendida como condição necessária ao desenvolvimento profissional docente,
assume, neste contexto, a escola como lócus de formação e as demanda/problemas do grupo/realidade como
objeto de reflexão e estudo. Isso permite que as relações formadoras não partam “de cima para baixo”, e que
a prática não fique “suspensa” (abstraída) das questões teóricas.

Em outras palavras, a formação profissional não pode mais se reduzir aos espaços
formais e escolarizados, organizados com esse fim. Ela precisa ser concebida como
algo que pode se dar antes, durante e depois do processo formal, como “espaços de
reflexão sobre o próprio trabalho”. Ou seja, precisa ser concebida como processo de
desenvolvimento que se inicia no momento da escolha da profissão, percorre os
cursos de formação inicial e se prolonga por todos os momentos de exercício
profissional ao longo da carreira, incluindo as oportunidades de novos cursos,
projetos e programas de formação continuada (GIOVANNI, 1998, P.47).

Conforme consta no relatório de março de 2011, outro aspecto discutido pelo grupo foi o deslocamento do
foco da formação como evento para a formação como processo. A perspectiva da formação em contexto
compreende que as formações eventuais são dissociadas da dinâmica escolar, razão pela qual não a
conseguem captar e distanciam-se de possibilidades de mediações a ela articuladas. Em contrapartida, essa
nova modalidade promove a criação de um espaço de diálogo e a partilha de desafios, experiências e
conhecimentos.

Nesse movimento, constitui-se a definição dos temas de estudos. Os relatórios apontam que um dos
principais desafios do grupo foi pensar um processo de formação continuada diante de uma estrutura já dada,
tendo de analisar as contingências do fazer cotidiano, elegendo prioridades que atendessem a coletividade.

Foram definidas como preferenciais as questões que se remetiam à base da escola e seu papel: “A escola
como matriz formativa; sujeitos que a constituem e problemáticas que se evidenciam”. Destaca-se, no
relatório de março/2011, que “o objeto de reflexão é a realidade, sem inverter a metodologia pensada: não é
da teoria que se chega à prática, mas procurar-se-á identificar a questão, na realidade, e, a partir daí,
procurar autores, na perspectiva da concepção histórico-cultural, que possam contribuir para iluminar a
reflexão e melhorar a prática”.

Essas questões permearam os encontros de 2011 e, durante o processo, foram levantadas as principais
queixas e suas possíveis causas. Silva (2012), bolsista PIBIC[viii], colaboradora do projeto e redatora dos
relatórios, descreve que as atividades de formação realizaram-se com estudos e reflexões que tomavam as
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práticas dos professores e as problemáticas encontradas no cotidiano de trabalho, como ponto de partida. Os
estudos para aprofundamentos de questões relacionadas ao processo foram definidos, conforme se
apontaram necessários. Nesse elemento localiza-se a característica fundamental de um processo de formação
continuada no qual a prática escolar e os professores são os nexos qualitativos da mudança educativa.

De acordo com o relatório de abril de 2012, que relata o primeiro encontro de formação continuada no ano, o
grupo de professores participantes teve uma redução significativa. Além disso, alguns participantes
assumiram aulas em outras escolas ou não tinham disponibilidade para a sexta-feira, noite escolhida pela
maioria para os encontros formativos.

Considerando que alguns participantes eram novos no grupo, o estranhamento de muitos para a metodologia
do projeto e a redução no total de pessoas, já se observou que as falas eram desconexas, sem uma relação
com os encontros anteriores, diferente das dos que haviam participado em 2011, cujas falas eram mais
elaboradas e compreendiam mais a intencionalidade destes estudos.

Esses aspectos vêm sendo discutido por pesquisadores da formação de professores, como responsáveis por
fragmentar o processo e inviabilizar as estratégias elaboradas e assumidas pelo grupo. A rotatividade docente
e os contratos temporários impossibilitam que professores e alunos estabeleçam uma relação de confiança
entre si, assim como não promovem o sentimento de pertença ao local e à situação (ANDRÉ, 2010;
BRZEZINSKI, 2008; GIOVANNI, 2002; MARIN, 2000; MIZUKAMI, 2002; POPKEWITZ, 1995; ROMANOWSKI,
2012).

