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Resumo

Esse artigo faz parte de uma pesquisa em andamento, que tem o objetivo de analisar os saberes
produzidos na sala de aula, ocorridos no contexto de um programa de formaçã o continuada de
professores em pesquisa-ação para a melhoria da qualidade da educação básica em Alagoas, em parceria
com as instituições de ensino superior e o setor moveleiro da cidade de Arapiraca-AL. Optamos pela
pesquisa-ação com uma investigação de natureza qualitativa e os dados foram coletados por meio de uma
entrevista semiestruturada, aplicada a quatro professoras da educação básica. Na fundamentação teórica
utilizamos os seguintes autores: Brasil (2006), Ghedin; Franco (2008), Libâneo; Pimenta (1999), Pimenta
(2006), dentre outros. Os resultados parciais mostraram que a formação continuada através da
pesquisa-ação contribui para resgatar e mobilizar o interesse dos professores na construção de novos
saberes.

Palavras- chave: Educação. Formação continuada. Pesquisa – Ação.

CONTINUOUS EDUCATION AND ACTION RESEARCH: KNOWLEDGE PRODUCED IN THE
CLASSROOM ANDTHEIR CONTRIBUTIONS TO THE BASIC EDUCATION AND FURNITURE SECTOR
IN ARAPIRACA - AL

Abstract

This article is part of an ongoing research which has the purpose to analyze the knowledge produced in the
classroom, occurring in the context of a program of continuous education of teachers in action research to
improve the quality of basic education in Alagoas in partnership with higher educational institutions and
the furniture sector of the city of Arapiraca-AL.We chose the action research with an investigation of
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qualitative nature and the data were collected through semi-structured interviews to four teachers of basic
education.In the theoretical framework we used the following authors: Brasil (2006), Ghedin; Franco
(2008), Libâneo; Pimenta (1999), Pimenta (2006), among others.The partial results showed that the
continuous formation through the action research contributes to rescue and raise the interest of teachers
in building new knowledge.

Keywords: Education. Continuous education. Action research.

Introdução

Há algum tempo, Alagoas vem despontando no cenário educacional brasileiro como o Estado que
apresenta os piores índices relativos à educação. Ciente dessa realidade a Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Alagoas – Fapeal, que nos seus vinte e um anos de atividades desempenha um importante
papel no desenvolvimento científico e tecnológico, vem em parceria com a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes sinalizar através do Programa de Formação
Continuada de Professores em Pesquisa – Ação, com uma proposta de um projeto piloto de pesquisa-ação
que visa unir escolas de educação básica, instituições de ensino superior com os Arranjos Produtivos
Locais – APLs em seu entorno.

Assim, esse artigo faz parte de uma pesquisa em andamento, que tem o objetivo de analisar os saberes
produzidos na sala de aula ocorridos no contexto de um programa de formação continuada de professores
em pesquisa-ação para a melhoria da qualidade da educação básica em Alagoas em parceria com as
instituições de ensino superior e o setor moveleiro da cidade de Arapirca-AL. A opção é pela pesquisa-ação
com uma investigação de natureza qualitativa e os dados foram coletados por meio de uma entrevista
semiestruturada aplicada a quatro professoras da educação básica.

Na fundamentação teórica utilizamos os seguintes aportes teóricos: Brasil (2006), Ghedin; Franco (2008);
Libâneo; Pimenta (1999), Pimenta (2006), dentre outros.

O percurso dessa pesquisa segue os seguintes passos: inicialmente, falamos sobre a Fapeal e a Capes e,
de como cada uma com sua história, se articularam para pensar na melhoria da qualidade da educação
básica envolvendo as instituições de ensino superior e os APLs; Continuando, fazemos algumas
considerações sobre o que é um arranjo produtivo local e sua origem e abordamos acerca da formação
continuada do professor na perspectiva da pesquisa-ação. Apresentaremos também, os resultados e
discussões parciais com os relatos das entrevistas aplicadas as professoras da educação básica, que nos
indicam a amplitude dos conhecimentos que serão produzidos e transformados a partir de tão relevante
investigação. As considerações finais vêm nos alertar sobre a importância de se discutir e inserir a
pesquisa-ação na formação continuada dos professores, como condição para se mergulhar na práxis
social, na perspectiva de um olhar pedagógico-científico no intuito de inovar e de contribuir para a
construção de novos saberes.

