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Introdução


O presente trabalho traz para o debate, neste fórum, algumas idéias formuladas ao longo da realização de uma dissertação de mestrado. A pesquisa teve como objetivo geral analisar, de forma sistemática, as reflexões de professores de ciências sobre uma atividade de formação continuada da qual participaram e a respeito de seu desenvolvimento profissional, buscando contribuir para o campo de conhecimento a respeito dos saberes docentes. 

Ao focarmos, em nosso estudo, o processo de formação de professores, nos damos conta da relevância da afirmação de Shulman (1987, p. 9) de que o exercício do magistério é uma profissão aprendida (“learned profession”): não se nasce professor, aprende-se a ser professor. Esta afirmação, em um primeiro momento pode parecer óbvia, mas contrapõe-se à uma visão bastante comum de que atividade docente é algo simples,  até mesmo intuitiva, não necessitando de preparo especial para exercê-la. Este tipo de entendimento ocorre, principalmente, com relação ao professor das séries iniciais – ainda lembrado como professor do “ensino primário” - seu saber é considerado aquilo que se espera de qualquer adulto e sua atividade confunde-se com atribuições, supostamente, femininas e maternais, por natureza. Há também a percepção de que o exercício do ensino é resultado de um dom inato, “uns levam jeito para ensinar, outros não”, idéia veementemente rebatida pela afirmação de Shulman. Trabalhando neste mesmo enfoque, Santaella (1998), sugere que o que deve caracterizar o profissional do ensino é, justamente, uma atitude de investigador e aprendiz. Acreditamos que estas duas características – investigador e aprendiz – vão além de uma atitude pessoal do professor, mas na verdade reforçam a noção, bastante aceita por inúmeros estudiosos, de que o processo de formação do professor não ganha completude nos cursos preparatórios iniciais.

Esta constatação leva-nos, portanto, a concordar com perspectiva apresentada por Marcelo Garcia (1992, p54) de que, apesar de ser composta por fases claramente diferenciadas, do ponto de vista curricular, a formação de professores deve ser concebida como um continuum, uma vez que o processo de aprendizagem docente ocorre ao longo de toda a sua vida. Este autor propõe, então, o termo desenvolvimento profissional para caracterizar o processo em que se dá a formação docente. É partir desta perspectiva de entender a profissão docente e seus inúmeros entrelaçamentos entre o fazer e o refletir que passaremos a discutir, neste trabalho, o conjunto de dados empíricos recolhidos ao longo da investigação realizada.

Desenvolvimento profissional e formação continuada

O desenvolvimento docente trata-se de um processo de crescente complexidade e, portanto, não obtido por meio de um caminho linear. Conseqüentemente, a participação do professor em atividades de formação continuada nem sempre resulta em seu aprimoramento profissional. Vários obstáculos podem existir ao longo da caminhada docente, tornando pouco eficazes tais iniciativas. A descontinuidade dos cursos de aperfeiçoamento, segundo Cunha & Krasilchik (2000) é um dos empecilhos ao seu êxito e, de acordo com estas autoras, "sugestões soltas, conteúdo fragmentados pouco contribuem para que o professor repense a sua prática" (op. cit. p.7). Ponte (apud Nascimento, 1997) também alerta para a ineficácia da participação docente em uma sucessão de cursos desconexos, sugerindo que seria mais apropriado referir-se a este tipo de atividade como " formação descontínua".

Outro fator mencionado por Cunha e Krasilchik (op. cit.) para o insucesso de atividades de formação continuada é devido à "relação de exterioridade" existente entre os professores e os conhecimentos apresentados nos cursos dos quais participam. Embora tais conhecimentos possam ter valor acadêmico, em geral, não são produzidos nem legitimados pela prática docente. Os professores-alunos, freqüentemente, desempenham apenas o papel de ouvintes nas atividades de formação, nas quais desconsidera-se a possibilidade de que estes tenham muito a contribuir e não só a aprender.

