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INTRODUÇÃO

Para apresentar a investigação realizada juntos aos professores  da Universidade de Aveiro, torna-se necessário uma contextualização de sua estrutura física e administrativa. Esta universidade fica localizada na província de Aveiro, em Portugal, possuindo um campus bem estruturado, com instalações satisfatórias para atender à demanda de professores, alunos e funcionários, com restaurantes, lanchonetes, agências bancárias, agência do correio, livrarias, padaria, dentre outros serviços de utilidade pública.
Os Cursos de Licenciaturas são ministrados no Centro Integrado de Formação de Professores (CIFOP), Departamentos de Ciências da Educação e Departamento de Didática e Tecnologia Educativa, inseridos  em um dos prédios da referida Universidade, possuindo auditórios, salas de reuniões, gabinetes individuais de professores equipados com equipamentos tecnológicos e outros recursos necessários ao desenvolvimento do trabalho docente. 
	Este estudo tem por objetivo contextualizar o saber, o saber fazer e o saber agir dos docentes, na tentativa de fazer emergir os problemas a serem solucionados, bem como fazeres pedagógicos que constituem sucessos, que constituem inovações, que poderão contribuir de forma significativa para construção de novos paradigmas emergentes tanto das necessidades dos professores como saberes inovadores trazidos à tona pela investigação empreendida. Reforçando que, um tipo de investigação levada a cabo por professores, não só para melhorar a sua prática, mas também para criar estratégias conducentes a mudanças nos processos educacionais. Teoria e prática se desenvolvem interativamente (Huberman, 1994: 423). 

PERCURSO DA PESQUISA

	A metodologia utilizada para realização da pesquisa iniciou-se pela escolha dos dez  sujeitos participantes da investigação, portadores de diferentes formações acadêmicas: Psicologia, Ciências Sociais, Pedagogia, e Matemática, oriundos de diversificados níveis de formação stricto sensu: doutores, doutorandos, mestres e mestrandos, tendo como instrumento de coleta de dados a entrevista com  questões semi-estruturadas.
	A importância da investigação de campo, vem do diálogo estabelecido com a realidade, com o fazer pedagógico dos envolvidos, na tentativa de desenhar o seu perfil, visualizar com nitidez e de forma integral, tanto os aspectos relacionados com sua pessoa,  quanto os de ordem profissional, o que constitui um desafio trabalhá-los de forma a interpretar o explícito e o implícito desvelados nos seus discursos  e nas suas práticas vivenciadas na cotidianeidade do seu fazer pedagógico, na tentativa de fazer emergir caminhos alternativos que levem a inovações, que possam contribuir para uma melhor capacitação docente, e, conseqüentemente, favoreça a sociedade com uma melhor qualidade de educação, com uma melhor qualidade de vida.
	Após a realização das entrevistas junto aos professores foi feita a transcrição das fitas e para melhor interpretação dos textos, foram elaborados quadros sínteses dos aspectos considerados mais relevantes detectados nas falas dos entrevistados, dando origem aos temas que seguem:
·	Formação pessoal e científico-pedagógica.
·	Relacionamento inter-pessoal.
·	Proposta de formação contínua.
·	Contribuição da formação do professor para um paradigma científico-pedagógico emergente.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA

Nesse desvelar de aspectos positivos e negativos constatados, observa-se que a maior preocupação dos professores é com a competência científico que registra uma grande  incidência (51%), conforme se pode observar pelas falas selecionadas:
É evidente que do ponto de vista dos conhecimentos científicos, essa é uma preocupação constante, não só no momento em que estou a fazer o doutoramento, mesmo por força da preocupação com as aulas (P-A).
Nas minhas aulas não posso deixar de dar a teoria que é fundamental na minha disciplina. Eu diria que a procura de conhecimentos científicos, é não só uma necessidade, mas uma obrigatoriedade, pois em nossa carreira as obrigações de estudar, fazer relatórios, etc, nos obriga a fazer essa investigação (P-B).
Nos  depoimentos, constata-se que os professores citados vêem a competência científica tanto como uma necessidade, quanto como obrigatoriedade, no desenvolvimento do seu trabalho com os alunos.
Essa preocupação com a formação científica tem repercussão na formação dos alunos, haja vista a incidência de aulas teóricas, de abordagem metodológica expositivas detectadas nas falas dos professores entrevistados e nas observações realizadas em  sala de aula.
Temos as chamadas aulas teóricas, que são expositivas. São as típicas aulas tradicionais, que o professor expõe, fala e os alunos se limitam a tirar seus apontamentos. De uma maneira geral, é esse o quadro das chamadas aulas teóricas, onde também há muitos alunos a assistir, pois a Universidade cresceu muito e as turmas são numerosas, não há oportunidade de ver o retorno dos alunos para o professor (P-F).
