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Introdução:

	Esta pesquisa objetivou investigar a contribuição da formação inicial/continuada para os processos de desenvolvimento profissional de um grupo de professoras que já atuavam em escolas da rede pública nas séries iniciais do ensino fundamental.
	São considerados, nesse contexto, processos de aprendizagem e de desenvolvimento profissional da docência a partir de uma experiência de formação que constitui parte de um Programa de Qualificação de Professores do Instituto de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso em convênio com as Secretarias Estadual e Municipais de Educação.
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa que toma como fonte de dados as produções escritas em forma de narrativas de seis professoras, construídas em vários momentos do processo formativo no curso de Pedagogia. 
Ancora-se teoricamente em literatura sobre pensamento do professor, epistemologia da prática, desenvolvimento e aprendizagem profissional da docência, base de conhecimento para o ensino e narrativas como estratégia reflexiva e investigativa. 
Este texto inicialmente, para a explicitação dos fundamentos teóricos recorre-se a alguns autores que vêm oferecendo significativa contribuição para a compreensão de processos de desenvolvimento e aprendizagem profissional da docência. Em seguida apresenta as análises sobre os processos de desenvolvimento e aprendizagem profissional de um grupo de professoras que atuam em séries iniciais do ensino fundamental, na tentativa de compreender como estes são significados pelas professoras. Por fim são apontadas algumas considerações acerca da formação entendida como processos de desenvolvimento profissional e da utilização de estratégias de formação e investigação que propiciam a compreensão dos processos de aprendizagem da docência.

1. Algumas contribuições teórico-metodológicas:

A formação inicial/continuada entendida como um dos momentos do processo de desenvolvimento profissional é relativamente recente nos debates sobre formação de professores nos diferentes níveis de ensino. Sua importância se deve ao fato desta concepção propiciar o entrelaçamento dos percursos formativos e, conseqüentemente a inter-relação de diferentes dimensões, etapas da carreira, contextos e campos de conhecimentos, num processo contínuo de aprendizagens processuais. Assim, implica crescimento, mudança e inovação no decorrer da carreira.
Há uma literatura prosperando com significativa relevância acerca das dimensões do desenvolvimento profissional (Marcelo Garcia 1999, Gimeno, 1995, Zeichner,1993, dentre outros) dos modelos e estratégia utilizados para compreensão de tal desenvolvimento (Knowles et al., 1994, Elliott, 1997 e outros), dos ciclos da carreira (Huberman, 1995 e Cavaco, 1995), do conhecimento específico do professor (Shulman,1986, Connelly & Clandinin., 1988 Tardif, Lessard &Lahaye, 1991, Schön, 1992, Nóvoa, 1992 e 1995, etc) das etapas de desenvolvimento cognitivo, da aprendizagem do adulto e dos diversos fatores e contextos que influenciam esses processos. Tais estudos, embora apresentem diferentes perspectivas, pois seus pressupostos possuem divergências e ambigüidades, têm contribuído para com esse novo entendimento de desenvolvimento profissional, entendendo que a formação envolve toda carreira docente.
Nesse sentido, o conceito de Marcelo (1999) de desenvolvimento profissional como o conjunto de processos e estratégias que facilitam a reflexão dos professores sobre a sua prática, que contribui para que os professores gerem conhecimento prático, estratégico e sejam capazes de aprender com sua experiência (p.144), parece ser aquele que melhor expressa a concepção atual do profissional de ensino. Defende ainda o referido autor que tal desenvolvimento deve estar intimamente relacionado com o desenvolvimento da escola, com o desenvolvimento e a inovação curricular, com o desenvolvimento do ensino e com o desenvolvimento da profissionalidade docente. 
Isso revela a necessidade de se compreender a natureza e os diferentes contextos em que ocorrem os processos de aprendizagem da docência. Em razão disso pode-se apontar ser essencial investigar como os professores elaboram e reelaboram suas formas de pensar o processo de ensino-aprendizagem e as condições que facilitam tal aprendizagem, bem como a contribuição da formação inicial/continuada para os processos de desenvolvimento e aprendizagem profissional da docência.
As investigações sobre processos de desenvolvimento profissional têm apontado diversas estratégias, em que se destaca a reflexão e a investigação como componentes na construção desse desenvolvimento, tendo como referências as experiências pessoais/profissionais e o enfrentamento das relações estabelecidas entre as situações práticas incertas e os valores considerados educativos. 
Assim, para Knowles et al. (1994) tomando como foco as informações internas por meio de escritas autobiográficas e/ou narrativas e as informações externas através de observação participante, entrevistas e colaboração entre pares e mentores, pretende, por meio de algumas questões, desencadear estratégias de investigação reflexiva propiciando a construção coletiva de conhecimentos e novas práticas. Desse modo a reflexão/investigação como componente na construção do conhecimento sobre o desenvolvimento profissional envolve mudanças conceptuais, o que pressupões a compreensão de tais processos como interativos e intimamente relacionados à dinâmica interna de formação e das atividades pessoais/profissionais do professor, sem, contudo, esquecer dos contextos mais amplos em que tal prática está inserida à medida que o crescimento no desenvolvimento profissional acontece. 
As narrativas Várias abordagens de narrativas têm sido enfocadas por diferentes autores (ver Catani et al., 1997, Connelly & Clandinin, 1995, Cunha, 1997, Darling, 2001, dentre outros ) o que permite falar em pluralidade de perspectiva. Essas narrativas utilizadas tanto como estratégia pedagógica no ensino quanto como coleta de dados de pesquisa, vêm desvelando um campo novo na investigação sobre formação e práticas docente. marcam um contexto significativo nesta pesquisa, uma vez que foram utilizadas para a sistematização do processo reflexivo das professoras de séries inicias durante o Curso de Licenciatura em Pedagogia, sendo construídas em vários momentos desse processo formativo (correspondendo ao período de 1996 a 1999), seja em forma de avaliações reflexivas estruturadas, de dossiê ou de entrevistas. A utilização dessas narrativas na pesquisa leva o pesquisador a se interrogar sobre seu próprio percurso de formação, possibilitando um processo coletivo de mútua explicação em que a vivência do investigador se imbrica no do investigado (Cunha, 1997: 9).