Isto se deve, de acordo com Candau (1997), à perspectiva "clássica" de formação continuada que, a partir de uma concepção dicotômica entre teoria e prática, se estrutura considerando que à universidade compete a produção de conhecimento, enquanto que aos profissionais da escola básica cabem, exclusivamente, a aplicação, a socialização e a tradução  de tais conhecimentos na sala de aula.


Consideramos  que qualquer programa que pretenda investir na melhoria da ação docente precisa tomar as necessidades do professor como o elemento basilar para o planejamento de suas atividades. Para isto é fundamental ouvir o professor. Acreditamos que iniciativas relacionadas à formação continuada podem ser mais enriquecedoras para todos os envolvidos (docentes e discentes) quando se estabelece uma relação de aprendizado construído numa via de “mão dupla”, tendo em perspectiva que, não apenas o conhecimento acadêmico, produzido na universidade, deve ser adquirido pelos professores da escola básica, mas, também, que a vivência oriunda do trabalho diário na escola, encerra importantes contribuições a serem exploradas teoricamente. 

Ao trazer suas experiências cotidianas para serem discutidas em um programa de formação continuada, o professor tem oportunidade de revisitar a sua própria prática. Assim, a atividade realizada, pode contribuir com um elemento “decodificador” do trabalho docente. Dentro deste contexto, o encontro entre as vivências escolares e as formulações teóricas, ganha um sentido potencializado, favorecendo, assim, o desenvolvimento de uma atitude reflexiva.

De acordo com Nascimento (1997, p 87) tais reflexões, no entanto, não podem se restringir à busca de um aprimoramento de aspectos técnicos do proceder docente, uma vez que o crescimento profissional do professor envolve também "o auto-conhecimento, a autonomia e o compromisso político do educador".

Nosso interesse, no estudo desenvolvido, era o de encontrar elementos que sinalizassem o processo de desenvolvimento profissional de professores de ciências, em um sentido amplo. Com este propósito estabelecemos como “recorte” para pesquisa, a participação de professores de ciências dos 3º e 4º ciclos do ensino fundamental em um curso de pós-graduação lato senso em ensino de ciências. Reconhecemos que o curso surgiu na vida dos professores sujeitos deste trabalho, como um componente significativo de suas trajetórias e que se articulou com outras experiências profissionais, ou mesmo, pessoais, delineando, assim, suas histórias de vida. Conjuntamente, essas variáveis foram dando forma ao seu jeito de ser professor e descortinaram histórias docentes individuais – evidenciando a singularidade de cada percurso – e coletivas – apontando para a construção de uma identidade docente. 

Caminhos metodológicos 

O curso representa o espaço para onde convergiram os sujeitos, alvo de interesse em nosso trabalho - professores que se tornaram alunos novamente, sedentos pela renovação de suas práticas profissionais cotidianas, de suas idéias, procurando descobrir outras formas possíveis de se perceber o ensino, seus alunos, as ciências, a profissão, a vida, enfim. É neste espaço que ocorreu o entrelaçamento de seus percursos. O curso representou, também, uma referência no tempo: é a partir dele que olhamos para a trajetória desses professores. Procuramos captar como os professores analisavam o caminho profissional já percorrido, tendo como base a sua participação no curso; que importância creditavam ao seu envolvimento neste programa de formação continuada, para a sua ação docente atual; e que contribuições acreditavam ter recebido para a formulação de perspectivas futuras.

Em nossas buscas, optamos por dedicar uma atenção especial ao que sinalizavam os professores-alunos em suas falas. Freqüentemente, são feitos trabalhos de pesquisa sobre professores, no entanto, poucas oportunidades são dadas para que estes expressem suas idéias e vivências. Não é sem razão que Shulman (1987) afirma que a profissão docente carece de “memória” e que “uma das frustrações do ensino como uma ocupação e profissão é sua grande amnésia coletiva e individual". 

