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1.Introdução

A Formação dos professores deve ser compreendida como um processo permanente, que abrange as dimensões pessoal e profissional. Sem levar tais dimensões em consideração, as ações de Formação Continuada limitam sua contribuição efetiva para a formação dos professores, por isso, não podemos deixar de concordar com Candau (1996), quando ela afirma que a formação continuada não pode ser concebida como um simples processo de acumulação (de cursos, palestras, seminários, etc., de conhecimentos ou técnicas), mas sim como um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas de (re)construção permanente de uma identidade pessoal e profissional, em interação mútua.
No entanto, ainda é freqüente a oferta de cursos e oficinas que buscam ensinar “novas metodologias” e “receitas de trabalho” que possam garantir o sucesso do professor em suas atividades de ensino e, conseqüentemente, a aprendizagem dos alunos, mas que não correspondem às necessidades formativas dos docentes. Segundo Ribeiro et al (2004), entender a formação continuada como uma modalidade centrada na escola e nos professores implica também considerar quais são as necessidades dos professores.
Analisar as necessidades formativas dos professores significa conhecer seus interesses, as suas expectativas e também os seus problemas. Porém, essas necessidades não são abstratas e não são só individuais; são também do grupo a que pertence o professor. Mas para isso escola precisa ser vista como um local para a aprendizagem de alunos e professores, ela deve ser percebida como um espaço onde todos aprendem e todos ensinam, um lugar não só de aplicação de saberes científicos, pedagógicos, mas também de produção de saberes baseados nas reflexões científicas dos professores sobre suas próprias práticas pedagógicas.
Para nossas análises sobre Formação Continuada de professores tomamos por base alguns textos sobre o assunto (Ballenilla, 1997; Terrazzan, 1999; Santos et al, 2004), nos quais é usada uma classificação em três níveis distintos sobre o desenvolvimento de processos formativos. O “primeiro nível” refere-se a uma etapa individual, em que o professor incrementa sua própria competência prática de sala de aula. O “segundo nível” do processo de Formação Continuada, tem por objetivo melhorar nossa prática pela via do contraste, da reflexão coletiva e da intersubjetividade, determinados por critérios compartilhados e acontece mediante a participação em Grupos de Estudo e Trabalho. Por fim, o “terceiro nível” ocorre quando o professor passa a participar de Eventos em que se promove o intercâmbio de idéias, a difusão a e crítica sobre as experiências docentes, propiciando-se assim um espaço para que as diversas práticas e suas justificativas teóricas encontrem sua validação social e profissional.
Não temos ainda no Brasil sistemas articulados de Formação Inicial e Continuada de professores. O que existe basicamente é uma oferta muito grande de atividades pontuais, ou seja, cursos, oficinas, palestras, seminários, que de um modo geral, buscam compensar as ausências percebidas na formação inicial.
Assim sendo, para desenvolver este trabalho procuramos entender a formação de professores como um processo contínuo e permanente, principalmente porque a natureza do trabalho educativo exige um movimento constante de construção e de reconstrução de conhecimentos e competências profissionais, as quais, que devem ser não só vivenciados pelos futuros professores durante o processo de formação inicial, mas também permear toda a trajetória da carreira docente. Além de garantir aos professores em exercício um processo contínuo de formação, consideramos indispensável uma articulação entre o trabalho realizado pelas Instituições formadoras de professores o trabalho desenvolvido pelas Escolas que integram os Sistemas de Ensino Básico, visando compartilhar a responsabilidade sobre a Formação Inicial dos futuros professores. Por isso, neste momento, um grande desafio para todas as IES que formam professores e para as EEB, de modo geral, é justamente estabelecer formas de adequadas, flexíveis e estáveis para realização de Estágios Curriculares, a partir de modelos de planejamento e acompanhamento compartilhados.
Vale lembrar também que a Resolução CNE/CP nº 01, de 18 de fevereiro de 2002, indica em diversos artigos o compartilhamento entre IES e EEB na responsabilidade pelo planejamento, desenvolvimento e avaliação, tanto de ações de Formação Inicial, quanto de ações de Formação Continuada de professores Por isso, estamos desenvolvendo um Projeto de Pesquisa, junto às Escolas Estaduais de Ensino Médio de Santa Maria/RS o qual busca compreender os condicionantes para a implementação e o fortalecimento de uma articulação institucionalizada entre as IES e as EEB, a partir do estudo das práticas concretas existentes, bem como dos discursos dos diversos atores nelas envolvidosPara levantar informações que possibilitasse uma análise da realidade das escolas com relação às questões acima mencionadas, focamos a investigação nos seguintes aspectos: Formação Continuada de professores, Formas de colaboração entre as IES e as EEB, Formação Inicial e Estágio Curricular e Necessidades Formativas dos Professores.
Deste modo, o presente trabalho resulta da análise parcial das informações obtidas até o momento no Projeto mencionado anteriormente.


