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mudanças e inovações PEDAGÓGICAS Na formação continuada dos docente
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Agência Financiadora: Não contou com financiamento
O processo de formação continuada dos professores tem sido estudado por teóricos que, não raras vezes, evidenciam matrizes teóricas diferentes. Conforme Yus (2001) é fundamental esclarecer o entendimento adotado sobre formação de professores, pois para alguns significa crescimento profissional e humano; para outros, reciclagem, treinamento ou meio de adequação ao sistema, entre outras. Mas a despeito de diferentes enfoques, parece fortalecer-se a tendência assentada em princípios que valorizam a reciprocidade e o processo, resultados de interações entre conhecimento e experiências da vida pessoal e profissional. 
Nesse aspecto, a formação inicial, é compreendida como certificação profissional, e a formação continuada como processo que ocorre ao longo da carreira e vida, principalmente articulada ao contexto de atuação profissional, num movimento de auto-conhecimento e de conhecimento dos diversos fatores que interferem na docência. Aos poucos o professor vai assumindo posturas e desenvolvendo autonomia em contextos sócio-históricos que naturalmente sofrem constantes transformações e em velocidade que vem aumentado vertiginosamente em função da produção acelerada de conhecimentos. O que reforça o caráter de provisoriedade dos processos formativos e a geração de instabilidade e insegurança. Santos (1995, p.223) afirma tratar-se “[...] de uma fase longa e de resultados imprevisíveis”, desencadeando pressões internas e externas nas diversas instituições educativas.
	As imposições de uma sociedade globalizada, onde os interesses econômicos influenciam cada vez mais as regras sociais, têm contribuído para a elaboração de políticas educacionais de interesse mercadológico e de demandas da sociedade capitalista. Nessa perspectiva, propostas pedagógicas inovadoras podem ser vistas como mecanismo salvador de muitos dos problemas educacionais e sociais, o que parecer justificar a introdução de equipamentos e metodologias muitas vezes não demandados pelas reais necessidades de professores e alunos.
Segundo Carbonell (2002), é crescente o movimento em torno da inovação educativa. Entende-a como conjunto de intervenções e decisões, intencionalmente sistematizado, modificando atitudes, idéias, culturas e práticas pedagógicas. Mas não é uma tarefa simples para os professores identificarem necessidades de revisão de ações docentes já cristalizadas, pois significaria “abandonar” princípios já incorporados e lançar-se rumo ao desconhecido. Seja como for, pela vivência pessoal e profissional acumulam saberes e inquietações, relacionados à revisão de conhecimentos e decorrentes dos movimentos de renovação pedagógica surgidos no espaço de atuação – a formação continuada em serviço.
Dai o interesse do presente estudo: aprofundar reflexões sobre o percurso desenvolvido por professores de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental de uma escola de grande porte no Distrito Federal, durante a implantação e implementação de processos pedagógicos considerados inovadores, e seus impactos na formação continuada, no período de 1995 a 2004.
1. O cenário e a investigação
Sucessivas crises têm forçado revisões de valores e modelos pré-estabelecidos, promovendo a mobilização de esforços na estruturação de processos que atendam às demandas emergentes. Na educação, o impacto das transformações econômicas, políticas, sociais e culturais, aponta para a necessidade de análises estratégicas sobre o papel da escola e dos professores. Por essa razão o sistema escolar vem sendo transformado pelas políticas neoliberais e conservadoras em um mercado, onde a educação passa a ser mais um bem de consumo, e a sociedade estimulada a “escolher instituições escolares, por diplomas e corpo docente, da mesma forma que são escolhidos e comprados outros produtos, em e entre diferentes supermercados”, conforme observa Santomé (2003, p.39). 
A preocupação com a busca pela eficiência nos processos educacionais provocou a transferência para a escola de princípios da administração empresarial aplicados na gestão do trabalho burocrático, submetendo seus profissionais à centralização dos processos e tomada de decisões e a divisão do trabalho como medidas de racionalização.
