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Eixo 3: Projetos e práticas de formação de professores.

INTRODUÇÃO

 Os cursos de educação continuada para os profissionais da educação 

constituem-se atualmente em ponto fulcral das políticas educacionais. Um de 

seus objetivos básicos é atualizar os professores da rede pública e assim 

possibilitar a melhoria de suas ações na escola, com reflexos profissionais e 

pessoais. 

 O atendimento a esses objetivos se apresenta altamente problemático, no 

sentido em que podem gerar diferentes expectativas. De um lado a

expectativa destes cursos pode ser a uma formação transformadora, criando

possibilidades de aperfeiçoamento docente, que podem chegar até à 

pesquisa, privilegiando a construção e aplicação do conhecimento, criando 

condições para a reflexão sobre a sua prática, de modo que possam 

desenvolver as atividades em serviço e superar as dificuldades encontradas 

no trabalho. De outro lado a valorização da formação pode significar uma 

nova forma de controle social do conhecimento considerado imprescindível 

para a organização (em sintonia com determinadas (...) políticas de qualidade 

de setores específicos da organização (ESTEVÃO, 2001, P.185).

 A consciência de que a qualidade da educação passa por uma formação 

transformadora, intersubjetivamente construída, pautada pela idéia da 

aplicação concreta e imediata na realidade, da superação das dificuldades no 

trabalho docente e na condição de que os professores se constituam como 

sujeitos de sua própria prática é que motivou a investigação das 

potencialidades e impacto de uma proposta metodológica desenvolvida com 

base nesses princípios, a qual foi aplicada em curso de formação continuada 

desenvolvida com professores da área de Ciências Naturais, Matemáticas e 

Suas Tecnologias do ensino fundamental.
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REFERENCIAL TEÓRICO

 A área de formação de professores tem sido foco privilegiado de 

pesquisas, na busca de respostas a questões relacionadas ao saber docente, 

à sua profissionalização inicial e no contexto do trabalho, voltadas em 

especial à prática docente em busca da qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem.

 O eixo norteador desses estudos e pesquisas tem sido a análise da prática 

pedagógica e da formação dos e nos saberes de professores experientes e 

iniciantes em exercício. (BORGES, TARDIF, 2001, TARDIF, 2002, p.17;

NÓVOA, 1992).

 As pesquisas sobre os saberes profissionais (Tardif, 2000), traçam 

elementos para o entendimento da epistemologia da prática profissional, a 

profissionalização do ensino, as características da prática do professor e uma 

análise destas em relação à formação inicial de professores. Mizukami (1996) 

destaca a questão do saber docente e sua trajetória de vida pessoal e escolar 

como fonte de crenças e modelos.

 Esteves (1993, p.94) em suas pesquisas sobre necessidades formativas 

de professores, revela que no grupo de professores analisado foi geral a não 

aceitação de cursos de formação continuada, em razão de estes privilegiarem 

a transmissão/avaliação, e a manifestação preferencial por cursos que se 

caracterizam pela ênfase na prática profissional. Aspiram a uma formação 

continuada que acompanhe a evolução do saber e de suas experiências de 

vida, de forma que permita o desenvolvimento permanente de suas 

competências profissionais. 

 Como ressalta Shulman, (1986) os professores dispõem de uma base de 

conhecimento que é constituída por um conjunto de compreensões, 

conhecimentos, habilidades e disposições necessárias para atuação efetiva 

em situações específicas de ensino e aprendizagem de diferentes de tipos,

que apóiam seus processos de tomada de decisões. Nesse entendimento, o 

respeito à autonomia e à participação ativa dos professores no processo de 

sua formação permanente se faz necessária e indispensável, por 

proporcionando-lhes um espaço para expressão de suas experiências bem 

sucedidas, assim como para criação e implementação de alternativas 

metodológicas, reflexão de seus efeitos na superação das necessidades 

percebidas no ambiente de trabalho e resignificação das práticas. (CARR, 

KEMMIS, 1986; BARBIER, 2007; FRANCO, 2005; PIMENTA, 2005; TARDIF, 

2002).
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 Considerou-se adequado a pesquisa-ação-crítica nesta pesquisa, pois 