2. O desenvolvimento profissional de um grupo de professoras 

Neste item procurar-se-á evidenciar os processos de desenvolvimento e aprendizagem das professoras pesquisadas, bem como suas significações /re-significações.
A análise dos dados revelou a evolução de tais processos que não são lineares, apontando ser preciso buscar relações entre as pluralidades que atravessam toda uma vida: pessoal, social e profissional. A identificação de diferentes níveis e tipos de conhecimentos, as diferentes fases da carreira, a inter-relação de diferentes contextos formativos, de diferentes dimensões e os efeitos formativos de estratégias de desenvolvimento profissional como processos contínuos e de aprendizagens processuais, foram capazes de produzir para as professoras pesquisadas uma nova relação com o desenvolvimento profissional que implicou em crescimento, mudanças e inovações.
Como pretendia investigar o processo de desenvolvimento e aprendizagem profissional, e entendendo que este pressupõe evolução e continuidade, gostaria de enfatizar que as evoluções que foram se apresentando no decorrer desse percurso se deveram ao investimento que essas professoras fizeram em seus processos vividos e às estratégias reflexivas que propiciaram um movimento dialético de fora para dentro e de dentro para fora na compreensão de si mesma, dos contextos, dos conhecimentos específicos, das concepções, crenças e experiências.
As narrativas como estratégia reflexiva/investigativa se revelaram extremamente interessante à reconstrução desses conhecimentos e compreensão dos processos de desenvolvimento e aprendizagem profissional da docência. Entretanto, quero salientar, que tal processo só foi desencadeado porque se tornou significativo para as professoras de séries iniciais. Ou seja, o que parece ter tornado essa experiência significativa foi o como se vivenciou tal processo, a qualidade da própria experiência e a qualidade das aprendizagens, como enfatizam Knowles et al. (1994). Acredito assim, ser preciso que os processos de reflexão/investigação estejam intimamente relacionados à dinâmica interna dos processos formativos do professor, entrelaçando desenvolvimento pessoal/profissional/contextual e organizacional, para que possam desencadear a construção coletiva de conhecimento, tornando-se assim um processo significativo e de crescimento.