Assim, na construção de nosso objeto de estudo, procuramos levar em consideração, as palavras de Santaella (1998), ao afirmar que a maneira com que os professores vêem a si no exercício profissional pode ser extremamente importante para o seu desenvolvimento, uma vez que tais impressões estão carregadas de sentidos próprios e teorias subjetivas de como ser professor. Ou, ainda, o diz Nias (apud Santaella, ibid., p.268): “para compreender a conduta profissional do professor de uma forma adequada é necessário realizar uma análise profunda de como se vêem os professores a si mesmos ao longo de sua carreira profissional”.  Nesta mesma linha teórica, Goodson (1995, p.69) sugere que: “Necessita-se (...) escutar acima de tudo a pessoa a quem se destina o ‘desenvolvimento’. Isto significa que as estratégias a estabelecer devem facilitar, maximizar e em sentido real, surpreender a voz do professor”. Portanto, a investigação, ao mesmo tempo em que serviu para aprofundar o conhecimento sobre a formação docente, desvendar as relações entrelaçadas ao desenvolvimento profissional, também se configurou como uma estratégia reflexiva que, ao dar voz ao professor, oferecia oportunidade a este para pensar sobre sua trajetória. 

Desta forma, selecionamos seis professores-alunos, que participaram do curso entre 1995 a 1999 (sendo, pelo menos, um aluno de cada ano) com os quais realizamos entrevistas semi-estruturadas; procedemos, ainda, análise documental do curso e entrevistas semi-estruturadas com duas professoras coordenadoras de tal iniciativa de formação continuada. Apropriamo-nos, então, das intenções proferidas por Fontoura (1995, p.179): 

“Nós queríamos fazer emergir o subjetivo, o qualitativo, o afetivo (...) valorizar as experiências de vida, profissionais ou não, os encontros, as solidões e os medos vividos num espaço e num tempo específicos”. 

Partindo do ‘fato vivido e refletido’ (Catani apud Fontoura, ibid.), procuramos compreender o conjunto das representações, idéias e valores que constituem o indivíduo e evidenciam a complexa relação entre o vivenciado pela pessoa e as condições objetivas de seu entorno, acreditando que, assim, podemos ter acesso tanto a uma dimensão particular quanto a dimensões mais amplas do contexto histórico e social envolvente, e com o qual interagem os sujeitos de nossa pesquisa. Desta forma, concordamos com Huberman (1995, p.58), que: “... os nossos dados vêm das proposições dos indivíduos sobre os fatos e não dos fatos em si. É um estudo das percepções dos professores sobre o ciclo de vida profissional, um estudo das (suas) representações”.

Justamente essas idéias, proferidas pelos professores no momento da entrevista que nos interessavam. Gostaríamos de ouvir o que falavam sobre a sua vivência no magistério, o que pensavam sobre educação, ensino, aprendizagem, sua profissão, a relação com seus pares, a construção da sua maneira de ser professor (Nóvoa, 1995) e que influência identificavam ter tido o curso de pós-graduação em questão em sua trajetória profissional.  

Ao apresentarmos as falas e reflexões de nossos protagonistas, optamos por nomes fictícios – Renata, Eduardo, Julia, Isabel, Luís e Débora – procurando, assim preservar a identidade de cada um deles.

Vozes Docentes

Durante as entrevistas, as palavras dos protagonistas deste trabalho foram deixando transparecer seu modo de ver e sentir a educação, a profissão docente e, mesmo, outros aspectos da vida. Procuramos acompanhar este fluir de pensamentos, com a intenção de identificar características que recebessem destaque em tais vozes docentes e revelassem elementos constitutivos do processo de desenvolvimento profissional desses professores.

