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Resumo: Este estudo apresenta resultados parciais de pesquisa, cujo objetivo é compreender o processo
de reorganização das práticas pedagógicas a partir da formação continuada na escola, caracterizando-o
nas suas distinções das formações tradicionalmente desenvolvidas e relacionar seus aspectos à visão da
direção e coordenação pedagógica sobre a experiência. O processo de formação continuada desenvolve-se
em parceria entre a escola e a universidade. Buscamos investigar as características fundamentais dessa
formação enquanto ação coletiva e de transformação das práticas pedagógicas e propostas de intervenção
que passam a fazer parte do cotidiano da escola, considerando as contradições inerentes à instituição
escolar e ao meio social que convivem e influenciam o trabalho pedagógico. Almejamos, com isso,
apreender em que medida os encaminhamentos, objetivos e análises, previstos para e no processo de
formação continuada são assumidos no desenvolvimento das práticas pedagógicas. No desenvolvimento
desta proposta, embasamo-nos na literatura crítica reconhecida pelo estudo dos processos de formação
continuada de professores, observações registradas e depoimentos de representantes da direção escolar e
coordenação pedagógica sobre o processo.

Palavras-chave: Formação Continuada de Professores. Práticas pedagógicas. Trabalho docente.

REORGANIZACIÓN DE LAS PRACTICAS PEDAGÓGICAS PARTIENDO DE LA FORMACIÓN
CONTINUADA EN LA ESCUELA: ASPECTOS DEL PROCESO DE LA FORMACIÓN CONTINUADA Y LAS

VISIONES DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

Resumem: Este estudio presenta los resultado parciales de pesquisa, cuyo objetivo es entender el
proceso de reorganización de las practicas pedagógicas partiendo de la formación continuada en la
escuela, se caracterizando en las suyas distinciones de las formaciones tradicionalmente desarrolladas y
relacionar sus aspectos con la visón de la dirección y coordinación pedagógica a cerca de la experiencia. El
proceso de formación continuada se desarrolla juntamente entre la escuela y la universidad. Buscamos
investigar las características fundamentales de esta formación en cuanto la acción colectiva y de
transformación de las prácticas pedagógicas y propuestas de intervención que pasan hacer parte del
cotidiano de la escuela, considerando las contradicciones inherentes a la institución escolar y al medio
social que conviven y influencian el trabajo pedagógico. Buscamos, con esto, aprender en la proporción
que los encaminamientos, objetivos y análisis, previstos para y en el proceso de formación continuada son

Pág.1/10



asumidos en el desarrollo de las prácticas pedagógicas. En el desarrollo de esta propuesta, tuvimos por
base la literatura crítica reconocida por el estudio de los procesos de formación continuada de profesores,
observaciones registradas y colocaciones de representantes de la dirección escolar y la coordinación
pedagógica acerca del proceso.

Palabras-llave: Formación Continuada de profesores. Prácticas pedagógicas. Trabajo docente.

INTRODUÇÃO

Inúmeros debates atuais na área da educação apontam a formação continuada como componente
essencial para a qualificação do trabalho docente. Qualificação que está impregnada de objetivos quanto à
própria natureza do trabalho desenvolvido na escola. Como sabemos, há um evidente e aparente
esclarecimento quanto à necessidade de constante aperfeiçoamento dos profissionais da educação. Tanto
em esferas mais abrangentes, no âmbito das políticas públicas, quanto no âmbito restrito ao contexto das
escolas, todos apontam a imperativa demanda de melhoramento na qualidade do ensino oferecido pela
escola.

Compreendendo a importância desse processo na constituição da identidade docente, no desenvolvimento
profissional e da sua formação, propomos-nos a investigar o processo de formação continuada
implementada em uma escola[3] da Rede Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.

Objetivaremos a análise no processo de formação ocorrido nos “Momentos Coletivos”, denominado assim
pela escola e que consistem em encontro de todos os professores da escola que atuam nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, direção e coordenação pedagógica. Esse tempo comum ocorre com uma
periodicidade mensal, com disponibilidade de um turno escolar, momento no qual os professores não estão
responsáveis pela turma. O desenvolvimento das atividades do “Momento Coletivo” acontece com a
assessoria/parceria[4] de docentes da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, campus de
Francisco Beltrão.