está de acordo com a pesquisa desenvolvida que teve por eixo a 

transformação e autonomia dos sujeitos, sendo que as mudanças foram 

negociadas e administradas pelo grupo. A organização dessa metodologia é 

realizada mediante as situações relevantes que vão surgindo durante o 

processo, considerando a voz do sujeito, sua perspectiva e seu sentido 

(Franco, 2005). O sujeito tem a plena consciência das mudanças que vão 

ocorrendo em si próprio e no processo, sendo essa participação consciente 

que justifica o caráter emancipatório dessa metodologia.

Franco (2005, 2008a) discute o enfoque teórico sobre a Pesquisa-ação, 

apresentando reflexões sobre a possibilidade de pesquisas envolvendo esta 

metodologia, como técnica de pesquisa. Configura-se como uma pesquisa 

pedagógica, dentro do exercício pedagógico, tendo a ação possibilitando o 

caráter científico da prática educativa visando a contínua formação e 

emancipação dos sujeitos da prática.

OBJETIVOS

 O objetivo principal foi investigar a formação continuada de professores, 

tendo por base a metodologia da pesquisa-ação-crítica, com alicerces nas 

vivências anteriores no Programa Teia do Saber, da Diretoria Regional do 

município de Registro-SP, em especial os anos de 2004-2006, dentro de uma 

proposta de Educação Continuada para a área de Ciências Naturais, 

Matemáticas e Suas Tecnologias. A questão básica é investigar as 

transformações que se efetivam na prática docente dos professores quando 

situados como sujeitos e pesquisadores da própria parte, inseridos em uma 

comunidade de aprendizagem e que reflexos essa transformação traz para a 

aprendizagem dos alunos.

METODOLOGIA

 A pesquisa-ação crítica foi considerada apropriada à investigação, 

considerando que o processo caracterizou-se como um inquérito coletivo, 

auto-reflexivo realizado pelos participantes em situação social de modo a 

melhorar a racionalidade e a justiça de suas próprias práticas sociais, como 

proposto por Kemmis e McTaggart (1998, p.5). 
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 Apoiado nos trabalhos de Carr e Kemmis (1986) que propõem uma nova 

metodologia de pesquisa-ação, a pesquisa-ação participativa e crítica, 

fundamentada na teoria dos interesses humanos cognitivos fundamentais de 

Jürgen Habermas, o presente trabalho desenvolveu-se como uma forma de 

pesquisa realizada pelos professores a partir de sua própria prática, ou seja, 

os professores participaram diretamente dos problemas relacionados a eles, 

com a clareza de repensar as situações para promoverem sua resolução 

efetiva, no ambiente da escola, de forma colaborativa. O presente estudo 

pautou-se também na pesquisa-ação crítica proposta por Franco (2005), em 

que a pesquisa e a ação dos professores caminharam juntos, valorizando a 

construção cognitiva da experiência, sustentada por reflexão crítica. 

 Os instrumentos de coleta de dados foram: relatos escritos pelos 

professores, (individuais e em grupos), relatório sobre a o desenvolvimento 

das atividades aplicadas na sala de aula, e filmagens dos momentos 

coletivos. (BARBIER, 2007; CARR, KEMMIS, 1986).

 Os sujeitos da pesquisa foram professores de matemática do ensino 

fundamental, com 8 até 20 anos de docência, da Diretoria Regional de Ensino 

do município de Registro-SP e que tinham como antecedente a participação 

em um curso de educação continuada.

DESENVOLVIMENTO

 O desenvolvimento do trabalho envolveu as etapas de planejamento, ação 

e reflexão, envolvendo os professores do curso em explorar a potencialidade 

dos jogos didáticos adaptando-os à realidade de sua sala de aula.