Os “novos” participantes ainda se prendiam às formações verticalizadas, e a implicação necessária no novo
modo causou desistências. Nos encontros que seguiram, o grupo que se integrou ao projeto aos poucos se
apropriou da proposta. A partir de um olhar crítico-reflexivo para a escola e seu funcionamento, decidiu-se
que o projeto, em 2012, seria voltado à tentativa de reorganizar a forma de pensar a escola e de atuar nela.
O objetivo principal visava à desfragmentação dos conteúdos, focando a transdisciplinaridade, trabalhando de
forma integrada e estabelecendo relações coerentes entre as áreas de ensino, promovendo a participação
ativa do aluno na construção de conhecimento, tornando-o um agente pesquisador e não apenas receptor do
ensino.

A proposta de trabalho foi de realizar uma experiência de gestão didática curricular em uma turma do nono
ano do Ensino Fundamental. A experiência foi elaborada em três etapas: criação dos projetos de ensino,
criação dos elos das dimensões pedagógicas e criação de práticas didáticas curriculares, individuais (por
professor/área) e coletivas.

A primeira etapa foi destinada a desenvolver um dispositivo pedagógico que, neste caso, foi o Mapa de
Aprendizagens[ix]. Esse instrumento estabeleceu relação direta com o Plano de Trabalho Docente, elaborado
pela reflexão e sistematização dos elementos que o compõem[x].

Através desse dispositivo, os alunos poderiam acompanhar todo o planejamento do ensino, visualizando todos
os conteúdos, metodologias, meios e formas de avaliação. O objetivo do mapa foi criar um movimento entre
os conteúdos, professores e alunos, no sentido de constituir um elo entre as áreas do conhecimento e os
sujeitos do processo, o que provocaria mudanças no processo de ensino e aprendizagem.

Durante todo o desenvolvimento do projeto, o grupo vinha discutindo os entraves relacionados à organização
e estrutura da própria escola e que impossibilitavam algumas ações, desencadeavam a resistência e a
desistência de alguns participantes. Dentre tais dificuldades estava a incompatibilidade de horário da hora
atividade dos professores, que não conseguem conversar entre si, para organizar atividades diferenciadas e
interdisciplinares.

De acordo com o relatório de dezembro de 2012, durante todo o período, no acompanhamento às atividades
pedagógicas referentes à implantação de dispositivos pedagógicos com a turma piloto, não ocorreu nenhuma
mudança. Com relação à efetivação da experiência, nada foi posto em prática, incluindo a apresentação do
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Mapa de Aprendizagem para os alunos e para os outros profissionais do estabelecimento de ensino.

A avaliação final do grupo foi que a formação acontece num processo muito lento, e que a cultura escolar do
ensino tradicional ainda é muito presente na escola. A justificativa de que o Colégio é muito grande, com,
aproximadamente, 120 professores, dos quais apenas cerca de 20 participavam do projeto, foi enfatizada pelo
grupo. Afirmou-se que este percentual de participação tornava praticamente inviável a realização de qualquer
experiência com resultados significantes.

Impactos na organização pedagógica, no ensino e na aprendizagem: limites e possibilidades do
projeto colaborativo

A análise dos relatórios permitiu reconhecer que o projeto de formação continuada foi desenvolvido a partir
dos princípios da pesquisa colaborativa, tomando sempre a prática como ponto de partida para os encontros,
permeada pela reflexão teórica, e elaboração de estratégias para enfrentamento das problemáticas
levantadas.

Zeichner (2009) afirma que, nesses projetos, há uma mudança significativa no conceito da formação
continuada, que passa a ser compreendida como processo individual e coletivo que se concretiza no local de
trabalho e contribui para o desenvolvimento de competências profissionais através de diferentes experiências,
tanto formais quanto informais.