O presente estudo é componente da pesquisa em desenvolvimento em torno dos processos de
reestruturação pedagógica, didática e curricular da instituição escolar em questão. Desse modo, no espaço
de reflexão deste texto, buscamos, num primeiro momento, investigar o processo de formação
continuada, ativado e implementado pela escola, debatendo algumas de suas características enquanto
ação coletiva e de transformação. A segunda parte desde trabalho tem como enfoque o processo de
reflexão sobre a prática, desencadeado pela formação continuada, observando a troca de experiências
acerca das práticas educativas e as propostas de intervenção que passam a constituir o cotidiano da
escola. No encadeamento do debate, buscamos, ainda, compreender as contradições inerentes à
instituição escolar e ao meio social que influenciam o trabalho pedagógico, a partir das necessidades e
demandas suscitadas nos momentos de formação continuada.

Salientamos, sobretudo, que tais aspectos da investigação apresentarão a perspectiva interpretativa da
direção e coordenação pedagógica da escola, obtida a partir de entrevistas com os membros do coletivo
escolar que desempenham tais funções, e de que maneira observam a efetivação dos objetivos indicados
para a formação continuada, dos encaminhamentos apresentados como necessários e a forma como são
assumidos pelo grupo.

Nos limites deste trabalho, não idealizamos apreender, de modo completo, todos os elementos que são
determinantes do processo e que constituem sua complexidade. Almejamos, entretanto, além de
investigação e análises propostas, apontar novos questionamentos e vislumbrar possibilidades,
observando o potencial transformador alavancado pela formação continuada.

CARACTERÍSTICAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA E SUA RELEVNCIA NA
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TRANSFORMAÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Ao abordar a problemática da formação continuada, deparamos-nos com diversos posicionamentos quanto
à definição deste conceito. Torna-se notável, porém, que há, entre divergência e concordâncias relativas a
esse tipo formação, a valorização e reconhecimento desses processos que tendem ao constante
aperfeiçoamento do profissional de educação, tendo em vista as limitações decorrentes da formação inicial
e demais aspectos próprios da natureza do trabalho escolar.

De acordo com Brzezinski (2008), a palavra “formação” é susceptível de múltiplas interpretações, e, nesse
sentido, refere-se a um processo que articule teoria e prática, que envolva os saberes constituídos no
espaço de trabalho e as indicações provenientes de estudos e pesquisas que são feitas na área. A
abrangência do conceito de formação na profissão docente deve-se, entre outros aspectos, às distintas
etapas inerentes à formação do professor ao longo da carreira, passando por uma formação inicial mínima
exigida para o exercício de sua função, formação durante o desenvolvimento da vida profissional e sua
profissionalização.

Em Brzezinski (2008), acerca do enfoque da profissionalização docente, podemos constatar sua estreita
ligação à formação continuada dos professores, uma vez que a construção de uma identidade de docente
está alicerçada no empenho do professor em buscar aprimorar seus conhecimentos. Mas, além do aspecto
individual do desenvolvimento profissional, situa-se a produção de um processo coletivo integrado aos
processos institucionais. Outros pesquisadores, que consideram a formação continuada sob um enfoque de
“processo crítico-dialético”, apontam diversos elementos que caracterizam propostas com um enfoque
coletivo, entre eles, a promoção de estratégias de trocas de saberes entre os professores e de resgate da
dimensão coletiva e institucional do trabalho desenvolvido na escola, pelo desenvolvimento de ações
coletivas e decisões compartilhadas, como também, o de relacionar os processos de educação continuada
aos esforços conjuntos da escola (CARVALHO; SIMÕES, 2002).

No contexto pesquisado, a formação continuada destaca-se pela coletividade, enquanto participação do
corpo docente da escola, assumindo um projeto pedagógico para a instituição como um todo e a
participação colaborativa da universidade pública. Há, além disso, o caráter de continuidade em
contraposição ao caráter estruturado externamente ao contexto escolar, com enfoque quantitativo, em
ternos de dados estatísticos, que se objetiva atender nas modalidades de formação continuada,
amplamente propagada no contexto educacional.