Lembramos, mais uma vez, que as entrevistas estão  foram realizadas, tendo sido realizadas após, ou durante a participação dos professores no curso de pós-graduação em ensino de ciências, sendo este, durante o desenvolvimento da pesquisa, ainda bem recente em suas respectivas trajetórias. Portanto, consideramos que as idéias que os atores deste trabalho apresentaram, em suas falas, expressam as reflexões feitas a partir do curso e se articulam com as experiências vividas por cada um deles. Ressaltamos, ainda, a provisoriedade que este momento da investigação encerra, uma vez que, depois de gravarmos as entrevistas, certamente, muitas vivências novas foram sendo acrescentadas à cada percurso docente.   

Os relatos revelaram que esses professores analisam continuamente o seu agir docente, a partir da vivência cotidiana. A sua própria experiência profissional vai sendo construída por meio desse movimento: realizam, avaliam, reformulam. Isto fez com que elaborassem uma opinião bastante definida acerca de aspectos relacionados à educação e com freqüência, utilizassem a sua própria experiência como referencial para a análise do contexto educacional, como um todo (Tardif, Lessard e Lahaye, 1991). Assim, ao mencionarem sobre a escola em que trabalhavam no momento da entrevista, ou trabalharam anteriormente, falavam, também da rede particular, municipal, estadual, do sistema educacional, como um todo, como viam e sentiam a educação no país, conjugando entendimento e emoção.         
  
Tardif et al (ibid., f.4) designam de “saberes práticos” ou “saberes da experiência” o conjunto de “representações a partir dos quais o(a)s professore(a)s interpretam, compreendem e orientam sua profissão e sua prática cotidiana”. Tais saberes, segundo estes autores, constituem a “cultura docente em ação” e parece ser o que extraímos das narrativas de nossos entrevistados.
 
A imagem que os sujeitos do presente estudo constróem acerca da escola/Escola O uso de letras minúsculas e maiúsculas na grafia de escola tem o objetivo de ressaltar os diferentes sentidos a ela atribuídos pelos professores. , educação e profissão é constituída com base em sentimentos e valores e ganha forma nas associações que fazem a partir de suas vivências. Apresentaremos, a seguir, alguns aspectos mencionados por eles:

(1) Os professores, as escolas e a Escola

Com freqüência, essas duas instâncias educativas – o estabelecimento de ensino concreto em que trabalham e a entidade educacional mais ampla – se confundem em suas falas. Isto é perceptível, principalmente, ao utilizarem a palavra escola: em vários momentos é nítido que estão descrevendo a escola específica em que lecionam, mas, em diversas ocasiões, a palavra escola ganha uma conotação mais geral. Ao expressarem suas idéias, os entrevistados, muitas vezes transitam entre um sentido e outro sem apresentarem um limite definido. Por meio do vivido por eles, ou a partir de experiências compartilhadas por outros colegas, generalizações são feitas, ou, em outras palavras, os diferentes sentidos atribuídos à escola representam tentativas de teorização a partir das experiências vividas. A possibilidade de explicitá-las, ao longo das entrevistas, significou também, mais uma  oportunidade de reflexão.  

Ao mencionarem a respeito da escola e da Escola, é perceptível, na fala de todos eles, o prazer que têm na atividade profissional que exercem: gostam de dar aula, do contato com os alunos, da matéria que lecionam. No entanto, podemos constatar, ao longo de todas as narrativas, que esse gosto pela profissão não é uma característica que sempre fez parte de cada um e sim foi sendo construída no decorrer de suas histórias de vida. As falas dos entrevistados revelaram que o exercício do magistério não estava, inicialmente, nos planos de nenhum deles. Os acontecimentos da vida foram conduzindo-os, de formas diferenciadas, para a área de ensino. 