Marin (2000) destaca que esse tipo de metodologia consegue trazer para o dia a dia escolar oportunidades de
discussão, envolver todos os participantes, refletir sobre o que leva à indiferença e desmotivação, às faltas
frequentes, ao desinteresse pela leitura, estudos e novos conhecimentos e às interferências da profissão na
vida particular, às possibilidades e busca pela superação desses problemas.

Os relatórios demonstram que o projeto teve esta constituição, pois os professores refletiram profundamente
sobre a realidade, empenharam-se nos estudos, discutiram, trocaram experiências e elaboraram ações
coletivas para o enfrentamento. Contudo, no final, o grupo reconheceu não ter conseguido retornar à prática
e transformar tais ações em práxis pedagógica. Portanto, não houve, efetivamente, a relação teórico-prática.

A partir desse pressuposto, para Garrido (2004, p.92), a prática que é critério de verdade é a prática
enquanto atividade material, transformadora e social. Não a prática que, como no pragmatismo, tem como
critério de verdade o êxito, a eficácia da prática individual. Aqui, o prático é reduzido ao utilitário, ou seja, à
correspondência de um pensamento com seus interesses. Para o marxismo, é a prática social que revela a
verdade ou falsidade, isto é, a correspondência ou não de um pensamento com a realidade.

Na tentativa de elucidar os limites e possibilidades do processo de formação em pauta e sua relação com a
práxis, aplicamos um questionário semiestruturado aos participantes do projeto. Essa metodologia nos
permite compreender os motivos limitadores para que as estratégias de intervenção fossem desenvolvidas e
alterassem a prática pedagógica.

Conforme consta nos relatórios de 2011 e 2012, na formação realizada, a prática social, os problemas da
realidade sempre precederam as questões teóricas. Essa metodologia busca na teoria tanto a compreensão da
realidade, entendida como síntese de múltiplas determinações, como a elaboração de estratégias/ações
coerentes teoricamente para promover a transformação do real.

À medida que os problemas e demandas eram levantados, analisavam-se e explicitavam-se suas relações, e
os autores e textos eram levados ao grupo para discussão e reflexão, na perspectiva de contemplar a
expectativa: Quais perspectivas teóricas, que autores discutem tais elementos e podem contribuir para
compreender tais situações?
De que forma a teoria nos orienta na elaboração de estratégias que intervenham nessa realidade?

Os participantes relatam que as leituras dos textos foram definidoras na elaboração do Mapa de
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Aprendizagens, como possibilidade de intervenção teórico-prática, como exemplificado em seus depoimentos:

O embasamento teórico e as estratégias fizeram com que a escola alterasse o plano
de trabalho docente, as estratégias pedagógicas também mudaram (P 3).

De acordo com os relatórios, as reflexões foram profundas, e, em alguns momentos, foram realizadas
atividades em aula, tomando como referência os textos estudados, não se restringindo à turma
piloto, como exemplifica este exercício do grupo, descrito no relatório do mês de outubro de 2012:

Como sugestão do grupo, os professores elaboraram uma atividade de intervenção
didática, que visava abranger o currículo integrado, elaborando planos de aula em
que contemplassem três requisitos: atividades de aquisição, de exploração e de
avaliação, objetivando uma aprendizagem significativa por parte do aluno. Na
atividade de aquisição, o professor deveria buscar se desprender de atividades de
fixação e de aulas em que somente o professor explica, utilizando uma série de
estratégias que valorizassem o conhecimento e a capacidade do aluno, envolvendo-o
nas aulas. Já nas atividades de exploração, deveriam possibilitar que o aluno
explorasse novas aquisições, desenvolvendo a capacidade de fazer mediações com
outros conhecimentos que eles já detivessem. E nas atividades de avaliação,
deveriam encontrar variadas formas de processos avaliativos, possibilitando aos
alunos demonstrarem que aprenderam o conteúdo. Esta atividade foi realizada com
os conteúdos da turma de nono ano e possibilitou perceber que é viável planejar de
uma forma diferente, mas que, para isso, é indispensável a colaboração de todos os
docentes.