Nesses termos, a significação atribuída à formação continuada pode ser a acepção divulgada pela ANFOPE
no encontro realizado no ano de 1996, que, segundo Brzezinski (2008), compreende um processo
ininterrupto, cujo foco é proporcionar aos professores possibilidades de constantes e novas reflexões sobre
a ação profissional, objetivando o aperfeiçoamento da prática pedagógica.

Seguindo esta perspectiva, de defesa de um projeto de formação continuada, com propriedades de
continuidade e colaboração entre escola e universidade, Marin (2000) apresenta uma experiência de
pesquisa colaborativa com professores de duas escolas da rede pública do ensino fundamental (I e II
ciclos) da cidade de Araraquara (SP). De acordo com esta autora, no tocante às mudanças educacionais
implementadas, até então, o que se apresenta são transformações que se constituíram “quase sempre em
decisões e pacotes prontos, impostos a toda a rede escolar de cima para baixo (MARIN, 2000, p. 16)”. A
ideia aqui defendida, portanto, visa enfocar a participação do professor na tomada de decisões em relação
às alterações no ensino, por meio de processos de reflexão sobre o seu trabalho e as condições no qual
acontece, buscando romper com aquele tipo de formação unidirecional, pontual que, por partir de um
contexto alheio à realidade da escola debate questões que, embora de relevância para o ensino,
frequentemente não resultam em transformações significativas na formação do processo pedagógico.

Nesse sentido, quanto ao processo de formação continuada, com base nos “Momentos Coletivos” que foi
ativado e implementado em parceria com a escola e a universidade, destacamos a declaração apresentada
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por um dos sujeitos entrevistados em nossa pesquisa, ao enfatizar que “a dinâmica de cursos e palestras
conforme vem sendo implantado ao longo dos anos pelo município sob a forma de “pacotes prontos”,
categoricamente, não dão resultado”[5]. Por outro lado, a forma como esta formação continuada vem
sendo conduzida dentro da escola promove um a reflexão sobre a prática. Nesse espaço, a escola reflete
sobre sua realidade.

Podemos destacar dessa avaliação que a forma como os projetos de formação continuada são
apresentados aos professores, sob as condições de passividade quanto aos conteúdos abordados,
propostas previamente estabelecidas e de caráter estático quanto à avaliação e regulamentação pelo
sistema educacional, mostram-se mais como formas de controle do trabalho docente, do que preocupadas
com a qualidade da aprendizagem. Este controle, muitas vezes, torna-se o elemento central ou o resultado
do processo, porque a qualidade de análise do contexto escolar está submetida aos próprios conteúdos
descontextualizados na formação promovida pelos agentes do sistema.

Vale ressaltar que muitas das formações de professores que são implementadas nas redes de ensino
(estaduais e municipais) são baseadas, principalmente, em momentos isolados, sem continuidade, ou
mesmo sem vinculação das reflexões com a realidade particular de cada local. Em outras situações, os
temas eleitos para fomentar debates são amparados por fundamentações teórico-metodológicas que
reforçam o caráter de reprodução cultural.

A profissão docente, de acordo Brzezinski (2008), ao longo de sua trajetória, durante o século XX, passou
por inúmeros processos que ajudam a definir a identidade do profissional professor. A autora destaca,
entretanto, a coexistência de dois projetos de formação docente que culminam com dois projetos de
sociedade, designados como “histórico-social” e “tendência neo-tecnicista”. Estes dois projetos presentes
no cenário da educação e da formação de professores atuam com diferentes objetivos quanto à
qualificação do trabalho docente e da formação dos educandos.

Marin (2000), ao explicitar a experiência em relação à formação de professor, com base na parceria entre
universidade e escola, destaca seu potencial para a transformação da escola por meio da construção “de
um projeto pedagógico democrático (p. 16)”. O ponto central desta proposta reside, de acordo com a
autora, na “construção, discussão e partilha entre todos os envolvidos na vida de cada unidade escolar, de
um projeto que expresse e operacionalize concepção e proposta educacionais mais amplas” (MARIN, 2000,
p. 16).