2. Eixos de referência da investigação
Diante de tais circunstâncias, a questão da formação continuada em serviço parece ser um eixo de discussão fundamental. Cabe, contudo, destacar que há escolas que conseguem, por várias razões e a despeito de tal cenário, promover formação continuada de seus docentes, auxiliando-os a melhor lidarem com suas potencialidades, necessidades e dificuldades. Foi o caso da escola pesquisada, conforme relatamos a seguir, partindo de três eixos de análise: tendências educacionais, formação continuada, e inovação/mudança.
2.1. Analisando algumas tendências
Nóvoa (1991) observa a existência de dois grandes grupos de modelos de formação continuada de professores: os modelos estruturantes (tradicional, organizado pela lógica da racionalidade científica e técnica); e os modelos construtivistas (personalista, investigativo, contratual, interativo-reflexivo). Ressalta que os modelos estruturantes são mais eficientes no curto prazo, como a estratégia de “formação de professores por competências”, mas esses modelos tendem a reproduzir as realidades educacionais existentes. 
No meio educacional, as discussões acerca de competências têm ganhado espaço, associada à idéia de capacidade para bem realizar uma determinada tarefa ou função. As conceituações são diversas acerca do tema, havendo entendimentos distintos. Perrenoud (2000) entende que a competência vai além da apropriação de conhecimentos, pois é preciso estar relacionada a uma prática social, numa perspectiva reflexiva. Rios (2001) preocupa-se com a utilização irrefletida do termo competências, de uso cada vez mais freqüente, com nuances de modismo, tomando o lugar de “saberes”, “habilidades”, “capacidades”. No entanto, é insuficiente um acúmulo de conhecimentos e técnicas para que a atuação docente seja competente.
Conforme Tardif (1998), o modelo tradicional de formação profissional dos docentes está baseado na racionalidade técnica e está na base do contexto institucional de produção de conhecimento, separando pesquisa e prática. Os pesquisadores elaboram os conhecimentos que serão utilizados pelos práticos e a formação é compreendida como modelo de transmissão de conhecimentos científicos aos futuros praticantes, que na seqüência os utilizarão.
Porem, o futuro professor começa a construir suas primeiras representações e concepções sobre ensino e educação antes mesmo da opção profissional, sendo o tempo um fator importante na edificação dos saberes que servirão de base para o trabalho docente. A ação docente baseia-se em fundamentos existenciais, sociais e pragmáticos que, ao longo da vida, constituem os saberes docentes. Constitui-se docente com um domínio progressivo das situações de trabalho que abrangem aspectos didáticos e pedagógicos, o ambiente da organização escolar e as relações com os pares e outros sujeitos do universo educativo.
	Nesse processo de construção individual e coletiva dos saberes docentes, a cultura institucional e, sobretudo da equipe de trabalho, tem um forte apelo sobre o professor que tende a aderir aos valores do grupo com quem compartilha conhecimentos e experiências profissionais e de vida.
Nóvoa (1991, 1992), destaca que a formação não ocorre por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas por um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso, é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. É preciso (re)encontrar espaços de interação entre as dimensões pessoais e profissionais, permitindo a apropriação de processos de formação e dar-lhes um sentido no âmbito de sua história de vida. Estar em formação é um processo de investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à construção de uma identidade pessoal e profissional.
2.2. A formação continuada
Por desenvolvimento profissional, consideramos o processo que coloca o professor em contínua revisão e no controle cada vez maior de seu próprio processo formativo, com vistas a um ensino de boa qualidade, situado no marco de mudanças sociais, tecnológicas e epistemológicas marcadas pelas novas exigências e dilemas. O desenvolvimento profissional implica melhorar a capacidade de controle sobre as próprias condições de trabalho, avançando na carreira docente. Implica também superar a dicotomia entre formação inicial e continuada, entendendo-as como processos distintos e articulados. Deste modo, a formação continuada não é pontual ou improvisada.