Fapeal e Capes: um breve histórico

A história da Fapeal teve seu início no ano da promulgação da Constituição Federal de 1988, quando o
Deputado Federal Florestam Fernandes surgiu com um projeto que visava à inserção de dispositivos que
favorecessem às atividades de Ciência e Tecnologia. O projeto foi aprovado e promulgado em 1988,
ficando determinado que a pesquisa científica básica deveria receber tratamento prioritário do Estado,
tendo em vista o bem público e o progresso das ciências, embora tenha ficado facultado aos Estados a
vinculação orçamentária para o setor de Ciência e tecnologia e com isso cada Unidade Federativa deveria
colocar em prática ações que fomentassem a pesquisa cientifica tecnológica.

Considerando a importância do projeto para a sociedade, foi criado um movimento para trazer e efetivar
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essa conquista no Estado de Alagoas, isto, porque de acordo com Pinheiro; Silverio; Bazzo (2007) é
comum considerar a ciência e tecnologia motores do progresso que proporcionam não só desenvolvimento
do saber humano, mas também uma evolução real para o homem. Após o enfrentamento de vários
embates com relação ao teor da proposta e opiniões contrárias, o projeto foi aprovado e promulgado junto
com a Constituição Estadual de 1988. Neste momento, o Estado de Alagoas passou a garantir em forma
da lei, a promoção e estimulo do desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica,
juntamente com a criação de uma fundação de amparo ao desenvolvimento científico e tecnológico.

Para a criação da Fundação, foi necessária a regulamentação do dispositivo constitucional e em seguida a
promulgação de uma lei complementar que garantisse que a Fapeal saísse do estado de projeto, para se
formar enquanto instituição.

No ano de 1992, a Fapeal já iniciava suas atividades de fomento e indução tecnológica, com a missão de
promover o intercâmbio e a formação de pesquisadores através da concessão de bolsas de estudo,
financiamento a pesquisas e apoio a programas e projetos de desenvolvimento do Estado, a fim de
qualificar e contribuir para a formação de recursos humanos de alto nível para o Estado de Alagoas,
contribuindo dessa forma no desenvolvimento regional e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos
alagoanos.

Esse breve histórico mostra que a Fapeal entende que o desenvolvimento e uma melhor qualidade de vida
passa pela educação do seu povo.

Já a Capes, fundação do Ministério da Educação (MEC) foi criada no dia 11 de julho de 1951, com o
objetivo de assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para
atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados em plena era da globalização e
industrialização. Após passar por várias reformas, desde 2007 fomenta a formação inicial e continuada de
professores para a educação básica. Atualmente sua missão é contribuir na expansão e consolidação da
pós-graduação stricto sensu, e na qualificação/aperfeiçoamento de professores da educação básica e
estudantes da graduação.

Atualmente, a Capes têm vários programas de incentivo a docência, aproximando e fortalecendo os laços
entre as instituições de ensino superior e as escolas da educação básica e, ainda, fomenta a pesquisa
tanto dos docentes como dos alunos das licenciaturas.

Dessa forma, a Fapeal com ênfase nas atividades de fomento a pesquisa e indução tecnológica e a Capes
com o apoio e financiamento da pós-graduação stricto sensu, e na qualificação/aperfeiçoamento de
professores da educação básica e estudantes da graduação cumprem com seus respectivos papéis e são
reconhecidas como duas instituições que colaboram para a melhoria da educação do nosso país.

A parceria firmada entre as duas instituições citadas possibilitou a criação do Programa de Formação
Continuada de Professores em Pesquisa-Ação para melhoria da Qualidade da Educação Básica, que visa
através da articulação entre escolas de educação básica, instituições de ensino superior e os APLs, ajudar
a transformar a realidade do ensino básico elevando os índices educacionais do Estado, por meio de
incentivo à pesquisa-ação.