2. Objetivos

Identificar e analisar o papel das Escolas de Educação Básica e das Instituições de Ensino Superior, na Formação Inicial e na Formação Continuada de professores, segundo as próprias escolas.
	Identificar e analisar mecanismos praticados e/ou propostos pelas Escolas de Educação Básica que contribuam para impulsionar ações de articulação entre elas e as Instituições de Ensino Superior, referentes à Formação Inicial e à Formação Continuada de professores.


3. Percurso metodológico

Nas primeiras formulações do projeto foi estabelecido que, na sua segunda fase, seriam formados, para acompanhamento das atividades, Grupos de Trabalho (GT) constituídos de “professores-tutores” e “alunos-estagiários”, restritos a algumas áreas disciplinares presentes no Ensino Médio (em especial a Física e a Biologia). Estes GT teriam suas atividades acompanhadas e observadas para posterior análise.
No entanto, o projeto acabou ampliando esta condição, devido à interação da equipe de pesquisadores com as Escolas de Educação Básica, e passou  a trabalhar com informações de professores e estagiários de outras áreas disciplinares e outros níveis de ensino. Porém, o recorte inicial, em termos de nível de ensino (e os contatos dele decorrentes, com as EEB) já havia sido feito e, portanto, foi mantido para efeito da análise aqui pretendida. Por isso, o projeto delimitou, como um espaço de investigação, as Escolas Estaduais de Ensino Médio de Santa Maria/RS, vinculadas à 8ª CRE-Coordenadoria Regional de Educação.
Assim, trabalhamos aqui com as “falas” (registros escritos) dos membros das Equipes Diretivas de cada EEB investigada, pois partimos do pressuposto de que as suas manifestações devem “representar”, em certa medida, o pensamento coletivo dominante da respectiva comunidade escolar e, ao mesmo tempo, devem “expressar” parte do “imaginário escolar” da nossa região.
Apesar das questões, hoje em debate, sobre a profissionalização docente, desde a pertinência do uso do termo até a busca pela caracterização desta profissão, neste texto estamos usando o termo “profissionais” para nos referirmos a todo aquele que atua numa instituição escolar, cujo objetivo principal é o ensino. Portanto, membros das Equipes Diretivas e professores(as) de uma Escola serão aqui chamados de “profissionais da educação”.

3.1. Aplicação dos questionários

Para a coleta das informações, lançamos mão de um dos instrumentos de pesquisa utilizados no âmbito do projeto maior, ou seja, os questionários aplicados aos membros das Equipes Diretivas.
Tomando por base experiências anteriores com a aplicação deste tipo de instrumento, sabíamos da dificuldade de se conseguir uma amostra razoável de questionários respondidos. Assim, optou-se por entregar estes instrumentos para todos os membros das Equipes Diretivas de todas as 18 Escolas Estaduais de Ensino Médio de Santa Maria/RS, somando um total de 168 questionários entregues, dos quais, até o momento (Março/2005), foram recolhidos 45.
A coleta de informações continua em andamento, pois ainda estamos recebendo questionários. No inicio deste ano letivo de 2005, refizemos nossa solicitação formal junto às escolas para a recolha dos demais questionários respondidos.
A Tabela1 permite formar uma idéia sobre o retorno dos questionários entregues às Equipes Diretivas das 18 Escolas investigadas. No entanto, para a realização deste trabalho utilizamos 32 dos questionários recolhidos, os quais já se encontravam com as respostas transcritas, digitadas, organizadas e disponíveis para a análise.