Segundo Enguita (1998), abordar a política de formação, tendo como eixo o enfoque do desenvolvimento profissional docente, traz consigo o enorme desafio de situar com clareza o papel dos professores na sociedade atual, que demanda cada vez mais uma grande capacidade de adaptação, flexibilidade, atualização de conhecimentos, frente às exigências da docência.
Fusari (1997) destaca que a formação continuada se desenvolve, sobretudo no local de trabalho e a partir dele, tendo como eixo central a reflexão crítica na experiência profissional. Mostra-se infinita como possibilidade de crescimento pessoal e profissional. O autor observa ainda que, por não haver um currículo, a formação continuada tem estado atrelada à lógica das necessidades mais imediatas, centrada na busca de resultados rápidos e pragmáticos.
Segundo Schnetzler (1996), três necessidades têm sido usualmente apontadas para justificar a formação continuada de professores: contínuo aprimoramento profissional e de reflexões críticas sobre a própria prática pedagógica; superação do distanciamento entre contribuições da pesquisa educacional e a sua utilização para a melhoria da sala de aula, implicando que o professor seja também pesquisador de sua própria prática; rever uma visão simplista da atividade docente, ao conceberem que para ensinar basta conhecer o conteúdo e utilizar algumas técnicas pedagógicas.
As percepções acerca da formação continuada de professores são muitas, o que provoca a utilização de conceitos e termos considerados similares, porém, muitas vezes ambíguos e imprecisos, tais como, capacitação, treinamento, aperfeiçoamento e reciclagem. Todos eles respondem a tendências diferenciadas. Partindo das contribuições de Marin (2000), destacamos algumas diferenças entre eles: reciclagem (mudanças profundas, que desconsideram os saberes existentes); treinamento (destreza, exercício repetitivo e condicionante); Capacitação (desenvolvimento de habilidades); Aperfeiçoamento (idéia de completude e acabamento); e Formação (ações em processo de constituição).
É inegável a presença de programas de formação que enfatizam ações de treinamento ou de capacitação dos professores, geralmente em cursos de curta duração, nos quais o professor é constantemente compreendido como técnico, por assumir a atividade profissional como essencialmente instrumental.
Parece-nos necessário maior valorização dos saberes que o professor já traz consigo, trabalhando-os de maneira articulada às referências teórico-conceituais. É necessário rever a perspectiva da tarefa profissional, na visão da educação e nos problemas sociais e pessoais. Inovações e mudanças necessitam um ambiente adequado e tempo superior ao concedido por visões de curto prazo de políticas educativas e gestores.
2.3. Mudança e inovação pedagógica

Quando pensamos em mudança, surge de forma imediata a idéia de alteração ou substituição de uma situação, estado ou condição para outra, geralmente acompanhada de esperanças e/ou ameaças. Mudar implica desnaturalizar, distanciar do habitus que constitui a ação, tão estruturante quanto estruturada. Mudar altera a regra, o regime ou modo como nos organizamos (MESSINA, 2001). Na maioria das vezes, a mudança acontece ou se impõe voluntária ou involuntariamente, em um contexto social, econômico, histórico, familiar, pessoal. A mudança geralmente provoca incertezas face ao novo que se impõe, gerando expectativas, medos e insegurança.
	O termo inovação é freqüentemente utilizado como sinônimo de mudança, renovação ou reforma, no entanto, cabem distinções. A inovação não é uma mudança qualquer. Ela tem um caráter intencional, afastando do seu campo as mudanças produzidas pela evolução “natural” do sistema. A inovação é deliberada e conscientemente assumida, visando a uma melhoria na ação. Implica rupturas com a situação vigente, mesmo que seja temporária e parcial. Inovar supõe trazer à realidade algo efetivamente “novo”, ao invés de renovar que não modifica essências. (Alencar, 1996; Huberman, 1973; Ferretti, 1995; SANTOS, 1989).