Essa iniciativa se mostra deveras benéfica para a efetivação do programa, pois tanto a Fapeal como a
Capes realizam um trabalho sério e inovador, a partir da compreensão de que segundo Gherdin; Franco
(2008, p. 213) a inserção da pesquisa-ação em sala de aula, nos remete ao entendimento de que esta
modalidade de pesquisa nos dá a condição para um mergulho na práxis do grupo social em estudo, do
qual se extraem as perspectivas latentes, o oculto, o não-familiar que sustentam as práticas, e nela as
mudanças serão negociadas e geridas no coletivo. Nesse sentido, a pesquisa-ação, na maioria das vezes,
assume também um caráter crítico.

Ao considerar que a formação dos nossos alunos e por que não dizer a nossa formação e também atuação,
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muitas vezes, não contempla as discussões dos problemas sociais que estão presentes na nossa sociedade
de forma que possa gerar as mudanças que tanto almejamos, este programa nos instiga e se justifica pela
contribuição que com certeza trará para todos os sujeitos envolvidos, aproximando e fortalecendo as
instituições de ensino básico e superior que terão a oportunidade de desenvolver um trabalho exploratório,
investigativo e interventivo apoderando-se da interdisciplinaridade como um elemento de extrema
importância para quem se propõe a pensar a educação como forma de transformar a realidade que está
posta.

Os Arranjos Produtivos Locais: algumas considerações importantes

Devido as transformações sofridas pela sociedade com relação ao cenário político, social e cultural
associadas ao desenvolvimento econômico, vemos que cada vez mais a produtividade regional tem sido
valorizada e destacada como uma eficiente estratégia do desenvolvimento, através dos APL.

Os APLs são aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais - com foco em um
conjunto específico de atividades econômicas - que apresentam vínculos mesmo que incipientes.
Geralmente envolvem a participação e a interação de empresas - que podem ser desde produtoras de
bens e serviços finais até fornecedoras de insumos e equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços,
comercializadoras, clientes, entre outros - e suas variadas formas de representação e associação
(LASTRES; CASSIOLATO, 2003).

Outra questão relevante diz respeito à origem dos APLs, que segundo Lastres; Cassiolato (2003, p.04):

A formação de arranjos e sistemas produtivos locais encontra-se geralmente
associada a trajetórias históricas de construção de identidades e de formação de
vínculos territoriais (regionais e locais), a partir de uma base social, cultural,
política e econômica comum. São mais propícios a desenvolverem-se em
ambientes favoráveis à interação, à cooperação e à confiança entre os atores. A
ação de políticas tanto públicas como privadas pode contribuir para fomentar e
estimular tais processos históricos de longo prazo.

Os APLs se apresentam, assim, como caminhos para o desenvolvimento baseado em atividades que levam
à expansão da renda, do emprego e da inovação. Espaços econômicos renovados, onde as pequenas
empresas podem se desenvolver usufruindo as vantagens da localização, a partir da utilização dos
princípios de organização industrial como alavanca para o desenvolvimento local, pela ajuda local às
micro, Pequenas e Médias Empresas – PMEs, trabalhando paralelamente estratégias de aprendizagem
coletiva direcionada à inovação e ao crescimento descentralizado, enraizado em capacidades locais
(BRASIL, 2006, p. 12).

As políticas públicas voltadas aos APLs precisam incentivar da melhor maneira possível fatores que
propiciem a exploração de materiais regionais a fim de promover seu desenvolvimento local:

[...] devem ser uma ação coordenada, ao longo de um espectro de fatores e
atores, visando à construção de um suporte sistêmico para a atividade
econômica, ao longo e através das cadeias de valor adicionado, objetivando
transformar aglomerados informais de pequenas firmas em arranjos produtivos
consolidados (BRASIL, 2006, p. 17).