2.1 Das concepções e crenças das professoras aos processos de mudança e inovação

Enfatiza-se aqui quais as mudanças identificadas e como ocorreram no processo de formação da Licenciatura Plena em Pedagogia. Os dados evidenciaram mudanças que se referiam aos processos pessoais de aprendizagem como: “redescobri a leitura”, “tinha dificuldade em fazer síntese e interpretar textos”, “não conseguia falar em público” e aos processos profissionais como na forma de ver os alunos, o processo de ensino-aprendizagem, o conhecimento, a postura na prática pedagógica, as propostas metodologias e quanto à postura política. Assim, como apontam outros estudos Ver estudos de Ryan e Crowel, 1989 citados por Marcelo, 1999., as mudanças relatadas referiram-se às percepções, conhecimentos, crenças, concepções, posturas próprias e postura e rendimento dos alunos. 
No entanto, os processos de mudanças ocorreram diferentemente para cada professora. Para algumas esse processo foi marcado por rupturas bruscas enquanto para outras se deu lentamente, atingindo dimensões mais profundas em algumas e em outras dimensões mais pontuais. Isso talvez se deva ao fato das professoras encontrarem-se em níveis diferenciados de desenvolvimento profissional, possuírem diversos conhecimentos, variedades de experiências e aprendizagens pessoais/profissionais e viverem a profissão em contextos diferenciados. Com isso cada professora passa também a ter reações diferentes frente à aprendizagem e mudança.
Foi possível ainda perceber que as concepções advindas dessas experiências e aprendizagens pessoais foram interferindo “na maneira de ser professora” das pesquisadas.
Mesmo tendo perspectivas diferentes e singularidades, as seis professoras demarcaram suas concepções e crenças em relação à prática desenvolvida em antes, durante e depois do ingresso no curso, que vão de posturas mais rígidas às mais flexíveis. Com isso apontam que os cursos de formação inicial no Magistério e os de formação continuada foram definidores de concepções e práticas utilizadas no e sobre o trabalho, e que estas foram sendo re-elaboradas e reconstruídas no curso de Pedagogia Assim, parece que tais professoras mostram perceberem-se em desenvolvimento e crescimento. 
Outra questão que merece ser abordada é a relação entre as mudanças de concepção e as inovações presentes na prática profissional das professoras pesquisadas. Os relatos revelam que a maioria das professoras foi, no decorrer do curso, experimentando e introduzindo pequenas mudanças em suas práticas, sendo que uma delas afirma ter sido nos dois anos seguintes ao término do curso que ocorreram as mudanças mais significativas. Isso remete à explicação a respeito das teorias de aprendizagens dos adultos citada por Marcelo (1999), em que se tratando de mudanças maiores, os professores primeiro reorganizam suas crenças ou concepções sobre o ensino-aprendizagem, o contexto institucional, etc, para depois adotarem mudanças na prática. Já quanto às mudanças menores, que não implicam grandes riscos, o processo é inverso como relataram algumas das professoras, vão mudando aos poucos, observando e analisando os resultados para ao final de um período maior efetuarem mudanças mais significativas. Por isso algumas professoras revelavam que as mudanças podiam significar tanto a inovação quanto à continuidade do que já se vinha fazendo, porém referenciadas teoricamente. 