Mizukami (2000) pondera, na mesma perspectiva, em seu estudo acerca das intervenções realizadas por
grupos de pesquisas vinculados a universidades, o potencial de impacto qualitativo das formações em
regime de colaboração, destacando a síntese de alguns elementos:

Troca de ideias; volta ao estudo; momentos de reflexão e apoio à reflexão;
mudanças na prática pedagógica, tanto no que se refere aos conteúdos quanto às
metodologias; reconhecimento do próprio trabalho; construção do projeto
pedagógico da escola; entendimento da atividade de pesquisa; reconhecimento
do próprio grupo em termos de produção/construção do trabalho docente
(MIZUKAMI, 2000, p. 11).

Observamos, todavia que, com maior destaque, na educação pública, encontram-se projetos de formação
que privilegiam os preceitos da formação ancorada na concepção de mercado, uma vez que os projetos de
formação amplamente difusos valorizam a construção de estratégias para solucionar questões pontuais,
em contraposição a um pensamento de que a educação deve ser pensada historicamente, e os projetos
precisam ser mais abrangentes para resolver problemas estruturais.

Elementos identificados, a partir da observação e conversa com integrantes do grupo escolar estudado,
apontam, por outro lado, aspectos que estão em nível da concepção individual de cada professor.
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Conforme aponta a coordenação pedagógica da escola “a formação, tal como é realizada, acrescenta à
prática pedagógica na medida em que estudamos, quando criamos instrumentos e os colocamos em
prática, o que muitas vezes não ocorre, por diversos motivos, e um deles é a descrença do professor
quanto à importância do que foi discutido”[6].

Os dados assinalados no discurso destacado revelam aspectos que envolvem, além da formação
continuada enquanto processo produzido no contexto escolar, outros aspectos da ação e do
desenvolvimento profissional que permitem melhor compreender a formação continuada, como aponta
Marin (2000). Em consonância com esta reflexão, destacam-se questões relativas a:

Concepções e práticas dos professores, conflitos e dilemas vivenciados e
resolvidos no cotidiano escolar, tipos de situações mais formativas ou menos
formativas detectadas nesse cotidiano, processo de estudar, debater e
implementar alternativas de trabalho em sala de aula, hipóteses geradas pelos
professores sobre e para seu trabalho, necessidades profissionais que possuem e
que não são atendidas pelos cursos de formação inicial ou pelas ações de
formação continuada ao longo da carreira – são alguns exemplos de produção e
informações de pesquisa, que podem subsidiar processos de decisões para
formação inicial e continuada de professores (MARIN, 2000, p. 23).

Dos apontamentos aqui indicados, destacamos aqueles que configuram a formação continuada, enquanto
sugestivos para promover a reflexão acerca do processo que problematizamos. Acreditamos que o olhar
direcionado pela coordenação pedagógica, devido ao contato mais direto com as ações docentes, é capaz
de identificar com maior ênfase os desdobramentos que são obtidos e promovidos a partir dos momentos
de formação continuada. Dessa forma, torna necessário, apreciarmos, além das características que
constituem esse processo de formação, as suas implicações de caráter formativo no trabalho pedagógico,
o que faremos a seguir.

MOMENTOS COLETIVOS: ESPAÇO DE REFLEXÃO, INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA E REELABORAÇÃO
DE CONCEITOS

Fundamentados nas particularidades da formação continuada implementada na escola, ressaltamos as
características que fazem referência à troca de experiências, à reflexão individual, ao trabalho escolar
comum, às possibilidades de transformação das práticas pedagógicas, como os encaminhamentos
sugeridos pelo coletivo e seus desdobramentos em ações pedagógicas.

Acreditamos, conforme o que postula Popkewitz (1995), que as inquietações que movem a escola, no
sentido de buscar uma formação diferenciada, estão amparadas na constatação de que o ensino, da forma
como vem acontecendo, não atende, de forma satisfatória, as necessidades de formação dos jovens e
crianças, já que estes sujeitos "não estão a adquirir as competências e conhecimentos básicos,
tornando-se necessário um ensino de melhor qualidade, para que se preserve o clima espiritual, cultural e
econômico da nação" (POPKEWITZ, 1995, p. 37).

