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JUSTIFICATIVA 

A complexidade das mudanças filosóficas e estruturais que experimentamos supõe a adesão a uma 

política de formação sólida e coerente com os objetivos da escola em que atua o profissional 

docente. Neste trabalho trazemos a público uma discussão acerca da importância da formação do 

professor. Essa discussão se torna bastante pertinente por que lança luz sobre a nossa preocupação 

com as dificuldades de mobilização de saberes na sala de aula pelo PIBID. Para montar essa 

discussão recorremos aos estudos de Nóvoa (1995), Freire (1996), Schon, (1990), Chistov (2007) e 

Morin, (1997) que apresentam a formação inicial e continuada como condição ética da sua profissão 

e requisito impreterível para a efetivação de práticas comprometidas com o ideal de qualidade 

exigido socialmente. Ainda procuramos conhecer a dimensão da formação das professoras 

supervisoras da escola parceira do PIBID para compreender a natureza e contribuição dessa 
formação na resolução dos problemas de sala de aula.  

OBJETIVOS 

Analisar a dimensão reflexiva e prática da formação das professoras supervisoras da escola parceira 

do PIBID/CAP/UERN 

METODOLOGIA 

Acreditamos que o processo de formação do professor deve ser concebido numa perspectiva de 

totalidade. Nesse sentido, procuramos conhecer a dimensão da formação das professoras da escola, 

para compreender a natureza e a contribuição dessa formação na resolução dos problemas de sala de 

aula. Os instrumentos para coleta de dados respondem pela observação do cotidiano escolar durante 

o período de atuação do PIBID, especialmente em ocasião de planejamentos e avaliação das ações 

empreendidas, além de um questionário de caráter objetivo que foi aplicado as professora 

supervisoras. 

De posse das informações que nos interessa, faremos um arremate da discussão enfatizando 

as implicações de formação reflexiva e adequada ao desenvolvimento de práticas e posturas 

coerentes com o ideal político e pedagógico que questiona, que duvida e que movimenta opiniões 

em torno da qualidade dos serviços educacionais ofertados pela escola.  
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1. A formação do professor num contexto de complexidades. 

 

A crescente ideia de qualidade total que passou a circular com toda sua força no início deste 

século movimentou todos os setores da sociedade. Na educação essa ideia ganhou destaque e 

provocou certa desestabilização de velhos conceitos e posições, instalando novas bases para 

formação do educador, rompendo com verdades prontas e semeando a dúvida e a incerteza como 

paradigmas de uma nova formação – uma formação para a complexidade. Surge nesse contexto a 

necessidade de uma nova política de formação, de novos modelos para que se observe a adoção de 

novas práticas. Uma reforma do pensamento, em tempos incertos, pressupõe a consciência reflexiva 

para o exercício ético do fazer pedagógico, que implica na mudança de atitude e perspectiva diante 

da complexidade da vida moderna. (MORIN 1999).   

Nesse cenário, o conhecimento é considerado como um dos eixos centrais da atividade 

produtiva e da ascensão social. Em atendimento a essa orientação a educação passa a ser 

compreendida como uma das condições indispensáveis para que os países se insiram, de forma 

competitiva, na economia mundial, a  reforma do sistema educacional, nesse entendimento, é vista 

como um mecanismo para alcançar o crescimento econômico, transformação cultural e a 

solidariedade nacional.       

Encontramos em Freire (1996) a defesa de uma formação fincada no diálogo das partes. O 

processo de construção pedagógica em Freire refere-se a uma ação de diálogo e uma 

conscientização que pode ser revertida a uma prática educativa com um profundo respeito à 

autonomia do sujeito em constante formação, daí por que fica tão claro o caráter ético ele imputa a 

educação. Uma posição que se opõe declaradamente ao projeto neoliberal de formação profissional, 

por que denuncia uma educação que é reconhecidamente a manifestação da ideologia da opressão, o 

que ele mesmo chama de “alienação da ignorância” – o educador será sempre o que sabe e os 

educandos os que não sabem – a rigidez dessas posições é fatalista, nega a educação e o 

conhecimento como processos de busca, fere a democracia do saber.  