Para Huberman (1973) o conceito de inovação é problematizado, diferenciado de mudança, que podem ser de diferentes escalas, incluindo tanto indivíduos como instituições. Na mudança não é necessário inventar algo, basta adotar, por exemplo, outras práticas. Já inovação é sinônimo de invenção planejada ou intervenção deliberada. Uma inovação deve, portanto, durar, alcançar um certo nível de utilização e adotar uma forma parecida à que se propunha quando foi projetada. Segundo Alencar (1996), são diversos os fatores que contribuem para a configuração de um processo inovador, implicando além das idéias criativas dos indivíduos, motivação para efetivar as idéias, conhecimento e recursos materiais. 
O atual cenário de crises em diferentes campos sugere a urgência por mudanças e rupturas que promovam maior qualidade e eficiência nos processos educacionais. Segundo Candau (1999), na América Latina são crescentes os movimentos em torno de reformas educativas baseadas em diagnósticos realizados por técnicos de organismos internacionais, fundamentados em enfoques econômicos. Há uma preocupação em gerar reformas que possibilitem “a inserção dos respectivos países na lógica da competitividade, imprescindível num mundo cada vez mais globalizado e regido pelo livre mercado”. (p.32)
A autora alerta que essas reformas têm sido encaminhadas de forma centralizada e vertical, privilegiando o papel de técnicos, especialistas e consultores internacionais que prescrevem conteúdos padronizados a países com culturas diferenciadas.
Segundo Huberman (1973), os processos de mudança na educação são, por sua natureza, lentos e graduais, pois mudar a educação equivale alterar o modo como os pais educam os filhos, as relações entre jovens e adultos e, conseqüentemente, a influência exercida pelas gerações mais velhas sobre o caráter das gerações mais novas. Modificar processos subtende interferir na dinâmica dos comportamentos por isso é mais fácil colocar em ação novos equipamentos, que introduzir alterações em relações humanas. 
O maior ou menor acesso ao controle das decisões: informação, consulta facultativa, elaboração/recomendação, co-gestão, delegação e autogestão parece criar espaços de resistência ou não na execução das ações e na avaliação dos resultados. King apud Alencar (1996), sugere que a resistência à mudança não deve ser vista apenas em termos negativos, tampouco como a única razão para explicar o fracasso de uma dada inovação. Podem ser procedentes e desempenhar um papel positivo, além da vantagem de forçar a instituição a desenhar propostas mais adequadas e a analisar fatores, como, centralização excessiva, postura defensiva do corpo docente, ausência de um agente de mudança, distanciamento entre teoria e prática, falta de conhecimento acerca dos processos educativos por parte dos pais e funcionários da instituição educativa etc. (HUBERMAN,1973).
	Há uma tendência em responsabilizar o professor pelas dificuldades de implantação de processos inovadores nos sistemas escolares. No entanto, há outros fatores a considerar: filosofia e valores da instituição, formato e cultura organizacional, mau planejamento dos projetos, falta de manutenção e estrutura, excesso de burocracia, pouco tempo para trabalhar as novas práticas, ausência de medidas de consolidação, falta de método e coerência na concepção e no emprego dos novos dispositivos de ensino-aprendizagem, falta de participação dos professores nos processos decisórios, centralização do poder, entre outros. As dimensões da cultura e do funcionamento da instituição formam um sistema de interatividade. Quando ocorre uma sinergia produzida pelas características favoráveis, há a tendência de modificar posturas, transformar representações e práticas.
3. Trajetória metodológica da pesquisa
A opção pela pesquisa qualitativa e do estudo de caso decorreu da vantagem de ampliar a revisão sistemática e rigorosa da prática educativa intermediada por elementos de reflexão e possibilitar conhecer e compreender realidades dinâmicas do processo de implantação de propostas consideradas inovadoras.
A pesquisa foi realizada em instituição de ensino privada e confessional de Brasília/DF, tomando o período de 1995 a 2004. Atende a 3.680 alunos, distribuídos da Educação Infantil ao Ensino Médio. A preocupação da Instituição com a formação continuada de seus profissionais é apresentada como uma característica presente desde os seus primórdios, embora no início assumisse uma postura doutrinária, para a difusão dos ideais e princípios do fundador.