Popkewitz (1995) registra nessa reflexão a análise realizada nos Estados Unidos que identifica uma crise
no ensino escolar. De forma semelhante, também observamos inúmeras fragilidades em nosso sistema de
ensino. Nesses termos, o ensino ministrado não seria capaz de devolver aptidões básicas que se referem
aos objetivos da educação. A crise apontada tem como um dos pontos-chave de discussão a questão da
profissionalização do ensino, questão esta que nos remete diretamente ao debate da formação na qual os
professores estão inclusos.

O processo de reflexão desencadeado na escola, enquanto ação de refletir sobre as práticas individuais,
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repensar a escola e seu projeto coletivo, assinala a força das decisões coletivas durante o seu
desenvolvimento. Conforme expõe um dos profissionais da escola, “as ideias devem partir do grupo; uma
proposta de trabalho em função da formação continuada e do aperfeiçoamento dos profissionais da
educação deve partir do próprio grupo para que tenha legitimidade. Qualquer forma ou proposta imposta
incorrerá no risco de adquirir caráter de obrigatoriedade”[7]. Nega-se, portanto, as propostas de formação
que descaracterizem a necessária autonomia na prática docente.

Popkewitz (1995), ao discutir a autonomia, integridade e responsabilidade do professor, aponta a
necessidade de que os professores adquiram maiores competências em relação ao desenvolvimento e
implementação do currículo, pois as sociedades modernas exigem práticas de ensino que valorizem o
pensamento crítico, a flexibilidade e capacidade de questionar padrões sociais, isto é, requisitos culturais
que têm implicações na autonomia e responsabilidade dos professores. Para este autor:

A formação de professores tem-se preocupado com uma fragmentária aquisição
de informação e de competências dirigidas para a prática, minimizando a
orientação intelectual. Assim, é historicamente significativo que o resultado
clássico das reformas educativas tenha reduzido às fronteiras da responsabilidade
dos professores. Considerações morais, éticas e intelectuais foram postas de lado
em detrimento de competências administrativas que hoje designamos por
&39;gestão da sala de aula&39; (POPKEWITZ, 1995, p. 41),

Desse modo, a formação continuada defendida por Popkewitz (1995) faz referência ao resgate da
autonomia docente, da responsabilidade do professor no sentido romper com a burocratização e suas
consequências no âmbito pedagógico. Neste sentido, o consequente efeito dessa formação continuada
situa-se, centralmente, na participação mais ativa e qualificada dos profissionais na vida escolar,
apresentando-se a oportunidade de reformular ações, dando novas abordagens aos conteúdos escolares e
lançando mão de novas metodologias e formas inovadoras de planejar o trabalho.

O rompimento com as práticas já concebidas e utilizadas pelos professores, entretanto, nem sempre
significa um processo tranquilo e sem entraves na realidade escolar. De acordo com a coordenação
pedagógica da escola, cuja formação debatemos, muitas vezes os professores encontram dificuldades em
colocar em prática algumas das metodologias estudadas no grupo, “alguns colocam em prática, e outros
não”[8] ·. O representante da direção da escola também enfatiza tal ponto: “são retirados diversos
encaminhamentos, mas a efetivação dos mesmos está com problemas. Há uma falha na forma como os
encaminhamentos são assumidos individualmente”[9].

Analisar estas colocações nos sugere, porém, que observemos o contexto escolar e as práticas educativas
a partir de uma visão mais ampla, considerando a escola enquanto uma instituição que é perpassada por
todos os aspectos que envolvem a vida social, até mesmo para além das suas possibilidades de ações.
Nessa perspectiva, Sacristán (1995, p. 66) alerta:

[...] à educação referem-se ações muito diversas, que influenciam a prática
didática. Nessa perspectiva, é necessário alargar o conceito de prática, não a
limitando ao domínio metodológico e ao espaço escolar. A prática não se reduz às
ações dos professores.