Os conceitos teóricos possibilitaram que os professores avaliassem seu plano de ensino,
reelaborassem os encaminhamentos metodológicos a fim de instigar a aprendizagem significativa.
Esse tipo de exercício foi entendido como fundamental à compreensão da necessidade de um contínuo
processo formativo, conduziu à percepção sobre como a dinâmica da pesquisa está diretamente relacionada
à prática docente, e como isso gera a construção de novos saberes. Sem a participação ativa dos professores,
estes mesmos autores ou textos, estudados em situações fora do contexto da escola, não produziriam os
mesmos significados.

A transposição aconteceu na minha organização e maior aprofundamento dos
conteúdos, a preocupação com a prática metodológica, variedade de instrumentos,
criar possibilidades para que os alunos construíssem o conhecimento, nas
expectativas de aprendizagem e na possibilidade da utilização de vários instrumentos
de avaliação que possibilitem o diagnóstico e a formação deste aluno (D7).

Observamos que tais afirmações estão situadas individualmente e não ultrapassam o planejamento
disciplinar. A análise dos relatórios finais (2012) mostra que a exigência de um trabalho coletivo no
desenvolvimento de atividades integradas esbarrou na gestão da organização interna da escola e permaneceu
fragmentada.

As principais estratégias referiram-se às metodologias para o desenvolvimento de um processo de integração
curricular. Os professores destacaram que conseguiram compreender melhor os elementos do Plano de
Trabalho Docente, e que isso os ajudou no momento do planejamento dos conteúdos. As respostas
sugerem uma alteração nas concepções de ensino e aprendizagem e nos encaminhamentos
metodológicos e concluem apontando que necessitam de uma organização interna para que se realize o
trabalho integrado.
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Com relação à proposta pedagógica, foi sugerida apresentação do projeto e das
propostas organizadas, para o início do ano letivo de 2013, na capacitação. [...]. Em
relação ao planejamento, nos encontros de formação, foram levantados alguns
equívocos. Diante disso, nos deparamos com a necessidade de leituras e discussão
sobre os elementos que compõem o planejamento: conteúdos, objetivos
metodologia, instrumentos, avaliação, referencial. Chegamos à conclusão que um
bom planejamento está diretamente ligado a uma relação de ensino/ aprendizagem,
professor x aluno. A postura do professor bem fundamentado e com uma concepção
de ensino/aprendizagem definida e estruturada, faz com que o aluno se envolva com
os conteúdos apresentados, e este envolvimento, consequentemente, se materializa
em aprendizagem (G1).

Por outro lado, houve professores que, ao compreenderem melhor os elementos do Plano de Trabalho
Docente e reconhecerem que a integração curricular motiva uma série de transformações no ensino e na
aprendizagem, arriscaram-se a reorganizar seu planejamento, lançando mão de algumas estratégias
que colocaram os alunos num processo de atividade, de pesquisa e construção do conhecimento.

De acordo com os sujeitos, o impacto do processo de formação continuada se restringiu a prática individual e
ao Plano de Trabalho Docente. Esta constatação, apesar de significativa e de traduzir-se como eixo
transversal no processo, evidencia que o objetivo do projeto, que visava à desfragmentação dos conteúdos e
à construção da transdisciplinaridade não foram alcançados.

Acredito que houve impacto, pois muitos melhoraram sua prática em sala de aula,
para a construção do plano de trabalho docente e, principalmente, na implementação
metodológica, que é uma das grandes preocupações dos professores interessados
em melhorar o desempenho dos alunos (D1).