Investigamos doze professores de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental, de diferentes áreas do conhecimento e tempos de atuação na instituição, dois dirigentes e dois membros da direção educacional da mantenedora. Foram utilizados a análise de documentos, o questionário e a entrevista semi-estruturada. 
4. Analisando os achados
O caráter confessional que permeia o ideário da instituição pesquisada pode associar a imagem da instituição à idéia de conservadorismo, característica de uma tendência liberal de educação. No entanto, ao mesmo tempo que busca preservar sua identidade, concebe e desenvolve projetos mais progressistas, sugerindo uma contradição. A esse respeito, Soto (1994) observa que, quando um sistema pedagógico se inspira em ideais religiosos, as contradições que podem existir tendem a manifestar-se de forma singular, expressando o conflito entre alguns ideais desejados como permanentes e a necessidade de inserção em um mundo em constante transformação.
Analisando documentos sistematizados em 2000, fica evidente a existência de um movimento de mudanças em torno de matrizes já construídas. Apresentam a intenção de romper com tendências marcadamente liberais, buscando inovar as ações pedagógicas e assumir um caráter mais progressista. 
O contexto social teve forte influência sobre os rumos tomados pela escola. A instituição trouxe para si a responsabilidade de promover rupturas necessárias para o desencadeamento de propostas educacionais emergentes, muito embora caiba destacar que foi uma decisão unilateral, uma vez que os professores, por exemplo, não participaram dessas decisões. Os resultados evidenciam o caráter centralizador e vertical predominante nas reformas educacionais apontado por Sacristán (1999), quando refere-se ao aumento da importância dos especialistas e consultores na implantação de novos processos educacionais. Geralmente, os professores ficam alijados dos processos decisórios, atuando como meros executores de planos pré-estabelecidos. 
Os resultados apontam para dificuldades no entendimento e compreensão das tendências pedagógicas emergentes nos diversos momentos em que as discussões eram apresentadas pela mantenedora. Não havia, por parte dos docentes, clareza acerca das concepções subjacentes às propostas da instituição, Esboçava-se um movimento de rupturas que terminou por interferir na organização do trabalho pedagógico, na divisão do trabalho, na organização descentralizada e nas tarefas de trabalho integradas horizontalmente, características dos novos conceitos de produção.
Na década de 80, os estudos de Emilia Ferreiro acerca do processo de alfabetização tiveram grande influência nas escolas brasileiras e esse movimento é apontado pelos dirigentes da escola pesquisada como a primeira “onda” que desencadeou a formação continuada em serviço por meio da constituição de grupos de estudos e participação em encontros, simpósios e congressos dentro e fora do país. A escola viveu intensamente esse movimento em busca de uma nova proposta de alfabetização. Iniciou-se um grande esforço para superar o caráter de execução presente na atuação dos docentes, buscando envolvê-los na construção de “saberes” necessários para a implementação das inovações desejadas.
As idéias de Vygotsky vieram agregar ao interacionismo piagetiano o caráter histórico, dando contornos de uma perspectiva sócio-interacionista. Foi a segunda grande “onda” vivida pela instituição. Nesse segundo momento o estudo ocorreu de forma mais tranqüila e contou também com estudos sobre a teoria do desenvolvimento de Wallon, centrada na psicogênese da pessoa completa, que contribuíramr para delinear um corpo teórico que fundamentasse o arcabouço teórico de uma nova proposta educativa para a instituição.
A abordagem sócio-interacionista assumida pela instituição levou-a a considerar tal dinâmica no processo de formação de seus professores, desencadeando a terceira “onda” - a do planejamento participativo, quando se esperava que os professores também construíssem novos conhecimentos a partir de processos interativos. A instituição, no entanto, não tinha a clareza de como lidar com a construção e sistematização de um projeto político-pedagógico e os professores já inseridos no coletivo se indagavam sobre onde se queria chegar.