Para que seja possível a adoção desse modelo paradigmático de ensino, algumas atitudes 

intelectuais devem ser adotadas pelos atores envolvidos no processo de construção do saber 

coletivo, como por exemplo, predisposição a abertura de diálogos com outros conhecimentos, 

flexibilidade, identidade com a profissão, desconstrução do saber e aceitação de novos papéis e 

posições. Assim, esperamos com a análise da fala e  da prática das professoras chamar atenção para 

a importância da formação inicial e continuada para a qualidade dos serviços ofertados pela escola.  

2. A importância da formação em serviço 

A pós-modernidade impõe papeis desafiadores à educação, exigindo do trabalho pedagógico 

outro patamar profissional, onde esta formação seja compreendida em sua dimensão ética, técnica, 

política e cultural, pautada na função social desse professor perante o contexto de diversidade 

cultural dos alunos. Algo comparado ao que Pimenta (2008, p.28) chama de autoformação: 

 

A formação é, na verdade, autoformação, uma vez que os professores 
reelaboram os saberes iniciais em confronto com suas experiências praticas 

cotidianamente vivenciada em contextos escolares. É nesse confronto e num 

processo coletivo de troca de experiências e praticas que os professores vão 
construindo seus saberes como praticum, ou seja, aquele que constantemente 

reflete na e sobre a prática. 



 Nota-se aqui, que o processo de formação do professor deve ser concebido numa 

perspectiva de totalidade, visto que o contexto recortado pela sociedade em frequente processo de 

transformação exige cada vez mais o desenvolvimento acentuado de competências e habilidades 

que desafiam os processos pedagógicos de aprendizagem a serem inovadores e eficazes.  

Nesse curto período de atuação no PIBID já foi possível observar que o desafio maior da 

escola colaboradora consiste na falta de articulação entre saberes da experiência e os saberes da 

formação. Na gestão da sala de aula, na gestão das atividades curriculares e até mesmo na 

mobilização dos conhecimentos vemos manifestas as dificuldades fruto do distanciamento 

teoria/prática, da fragmentação dos conhecimentos através da hierarquização das disciplinas e do 

ranço do velho tradicionalismo de que se tem tanto apego ainda. 

 A novidade das práticas reflexivas tão debatidas teoricamente nas reuniões e planejamento 

parece não encontrar guarida na dinâmica da transposição didática em sala de aula, e que é pior, tem 

gerado certo mal estar entre aquelas professoras que se mostram resistentes às novas tendências 

pedagógicas para uma educação de qualidade. Em pleno século XXI não faz mais sentido valorizar 

expressões do tipo “aprendi com a prática” ou “quero mais a prática e menos teoria”, pois 

acreditamos que ambas são inseparáveis e uma não tem força sem outra. Christov (apud. 

GUIMARÃES et. al. 2007, p.32), ratifica o que estamos argumentado: [...] é importante sabermos que 

elas andam sempre juntas, mesmo que não tenhamos muita clareza sobre as teorias que estão influenciando 

nossa prática, pois, toda ação humana é marcada por uma intenção, consciente ou inconsciente. 

 Nas falas e na prática das professoras essa é uma queixa sempre constante. É possível 

observar nas reuniões e planejamentos que, possivelmente o que esteja por trás dessa queixa seja a 

dificuldade de identificar as intenções e os problemas de determinada ação ou as possíveis relações 

entre as reflexões de certos autores e a experiência das professoras supervisoras. 

 Como se nota nos questionários aplicados, apesar de todas as professoras supervisoras 

estarem há mais de dez anos no exercício do magistério o que se observa é que não há uma 

dedicação integral a profissão e a escola e apenas uma tem investido na formação continuada, 

embora se note que esse investimento esbarra nas vantagens da titulação e os benefícios da 

formação em serviço acabam não aparecendo no chão da sala de aula, e mais, o que denuncia certa 

dicotomia entre teoria e prática, e pouca relação entre os saberes da experiência e os saberes da 

formação, esses dados caminham na contramão do que sugere Christov (apud. GUIMARÃES et. al 

2007.p.33): 

 [...] construímos nossa teoria ao aprendermos a ler nossa experiência 

propriamente dita e as experiências em geral. Construímos nossa teoria quando 

fizermos perguntas às experiências e aos autores; quando não nos satisfazemos 
com as primeiras respostas e com as aparências e começamos a nos perguntar 

sobre as relações, os motivos, as consequências, as dúvidas, os problemas de 

cada ação ou de cada contribuição teórica. 