Acrescentam ainda que, para inovar parece ser necessário ter um vasto repertório prático e estabelecer uma relação dialética com este, percebendo relações mais complexa para além da prática. Trata-se de transformações que envolvem novas aprendizagens, novas relações com o conhecimento, novas posturas na prática, novas formas de organizar o trabalho pedagógico e nova relação com a profissão. 
Dessa forma reforçam a idéia, já abordada, de que mudança, inovação e formação devem ser entendidas como processos concomitantes de aprendizagem e de desenvolvimento pessoal/profissional e organizacional. Isso requer tempo, persistência, desestabilidade/estabilidade e apoio.
Embora percebam e analisem de forma diferenciada os processos de mudança, todas apontam que o curso de Licenciatura em Pedagogia contribuiu para que tal processo se desencadeasse, exigindo a reorganização de seus quadros referenciais e transformações em suas formas de atuações, sendo assim possível se evidenciar isso em suas narrativas. Ao se referirem às reorganizações de seus quadros referenciais as professoras declaram que os conhecimentos teóricos passam a ser importantes em sua prática, justamente pela compreensão da inter-relação destes com os demais saberes mobilizados na construção da profissionalidade docente. Com isso seus relatos reforçam o que Schulman (1986, 1987) afirma em relação à base de conhecimento para a docência, ou seja, esta se constitui de conhecimentos de natureza diversa e das compreensões necessárias à construção desses conhecimentos, o que pressupõe a implicação do saber, do saber fazer, do saber ser e saber tornar-se. Os relatos evidenciam que as professoras viveram um processo crescente de compreensão do conhecimento profissional que envolveu conhecimento específico, conhecimento pedagógico geral, conhecimento de conteúdo pedagógico, conhecimento do currículo, conhecimento dos alunos, conhecimento do contexto e conhecimento dos fins, propósitos e valores educativos.
Outro aspecto destacado pelas professoras foi o respeito e reconhecimento de seus saberes pelos docentes do curso, o que de certa forma contribuiu para a releitura e re-elaboração do trabalho docente. Parece que, esse reconhecimento, juntamente com outras reflexões propiciadas nesse processo, fez com que estas passassem a reconhecer seus alunos no processo de construção de seus saberes docentes.
Dessa forma, as concepções que foram sendo re-elaboradas resultaram da relação estabelecida por meio das suas interações com as pessoas, com os processos formativos e com os contextos institucionais em que atuavam.
Quanto à reflexão/investigação como possibilitadora de construção de novos conhecimentos, enconta-sei em Knowles et al. (1994), a explicação para entender esse processo num movimento cíclico em forma de espiral, pois cada processo de reflexão aliado à investigação traz à tona teorias práticas pessoais/profissionais gerando uma nova compreensão sobre estas, fazendo com que avancem em níveis progressivo. Isso inclui mudanças e crescimento no desenvolvimento pessoal/profissional e organizacional. 
Acredito que a estratégia em forma de narrativas desenvolvida com essas professoras tenha sido relevante para desencadear o processo de reflexão e de construção/reconstrução das teorias práticas pessoais/profissionais, como apontado acima, pois
apenas quando podemos nomear nossas experiências – dar voz a nosso próprio mundo e afirmar a nós mesmos como agentes sociais ativos, com vontade e um propósito – podemos começar a transformar o significado daquelas experiências, ao examinar criticamente os pressupostos sobre os quais elas estão construídas (Giroux e McLaren apud Cunha, 1997, p.4)