Segundo Huberman (1995), as variáveis que compõem as trajetórias docentes podem trazer à tona fatores novos e inesperados, capazes de alterar profundamente o rumo de uma carreira, revelando ser este um processo dinâmico: “Para alguns, este processo pode parecer linear, mas para outros, há patamares, regressões, becos sem saída, momentos de arranque, descontinuidades” (op.cit., p.38).  Os relatos dos sujeitos acompanhados no presente estudo confirmam esta constatação. De uma forma geral, a licenciatura era vista, pelos entrevistados, como uma possibilidade a mais, uma segunda opção de atividade profissional. Apenas dois deles (Isabel e Eduardo) experimentaram mudança dessa perspectiva ao longo do curso, iniciando seu efetivo exercício do magistério conscientes da opção feita. As demais narrativas revelam a diversificação de experiências: Renata, ainda que tenha começado a lecionar antes de ingressar na faculdade de História Natural, explica que o interesse pelo ensino só veio mais tarde, ao longo da própria prática; Luís comenta que, embora, atuasse no magistério desde que se formou em Ciências Biológicas, seu objetivo com esta atividade era apenas complementar seus rendimentos financeiros, não investindo maiores esforços na mesma – o encontro com colegas, em uma nova escola, após 10 anos de exercício da profissão, o levou a sentir-se motivado pelo que fazia; Débora e Júlia, embora tivessem feito licenciatura, trabalhavam na área de pesquisa em zoologia e biologia marinha, respectivamente, quando ingressaram no magistério de ciências – Débora depois de 4 anos de formada e Júlia, 15.
 
A dinamicidade presente no desenvolvimento de uma carreira profissional, tão bem descrita por Hubermam, pode ser evidenciada, ainda, ao acompanharmos os acontecimentos cronológicos nas narrativas de nossos entrevistados. Um exemplo disto é o fato de que Isabel, que estava bastante entusiasmada com o magistério desde o período da graduação, ter procurado o curso de pós-graduação, justamente, por estar experimentando uma fase de crise no trabalho, buscando em tal atividade um novo sentido profissional.

(2) Valorização do Professor

Tardiff et al. (1991) chamam a atenção para a ambigüidade existente em torno do profissional da educação na sociedade contemporânea, uma vez que este ocupa, simultaneamente, uma posição estratégica e socialmente desvalorizada. Esta ambigüidade é percebida pelos protagonistas desta pesquisa, uma vez que a valorização/desvalorização do professor é, também, um tema recorrente entre os entrevistados. Existem várias circunstâncias em que um profissional pode se sentir alvo de valorização ou desvalorização. Para estes professores, tais questões ganham destaque no que diz respeito à retribuição direta que recebem pelo seu trabalho (salário) e no investimento que é feito em sua formação profissional.

Em suas narrativas pudemos identificar que, de um modo geral, estão conscientes do valor de seu trabalho, reconhecem-se como profissionais competentes e que empenham-se por em dar o melhor de si naquilo que fazem. Justamente em função disto, lhes é bastante perceptível a relação de discrepância entre o investimento que promovem para a realização de seu trabalho e o que recebem em troca, tanto no que diz respeito ao sistema público, quanto privado, de ensino, resultando em um sentimento de frustração e revolta.

A estreita relação entre o desenvolvimento da escola e o desenvolvimento docente vem à tona através das falas de nossos entrevistados. A indissociabilidade entre professor e escola é identificada e verbalizada por eles, mas, antes de tudo é vivida por cada um desses atores em seu cotidiano de trabalho.

A sua percepção está em sintonia com o que afirma Linhares (1997, p.146) ao vislumbrar a possibilidade de uma mudança na compreensão do significado do espaço escolar: “a invenção de uma nova escola não se pode fazer só com professores, mas não se fará sem eles”. E a autora acrescenta: “Qualquer esforço de invenção será impossível de chegar a bom termo, se for feito à revelia dos professores”.	 

Os nossos protagonistas manifestaram-se sobre a insistência daqueles que detêm o poder sobre as estruturas de ensino em implantar medidas que afetam as escolas, desconsiderando totalmente o professor. Observamos que, a despeito da existência de uma estrutura que imobiliza o professorado em sua caminhada em busca do aperfeiçoamento profissional, rebaixa-o com relação à sua auto-estima e isola-o de seus pares, há um movimento que parte dos próprios professores – constatamos, especificamente, em nossos entrevistados – no sentido de apropriar-se da construção de seu próprio desenvolvimento profissional.