Não pretendemos com isso nos posicionarmos entre a contribuição dos saberes da formação 

e os saberes da experiência, contudo gostaríamos de salientar a necessidade da formação inicial e 

continuada como requisito legal e ético do exercício docente, sem o qual nossa profissão se torna 

ilegítima e cai no descrédito social. Nesse contexto a universidade tem um papel indiscutivelmente 

essencial. Embora pareça conservadora, ela é também regeneradora e geradora do conhecimento 

sistematicamente constituído. Parafraseando Morin (1999, p.9-19) compreendemos que a 

universidade é conservadora porque integra, memoriza e ritualiza saberes, ideias e valores culturais: 

regenera, pois rediscute e atualiza saberes e os transmite às novas gerações; é geradora porque cria, 

elabora e processa os novos saberes que serão herdados sucessivamente e compartilhados entre si 

mediante a garantia outorgada pela democracia do saber.  

 



A instituição de Ensino Superior é, por excelência, o espaço onde o professor deve encontrar 

o equilíbrio entre os saberes da sua formação. A formação deve incentivar a necessária ligação das 

culturas e dos saberes. Acreditamos, por isso que “A formação continuada deve alicerçar-se numa [...] 

reflexão na prática e sobre a prática, através de dinâmicas de investigação-ação e de investigação-formação, 

valorizando os saberes de que os professores são portadores” (NÓVOA, 1991, p.30)   

Essa discussão desemboca, inevitavelmente, na novidade das falas e posturas que remontam 

a nova configuração educacional ensaiada nas universidades e desejada nas escolas. Configuração 

que se articula com as pesquisas e políticas de formação e resumem as novas tendências 

investigativas sobre formação de professores com ênfase no que se denomina “professor reflexivo” 

(SCHON, 1990). Suas ideias se constituem o que de mais atual em termos de proposição teórica que 

se opõe a racionalidade técnica
3
 que marcou o trabalho e a formação dos professores no século XX 

e inicio do século XXI. Temos em Campos e Pessoa (1998, p.196) um resumo da proposta de 

Schön, que se concentra basicamente em três ideias: 

 

 
 O “conhecimento na ação”, a “reflexão na ação” e a “reflexão sobre a ação”. O  
“conhec iment o na  ação” diz  r esp eit o ao saber  escola r  que é  

mob i l izado na  prá t ica  profissional. É “o conhecimento que permite agir”. 

A “reflexão na ação”, por sua vez, diz respeito às observações e às reflexões do 

profissional em relação ao modo como ele transita em sua prática; a descrição 
consciente dessas ações leva a um movimento gerador de mudanças, que 

conduz a “novas pistas para soluções de problemas de  aprendizagem”. 

O pensamento crítico sobre sua atuação, assim exercitado, pode levar o 
profissional a elaborar novas estratégias de atuação. 

 

Não se trata, porém de acreditar que a qualificação docente pode isoladamente responder 

pela qualidade do ensino e superação dos problemas de sala de aula. Ao contrário, acredita-se que a 

garantia da democracia do saber, se conquista quando a escola como um todo comunga desse 

objetivo, investe nesse objetivo e valoriza a legitimidade e eficácia das ações pensadas e executadas 
em conjunto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Numa previsão bem otimista, esperamos com a abordagem do tema, poder contribuir de forma 

significativa com os trajetos de formação e racionalização das práticas empreendidas na escola onde 

atuamos como bolsistas do PIBID, bem como no desenvolvimento de competências profissionais 

que permitam aos educadores atuar, sobretudo, na realidade concreta do aluno, com a garantia de 

ações eficientes comprometidas com a qualidade do currículo, com o investimento de recursos 

didáticos metodológicos, na superação das dificuldades da transposição didática dos conhecimentos 

sistematizados e na implementação das mudanças necessárias à adoção de uma prática reflexiva 
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reduzindo o conhecimento pratico do professor a um conhecimento como técnica (VALADARES, 2002, p. 188) 

 



com base na mobilização e co-relação dos diferentes saberes que são compartilhados entre as 

diferentes áreas do conhecimento, e enfim com desenvolvimento integral do aluno. 
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