Considerando a compreensão das diversas influências que se fazem presentes no trabalho pedagógico,
consideramos pontual a reflexão teórica desenvolvida por Sacristán (1995) acerca das "práticas educativas
aninhadas". Esta concepção permite-nos vislumbrar práticas que se integram à atividade própria da
escola, interferindo em suas ações. É uma concepção com elementos teórico-metodológicos muito
semelhantes a outra produção do autor, especificamente, referente ao campo do currículo escolar, quando
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desenvolve o conceito de currículo como construção social, como um complexo processo social, que na sua
práxis, além de ser considerado como um fenônemo propriamente escolar, "incidem, por outro lado,
subsistemas exteriores muito importantes que obedecem a determinações variadas" (SACRISTÁN, 2000,
p. 22).

O primeiro aspecto considerado por Sacristán (1995) faz menção às práticas pedagógicas de caráter
antropológico, entre os quais destacam-se a vinculação entre as concepções de educação internas da
escola e a concepções culturamente difundidas sobre a prática educativa. Há nessa questão uma
percepção da influência das relações extraescolares que precedem ao fenômeno da escolarização. Dessa
maneira, Sacristán (1995, p. 69) afirma que “toda a mudança educativa deve assumir-se, em primeiro
lugar, como uma mudança cultural”.

Sacristán (1995) destaca, ainda, a apreensão da prática educativa enquanto uma prática
institucionalizada. Expressa, assim, que nos diferentes níveis do sistema educativo o papel dos professores
e as suas margens de autonomia "são configurações históricas que tem muito a ver com as relações
específicas que se foram estabelecendo entre a burocracia de quem governa a educação e os professores
(p. 69)”. Essas questões permitem-nos identificar elementos de caráter administrativo, exigências de
execuções de tarefas documentais, de organização do tempo e do espaço escolar.

Apreendemos, nesse sentido, a restrita e relativa autonomia dos professores no trabalho docente.
Destacamos, também, que a configuração atribuída à formação continuada permite abertura significativa à
condição do professor em repensar suas ações, práticas que irão compor um quadro contraditório frente à
condição impostas, segundo Sacristán (1995), pelas práticas concorrentes:

Todo o desenvolvimento curricular, formulado e elaborado fora das salas de aula
e das escolas, regulado pela administração educativa, traduzido e concretizado
em materiais didáticos, transforma os professores em consumidores de práticas
preesboçadas fora do teatro imediato da ação escolar. Ao nível da realidade das
salas de aula, as editoras de manuais escolares e outros produtores de materiais
didáticos tem mais influencias que os próprios professores (SACRISTRÁN, 1995,
p. 70).

Essas múltiplas faces que compõem a prática educativa, certamente, interferem no modo como os
docentes assumem os objetivos propostos para a reformulação das práticas educativas e um projeto de
educação. Na declaração da direção da escola, observamos que uma das barreiras apontadas para o
avanço do trabalho e a efetivação de novas práticas e ampliação do trabalho já realizado, refere-se à “não
mobilização do grupo de professores da escola, não surge demanda por parte dos professores. Os
professores precisam além da formação que é oferecida buscar outras formas de instrumentalização”[10].
Segundo esse membro da comunidade escolar, o que se apreende é que “não há um grande interesse em
buscar aperfeiçoamento teórico”[11].

As possíveis causas que contribuem para o delineamento desse quadro, compreendidos aqui como
intimamente ligadas às práticas que circunscrevem o processo de formação e as práticas pedagógicas,
uma vez que a fala expressa na investigação com os sujeitos da escola não apreende, em sua totalidade,
os elementos que estão presentes nos diversos momentos do processo de formação e posterior
desenvolvimento das práticas pedagógicas. Cabe indagar, ainda, se a forma de produção do currículo, é de
maneira incisiva, mais um dos meios de controle do trabalho docente e, nesse sentido um dos limitadores
na efetivação das ações de transformação.

Outras dificuldades elencadas, conforme a declaração do profissional[12] da escola são quanto à
autonomia do professor, identificando-o como um elemento falho. Um ponto a ser trabalhado e que,
apesar de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, “muitas vezes o grupo não se manifesta”. Ainda
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assim, Sacristán (1995) chama a atenção quanto ao fato de considerar o professor como único
responsável e esquecer-se a realidade do contexto de trabalho, pois os docentes, de forma geral, tem seu
trabalho balizado por uma autonomia demasiadamente restrita. Para além de todas essas demandas
advindas do meio social e escolar que influenciam no trabalho pedagógico, reconhecemos a importância do
processo de formação continuada para a qualificação da formação dos professores.