	No processo descrito o professor é o centro das atenções sendo muitas vezes portador de um saber cristalizado, não sendo questionada a sua atuação, ou por falta de senso crítico dos alunos, ou por falta de oportunidade, a este tipo de educação, Paulo Freire denominou de educação bancária, onde  o aluno é visto como um receptor de conteúdos desvinculados da realidade, como se existissem dois mundos, um representado pelas teorias e o outro, o vivenciado, o recheado de experiências e saberes,  se constituindo em uma ilha, desconectada, desvinculando os dois mundos.
A competência pedagógica é outro aspecto que merece destaque pela incidência (43%), fato este justificável, não pela satisfação dos professores por dominarem esta dimensão, mas por achá-la importante e por não ter a atenção que merece na abordagem dos conteúdos. Talvez isso seja justificável pelo fato dos professores trabalharem a formação de futuros professores mais com relação aos estágios, ou disciplinas como Didática e Práticas Pedagógicas consideradas imprescindíveis na formação desses profissionais.
A investigação científica é que está ai mais patente e que será parte mais importante, mas, acho que o professor universitário deveria desenvolver a outra vertente que é a parte mais evidente que é a formação pedagógica (P-D).
	Os professores sentem dificuldades de selecionar metodologias de acordo com o conteúdo a ser desenvolvido em sala de aula, talvez isso ocorra pela forma como a estrutura organizacional da universidade se propõe, separando as disciplinas teóricas das disciplinas teórico-práticas, sendo estas oferecidas no final do Curso, ocasionando com isso uma ruptura entre s formação científica e a formação pedagógica. Outro agravante seria o número excessivo de alunos por turma, que em muitos casos, varia de 100 a 150 alunos, dificultando assim, o relacionamento interpessoal, que conforme depoimentos, estes chegam ao final do semestre conhecendo poucos alunos pelo nome. 
Na universidade há uma relação impessoal, é tudo na base até de uma certa frieza, os alunos quase não passam de número, os alunos são uma realidade abstrata....quando chegamos ao fim do semestre conhecemos meia dúzia,  de mais ou menos 200 ou 300 alunos (P-A).
	Para contrapor o colocado, utilizo a fala de outro professor, quanto a importância do bom relacionamento em sala de aula:
Reconheço e cada vez estou mais consciente que o aspecto afetivo, interpessoal  que se estabelece são tão ou mais importantes do que a lecionalização dos conteúdos propriamente ditos e em impor normas (P-C).
È importante visualizar a formação integral do aluno, a formação da subjetividade, o conhecimento de si como pessoa que estar no mundo e sabe interagir com este de forma crítica e reflexiva, consciente que mais importante que saber uma quantidade de conteúdos sem significado prático para sua vida, é estar preparado  com conteúdos significativos, que formem  para a cidadania social, que é pautada na integração  dos direitos civis, políticos e sociais.
O trabalho com projetos foi outro tema  que mereceu ser destacado (15%), porque ao se trabalhar de forma conjunta, professores-alunos com  projetos elaborados em parceria existem todo interesse das partes de vê-lo ter êxito, evitando com isso as rotineiras aulas expositivas.
A maioria das aulas dessa universidade, do 1º ao 3º ano, eu veria como muito teórica, onde o professor tem uma hora ou duas horas a exporem a matéria, especialmente, recorrendo ao quadro, e nas aulas práticas os alunos ficam a resolverem, na diria problemas, o seria muito bom, mas a resolverem exercícios que dariam treino ou mecanização daquilo que foi visto nas aulas teóricas (P-C).
Quando os projetos são construídos  de acordo com as necessidades dos alunos, estão voltados para a aquisição de determinados conhecimentos existe motivação. Nesse processo, o aluno aprende descobrindo e construindo o seu próprio saber, sendo sujeito ativo, participativo e autônomo na consecução dos seus objetivos.
	Outro tema que merece destaque, é a tecnologia da comunicação (14%), pela importância no mundo atual, pautado pela globalização, em que a informática ocupa espaço privilegiado pela gama de serviços em prol do progresso  nas diversas áreas do saber, principalmente, na economia que a mola propulsora de uma sociedade capitalista e a educação não pode ficar a margem , mas, pelo contrário, acompanhar o desenvolvimento.
A nível tecnológico, o que tem acontecido é que os próprios alunos exigem esses conhecimentos, portanto, isso é uma exigência necessária, nós temos que estar preparados para ter flexibilidade de adaptação naquilo que nos vai aparecendo nesse momento, em que estamos vivendo um processo de mutação em todos os níveis: social, tecnológico, etc, em que não podemos achar que não precisamos saber de mais nada. Nós temos que estar constantemente em aprendizagem (P-D).
A aprendizagem da sociedade, nessa virada do século, alterou profundamente e os alunos já  não sei se são alunos, então, volto a dizer que os alunos podem aprender mais num programa de televisão do que numa aula de História.....Hoje os professores batem com alunos que em muitas áreas sabem tanto ou mais que eles, e alunos com 12 ou 13 anos (P-B).