 Escolheu-se a pesquisa-ação-crítica para metodologia desta pesquisa, 

pois como aponta Franco (2005), esta é apropriada quando já existem 

trabalhos iniciais do grupo com o pesquisador em que se a transformação é 

percebida como necessária e a construção da experiência é valorizada pelo 

processo, havendo uma reflexão crítica coletiva na perspectiva da 

emancipação dos sujeitos e das condições que o coletivo considera 

opressiva.

O trabalho anterior com jogos didáticos possibilitou a elaboração de um 

trabalho diferenciado, que desde o primeiro momento do projeto de pesquisa-

ação teve como foco central o envolvimento dos próprios professores na 

criação de propostas didáticas alternativas visando à superação das 
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dificuldades encontradas pelos professores em suas aulas para garantir a 

qualidade da aprendizagem de seus alunos.

 Dentro da dimensão metodológica da pesquisa-ação com foco na 

perspectiva da investigação científica, existem alguns passos que se 

caracterizam por ter a práxis social como ponto de partida e chegada da 

construção do saber e que são realizados dentro do ambiente que se situa a 

realidade a ser pesquisada. Essas etapas ocorrem de maneira dinâmica, mas 

permitem ajustes no caminho sendo adequadas e renovadas (espirais 

cíclicas) e são elas: planejamento, ação, reflexão, pesquisa, ressignificação e 

replanejamento. As espirais cíclicas são ajustadas à necessidade do coletivo.

Ciclos de desenvolvimento metodológico da pesquisa-ação-crítica

 Nesta pesquisa identificaram-se quatro ciclos de desenvolvimento:

 O primeiro ciclo teve por eixo norteador a apresentação da problemática 

e decisão sobre que ações seriam suficientes para superá-la:

 A questão principal que se colocou no primeiro ciclo foi: explorar outros 

jogos didáticos ou os próprios professores construírem jogos didáticos 

adequados à realidade escolar em que atuam? A opção foi assumirem 

coletivamente um projeto como sujeitos da própria prática garantindo a

valorização das experiências docentes, o enriquecimento da formação 

coletiva; a contribuição aos professores iniciantes e a possibilidade de 

envolver os alunos na construção dos jogos. (Falas e Relatos de Professores)

Houve, ainda, a sugestão do grupo, com relação à criação dos jogos em 

conexão com as Habilidades e Competências propostas pelo SARESP 

(Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo).

 O segundo ciclo foi marcado pela produção de jogos “pilotos” e pela 

avaliação feita pelo grupo de professores sobre os jogos produzidos pelos 

subgrupos:

 Organizou-se um espaço para a confecção dos jogos “pilotos”, criados 

pelos grupos, para viabilizar a construção e adaptação necessárias à 

realidade. Observou-se em todo trabalho o empenho e o espírito de 

cooperação do grupo para orientação e tomada de decisão sobre as ações do 

projeto, fruto da grande identificação do grupo com a proposta de trabalho da 

pesquisadora, pois viram a oportunidade de analisar e discutir problemas de 

sala de aula na perspectiva de soluções para a melhoria do processo ensino-
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aprendizagem. Com todos os protótipos dos jogos criados e prontos, fez-se 

uma apresentação dos jogos pelos grupos para que todos os professores 

pudessem dar suas opiniões críticas, com o objetivo de melhorar as 

condições dos jogos (material, conteúdo, regras).

 O terceiro ciclo foi marcado pela aplicação dos jogos nas salas de aulas 

dos componentes de cada subgrupo. É o primeiro teste direto na realidade 

escolar, tendo por foco dos professores a melhoria da aprendizagem dos 

alunos dos conteúdos matemáticos.

 A partir dos encontros mensais os jogos foram aprimorados em todos os 

aspectos (conteúdos matemáticos e culturais e sua aplicabilidade), devido a 

sua aplicação na sala de aula e retorno ao grupo de professores para 

socialização das observações obtidas relacionadas à prática pedagógica, à

aprendizagem matemática e à aceitação dos jogos pelos alunos. 

 O quarto ciclo foi voltado para a re-avaliação dos jogos pelo grupo, com 

possíveis mudanças do material confeccionado.