As finalidades proclamadas para a formação continuada podem ser entendidas como ponto fundamental do
desenvolvimento profissional e das práticas educativas. Almeida (2007) refere-se à formação continuada
como uma condição necessária à profissão docente. No ponto de vista da coordenação pedagógica da
escola “os objetivos da formação são conhecidos e partilhados pela maior parte dos professores”[13],
embora, segundo esta, alguns professores não tenham aderido totalmente à proposta. O representante da
direção escola, por sua vez, diz que “um dos grandes avanços quantos aos objetivos da formação
continuada que pode ser considerada um rompimento quanto à forma tradicional da escola, situa-se nos
aspectos que consiste em dar voz aos alunos”. Segundo ele, com todas as limitações que alguns docentes
apresentam, ainda assim as declarações dos alunos, tanto dos anos iniciais quanto dos anos finais,
demonstram que a escola apresenta esse diferencial.

Almeida (2007) aponta que pensar a formação continuada de professores consiste em pensar a promoção
de situações para que possam desenvolver e mobilizar saberes sobre suas práticas, articulá-los com as
teorias educacionais e desenvolver relações de colaboração nos espaços de trabalho. A questão da
apropriação teórica pelo professor torna-se um importante destaque, como também aponta Sacristán
(1999) quando se refere à “cultura objetivada das teorias da educação” em relação com o conhecimento
pessoal deste profissional. O autor chama a atenção para a importância do diálogo com o conhecimento,
na ação profissional e ressalta o papel essencial da teoria para os professores compreenderem-se a si
mesmos, aos contextos históricos, sociais, culturais e organizacionais. E, na mesma medida, a importância
que devemos atribuir ao diálogo na construção do conhecimento com os alunos. A participação ativa de
qualquer indivíduo em um processo de conhecimento e tomada de decisões, está vinculada à sua
possibilidade de posicionar-se diante do que está sendo discutido, ter seus saberes considerados,
respeitados e aprimorados.

CONCLUSÃO

Os objetivos articulados aos “Momentos Coletivos”, caracterizando a formação continuada de professores,
de acordo com a direção da escola, “muitas vezes ficam apenas implícitos, não são declarados,
escritos”[14]. Compreendemos como situações geradas pelo próprio movimento do grupo em relação à
formação que demonstram ter assumido e o sentimento de necessidade em relação a essas práticas.

Destacamos, nesse processo, de modo implícito ou explícito, elementos que se constituíram,
primeiramente enquanto objetivos, e que no decorrer do processo tornam-se suas próprias características
e delineamento de resultados: princípio de colaboração entre os professores e entre professores e alunos
(colaboração na formação); processo de colaboração entre universidade e escola; promoção dos processos
de reflexão da escola enquanto projeto pedagógico coletivo e das práticas individuais; a reorganização das
práticas pedagógicas; novas formas de abordagem dos conteúdos e das metodologias utilizadas.

A partir das observações realizadas desse processo de formação continuada, dos apontamentos teóricos
com os quais debatemos e dos elementos obtidos nas entrevistas com alguns membros da comunidade
escolar, podemos apontar que essa experiência apresenta um potencial significativo de transformação nas
práticas educativas e de aperfeiçoamento do trabalho docente. Evidenciamos, igualmente, que algumas
das práticas inerentes ao processo, quanto à compreensão das práticas educativas, necessitam ser
observadas por meio de um olhar que contemple todos os seus aspectos constitutivos, com a finalidade de
se promoverem ações que possibilitem a efetiva implementação dos encaminhamentos propostos.
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Sendo partícipes da própria formação continuada em prática na escola, as manifestações dos profissionais
aqui entrevistados podem também ser compreendidas como resultados do próprio processo de formação,
tornando-se conteúdos reflexivos que para este se convergem.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Benedita de. Formação continuada de professores e escrita: pontos de ancoragem – cap. 1. p.
23 – 62. In: ALMEIDA: Benedita de. A escrita na formação continuada de professoras
alfabetizadoras: Práticas de autoria. 2007. 251f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação,
Universidade de São Paulo, 2007.