Tabela 1 - Amostra de respondentes em relação à população de referência, por função exercida na Equipe Diretiva.
FUNÇÃO
POPULAÇÃO DE REFERÊNCIA*
AMOSTRA DE RESPONDENTES


Quantidade
Quantidade
Diretor
18
08
44%
Vice diretor
48
12
25%
Coordenador/Supervisor
58
23
40%
Orientador Educacional
44
04
09%
TOTAL
168
45
27%
*Valores aproximados, devido às mudanças de membros das Equipes Diretivas que ocorrem durante o ano letivo.

O questionário utilizado é composto de 27 questões divididas em 4 blocos distintos, a saber: Bloco I, sobre a formação profissional do respondente; Bloco II, sobre a experiência profissional do respondente; Bloco III, com questões sobre as atividades escolares dos membros das equipes diretivas; Bloco IV, sobre as formas de desenvolvimento do Estágio Curricular na escola.
Além disso, para este trabalho, os blocos não foram utilizados na sua totalidade. Foram analisadas apenas as questões que traziam informações referentes aos aspectos considerados relevantes para a consecução dos objetivos, ou seja, aquelas questões que permitiram, após uma análise preliminar, levantar informações sobre o foco deste trabalho.
É importante ressaltar que trabalhamos com o agrupamento das informações em três dos principais eixos que orientam as ações investigativas no Projeto maior em que este trabalho se insere: Formas de colaboração entre as IES e as EEB; Formação Continuada de professores; Estágio Curricular e Formação Inicial de professores.
Assim, além das informações usadas para caracterizar os pesquisados, selecionamos 3 questões do bloco III e 2 do bloco IV. Este recorte está indicado no Quadro 1.

Quadro 1 - Questões utilizadas para a realização deste trabalho, por Bloco do questionário.
Bloco
Questões
I
Foram utilizados os espaços onde os profissionais preencheram com informações sobre a sua formação profissional.
II
Foi utilizada a tabela que contém as informações sobre a experiência profissional dos membros das equipes diretivas em Escolas de Educação Básica.
III
5. O que você entende por processos de Formação Continuada de professores?
7. Que ações a sua escola tem promovido para propiciar a Formação Continuada de seus professores?
12. O que você entende por colaboração entre Universidade e Escola de Educação Básica no que tange à Formação de Professores? Especifique que ações você considera pertinentes acontecerem nesse sentido, independente delas estarem realmente acontecendo?
IV
20. A sua Escola costuma receber estagiários(as)? Explique o processo.
21. O que você percebe que os(as) estagiários(as) usualmente não sabem (e deveriam saber) e não sabem fazer (e deveriam saber fazer) ao realizarem o Estágio?

3.2. Tratamento das informações

Para a organização das informações obtidas com os questionários das equipes diretivas, resolvemos utilizar uma tabela para cada uma das questões. Ou seja, em cada uma destas tabelas foram registradas e tratadas todas respostas dadas a uma mesma questão, segundo os procedimentos abaixo:
	Digitação da identificação da escola (através de uma seqüência numérica: E01,E02,E03,etc.), na primeira coluna;

Digitação da identificação dos sujeitos questionados (D-Diretor; VD-Vice-diretor; C-Coordenador; OE- Orientador Educacional),na segunda coluna;
Digitação da íntegra das respostas, na terceira coluna; 
Leitura das respostas, tantas vezes quanto necessário, para extrair a(s) idéia(s) central(is) expressas na resposta;
Redação da(s) idéia(s) central(is) extraída(s), na quarta coluna. Esta etapa foi chamada de “ Limpeza das Respostas”;
Identificação e redação, de aspecto(s) relevante(s) presente(s) na(s) idéia(s) central(is), na quinta coluna;
Como exemplo, reproduzimos o trabalho de organização realizado com uma das respostas à questão 12 do Bloco III.