Apontaram ainda, as professoras de séries iniciais em seus relatos, que as repercussões dessas mudanças à escola em que atuavam não foram percebidas por elas; com isso parece também não terem percebido a escola como sendo parte inerente desse processo de mudança e formação, o que propiciaria uma maior autonomia nas decisões acerca do ensino e das questões organizacionais e um compromisso profissional de todos com as inovações.
Alguns fatores que talvez tenha dificultado tal entendimento, apontado pelas próprias professoras, são as contradições e conflitos existentes nesses espaços, principalmente quanto à autonomia das professoras que ficam restritas às salas de aula, da não concretização de uma cultura de colaboração e da não existência de uma gestão democrática e participativa, pelo menos do ponto de vista dessas professoras. Estes fatores de estreitamento no desenvolvimento profissional merecem outras investigações, possibilitando a continuidade deste estudo futuramente. 

2.2 Da formação aos processos de desenvolvimento profissional

Em cada narrativa, foram encontradas histórias de formação que são processos vividos com interações múltiplas: a família, as decisões e suas relações com a questão do gênero, o percurso marcado por descontinuidades, os acontecimentos marcantes, a importância atribuída à formação, às primeiras experiências e seus momentos conflitantes, aos pares, aos momentos de desafios, de dificuldades, as repercussões, etc.
Em se tratando da formação inicial no curso de Magistério enfatizam-se que esta não favoreceu o início do processo de socialização na profissão e o domínio de conteúdos específicos necessários ao ensino das séries iniciais. Quanto ao estágio vivido nessa formação as professoras foram unânimes em afirmar que este ocorreu em situações adversas e não correspondeu às necessidades essenciais ao desempenho da atividade profissional.
O início da carreira foi apontado como a fase mais difícil e conturbada. Todas iniciam a profissão imediatamente ao término do curso de magistério, nas séries iniciais, apontando o choque com a realidade como característica marcante desse período. Como se vê, as primeiras séries do ensino fundamental parecem ser ainda entendidas como aquela que pode acolher o profissional em início de carreira, sem maior tempo de experiência e formação, difundindo a idéia de que seu trabalho exige menor nível de complexidade.
No processo de socialização vivido pelas professoras são confrontados: os modelos a serem imitados oriundos da trajetória de suas escolarizações ou dos professores mais experientes do convívio profissional, as experiências e aprendizagens pessoais, as influências dos pares, o contexto escolar em que se encontravam inseridas e o contexto mais amplo em que se iniciou a carreira.
Assim, nesse período se encontram alguns elementos que coincidiram com as constatações feitas por Valli (1992 apud Marcelo, 1999) sobre imitação acrítica, isolamento dos pares, dificuldades em re-elaborar os saberes da etapa de formação e o desenvolvimento de uma concepção técnica de ensino. Porém, tal postura vai se modificando conforme vão adquirindo mais experiência.
Ainda em se tratando desse período de socialização, há evidências neste estudo de que os processos sucessivos vividos em tal período foram constituindo as identidades profissionais das professoras pesquisadas, como enfatiza Dubar (1997).
Quanto à identidade profissional foi possível identificar que há uma preocupação constante das professoras pesquisadas com relação a como os outros a vêem, que se confrontam com a orientação e definição que elas fazem de si própria. Na articulação dessas duas dimensões é que foi se construindo a identidade profissional. No entanto, uma das professoras pesquisadas, diante de um confronto com a instituição escolar revelou a presença de um outro aspecto na constituição da sua identidade – o contrastivo. Esse aspecto, também apontado por Caldeira (2000), se revela como a negação da outra identidade pela diferenciação frente à pessoa ou grupo com o qual se defronta. Nesse sentido, a identidade dessas professoras pode ser entendida como um processo complexo, multifacetado, construída nas diversas inter-relações e contextos em permanente re-elaboração.
Nas práticas de formação continuada foram relatados cursos compartimentados, assim como na formação inicial, pautados na racionalidade técnica. As mudanças ocorridas em função de tais cursos foram apontadas como mudanças superficiais que após algum tempo desaparecem, enquanto outras afirmam que esses cursos não contribuem para a mudança em suas práticas. Assim, tais cursos causavam reações e significações diferenciadas às professoras pesquisadas, apontando a complexidade das aprendizagens. 
Diferentemente das etapas de formação anteriores, o processo formativo vivido no curso de Pedagogia foi reconhecido como tendo um papel extremamente relevante, apontado como um investimento de grande importância e por isso todas se empenharam firmemente, servindo de estímulos para uma nova fase no desenvolvimento profissional. 
Nos momentos iniciais do curso relataram o processo dialético vivido pelos indivíduos em formação, processo este marcado por tensões e conflitos permanentes entre os valores pessoais, os sentimentos e os papéis e responsabilidades a cumprir no curso e na escola que atuavam. No decorrer do curso apontam que este possibilitou a problematização do que pensam e fazem, a análise de suas próprias necessidades, a busca de algumas superações, ou seja, tal formação foi entendida muito mais como problematizadora do que solucionadora.
Ao analisarem o caminho percorrido destacam os diferentes contextos formativos de que a proposta foi constituída e a importância que o registro em forma de narrativas assumiu para o grupo de professoras. Esses registros evidenciaram concepções, crenças, valores, conhecimentos, acontecimentos marcantes e conflitantes, apresentavam descrições e análises de seus próprios comportamentos e de seus alunos, confrontando pensamentos e sentimentos sobre o que fazem ou poderiam fazer. Assim, as narrativas desencadearam reflexões tanto sobre conhecimentos teóricos, visando à evolução destes, quanto sobre os conhecimentos profissionais necessários ao crescimento no desenvolvimento profissional.
As aprendizagens relatadas não como um processo linear e idêntico, ocorreram em vários níveis e dimensões.
Apontam um progressivo sentimento de competência profissional, pois passam a re-significar suas práticas pedagógicas e a re-elaborar seus quadros referenciais. Revelam que tais re-elaborações resultaram das reflexões da prática à medida que caminhavam no entendimento mais profundo das significações de seus fazeres. Expressam assim, o movimento e o sentido a que estes processos vão conferindo à construção de seus desenvolvimentos profissionais.
Embora a formação tenha sido vivida diferentemente por cada professora, todas narram a valorização profissional como decorrência dessa experiência significativa, associando a uma revalorização de suas relações com as séries iniciais.
Enfim, apontam novas etapas para a vida profissional, sugerindo um longo caminho a percorrer e um desejo de continuar aprendendo.