A dimensão da participação é um aspecto em destaque na pesquisa uma vez que o grupo pesquisado demonstrou diferentes entendimentos sobre participação. O espaço para análise, discussão e negociação de idéias nem sempre era percebido pelo grupo como participação. Bordenave (1983) destaca que as formas de participação são diversas, o que exige do profissional clareza e compreensão do que essa participação significa para que se sinta representado e atuante.
Para os professores, existia maior dificuldade para o engajamento do grupo em projetos de cuja construção não participaram. Os resultados demonstram que os projetos compartilhados e construídos em grupo tendiam a obter resultados mais satisfatórios. No entanto, somente a participação não era suficiente, mas também estudo que fundamentassem as ações almejadas. Democracia é um princípio teoricamente fácil de ser evocado, mas difícil de ser vivenciado. Faltava familiaridade com o coletivo e exercício democrático. A fala dos professores confirmava a preocupação da escola em disponibilizar mais espaços para estudos e reflexão das propostas desenvolvidas.
A mudança é compreendida pelos pesquisados como necessária e, traz consigo a idéia de melhoria e “adequação” a um determinado momento sócio-histórico-cultural. Há o entendimento de que a escola necessita acompanhar as transformações vividas pela sociedade. Candau (1999) alerta sobre esse movimento crescente na América Latina, onde diagnósticos realizados por técnicos internacionais apontam para a necessidade de reformas nos sistemas educacionais, adequando-os a um contexto mundial globalizado e complexo. Tal movimento pode direcionar políticas públicas que não atendam às reais necessidades brasileiras.
No ambiente educacional, os sentimentos de inadequação e incompletude têm se apresentado como uma constante, provocando freqüentes discussões em torno do que é ou não adequado ao processo educativo. Diante dessa discussão, concordamos com Cavaliére (1999) ao afirmar que o debate sobre a crise da modernidade tem assumido diversos matizes referentes a alguns pontos fundamentais, a partir de um conjunto de condições sociais, culturais e políticas, que vêm se estabelecendo aos poucos, afetando o mundo contemporâneo. Ocorre ainda uma falência das grandes utopias, renunciando a pensamentos e estratégias que visem à emancipação.
	O impacto da implantação e implementação de processos inovadores na escola desencadearam reações diversas. Os dirigentes atribuíram as reações a aspectos culturais da instituição, pois o que se propunha exigia uma nova postura dos docentes, participação, estudo, pesquisa, reflexão. Vários papéis foram assumidos pelos professores em relação ao movimento de inovação. Existiam os resistentes que rejeitavam as propostas por diferentes razões, os engajados que se empolgavam com as novas idéias, os descrentes que assumiam uma postura não muito resistente, mas que não acreditavam que o processo teria êxito ou continuidade e também aqueles que achavam que não dariam conta do proposto. Tais posturas reforçam o apontado por Teixeira (1998) ao referir-se aos comportamentos característicos em situações de mudança, destacando a existência dos que atuam de forma proativa, os que boicotam, os que não acreditam e aqueles que entendem não conseguir realizar o proposto.
	A postura assumida inicialmente pelos professores pode também ter sofrido forte influência da cultura de manutenção predominante na escola. Segundo Alencar (1996), mesmo que a pessoa seja favorável à inovação, tende a resistir, pois o processo inovador envolve incerteza e ansiedade, comportamentos inerentes ao ser humano. Não é simples quebrar resistências, pois há um aspecto emocional envolvido nesse processo, que sofre influências internas e externas.
	No entanto, a resistência não pode ser compreendida apenas como algo negativo a ser combatido. King apud Alencar (1996) reforça o caráter positivo da resistência que força inevitavelmente uma maior reflexão e análise das conseqüências da inovação proposta, muitas vezes não antecipadas por quem a propõe. Podem também desmascarar ou sinalizar aspectos equivocados na condução do processo. Carbonell (2002) observa que o conflito é inerente e inevitável a qualquer processo de mudança ou inovação e que o ideal é criar um clima democrático necessário para que se possa enfrentá-lo e gerenciá-lo coletivamente, buscando alternativas para solucioná-lo.