12. O que você entende por colaboração entre Universidade e Escola de Educação Básica no que tange à Formação de Professores? Especifique que ações você considera pertinentes acontecerem nesse sentido, independente delas estarem realmente acontecendo.
Esc
Função
Íntegra das Respostas
Idéias Centrais
Aspectos Relevantes
E06
C01
A possibilidade da UFSM inserir-se em ações que auxiliem a escola na formação dos professore só ocorre no momento em que a UFSM preocupa-se em manter um elo de informações constantes com a escola como está realizando neste momento.
	A UFSM pode auxiliar uma escola nas ações de Formação Continuada de Professores;

A colaboração só ocorre quando a UFSM se dispõe a manter um elo constante de informações com essa escola.
Quando na UFSM se preocupa em manter um elo constante de informações com uma escola, ela pode se inserir em suas ações de Formação Continuada de Professores.

3.3. Categorização dos aspectos relevantes

Após a tabulação das informações, passamos a procurar por categorias, a partir da interpretação dos aspectos relevantes identificados nas respostas e agrupando aqueles que faziam referência a um mesmo tópico. A totalidade destes aspectos esta representada nos quadros abaixo.

Quadro 2 – Categorias e Aspectos relevantes referentes ao tópico
“Formação Continuada”
Formação Continuada
Categoria
Aspectos relevantes agrupados
Atualização Pedagógica
É um processo para que os professores atualizem suas ações pedagógicas;
É um o processo onde o professor busca atualização constante;
É um processo onde o professor busca atualização para melhorar a prática pedagógica;
É um processo onde o professor busca informações para melhorar a prática pedagógica;
São momentos para atualização e melhoria da prática;
São projetos, cursos e encontros que possibilitem a atualização;
São cursos de atualização pedagógica;
É o processo de atualização constante dos professores;
É a possibilidade de trocas de experiências visando a atualização constante;
É a possibilidade de trocas de experiências visando a atualização pedagógica.
Processo reflexivo
É o processo onde o professor reflete sobre sua prática docente;
São momentos para a discussão coletiva sobre a prática pedagógica;
São momentos organizados pela escola visando a reflexão dos professores.
Capacitação/ qualificação/ aperfeiçoamento
É o processo que possibilita o constante aperfeiçoamento dos professores;
Acontece através da participação em eventos visando o aperfeiçoamento da prática docente;
São ações de capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais da escola;
É a qualificação permanente dos professores.

Quadro 3 – Categorias e Aspectos relevantes referentes ao tópico
“Formas de Colaboração”
Formas de Colaboração
Categoria
Aspectos relevantes agrupados
Unilateralidade da colaboração
Acontece quando a Universidade pode auxiliar a escola nas ações de formação continuada;
Acontece quando a Universidade se preocupa em manter elo constante de informações;
	Ocorre quando a Universidade pode participar dos encontros de formação oferecidos pela escola;