Grupos empresariais de pequeno, médio e grande porte estão envolvidos em diferentes regiões
geográficas do Brasil, trabalhando em prol da valorização de materiais locais como fonte de renda e
mobilização financeira. “Os arranjos produtivos locais inserem-se no contexto micro ao incorporar a
perspectiva local da inovação e da interação entre os agentes ou atores envolvidos na criação,
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aprendizagem e difusão do conhecimento.” (VECCHIA, 2008, p. 34). Assim, os APLs contribuem para o
crescimento econômico regional, não apenas ao que diz respeito ao uso da matéria prima, mas também na
geração de emprego.

Em Alagoas, os APLs estão voltados para os setores do agronegócio, como a mandioca no agreste, a
agricultura no sertão, piscicultura no Delta do rio São Francisco. No turismo, como o turismo Costa dos
Corais, caminhos do São Francisco. Nos serviços como Tecnologia da informação e fitoterápico, e nas
indústrias como móveis em Maceió e entorno e móveis no Agreste.

No que se refere aos dados sobre o APL no setor moveleiro, em Alagoas e nos estados vizinhos, temos
que:

O setor moveleiro do território do APL existe há 50 anos. São 260
empreendimentos com a produção em série e sob medida para as classes A, B, C,
D e E. Atende ao estado de Alagoas, inclusive a capital de Maceió, e aos estados
vizinhos, como Pernambuco, Bahia e Sergipe (ALAGOAS, 2013).

O setor moveleiro enfatiza o comércio da madeira e de seus derivados, bem como de vidros, metais,
espumas para a produção de móveis planejados com a madeira, dentre outros.

O objetivo do arranjo é estruturar o setor moveleiro de Arapiraca e Palmeira dos Índios de forma atuante e
organizada, buscando novas oportunidades de negócios em novos mercados, incrementando a
rentabilidade do setor, melhorando a gestão empresarial, aumentando o nível de associativismo e
melhorando a qualidade de processos e produtos para a satisfação do cliente final (ALAGOAS, 2013).

Acreditar que por meio de uma proposta pedagógica articulada com esse APL podemos facilitar a
organização desses arranjos e corroborar com Costa (2011, p.13) quando este afirma que: A idéia de que
a viabilização das pequenas e médias empresas passa, necessariamente, pela sua inserção em arranjos
produtivos locais, que tenham capacidade de transformar a realidade de uma região delimitada,
consolida-se aos poucos, mas definitivamente, nos meios acadêmicos e de planejamento regional.

Formação de continuada de professores x pesquisa-ação

Pensar em formação do professor, hoje, pressupõe pensar numa série de aspectos que vão favorecer a
qualidade do processo de ensino-aprendizagem e a construção de saberes necessários para a profissão
docente. Construção essa, que não se dará apenas com o aprofundamento teórico, mas com uma ação
formadora de intervenção na realidade investigada.

Significa, pensar também, a articulação entre formação inicial e formação continuada. Por um lado, a
formação inicial estaria estreitamente vinculada aos contextos de trabalho, possibilitando pensar as
disciplinas com base no que pede a prática; cai por terra aquela idéia de que o estágio é aplicação da
teoria. Por outro, a formação continuada, a par de ser feita na escola a partir dos saberes e experiências
dos professores adquiridos na situação de trabalho, articula-se com a formação inicial, indo os professores
à universidade para uma reflexão mais apurada sobre a prática. Em ambos os casos, estamos diante de
modalidades de formação em que há interação entre as práticas formativas e os contextos de trabalho
(LIBÂNEO; PIMENTA, 1999).

Analisando o contexto educacional, percebemos que grande parte dos professores possui dificuldades em
relacionar a teoria com a prática, bem como refletir sobre a práxis docente. Através dessa constatação,
compreendemos a importância de estimular a pesquisa desde a formação do professor. Dentre diversas
estratégias de pesquisa que estão à disposição, destaca-se a pesquisa-ação, que permite uma ampla
interação entre pesquisadores, objeto de estudo e as pessoas envolvidas na situação investigada e que
busca de acordo com Nunes; Infante (1996, p.97):
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[...] desenvolver técnicas e conhecimentos necessários ao fortalecimento das
atividades desenvolvidas. Utilizando dados/achados da própria organização e
valorizando o saber e a prática diária dos profissionais envolvidos, aliados aos
conhecimentos teóricos e experiências adquiridas pelos pesquisadores.