	Apesar do desgaste decorrente desses conflitos inevitáveis, o grupo se fortaleceu a partir das reflexões, críticas, avanços e recuos individuais e coletivos. As mudanças no campo educacional requerem muito mais que empenho para a compreensão e construção de novas estratégias educacionais, pois interferem na forma como as pessoas se relacionam e entendem o mundo que as cerca. A esse respeito, Huberman (1973) reforça o caráter gradual das mudanças na educação por interferirem nas relações sociais, suscitando alterações nas atitudes e nos valores. Por requererem aceitação coletiva, tornam-se ainda mais difíceis e demoradas.
	À medida que os professores tomavam maior consciência sobre o processo inovador desejado pela instituição e das implicações decorrentes de sua implementação, assumiam uma postura de reivindicação perante a instituição. Os professores passaram a lutar pela ampliação das horas de coordenação, pagamento de horas específicas para estudos, custeio de cursos, seminários e congressos, redução do número de alunos em sala, mudanças no ambiente físico da escola, ampliação dos recursos tecnológicos e do pessoal de apoio, e maior clareza em relação às inovações desejadas.
Os professores pesquisados destacaram alguns aspectos como diferenciais da instituição como: qualidade das relações interpessoais; gestão organizada por núcleos; planejamento participativo; formação continuada e, sobretudo o processo de avaliação de caráter formativo.
Indagados sobre que dificuldades percebiam nos seus colegas frente a processos de implantação e implementação de mudanças/inovações no ambiente escolar, os professores assinalaram como principais dificuldades, em ordem de importância: a insegurança diante do novo; a falta de domínio de princípios pedagógicos e a resistência dos professores a mudanças. Quando indagados sobre suas próprias dificuldades, demonstraram uma percepção diferenciada daquelas associadas aos colegas. Indicaram como principais dificuldades, em ordem de importância: a falta de tempo; a falta de domínio de princípios pedagógicos e a ausência de modelos. 
Considerando que dificuldades fazem parte de qualquer movimento de mudança ou inovação, os professores apontaram o apoio da coordenação pedagógica, horas de estudos remuneradas e consultorias externas como os pontos mais importantes para lidar com esse processo. O apoio ao profissional tanto no aspecto da clareza sobre a proposta da escola e fundamentação pedagógica quanto no aspecto da acolhida, é apresentado como fundamental para que o mesmo sinta-se seguro, apoiado e incluído.
A constituição do profissional autônomo e consciente de suas ações constitui-se gradativamente ao longo da carreira docente a partir de suas experiências, sejam elas negativas ou positivas. A constituição do professor assume, pois um caráter processual e não linear. Nessa perspectiva Huberman (1995) considera que a idéia de carreira permite compreender como as características da pessoa exercem influência sobre sua constituição e ao mesmo tempo são influenciadas por ela.
Sobre o trabalho desenvolvido em relação à formação continuada, a quase totalidade dos professores pesquisados afirmaram que a escola promove atividades de formação continuada, citando prioritariamente: palestras, seminários/congressos e reuniões pedagógicas. Os resultados destacam que, se de um lado os professores ainda destacam prioritariamente ações de formação que são pontuais, de outro eles já reconhecem nas reuniões pedagógicas, momentos de estudo e reuniões de professores, relacionadas ao cotidiano escolar como momento de formação. Se há algum tempo os professores entendiam que formação continuada eram eventos pontuais, hoje já é possível perceber no grupo de professores o entendimento de formação como um processo contínuo, inacabado e permanente. Cabe destacar a existência, na instituição pesquisada, de um Centro de Estudos e Projetos, que tem por finalidade a organização de um plano de formação continuada dos educadores. Trata-se de grande avanço, pois associa a organização do trabalho pedagógico a uma perspectiva de estudo, aprofundamento e investigação.