Acontece a colaboração quando a Universidade proporcionar condições para que os professores reflitam sobre suas práticas;
Acontece por meio de palestras ministradas pelos professores das Universidades;
 Acontece quando a Universidade cria situações onde os professores possam refletir sobre suas práticas;
Acontece quando a Universidade deve colaborar com os processos de qualificação dos professores das escolas;
Ocorre por meio de seminários coordenados pelas universidades e em parceria com as escolas;
Acontece quando os supervisores de estágio das IES acompanham as atividades de seus estagiários nas escolas;
Ocorre por meio de projetos elaborados pelos diferentes cursos das universidades, visando a formação profissional dos professores;
Acontece quando as universidades se integram às escolas visando um trabalho mais próximo da realidade.
Universidade como produtora e a escola como executora dos novos conhecimentos
Acontece quando a universidade se preocupa em manter elo constante de informações;
Ocorre quando a universidade, que é um centro de pesquisa e de produção de conhecimentos, contribui com as escolas;
Ocorre quando se consegue aproximar as teorias das universidades com as práticas das escolas;
Acontece quando a Universidade supre as necessidades das escolas através da troca de idéias e  da realização de cursos;
Acontece quando as universidades oferecem condições para a melhoria das práticas dos professores das escolas;
Ocorre quando as universidades oferecem cursos e seminários aos professores;
Acontece quando a escola oferece subsídios para as pesquisas das universidades em troca de conhecimentos;
Ocorre quando a universidade pode oferecer suporte teórico aos professores;
	Ocorre quando os professores das universidades, que são muito qualificados, contribuem de alguma forma com as escolas.
Escola como espaço para realização dos Estágios Curriculares
Acontece quando a Escola se disponibiliza para receber estagiário, possibilitando assim, um exercício prático das atividades docentes aos futuros professores;
Ocorre quando a escola oferece vagas para estágio, contribuindo para a formação de novos professores;
Ocorre quando a escola oferece suas experiências para as universidades, a fim de discutir o papel das licenciaturas.

Quadro 4 – Categorias e Aspectos relevantes referentes ao tópico
“Estágio Curricular/Formação Inicial”
Estágio Curricular/Formação Inicial
Categoria
Aspectos relevantes agrupados
Domínio de Classe
Domínio de classe;(2)*
Técnicas para manter a atenção dos alunos;
Preparo para lidar com a indisciplina;
Domínio da dinâmica da sala de aula.
Realidade Escolar
Conhecimento do funcionamento das escolas e da legislação específica;
Conhecimento do PPP e o Regimento Escolar;(2)
Conhecimento da realidade escolar;(4)
Conhecimento do funcionamento e a realidade escolar;
Conhecimento sobre formas de interação todo o contexto com escolar;
	Conhecimento da escola antes de iniciar o estágio curricular;

Conhecimentos práticos
Utilizam metodologia tradicional;
Conhecimentos que lhes possibilitasse fazer a transposição das teorias para a prática;
Conhecimento sobre a prática; (2)
Conhecimentos para enfrentar diferentes situações práticas impostas pela realidade escolar;
Conhecimentos experiênciais.
Contato anterior com a escola
O estagiário vai aprender praticando, não podemos cobrar de quem não tem experiência;
O estagiário deve entrar em contato com a escola antes de começar o Estágio propriamente dito;
O estagiário deve conhecer a realidade da escola e dos alunos, observando desde o início do curso de licenciatura.
*	Os números entre parênteses indicam a quantidade de vezes que o aspecto repetiu nas respostas.

3.4. Análise das Informações

Cada bloco de questões foi analisado separadamente de acordo com seu foco específico. Este era o limite inicial para o uso dos questionários. Após a análise realizada, por bloco de questões, percebemos a possibilidade de buscar uma articulação das informações, no sentido de verificar possíveis relações entre a Formação Inicial e a Formação Continuada de professores, sob a ótica dos membros das Equipes Diretivas das escolas investigadas.
Procuramos então, identificar: as concepções destes profissionais sobre o papel da escola, não só na Formação Continuada do seu atual quadro de professores, como também na Formação Inicial daqueles que, em princípio, serão seus futuros professores.
Também identificamos e analisamos os tipos de ações formativas que suas escolas elaboram e demandam das IES, bem como os tipos de ações das quais elas se dispõem a participar.