A ideia de que o pesquisador descobre, pensa, sistematiza, conhece e a de que o professor apenas ensina
deve ser repensada. Precisamos assumir que o professor pode intervir e pesquisar na realidade em que
ensina e, consequentemente, quem pesquisa carece ensinar. Professor que apenas ensina jamais o foi.
Pesquisador que só pesquisa é elitista explorador, privilegiado e acomodado. Defendemos, portanto, que a
pesquisa científica ultrapasse os muros da academia e supere as barreiras colocadas pela sofisticação
instrumental, pois pesquisa pode significar condição de consciência crítica e cabe como componente
necessário a toda proposta emancipatória (DEMO, 2006).

Entretanto, não estamos com isso dizendo que a pesquisa não tem que ter objeto específico, linguagem
rigorosa, métodos e técnicas específicas, processo cumulativo do conhecimento, objetividade que são
características de uma ciência e nos permite chamar de científico a um conjunto de conhecimentos.

Com isso estamos dizendo que é preciso incentivar o professor a pesquisar sobre sua área de trabalho e
que busque através das informações refletir sobre que ações podem desenvolver para melhorar a sua
prática. Nesse sentido, a pesquisa-ação é um método útil na medida em que ajuda o professor a investigar
a sua realidade e a exercer mudanças positivas e significativas sobre ela, ao mesmo tempo em que pode
ser utilizada como meio de desenvolvimento profissional e de construção dos saberes produzidos no
contexto da sala de aula.

Segundo Tripp (2005) a pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o
desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para
aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado dos alunos.

O professor quando faz uso da pesquisa-ação, cria a possibilidade de praticar uma ação deliberada de
transformação na situação vivenciada, ele é sujeito autônomo e ativo, podendo modificar a realidade
através dos dados obtidos na pesquisa e a partir daí produzir conhecimentos referentes a essa
transformação. O professor identifica um problema que precisa de solução e se vê desafiado a resolvê-lo,
define seus objetivos e segue delineando as ações que serão necessárias, se tornando dessa forma autor
de sua própria formação.

Vários pesquisadores, como por exemplo, Pimenta, Candau, Nóvoa, dentre outros, defendem há muito
tempo que a pesquisa-ação é uma modalidade de pesquisa em que os professores tem a possibilidade de a
partir das suas próprias práticas fazer uma reflexão e transformação na sua práxis docente.

É a partir das experiências realizadas nas escolas que ocorrem as mudanças, sendo impossível defini-la e
prevê-la previamente porque é no movimento de mudança que se definem as necessidades de formação
continuada dos professores (NÓVOA, 1991).

De acordo com Formosinho (2008, p. 33) ‘’estamos perante uma estratégia que visa formar para
transformar através da investigação da transformação. Assim, a investigação-ação forma, transforma e
informa.’’

Para Leite (2008), é preciso romper com a formação concebida através da racionalidade técnica, na qual o
professor é visto como mero transmissor dos conteúdos e dar espaço para que ele se torne um
investigador na sala aula, sendo valorizado por sua prática como espaço de reflexão e de construção de
conhecimento.

Portanto, se torna imprescindível que os professores passem a refletir sobre a prática docente exercida na
escola, coletiva e individualmente e que eles se compreendam “[...]como sujeitos que podem construir
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conhecimentos sobre o ensinar na reflexão crítica sobre sua atividade, na dimensão coletiva e
contextualizada institucional e historicamente’’ (PIMENTA, 2006, p.27).

Procedimentos metodológicos

A pesquisa científica é caracterizada como sendo o esforço sistemático de – usando critérios claros,
explícitos e estruturados, com teoria, método e linguagem adequada – explicar ou compreender os dados
encontrados e, eventualmente, orientar a natureza ou as atividades humanas (CHIZZOTTI, 2006).

