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“Só o pensamento pode organizar o conhecimento. Para conhecer é preciso pensar”
Edgar Morin

“A ‘refundação da escola’ tem muitos caminhos, mas todos eles passam pelos professores.
Essa profissão representou, no passado, um dos lugares onde a idéia de escola foi
inventada. No presente, o seu papel é essencial para que a escola seja recriada como
espaço de formação individual e de cidadania democrática. Mas para que tal aconteça, é
preciso que os professores sejam capazes de refletir sobre a sua própria profissão,
encontrando modelos de formação e de trabalho que lhes permitam não só afirmar a
importância dos aspectos pessoais e organizacionais na vida docente, mas também
consolidar as dimensões coletivas da profissão.”
Antonio Nóvoa

RESUMO
A presente pesquisa teve por objetivo investigar o processo de desenvolvimento
profissional e aprendizagem da docência de um grupo de professores da rede pública de
ensino do município de Carapicuíba, a partir do programa de formação continuada Ensino
Médio em Rede – fase I a eles oferecido durante os anos de 2004 e 2005. Partiu-se das
teorias existentes acerca do profissional reflexivo, do pensamento do professor,
epistemologia da prática, da formação continuada de professores baseada no
desenvolvimento profissional e aprendizagem da docência a partir da própria instituição
escolar; pretendeu-se investigar em que medida a formação continuada para professores
pode e deve ser um instrumento de reflexão para que os mesmos possam enfrentar os
dilemas da profissão surgidos neste início de século em que a dimensão educativa do
trabalho docente torna-se cada vez maior e mais contundente. A análise interpretativa dos
dados possibilitou configurar os percursos e processos dos professores pesquisados, bem
como suas significações e re-significações após a etapa formativa do curso. Os resultados
obtidos indicaram qual foi a contribuição do programa de formação analisado para a
evolução dos níveis de profissionalidade dos docentes e sua importância para o processo de
desenvolvimento profissional e aprendizagem da docência, percebidos na revalorização da
relação com a profissão, na revitalização das identidades dos professores envolvidos, no
desejo de continuar sempre aprendendo e produzindo novos conhecimentos pedagógicos,
aumentando assim a autonomia docente.

Palavras-chave: formação continuada de professores; desenvolvimento profissional da
docência; ensino médio; ensino médio em rede; política pública educacional.

ABSTRACT
The present research had for objective to investigate the process of professional
development and learning of the teaching of a group of teachers of the public of education
of the city of Carapicuíba, from the program of continued formation Ensino Médio em
Rede – fase I they offered during the years of 2004 and 2005. It was broken of the existing
theories concerning the reflective professional, the thought of the teacher, therefore if it
intended to investigate where measured the formation continued for teachers it can and it
must be a reflection instrument so that the same ones can face the quandaries of the
profession appeared in this beginning of century where the educative dimension of the
teaching work becomes each bigger and more forceful time. The interpretative analisys of
the data made it possible to outline the teachers’ processes and routes, as well as their
significations and re-significations after the formative phase of the course. The gotten
results had indicated which were the contribution of the program of formation analyzed for
the evolution of the levels of profissionalization of the teachers and its importance for the
process of professional development and learning of the teaching, perceived in the
valuation of the relation with the profession, in the valuation of the identities of the
involved teachers, in the desire to always continue learning and producing new knowledge
pedagogical, thus increasing the teaching autonomy.

Keywords: continued formation for teachers; professional development of teaching;
average education; average education in net; educational public politics.
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