 (3) Relação com os pares

O contato entre colegas mostrou-se um ponto fundamental para reflexão a respeito do desenvolvimento profissional, na medida em que todos entrevistados descreveram situações de troca com outros professores e atribuíram uma importância significativa a este componente de sua trajetória profissional. Pudemos perceber, a partir de seus depoimentos, que, ao se relacionar com um colega, mesmo ao longo de uma conversa informal, constatavam a vivência de situações semelhantes, problemas equivalentes e identificavam a possibilidade de se explorar outros caminhos na ação profissional. Inicia-se, assim, um processo de reconhecimento de si e do outro e, principalmente, a descoberta da existência de muitos pontos em comum. Marcelo Garcia (1992, p.70) sugere que “o diálogo entre colegas da mesma profissão contribui para romper o isolamento do professor”, sendo este o primeiro passo, fundamental, para a construção de uma identidade docente. 

Um exemplo que expressa a presença de intercâmbio de informações entre os professores é que todos os entrevistados tiveram conhecimento do curso em questão a partir do contato com alguém, em geral, colegas que já tinham feito ou que pretendiam participar do curso em questão. Interessante observar que nenhum deles soube do curso em função de algum meio oficial de divulgação. O contato interpessoal foi mais eficiente.   

Todos os entrevistado apresentaram relatos de interação com colegas, no entanto, em graus diversificados de entrosamento com os seus pares como revela os seguintes exemplos: Renata demonstra a sua “inquietação” ao lidar com situações difíceis, como por exemplo, “com relação àquele grupo de alunos que (...) achava que não aprendiam”. Mas, ao buscar respostas nos cursos dos quais tem participado, é, principalmente, por intermédio das trocas de experiências com outros docentes, que tem encontrado caminhos que apontam para as "coisas que funcionam e coisas que não funcionam”. 

A história de Renata nos conduz à afirmação de Nóvoa (1992, p.26) de que: "o diálogo entre professores é fundamental para consolidar saberes emergentes da prática profissional" e avaliamos que as vivências relatadas por outros professores, ainda que trabalhassem em outras escolas, foi extremamente importante para que Renata se sentisse respaldada por seus pares e mais segura em seu proceder. Segundo Santaella (1998), a colaboração entre docentes reduz a incerteza, o medo de errar, fomenta o compromisso e o desenvolvimento contínuo e eleva o sentido de eficácia e o êxito entre os professores. 

Ao acompanharmos a narrativa de Débora, observamos que esta entrevistada enfrentou dificuldades para interagir com colegas nas escolas em que trabalhava. Da mesma forma que Renata, Débora buscou fora do espaço escolar o encontro com seus pares: não se conformando em fazer seu trabalho de maneira isolada, procurou  participar de atividades produtivas envolvendo outros professores. Watts (apud Huberman, 1995, p.42) propõe que "o comprometimento com atividades coletivas corresponde também a uma necessidade de manter o entusiasmo pela profissão...”. Acreditamos que o envolvimento de Débora em tais projetos tenha sido uma dos principais responsáveis pela manutenção de sua motivação no magistério.

Luís é o exemplo mais marcante, entre os entrevistados, de ter experimentado uma mudança significativa em sua trajetória profissional em decorrência dos incentivos recebidos de colegas da escola municipal. A partir do contato mais próximo com outros professores, Luís se identificou com eles e começou a descobrir sua própria identidade profissional.

Pelo relato de Júlia, podemos ver que ela é quem alcançou um maior grau de entrosamento e cooperação com relação aos colegas que atuam na mesma escola. Júlia descreve a intencionalidade de se fazer um trabalho conjunto com os professores da área de ciências e também de outras áreas e que, para isto, muitos deles estão participando juntos de um curso de pós-graduação relacionado à educação ambiental, com enfoque interdisciplinar. Júlia menciona, também as dificuldades enfrentadas na escola, resultado de questões da burocracia interna, mas explica que mesmo não tendo um momento estabelecido oficialmente para discussão na escola, o grupo tenta descobrir formas alternativas de estabelecer comunicação entre si, através de contatos telefônicos e encontros rápidos, na hora do recreio.