Outra interpretação das respostas permite-nos afirmar que a maioria dos sujeitos avalia que houve alteração
na sua prática, mas não conseguem explicitar essas mudanças com clareza, seja na forma como trabalharam
suas disciplinas e/ou na aprendizagem dos alunos. As respostas foram evasivas e não possibilitaram
compreender em que medida o processo de formação continuada se efetivou em mudanças concretas.
Acreditamos que a mudança possa referir-se mais ao âmbito das representações sobre a prática, à existência
de maior nível de consciência sobre suas ações, relações e determinações.

As estratégias coletivas foram compreendidas como limites do processo. A participação de um número
reduzido de professores da turma em que as intervenções deveriam ser realizadas foi apontada
como entrave de mudança. Ao passo que alguns docentes se arriscavam em práticas menos direcionadas e
mais participativas, outros estavam presos às tradicionais e interferiam diretamente na concretização das
propostas integradas.

Como limites, os sujeitos relatam que a Escola ainda se orienta por uma cultura de ensino muito
tradicional. Essas concepções aparecem na orientação didática, metodológica e avaliativa. Por mais que os
sujeitos anunciem uma mudança de concepção, de entendimento sobre como a sociedade e a ideologia
interferem na educação, quando precisam agir coletivamente, avaliar suas experiências, desafiar-se ao novo,
desacomodar-se, estudar, arriscar, é comum que justifiquem o não fazer pela falta de condições
materiais, humanas, ou quaisquer outras, externas à sua ação.

Além disso, a rotatividade dos professores nos anos de realização do projeto fragmentou as ações
coletivas, o que, algumas vezes, traduziu-se como negação às propostas do grupo. O mapa de aprendizagens
não foi concretizado enquanto prática transdisciplinar e não se efetivou como mudança no ensino e na
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aprendizagem, conforme os relatos abaixo:

[...] muitas estratégias que pareciam ser mais fáceis, mas que na prática não são,
por exemplo: maior comprometimento do grupo. A escola grande dificulta. Ainda
somos levados pelo ir pelo mais cômodo, “pois sempre foi assim” (G1).

As estratégias ficaram no plano individual. As questões que iriam abranger o macro,
não aconteceram. Uma das questões foi a rotatividades dos professores que
passaram pelo projeto (em alguns casos por questões de certificação), outra
possibilidade é a falta de fazer acontecer por parte dos gestores (direção e
pedagogos), e um grande problema é a rejeição dos professores em se
comprometerem efetivamente, pois o que é novo é criticado, o que é velho também,
fica difícil para quem está a frente, na direção da escola (D7).

Conforme as questões afunilam para a análise interna do processo, mais reveladoras se tornam.
Considerando que todas as estratégias de intervenção foram elaboradas dentro das possibilidades da escola,
dos e pelos professores, cientes da rotina e da necessidade de reorganizar os momentos de planejamento
para possibilitar a efetivação das ações, pouco se avançou na integração curricular e na prática coletiva. Ao
passo que as estratégias não alteraram a prática, e que algumas respostas retornam aos velhos paradigmas,
compreendemos que é muito difícil mudar plenamente as concepções, e que o sistema tradicional de ensino,
que de certa forma mantém o professor num patamar de comodismo pedagógico e teórico-metodológico,
ainda é muito presente na ação docente.

Sempre que as razões são colocadas em agentes externos, menos o grupo se compromete com as mudanças.
De fato, a rotatividade docente representa sim uma dificuldade, mas não necessariamente impede que ações
coletivas sejam realizadas, já que um grupo grande de professores possui padrão na Escola, e outros
permanecem nela durante todo o ano letivo. Se considerarmos que esta realidade se repete em quase cem
por cento das escolas brasileiras, e que esta luta está na pauta da maioria dos sindicatos dos profissionais da
educação, assim como o aumento da hora atividade e de salários mais justos, se dependermos
exclusivamente dos elementos externos para que as mudanças aconteçam, dificilmente chegaremos às
condições ideais para o exercício docente.