 Após esta etapa houve a re-aplicações dos jogos desenvolvidos e 

elaboração da versão final do jogo que foram discutidos no segundo encontro 

presencial. Vale ressaltar que a aplicação dos jogos didáticos construídos 

pelos professores nas aulas de Matemática permitiu que fossem avaliados e 

que novas versões fossem construídas. 

 Após a adoção e implementação da proposta pelos professores iniciou-se 

o processo de reflexão focado tanto nas mudanças vivenciadas na própria 

prática pedagógica como na qualidade da aprendizagem dos alunos. Havia a 

responsabilidade de retornar o que fora compartilhado de forma tão 

esperançosa, criando vínculos e alimentando sonhos. O relato a seguir revela 

este sentimento e o representa de maneira muito gratificante:

(...) a nossa auto-estima foi valorizada! A gente está indo para a 
escola, assim (...) se achando,.não se achando melhor que o 
outro (...) mas um pouco melhor do que a gente mesmo há um 
tempo atrás...A valorização que a professora capacitadora fez 
com que a gente sozinho se sentisse um pouco mais 
valorizado, melhor. Então, o nosso trabalho que na sala de aula 
é terrível, a gente sabe, tem dia que a gente sai derrotado de lá. 
Mas com esse nosso curso aqui, a nossa auto-estima foi 
valorizada! Aumentou um pouquinho nosso ego (Relato de 
Professor)
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 Os dados evidenciam o impacto da proposta metodológica na prática, mas 

especialmente na elevação da auto-estima dos professores, pelo fato de se

sentirem autores da construção de materiais didáticos e pelo reconhecimento 

que identificaram nos alunos por atenderem suas necessidades de 

aprendizagem.

 Os princípios fundantes da pesquisa-ação, citados por Franco (2008) 

foram desenvolvidos nesta pesquisa, de acordo com as necessidades e 

envolvimento dos professores. A ação conjunta da pesquisadora com os 

pesquisados, sempre negociadas no coletivo e a pesquisa acontecendo no 

próprio local de trabalho. Ressalta-se também a criação de um compromisso 

coletivo com o desenvolvimento profissional, gerando reflexões buscando 

sempre em grupo, a melhoria contínua das práticas.

 Ao final desta etapa percebeu-se nestes professores o espírito de 

criatividade, de liderança. Sentiram-se mais importantes no contexto 

educacional e ficaram com a idéia que poderiam fazer a diferença, dando 

sentido ao ensino da Matemática. 

CONCLUSÕES 

 É preciso pensar na formação docente (inicial e continuada) como 

momentos de um processo contínuo de construção de uma prática docente 

significativa e de afirmação da identidade e da profissionalização do 

professor. 

 Observou-se que a soma dos esforços dos professores da escola pública,

em envolver-se no aperfeiçoamento da própria prática, aliado ao 

compromisso da universidade pública com a qualidade da formação dos 

professores da educação pública, constitui-se numa condição indispensável 

para garantir o atendimento dos objetivos de uma política pública de 

educação continuada que apresentou resultados efetivos nas mudanças de

práticas e na aprendizagem dos alunos.

 Os dados coletados permitem evidenciar aspectos importantes da 

proposta metodológica desenvolvida: a possibilidade dos professores

levantarem, sob orientação da pesquisadora, suas próprias necessidades 

formativas; de perceberem-se como protagonistas de sua própria formação; e

de transformarem significativamente sua realidade profissional.

 Como conclusão parcial pode-se afirmar que a modalidade de formação 

continuada que considera o dia-a-dia das salas de aula e o professor como 
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autor e pesquisador de seu saber e fazer docente revela-se um caminho 

promissor para o desenvolvimento profissional docente. O grupo de 

professores participantes não alterou somente sua prática, mas sua postura 

pedagógica, revelando o resgate de sua auto-estima e de sua capacidade em 

superar-se profissionalmente, de criar estratégias didáticas alternativas e de 

fazer a diferença na formação dos alunos.
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