Formação Continuada

A análise dos dados obtidos nas questões 5 e 7 nos possibilitou identificar as concepções dos membros das equipes diretivas sobre os processos de Formação Continuada de professores assim como as estratégias formativas mais utilizadas em suas escolas.
A Formação Continuada dos professores, de modo geral, foi identificada por estes sujeitos como: 

“...o processo no qual os professores buscam atualização para melhoria de sua prática pedagógica.” (Quest.Equipe Diretiva, VD02, E08)

É vista como uma oportunidade de “atualização pedagógica” que acontece através de cursos, palestras, seminários, encontros, etc, conforme modelo adotado. 
O termo “atualização pedagógica” associado aos tipos de eventos explicitados, aponta uma concepção de Formação Continuada que tem como referência o contato com “novos” conhecimentos disponibilizados em eventos da área.
Para estes profissionais, a produção de conhecimentos educacionais acontece apenas fora da Escola, cabendo aos que nela trabalham a sua “apropriação” em eventos da área. Nestes normalmente prevalece o “simples repasse” de informações e, na maioria das vezes, os conteúdos e as temáticas trabalhadas não atendem às necessidades específicas de cada professor e/ou de cada escola.
Podemos, então, dizer que, para estes profissionais, o termo “atualização pedagógica” está ligado à idéia de “tornar-se atual”, ou seja, saber o que acontece no momento, ter acesso aos mais novos estudos, pesquisas e, portanto, conhecimentos produzidos no campo educacional, independente destes conhecimentos servirem ou não como instrumental para mudar as realidades onde estão inseridos.
Além disso, vale lembrar que atualizado também pode significar “não ser antiquado, ultrapassado, obsoleto”. Neste sentido, é possível que estes profissionais, ao realizarem a formação continuada dos professores de suas escolas, acreditem que renovar é desconsiderar o “velho”, ou seja, as práticas e os conhecimentos utilizados até então e que vêm sendo construídos no espaço escolar ao longo dos anos. Se assim for, corremos o risco de apenas embelezar, envernizar uma estrutura “já comprometida”, “já desgastada” interiormente, ou ainda, de “trocar” a estrutura anterior por uma nova, “mais moderna”, porém mais frágil, menos eficiente.
Outro aspecto destacado nas respostas destas questões aponta a Formação Continuada como um “processo reflexivo” e que acontece em espaços organizados pela própria escola. Estes espaços devem possibilitar a interação entre os professores para que se construa uma prática de reflexão individual e coletiva sobre as ações pedagógicas realizadas. Para a realização das atividades nestes espaços, os professores devem contar com aportes de recursos materiais e financeiros, com destinação específica de tempos em suas cargas de trabalho, etc,... como forma de valorizar e incentivar a sua participação em processos formativos ao longo da carreira (Santos et al, 2004).
Como ilustração desta concepção, tomamos a fala de um dos Diretores, o qual aponta a Formação Continuada como:

“....um processo onde os professores refletem sobre sua prática docente, considerando teoria e prática, onde buscam com seus pares discutir sua prática docente...” (Quest. Equipe Diretiva,D, E08).

Esta fala traz elementos importantes para serem analisados. Ressalta a idéia de que o processo formativo é reflexivo, deve integrar as teorias e as práticas e ainda que deve favorecer as trocas entre os professores.
A formação continuada vista dessa maneira, aproxima-se do“segundo nível” do processo de Formação Continuada, segundo modelo adotado.
O restante das respostas foi possível categorizar utilizando o termo: “aperfeiçoamento”, como podemos ver representado na “fala” abaixo:

‘São atividades diversas ... que os professores participam visando aperfeiçoar sua prática docente...(Quest .Equipe Diretiva,VD01,E06)