Concordamos sim com todas essas pautas e nos engajamos nos movimentos que denunciam as precárias
condições de trabalho do professor, contudo, compreendemos que, ainda assim, precisamos encontrar
possibilidades de melhorar o processo de ensino e aprendizagem, diante das condições que temos. Para isso,
a tomada de consciência política e social é determinante para o comprometimento e o exercício crítico da
docência.

De fato, realizar mudanças não é fácil e exige uma grande dedicação dos professores; o comodismo se torna
um obstáculo impossível de ultrapassar sem o comprometimento dos profissionais de educação. Mesmo
assim, o projeto de formação continuada foi considerado muito importante pelos professores, pois, mesmo
com poucas mudanças práticas, repensaram as suas ações pedagógicas, reavaliando o planejamento,
contemplando todos os aspectos que o envolvem: metodologia, instrumentos e avaliação, e reconhecendo a
necessidade do trabalhar em conjunto, envolvendo todos os professores da escola para que o projeto possa
ser efetivado de forma satisfatória em relação a melhorias no trabalho.

Considerações finais

O projeto possibilitou ao grupo criar novas formas de representação da formação continuada, reconhecendo a
importância de trabalhar com propostas orientadas pelas problemáticas da realidade. Esse processo, que traz
impressas as experiências dos professores e gestores, exige uma reorganização do Projeto Político Pedagógico
e permite que os professores, ao refletirem sobre a realidade, ressignifiquem suas concepções e alterem suas
práticas. Por outro lado, reforça a necessidade de uma organização e de um fazer coletivo, o que implica o

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/formacao_de_professores_da_educacao_basica_importancia_do_trabalh.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.11-14,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



enfrentamento e o comprometimento do grupo com o processo educativo.

Consideramos que um ponto crítico da formação continuada na escola diz respeito ao empenho e
comprometimento dos gestores em promover a reorganização interna necessária para que os professores
possam se encontrar e planejar juntos, possibilitando colocar em prática as estratégias coletivas para
enfrentamento dos problemas. Há resistências para alterar o formato da escola. Esses problemas de ordem
institucional, somados à ausência dos resultados práticos, interferem na motivação e adesão de outros
professores ao projeto.

Diante disso, reforçam-se as perspectivas teóricas que compreendem que o professor precisa tornar-se um
intelectual crítico reflexivo, pois é pelo processo de ação-reflexão-ação, fundamentado em conhecimento, que
a escola assume sua autonomia e constrói a práxis pedagógica.

Compreender como os aspectos sociais, políticos e econômicos interferem na realidade escolar e nas
condições de ensino e aprendizagem é, sem dúvida, uma das reflexões que os projetos de formação
continuada precisam promover. É pelo processo de reflexão que chegamos à consciência das formas de
dominação que afetam nosso pensamento e nossa ação. O professor, como intelectual crítico, além de
compreender como os fatores sociais e institucionais regulam a sua prática educativa, precisa entender a
origem histórica e social dos fatos, perceber as intencionalidades que se escondem por trás das reformas, das
políticas e programas educacionais.

Essas novas concepções estimulam o engajamento político e social, formam militantes e líderes que motivam
os novos profissionais, encorajam os experientes, enfrentam os resistentes, articulam, animam e criam
possibilidades de melhorar a qualidade da educação.

É justamente por essas razões que nos colocamos favoráveis aos projetos de formação continuada que são
orientados pelo movimento e pela dinâmica das escolas, considerando as realidades específicas e as
demandas geradas pelos diferentes contextos, devido ao potencial de mudança e impacto na prática docente,
conforme justifica André (2010), quando discute o objetivo e a constituição da formação profissional do
professor.

Acreditamos que estes projetos vinculados às necessidades e às condições das escolas, ao contrário das
propostas externas, que são apenas executadas pelos gestores e professores, fechadas, pragmáticas,
mecânicas, muitas vezes vazias de significado, podem contribuir para alterar a forma de pensar e agir dos
docentes, ativando processos reflexivos, ampliando a visão de mundo, conhecendo e reconhecendo o
contexto político e social em que atuam, seus limites e possibilidades.
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