O que nos chama atenção no relato desta entrevistada é a organização dos próprios professores para desenvolverem um trabalho coletivo, fazendo juntos, o curso de pós-graduação. Da mesma forma, isto é revelado pela reação da equipe ao deparar-se com a dificuldade de reunir-se oficialmente, criando mecanismos próprios, transgredindo o estabelecido, não se deixando limitar pelos empecilhos impostos pela coordenação pedagógica, rompendo com a burocracia escolar.

Santaella (1998) avalia que o estabelecimento do trabalho colaborativo entre professores, como o descrito na narrativa de Júlia, favorece que a equipe docente tenha coesão e organização, necessárias para responder de maneira satisfatória às limitações do entorno, criando estratégias para enfrentá-las ou mesmo buscar a sua transformação. Esta autora (op. cit.) afirma, ainda, que a cooperação permite aos professores interagir com os sistemas comunitários e políticos com um sentimento de maior confiança de si mesmos. 

Visualizamos, então, que o estabelecimento do encontro entre pares pode conduzir o professor a identificar a si próprio como cidadão e a constatar que os problemas enfrentados no cotidiano escolar estão vinculados à confluência de aspectos históricos, políticos, econômicos e culturais extremamente complexos, exigindo dele - ao buscar mudança na/da escola - uma ação que vai para além da própria escola, fundindo o seu papel de educador e de cidadão (Florestan Fernandes, 1986, p23) .  

Tal atitude implica, na organização dos professores em classe e na conjugação de uma prática pedagógica eficiente e uma ação política igualmente qualitativa (Florestan Fernandes, op. cit., p31) .  

Articulando experiências profissionais com o curso de pós-graduação em ensino de Ciências

Ao serem perguntados sobre a importância do curso de pós-graduação para a sua trajetória docente e como articulavam o mesmo com o processo de desenvolvimento profissional que têm vivenciado, os entrevistados, de uma forma geral, mencionaram que o curso contribuiu para alargar seus horizontes. Destacaram aspectos teóricos do curso, em especial o enfoque dado a História e Filosofia da Ciência e a possibilidade de familiarizarem-se mais com a Didática das Ciências, passando a estabelecer, com mais facilidade, a ligação entre ciência e educação. Para alguns o curso descortinou uma nova percepção das ciências, para outros, o contato mais próximo com a pesquisa em Educação. O ambiente favorável à reflexão e ao repensar da própria prática, também foi enfatizado por alguns docentes. Praticamente todos se referiram à oportunidade de partilhar com outros colegas as suas experiências e descobertas como um dos pontos altos do curso.

Observamos que cada um dos entrevistados engajou-se em outras atividades de desenvolvimento profissional após o curso ou em paralelo a este, integrando-se a programas de pesquisa na própria universidade; atuando como dinamizadores de oficinas ou professores multiplicadores em projetos de formação continuada; ou, ainda, ingressando em curso de pós-graduação stricto sensu.     

Discussão 

Nóvoa (1995) considera que o primeiro passo em direção a transformações significativas no agir docente é dado quando o professor tem a possibilidade de refletir sobre suas próprias idéias, sobre sua prática. Este, geralmente, é um processo lento: por meio da reflexão ocorre o confronto entre o que se pensa com as novas informações a que se tem acesso. Zimmerman (1999) propõe que conhecimentos relacionados à epistemologia, psicologia e sociologia da educação, história e filosofia da ciência podem ajudar o professor a avaliar os limites de suas idéias e a reconhecer a necessidade de sua reestruturação. Pérez-Gomes (apud Santaella, 1998) enfatiza que são os próprios professores que têm que modificar sua teoria e a sua prática, requerendo, assim, um movimento voluntário.