Certamente este termo também retrata concepções que amparam as práticas de Formação Continuada realizadas nas escolas. Porém, como neste bloco de respostas aparecem poucas falas e pouco detalhadas, ou seja, temos poucos elementos para subsidiar uma análise mais profunda, lembramos apenas que aparecem ainda referências aos termos capacitação e qualificação, e que o termo “aperfeiçoamento”origina-se da idéia de “tornar perfeito”, o que poderá eventualmente trazer subjacente esta idéia quando de seu uso.
Observamos também que existem espaços distintos para os eventos de Formação Continuada acontecerem. Alguns são realizados no ambiente escolar através de reuniões, outros mediante dias de formação, dias de estudo, palestras e cursos. Há, ainda, aqueles promovidos por outras instituições, ou seja, que se desenvolvem fora do ambiente escolar, a saber: seminários, simpósios, encontros, congressos, oficinas, mini-cursos, cursos de pós-graduação e eventos em geral.
Os “Dias de Formação” que acontecem dentro da escola e são organizados pelos membros das Equipes Diretivas têm como principal estratégia formativa as palestras e os cursos, costumando ser convidados docentes universitários para ministrá-los. Estas ações representam a principal forma de participação das IES nos processos de Formação Continuada de professores no ambiente escolar e, portanto, mesmo que superficial uma das formas importantes de interação entre EEB e IES.
A falta de indícios, na “fala” dos membros das Equipes Diretivas, sobre possíveis programas e propostas de Formação Continuada elaborados de forma conjunta entre as IES e as EEB nos leva a afirmar que este tipo de ação ainda não acontece de forma regular, nem institucionalizada. Prevalecem as ações pontuais e marcadas pela descontinuidade e pela iniciativa individual de poucos profissionais sejam das IES ou das EEB.

Formas de colaboração

As respostas dadas à questão 12, que trata das Formas de Colaboração entre as IES e as EEB, fornecerem informações que permitem estabelecer concepções que os membros das equipes diretivas têm do papel destas instituições quanto à Formação Inicial e Continuada dos professores.
Estes profissionais costumam considerar a Universidade como o ambiente onde se dá a produção de novos conhecimentos educacionais.Ou seja, as “teorias” ou os “conhecimentos teóricos” mencionados em várias respostas, são efetivamente produzidos nas Universidades, ou estas são as depositárias e guardiãs.
Várias respostas evidenciam que, para estes profissionais, existe uma separação entre as práticas de produção de conhecimentos educacionais teóricos ou metodológicos e as práticas escolares. As IES são vistas como produtoras destes conhecimentos, Assim como acreditam ser a escola o campo de aplicação destes conhecimentos. Conforme exemplo abaixo:

 “ A Universidade é o centro de pesquisa e de produção de conhecimentos, por excelência. Neste sentido tem de estar em permanente troca com as escolas que podem oferecer subsídios para suas ações, bem como receber dela atualização”(Quest. Equipe Diretiva,OP01,E06)

Estas evidências ajudam a explicar a posição assumida pela maioria dos membros das equipes diretivas quanto ao modelo de Formação Continuada que prevalece nos ambientes escolares. A Formação Continuada é organizada privilegiando os cursos e as palestras (Dias de Formação) ministrados por professores das universidades a convite da própria escola, após uma consulta, mais ou menos  eficaz, mis ou menos representativa, mais ou menos democrática, feita aos professores para definição dos assuntos a serem tratados. Assim fica reafirmado, reforçando a idéia de que os conhecimentos válidos são aqueles produzidos fora do espaço escolar. A escola para ser como “usuária” mais ou menos crítica destes conhecimentos. Por outro lado às pesquisas sobre a Formação Continuada de professores costumam apontar têm a escola também como um espaço de construção de novos conhecimentos, onde os professores, através das trocas entre si, das interações cotidianas, com os problemas da escola, (Alarcão, 2001), das reflexões sobre sua natureza, das tentativas de superação destes, constroem seus saberes experienciais, aprendem individual e coletivamente, produzem, enfim, novos conhecimentos sobre a prática escolar.
Não podemos deixar de ressaltar que, apesar de representarem uma minoria, dois profissionais afirmaram como uma necessidade que os processos de Formação Continuada dos professores sejam elaborados de forma “colaborativa” entre as IES e as EEB. Por exemplo:

 “ ..penso que poderia haver uma parceria maior para que se aproximasse mais a teoria e as práticas. Rever as ações do mundo acadêmico com as práticas do interior das escolas. Discutir, estudar em conjunto a educação de hoje. (Quest.Equipe Diretiva,C01,E15)

Outro aspecto importante, também observado nas respostas dos membros da Equipes Diretivas, é o fato de não haver nenhuma referência espontânea à Formação Inicial de professores como uma etapa que demandaria interação entre estas instituições. Assim, as ações colaborativas quando evidenciadas, fazem referência apenas à Formação Continuada.