Indagados sobre a influência da docência no seu processo de formação, revelaram que isso ocorre sempre ou freqüentemente. Os professores valorizam as trocas entre os colegas entendendo-as como momento rico para seu desenvolvimento profissional. Da mesma forma, fica clara a compreensão de que formação é construção pessoal. Não é algo determinado pela escola, que apenas constitui-se elemento de apoio e motivação. A constituição do docente assume um caráter individual e cotidiano. A esse respeito, Fusari (1997) destaca a importância do local de trabalho como espaço de formação continuada, a partir do qual é desencadeado um processo de reflexão crítica na experiência profissional, favorecendo o crescimento pessoal e profissional.
Os professores sentem falta de que a escola os consulte mais sobre sua formação continuada, sobre a estruturação dos momentos de estudos e reflexões e, sobretudo, sobre suas necessidades. Consideram que algumas ações são encaminhadas pela escola em detrimento de outras mais imediatas e que lhes afligem no dia-a-dia. Destacam a importância de considerar-se a viabilização de tempo para estudos, planejamento e elaboração das atividades; valorização profissional por meio de remuneração adequada que possibilite o acesso a recursos que os enriqueçam culturalmente; e maior atenção às necessidades dos docentes ao definir-se os temas e estratégias a serem utilizadas na formação.
Considerações finais
	Processo talvez seja o termo que melhor represente esta investigação, pois revela percursos, procedimentos, fazeres e formas de agir na construção de novas perspectivas educacionais. A idéia é de caminho, movimento e está associada ao próprio sentido da vida que segue às vezes por caminhos tortuosos, mas proporciona oportunidades de agir e interagir numa troca infinita de experiência pessoais e profissionais.
A implantação de processos educacionais que sejam inovadores requer intencionalidade e clareza de propósitos. Não se trata apenas de mudança de intenções, condutas ou lugares. Supera a idéia de renovação por almejar rupturas que estabelecem novas finalidades educacionais a serviço de mudanças significativas na sociedade.
A escola, ao buscar estruturar novos processos pedagógicos, acompanhou um movimento mais amplo que no Brasil teve grande impacto nas políticas e ações pedagógicas – o construtivismo. Esse ideário norteou os projetos da instituição, que tem buscado romper com tendências liberais de educação visando assumir posturas mais progressistas.
Os professores pesquisados percebem as inovações como necessárias, no entanto, raramente propõem ações ou projetos inovadores, mesmo havendo abertura para tal. Poderíamos relacionar o comportamento retraído dos professores na proposição de ações inovadoras ao receio apontado por eles quando da implantação e implementação de processos dessa natureza, tais como: insegurança diante do novo, falta de domínio de princípios pedagógicos, resistência dos professores a mudança, falta de tempo e ausência de modelos. Fatores como os apresentados, associados às restrições de natureza curricular e administrativa colocam-se como dificuldades para a implementação de processos inovadores na escola.
O ambiente escolar, nesse sentido, interfere de forma significativa na postura dos professores frente às inovações, havendo a clareza por parte deles, da necessidade de que haja espaços para discussão, consideração de suas necessidades, horas remuneradas para estudo e planejamento e que os momentos de formação sejam objetivos e estimulantes.
As relações que se estabelecem no cotidiano escolar refletem a cultura da instituição, seus valores, crenças e experiências. O cotidiano escolar coloca-se, pois, como importante espaço de formação continuada, onde cada instituição educativa deve tomar para si a constituição. Existem referências de situações exitosas, parâmetros sobre insucessos, mas a identidade instituicional certamente marcará o processo de construção e promoção da formação continuada de seus profissionais.
Implantar e/ou implementar processos inovadores que carreiem em seu percurso formação continuada de boa qualidade, não pode ser apenas fenômeno temporal, antes deve permear o ideário de uma instituição educativa que cresce na função construtiva e nas possibilidades que abraçam o fazer dialógico e a incompletude, o que é próprio do ato de educar.
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