Enquanto o professor reformula sua teoria, analisa a própria prática, a partir de uma ótica diferenciada, vai ocorrendo novo processo de interação e confronto entre idéias e ações. Santaella  (1998, p267), destaca que a alteração da prática é um empreendimento difícil e que demanda tempo, uma vez que a ação docente confunde-se com “profundas e enraizadas atitudes pessoais”; sua mudança extrapola a racionalização, envolve o lidar com sentimentos, valores, crenças e hábitos que emergem, entrelaçados com o agir profissional.

Os depoimentos dos professores-alunos revelam que estes se perceberam diferentes a partir do curso e identificam/ram uma melhora na qualidade de seu trabalho, como conseqüência disto. Reconhecemos que as informações presentes nos relatos dos entrevistados são subjetivas e equivalem à percepção que estes fizeram de sua participação no curso, sobre si mesmos, sua forma de pensar e sua prática, não podendo, por esta razão, serem utilizadas para comprovar mudanças efetivas.  No entanto, com base em Santaella (1998), gostaríamos de reafirmar a importância que dispensamos àquilo que os professores dizem a seu respeito, uma vez que tais idéias, expressam segundo Nóvoa (1995), um movimento de autoconsciência, partindo deles. Neste sentido, a investigação não serve unicamente ao levantamento de indícios desta autoconsciência, mas permite, ao seu turno, oportunizar uma reflexão que leve os professores a descortiná-la.  

Os entrevistados demonstraram, ainda, estar desenvolvendo uma percepção crítica de sua ação, identificando a necessidade de mais mudanças e reconhecendo a dificuldade destas se processarem. Todos revelaram uma grande avidez por expandir seus conhecimentos, engajando-se em outras atividades de formação continuada após o curso ou paralelamente a este. Demonstraram, também o desejo de divulgar suas descobertas: participando de encontros, congressos, outras atividades como formadores de formadores.

A presença das características mencionadas acima, associadas ao aumento da auto-estima, e ao reconhecimento da própria competência, e considerada por Selles (2000) como um dos indicadores do desenvolvimento profissional docente. 

Considerações Finais

Acreditamos que o envolvimento em  processos de formação continuada nos quais são oferecidas oportunidades de reflexão pode contribuir para “que os professores se apropriem dos saberes de que são portadores”, ao mesmo tempo em que adquirem subsídios para trabalhar tais conhecimentos “do ponto de vista teórico e conceitual” (Courtois e Pineau, apud Nóvoa 1995, p17). Consideramos, no entanto, que a importância da participação de professores neste processo não se restringe ao desenvolvimento profissional, ou ainda, pessoal dos mesmos, favorecendo, inclusive, o aumento de sua auto-estima. Ultrapassando estas dimensões, o contato com outros docentes propicia, também, a identificação com seus pares e a ampliação da consciência de pertencimento a uma categoria profissional, apontando para a constatação de Nóvoa (1992, p. 24) de que: “A formação de professores pode desempenhar um papel importante na configuração de uma ‘nova’ profissionalidade docente”.  

Por esta razão, visualizamos o estudo do desenvolvimento profissional docente como um campo de pesquisa extremamente promissor. A sua grande dificuldade, no entanto, reside na impossibilidade de mensurar um processo mediado pela subjetividade, profundamente influenciado por uma pluralidade de variáveis e que ocorre num período de tempo longo e diversificado. Isto não pode, entretanto subverter o seu valor, uma vez que na base deste estudo estão implícitas noções reveladoras do saber docente e dos processos constituintes da formação docente. Além disso, o melhor entendimento do desenvolvimento profissional contribui para a construção dos processos identitários da profissão docente e para a própria concepção de profissionalismo. Supomos, ainda, que a explicitação destas noções pode ter um enorme potencial para a formulação de políticas educacionais voltadas para a formação docente.
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