E a metodologia se refere ao que Pereira (2007, p.97) denomina de “estudo dos caminhos. No caso das
ciências, significa o estudo dos instrumentos usados para se fazer pesquisa científica, que corresponde ao
modo de fazê-la, de forma eficiente”.

Assim, de acordo com o autor citado acima, a metodologia científica, mais do que uma descrição formal de
técnicas e métodos a serem utilizados na pesquisa científica, indica as múltiplas opções do pesquisador,
desde a definição do objeto de estudo e do quadro teórico, até os instrumentos para a abordagem de
determinada situação prática do problema de pesquisa.

Como este projeto propõe unir professores e alunos das escolas de educação básica, instituições de ensino
superior do estado de Alagoas com os arranjos produtivos locais em seu entorno, a opção foi pela
pesquisa-ação com uma investigação de natureza inicialmente qualitativa.

Quando se faz a opção por trabalhar com a pesquisa-ação, decerto se investe da convicção de que
pesquisa e ação podem e devem caminhar juntas, tendo em vista a transformação da prática, uma vez
que falar de pesquisa-ação envolve pressupor uma pesquisa de transformação, participativa, caminhando
para processos formativos (GHERDIN; FRANCO, 2008).

Logo, a pesquisa-ação pode ser conhecida, conforme O’Brien (2003, p.194) por:

[...] vários outros nomes, incluindo pesquisa participativa, investigativa
colaborativa, pesquisa emancipatória, ensino ação, e pesquisa-ação
contextualizada. Mas todos são variações de um mesmo tema. Em forma simples,
pesquisa-ação é ‘aprender fazendo’ – um grupo de pessoas identifica um
problema, faz algo para resolvê-lo, vêem o grau de sucesso que seu esforço
obteve, e, não estando satisfeitos, tentam novamente [...].

Do ponto de vista do problema a ser investigado escolhemos a abordagem qualitativa por permitir ao
pesquisador, segundo Moresi, (2003, p.08), a oportunidade de em dado momento:

[...] a pesquisa qualitativa, considera que há uma relação dinâmica entre o
mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e
a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. [...] É
descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O
processo e seu significado são os focos principais de abordagem.

Participam do projeto, Saberes Produzidos no Contexto da Sala de Aula e suas Contribuições para o APL:
uma análise do setor moveleiro do município de Arapiraca – AL, um professor pesquisador da Universidade
Estadual de Alagoas, seis professoras da Escola Estadual Professora Izaura Antônia de Lisboa, o gestor do
APL de moveis do agreste e oitenta e cinco alunos, sendo vinte e cinco licenciandos da Instituição de
ensino Superior e sessenta alunos da escola de educação básica.

Entretanto, por se tratar de uma pesquisa em andamento, inicialmente os participantes cujos relatos serão
mostrados nos resultados e discussões desse artigo são de quatro professoras da educação básica. Dessa
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maneira, o instrumento utilizado para a coleta de dados foi a entrevista semiestruturada. A entrevista foi
escolhida por ser um meio de levantamento de dados, que é feita por um entrevistador, que pode ser o
pesquisador principal, ou por grupos de entrevistadores, treinados pelo pesquisador principal ou por toda a
equipe. As entrevistas buscam revelar opiniões, atitudes, idéias, juízos (VIEIRA, 2009).

A partir das demandas apresentadas, através das entrevistas buscamos fazer uma interpretação e para
isso, inicialmente usamos a técnica da audição e transcrição, depois destacamos um conjunto de eixos
temáticos que transcrevemos em forma de um texto e em seguida analisamos seus conteúdos.

Resultados e discussões

As participantes dessa pesquisa são professoras que atuam na educação básica, sendo que uma está
iniciando na profissão docente, outra há dez anos e as outras duas já atuam por mais de dez anos. São
professoras de matemática, língua portuguesa, sociologia e história.