3- Algumas considerações

Após ter trilhado o percurso, buscando desvelar a contribuição da formação inicial/continuada para o desenvolvimento profissional das professoras de séries iniciais que já atuam nas escolas da rede de ensino público, passo a refletir sobre a importância do entendimento da formação como um dos momentos do processo de desenvolvimento profissional para repensar os cursos de formação de professores, bem como para uma política mais ampla de formação. 
Das evidencias acima pode-se concluir que tal formação deve ser considerada numa perspectiva de construção/reconstrução contínua, envolvendo múltiplas etapas, níveis e dimensões constitutivas da profissionalidade docente, juntamente com a questão organizacional, sendo assim um processo que se encontraria sempre inacabado. Privilegia a autoformação, ou seja, a interioridade dos sujeitos em formação, valorizando suas experiências, suas interpretações e significados, visando à autonomia do professor.
Utilizando as palavras de Marcelo, conceberia-se nessa proposta de formação o professor como capaz de “dar razões”, de justificar a sua própria prática não apenas de um ponto de vista técnico ou procedimental, mas analisando os valores subjacentes ao seu ensino (1999, p. 205).
Cabe também ressaltar que o desenvolvimento profissional implica não só indivíduos, mas essencialmente grupos: os professores como coletivo, os formadores dos professores, os responsáveis pelas instituições formadoras e os responsáveis pelas políticas de formação.Todos esses grupos que influenciam direta ou indiretamente nos processos de desenvolvimento docente deveriam contribuir na implementação de propostas que tivessem como foco central um trabalho colaborativo mais amplo, em que este passe a constituir-se no próprio processo de desenvolvimento e aprendizagem profissional, propiciando mudanças significativas a todos os envolvidos nesse processo.
Isso pressupõe ter como meta de formação docente (como aborda Mizukami et al. 2002), a busca de participação em uma ampla comunidade de aprendizagem, contexto para investigação de processos de desenvolvimento e aprendizagem profissional. Com isso se estaria propiciando um contexto formativo que fortaleceria o entendimento da escola enquanto unidade básica de formação, desenvolvimento e emancipação, resultando em mudanças e inovações das práticas institucionais necessárias à melhoria da escolaridade.
Concordando ainda com alguns autores aqui citados, acredito que não basta inovar apenas no como e onde formar, pois tal perspectiva de formação implica um novo conceito de profissionalidade docente e uma concepção maior de política pública. Nesta política seriam incluídos investimentos para melhoria das condições de trabalho, de salário, da jornada de trabalho, da gestão democrática e participativa, da articulação com outras instituições (como as universidades e sindicatos), da criação de relações de parcerias, do aumento dos recursos destinados ao desenvolvimento profissional e das pesquisas sobre o pensamento do professor, da base de conhecimento para o ensino e o desenvolvimento profissional da docência, uma vez que, por meio destas, se pode construir novos conhecimentos e teorias na área.
Concordando com Imbernón (2000),
a formação é um elemento de estímulo e de luta pelas melhorias sociais e profissionais e como promotora do estabelecimento de novos modelos relacionais na prática da formação e das relações de trabalho (p. 47) 

Assim, ressalto mais uma vez que, a estratégia reflexiva/investigativa apresenta-se como possibilidade para formadores de professores construírem/reconstruírem o seu processo de desenvolvimento e aprendizagem profissional e, sobretudo, acompanhar, analisar e desencadear processos de desenvolvimento e aprendizagem em propostas de formação inicial/continuada.
Enfim, será que a concepção de formação, entendida como um dos momentos do processo de desenvolvimento profissional, tal como se configurou neste estudo seria possível enquanto metas de políticas públicas? A busca de resposta a esta questão se coloca como possibilidade de novas investigações. 
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