ANTONIO, Clésio. A. et al. (Orgs). Educação do campo, formação continuada e práticas curriculares
em construção. Francisco Beltrão: Unioeste, 2011.

BRZEZINSKI, Iria. Políticas contemporâneas de formação de professores para os anos iniciais do
ensino fundamental. Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 105, p. 1139-1166, set/dez. 2008. Disponível em

CARVALHO, Janete Magalhães; SIMÕES, Regina Helena Silva. O processo de formação continuada de
professores: uma construção estratégico-conceitual expressa nos periódicos. In: ANDRÉ, Marli E. D. A.
(Org.). Formação de professores no Brasil (1990-1998). Brasília: MEC/Inep/Comped, 2002. p.
171-184.

MARIN, A. J. et al. Desenvolvimento profissional docente e transformação na escola. Pro-posições,
Campinas, SP, n. 4 (31). p. 15-24, 2000.

MIZUKAMI, M. da G. N. M. Pesquisa colaborativa e produção de conhecimento sobre o
desenvolvimento profissional de professores. Pro-posições. Campinas, SP, n. 4 (31). p. 05-14.

POPKEWITZ, Thomas. Profissionalização e formação de professores: algumas notas sobre a sua história,
ideologia e potencial. In: NÓVOA, Antonio (Coord.). Os professores e a sua formação, Lisboa:
Publicações Dom Quixote, 1995, p. 35-50.

SACRISTÁN, Gimeno J. Consciência e ação sobre a prática como libertação profissional dos professores.
In: NÓVOA, Antônio. Profissão professor. Portugal: Porto Editora, 1995. p. 63-92.

GIMENO SACRISTÁN, José. Poderes instáveis em educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.

SACRISTÁN, Gimeno J. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: ArtMed, 2000.

[1] Professora da Rede Municipal de Ensino de Francisco Beltrão/PR. Acadêmica do Programa de
Pós-Graduação em Educação, Curso de Mestrado em Educação da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná – UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão.
[2] Professor Adjunto do Centro de Ciências Humanas da UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão.
Docente do Curso de Pedagogia e do Curso de Mestrado em Educação desse Campus. Orientador da
pesquisa.
[3] A Escola Municipal Juscelino Kubitschek localiza-se no perímetro rural do Município de Francisco
Beltrão, na localidade do Rio Tuna. O público atendido é oriundo desta e de diversas outras comunidades
próximas. A escola oferece Educação Infantil e Ensino Fundamental (Anos iniciais e Finais).
[4] Esta dinâmica de colaboração entre a escola e a universidade vem ocorrendo desde o ano de 2010.

Pág.9/10



Constitui-se em um processo bidirecional, através do qual se possibilitou a reflexão a partir dos saberes
constituídos dos educadores e da intervenção externa da universidade, implicando uma interação
qualitativa (ANTONIO et al, 2011).
[5] Sujeito 1: exposição realizada pelo represente da Direção da escola em entrevista concedida à
pesquisadora.
[6] Sujeito 2:exposição realizada pelo representante da coordenação pedagógica da escola em entrevista
concedida à pesquisadora.
[7] Sujeito 1: exposição realizada pelo represente da Direção da escola em entrevista concedida à
pesquisadora.
[8] Sujeito 2: exposição realizada pelo representante da coordenação pedagógica da escola em entrevista
concedida à pesquisadora.
[9] Sujeito 1: exposição realizada pelo represente da Direção da escola em entrevista concedida à
pesquisadora.
[10] Sujeito 1: exposição realizada pelo represente da Direção da escola em entrevista concedida à
pesquisadora.
[11] Sujeito 1: exposição realizada pelo represente da Direção da escola em entrevista concedida à
pesquisadora.
[12] Sujeito 1: exposição realizada pelo represente da Direção da escola em entrevista concedida à
pesquisadora
[13] Sujeito 2: exposição realizada pelo representante da coordenação pedagógica da escola em entrevista
concedida à pesquisadora.
[14] Sujeito 1: exposição realizada pelo represente da Direção da escola em entrevista concedida à
pesquisadora

Pág.10/10