Com base na análise das respostas obtidas através das entrevistas que foram aplicadas, apresentamos os
relatos, que consideramos significativos e indispensáveis para uma maior compreensão do significado das
primeiras impressões que o programa de formação continuada em pesquisa-ação deixou para as
participantes desse estudo.

Para iniciarmos a discussão, as professoras foram indagadas sobre a contribuição do programa para o
processo de ensino-aprendizagem dos alunos da educação básica. Eis as respostas:

Devido à falta de tempo que temos não paramos para pesquisar e descobrir
novos métodos que facilitem a nossa vida, levando ao aluno novas formas de
visualizar e entender a disciplina em questão. No caso da Matemática torna-se
necessário atrair atenção e para isso devemos estar sempre atualizados com a
sociedade e levando para eles novas formas de ver o conteúdo. Este programa irá
facilitar essa ponte de ensino-aprendizagem, pois a pesquisa-ação leva a teoria
na prática e a prática na teoria [...] (NATALIA, 2014).

Conhecendo a prática e o que pode ser transformado por meio de uma pesquisa
(MARIANA, 2014).

A falta de tempo e a necessidade de transformar a prática, relatadas pelas professoras nos faz pensar o
quanto esse programa poderá auxiliar os professores e alunos envolvidos. Outras necessidades podem
ainda ser elencadas como, por exemplo: “As inovações curriculares – interdisciplinaridade, sala-ambiente,
ciclos de aprendizagem e outras – requerem dos professores novas exigências de atuação profissional e,
em conseqüência, novos saberes pedagógicos, que nem sempre tiveram lugar em sua formação”
(LIBÂNEO; PIMENTA, 1999, p.21).

Em seguida, as professoras discorrem sobre o que é um arranjo produtivo local e como na concepção
delas, será feita a articulação entre a instituição de ensino superior, as escolas de educação básica e o
arranjo produtivo local do setor moveleiro da cidade de Arapiraca- Alagoas:

Conjunto de fatores sociais e econômicos que se encontram no mesmo território e
mantém vínculos de produção, cooperação e aprendizagem. A instituição de
ensino superior junto a as escolas de Educação Básica, irão se articular no intuito
de melhorar a qualidade do ensino básico, visando o interesse do aluno pela
pesquisa–ação, integrar o aluno universitário no contexto da escola básica, para
ampliar sua formação e juntos trabalharem em prol do desenvolvimento do setor
moveleiro da cidade de Arapiraca–AL (BRUNA, 2014).
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São aglomerações, em sua maioria empresarial, que visam atividades econômicas
em prol do crescimento regional, que tem como foco um conjunto especifico de
atividades econômicas. Serão feitas através de ações de planejamentos,
acompanhamento e avaliação (LAURA, 2014).

Sobre os APLs, as falas das entrevistas corroboram com a de diversos autores citados no decorrer dessa
pesquisa. No entanto, é salutar acrescentar o que diz Vieira (2010): Assim, a promoção do
desenvolvimento de APLs deve ocorrer por meio do estímulo à cooperação entre a capacidade produtiva
local, as instituições de pesquisa, os agentes de desenvolvimento e os poderes federal, estadual e
municipal, com vistas à dinamização dos processos locais de inovação.

E é nesse sentido, que as instituições educacionais envolvidas no programa pretendem colaborar para o
fortalecimento do setor moveleiro de Arapiraca-AL, com uma visão pedagógica-científica acerca da
dinâmica dos arranjos produtivos locais.

Ainda, sobre como será essa colaboração das instituições de ensino básico e superior para o fortalecimento
do setor moveleiro de Arapiraca-AL, as entrevistadas acrescentam que:

As contribuições das instituições envolvidas para com o setor moveleiro serão
várias, desde a melhor administração financeira da empresa, melhor
planejamento, até a reciclagem e resgate da cultura moveleira da cidade de
Arapiraca – AL. O estudo do histórico do setor na cidade, o impacto na econômia
da cidade, o estudo sobre os diversos matérias utilizados na produção de móveis
e sua reciclagem, etc (BRUNA, 2014).