	É inegável a influência dos meios de comunicação, dos grupos de amigos na formação dos alunos, influência essa que poderá ser benéfica ou maléfica, dependendo dos programas de televisão e do contexto sociocultural onde residem. Portanto, é também inegável a importância da educação que tem que competir com tantos fatores externos aos seus processos,  fazendo-se necessário para tanto, uma capacitação docente eficiente para fazer frente a estes desafios, não os ignorando, mas trazendo para dentro das instituições de ensino e trabalhando-os à luz de uma teoria que permita a crítica , que permita a construção de novas teorias, e novas práticas.
O trabalho com projetos foi outro tema  que mereceu ser destacado (15%), porque ao se trabalhar de forma conjunta, professores-alunos com  projetos elaborados em parceria existem todo interesse das partes de vê-lo ter êxito, evitando com isso as rotineiras aulas expositivas.
A maioria das aulas dessa universidade, do 1º ao 3º ano, eu veria como muito teórica, onde o professor tem uma hora ou duas horas a exporem a matéria, especialmente, recorrendo ao quadro, e nas aulas práticas os alunos ficam a resolverem, na diria problemas, o seria muito bom, mas a resolverem exercícios que dariam treino ou mecanização daquilo que foi visto nas aulas teóricas (P-C).
Quando os projetos são construídos  de acordo com as necessidades dos alunos, estão voltados para a aquisição de determinados conhecimentos existe motivação. Nesse processo, o aluno aprende descobrindo e construindo o seu próprio saber, sendo sujeito ativo, participativo e autônomo na consecução dos seus objetivos.
	A formação contínua dos docente (14%) deve estar centrada nos seus interesse, na busca de atender às necessidades, não sendo vinculadas aos interesses da universidade para justificar verbas, mas que propostas de formação contínua emerjam das aspirações dos docentes e sejam elaboradas respaldadas em pesquisas em que os professores sejam os protagonistas principais. 
A formação não deve estar vinculada  as agendas ou interesses da universidade, porque na maior parte dos casos é assim que acontece, a universidade faz o “menu” e o professor adere a esse ou aquele, mas eu não acredito nesse tipo de formação (P-A).
A formação contínua deveria ser uma formação centrada na escola, onde os professores lecionam e com base nas necessidades dos seus processos de formação. Sinto a necessidade da formação contínua na resolução de problemas, na reflexão sobre a ação, de modo que os processos de formação sejam identificados e construídos nos locais onde esses professores estão inseridos (P-I).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelos depoimentos dos sujeitos participantes da investigação, constatou-se que além da preocupação relativa à formação contínua ser realizada no local de trabalho dos professores, vindo em respostas às necessidades e interesses desses, também deve estar vinculada à formação inicial, que constitui preocupação primeira, vindo a formação pós-licenciatuaras para acompanhar inovações para refletir na prática e sobre a prática, sem contudo, se efetivar para preencher lacunas deixadas nos cursos de licenciaturas, com currículos defasados e que não trabalham de forma dialética a teoria e a prática, que não valoriza a cultura dos alunos, suas experiências, o contexto onde  residem para a partir daí, produzir conhecimentos advindos de uma reflexão crítica sobre a sociedade que temos e a sociedade que queremos.
Os professores inquiridos sugerem alguns caminhos alternativos para uma proposta de formação contínua, que apresento para uma análise criteriosa e posterior adaptabilidade aos contextos onde se efetivam a formação do professor:
·	Deve ser centrada na escola/universidade na resolução de problemas;
·	Deve ser contextualizada, sem obrigatoriedade e ao longo da vida;
·	Deve ser realizada para atender às progressões de carreira do professor do que para promovê-lo;
·	Deve ser menos regulamentada, menos institucionalizada;
·	Cursos de formação contínua em nível pedagógico quanto aos aspectos ligados à metodologia, didática, etc;
·	Formandos como investigadores e formadores em que a prática de ensino emerge enriquecida da própria prática pedagógica e social; 
·	Intercâmbio entre a universidade e as escolas para poderem trabalhar problemas concretos do dia a dia; 
·	Ver a formação contínua como um jogo como a vida e se é jogo com a vida deve ser permanente;
·	Criação de ciclos de estudos onde seja reforçado a auto-estima pessoal e profissional;
·	Construção de projetos de acordo com as necessidades/aspirações dos envolvidos.
	Esses são alguns parâmetros que servirão para direcionar a construção de uma proposta político-pedagógica de formação contínua, que não se constitui em receitas, em modelos, mas forma desvelada nas vivências de profissionais que trabalham na formação inicial e contínua na universidade, cenário desta investigação.
Enfim, é importante considerar a contribuição da educação que visa a formação do cidadão, dotando-a  de conhecimentos de si como pessoa, dos seus direitos como cidadão, que busca sua emancipação e que através de ações coletivas se efetivam a emancipação social, que como diz Boff (1997): um fraco mais um fraco não somam dois fracos, mas um forte, pois nessa interação existe o somatório de potencialidades, de competências, de ideologias.
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