Buscando formas de investimentos em pesquisa e no desenvolvimento de novas
tecnologias, buscar novas oportunidades de negócios em novos mercados,
incrementar a rentabilidade do setor e melhorar a gestão empresarial.
Mapeamento geográfico dos setores moveleiros, Pesquisa de Campo, Oficinas,
Pesquisas Didáticas e Seminários (LAURA, 2014).

Quanto ao programa de formação continuada de professores da educação básica e a pesquisa-ação as
professoras da pesquisa afirmam que:

O estímulo dado por esse programa ajuda de forma satisfatória na formação
continuada dos professores, pois através de projetos de pesquisa-ação o
professor vê quais foram as mudanças que ocorreram no ensino de sua disciplina
[...] Entende-se que Pesquisa-Ação a aplicação da teoria na prática e a
elaboração da prática na teoria (NATALIA, 2014).

[...] contribui para o resgate e o interesse na prática docente, relacionada a
contextualização e prática, levando todos os envolvidos a interagir [...] É uma
colaboração entre especialistas e práticos, sendo assim, uma auto-reflexão
coletiva unindo a teoria a práxis (BRUNA, 2014).

[...] vem contribuir para que todos os envolvidos percebam que a partir de uma
pesquisa-ação podem transformar uma outra realidade (MARIANA, 2014).

Que esse programa proporcione aos professores uma oportunidade no processo
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de reflexão-conhecimento-ação que ajude aos professores a ter clareza sobre sua
prática em sala de aula, promovendo mudanças [...] necessárias para assegurar
uma boa formação aos mesmos. Dessa forma irá gerar mudanças na cultura
escolar, criando comunidades de investigação que contribuirá para práticas
participativas e democráticas e fazendo surgir uma nova forma de aprendizagem.
[...] A pesquisa-ação possibilita que o pesquisador intervenha dentro de uma
problemática social, analisando-a de forma a mobilizar os participantes,
construindo novo saberes (LAURA, 2014).

Desse modo, precisamos colocar a pesquisa no processo formativo dos professores, para que estes desde
a sua formação inicial aprendam a pesquisar e, torna-se necessário reforçar que a pesquisa não é uma
atividade apenas dos pesquisadores que estão nas academias e trazê-la para dentro das nossas escolas. E
esse é um dos maiores desafios de quem pretende inserir a pesquisa na formação continuada dos
professores, uma vez que muitos deles não tiveram contato com a mesma na suas formações iniciais.

Isso posto e para reforçar a importância da pesquisa, em especial da pesquisa-ação, Leite (2008) destaca
que a pesquisa-ação se mostra relevante, pois possibilita um espaço permanente de pesquisa, de reflexão
e de análise das práticas didático-pedagógicas no interior das escolas, efetuadas pelo coletivo docente em
parceria com a universidade. Deve prevalecer o pensamento de que a ação dos professores como sujeitos
investigadores é fundamental, pelo fato de que nenhuma prática na sala de aula define-se como mera
execução.

Considerações finais

No decorrer dessa investigação, ainda em andamento, podemos dizer que o desafio que se impõe as
instituições educacionais envolvidas é muito grande, especialmente quando se pensa na formação
continuada dos professores através da pesquisa-ação. Esse desafio torna-se maior quando se pensa nessa
formação na perspectiva de um olhar pedagógico-científico no intuito de inovar e melhorar os índices
relativos à educação básica fazendo uma interface com os APLs.

Considerando o que até aqui foi dito pelas entrevistadas, podemos dizer que existe uma compreensão
acerca dos papéis das instituições e dos sujeitos envolvidos no programa, assim como da importância da
formação continuada como forma de se resgatar o interesse pela prática docente, o que já é um grande
começo.

Enfim, é um projeto piloto que tem a intenção de ajudar a transformar por meio da pesquisa os saberes
produzidos no contexto da sala de aula, o que permitirá a troca de experiências e com essa
reflexão-transformação melhorar a realidade educacional e social que por décadas assolam o nosso
estado.
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