Estágio Curricular - Formação Inicial

Com relação às respostas dadas a questão de número 20, que perguntou aos membros das Equipes Diretivas se suas escolas recebiam estagiários, obtivemos as seguintes informações das 10 escolas que devolveram o questionário: 1 ainda não havia recebido estagiário; 7 escolas costumam receber estagiários; e de 2 não obtivemos informações. Estes dados nos fornecem uma referência quantitativa, incompleta mas significativa, do campo para estágio existente em Santa Maria/RS no ano de 2004 e mediante eles podemos afirmar que receber estagiários é uma prática freqüente.
A questão de número 21 perguntou, aos membros das Equipes Diretivas, o que eles percebem que os estagiários usualmente não sabem e não sabem fazer ao iniciar o Estágio Curricular. Com base nas respostas dadas a esta questão pudemos criar algumas categorias sobre os conhecimentos esperados pelas escolas dos alunos em situação de estágio.
Segundo as informações levantadas, os estagiários não têm “Domínio de Classe”. As falas  agrupadas nesta categoria estão relacionadas às questões disciplinares e ao controle do estagiário sobre as condutas e atitudes dos alunos. 

“ Normalmente não conhecem[...] técnicas de (sic) manter a atenção dos alunos”(Quest. Equipe Diretiva,VD01,E07)

Outro conjunto de respostas afirma que as escolas percebem que os estagiários não conhecem a “Realidade Escolar”. Nesta categoria foram agrupadas as respostas que se referiam à falta de conhecimentos dos estagiários sobre o funcionamento da escola, a sua estrutura organizacional e física, a documentação escolar (Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar), o contexto sócio-econômico cultural onde a escola está inserida, o tipo de alunos que freqüenta os níveis da Educação Básica.Conforme as “falas abaixo:

“ Falta aos estagiários um conhecimento maior de como funcionam as escolas, seus departamentos...”(Quest. Equipe Diretiva,D,E06)
“ Alguns têm apenas a teoria e desconhecem a realidade de uma escola”.(Quest. Equipe Diretiva, C01,E08)

Pudemos também criar uma categoria chamada de “Conhecimentos Práticos”, para agrupar as respostas em que, onde os membros das Equipes Diretivas dizem que os estagiários não têm conhecimentos relacionados à experiência docente, nem conhecimentos práticos, ou seja, aqueles que os professores aprendem na sua vivência profissional.

“ Devem saber bem a prática e não somente a teoria” (Quest. equipe Diretiva, VD02, E12)
“ “ Alguns têm muita teoria e não conseguem trazer para a prática...”(Quest. Equipe Diretiva, C03, E08)

A última categoria foi construída com base nas respostas dos membros das Equipes Diretivas, em que falam da necessidade dos estagiários terem contato com a escola um determinado tempo antes de darem inicio efetivo ás suas “atividades de estágio”, ou seja, de “sala de aula”. Na verdade, estas falas, trazem uma proposta subjacente de interação prévia entre o estagiário e o espaço escolar para que o primeiro possa se apropriar dos conhecimentos específicos deste ambiente profissional antes de entrar em sala de aula.
Analisando individualmente estas categorias pudemos observar que os profissionais pesquisados consideram a Universidade como a responsável pela totalidade da Formação Inicial dos professores, excluindo, a Escola desta etapa da formação. Entretanto os conhecimentos sobre domínio de classe, sobre a realidade escolar e prática profissional geral, apontados todos como deficientes nos estagiários, são pela sua natureza aprendidos na e durante ação pedagógica dentro da Escola. Aqui evidencia-se uma grande contradição, pois a Escola não se reconhece como campo de aprendizagem de tais conhecimentos, pautando-se na idéia na concepção de que os conhecimentos para a docência são aprendidos a priori, na Universidade, e de que será responsabilidade única deverá ser responsabilidade do estagiário (futuro professor) saber fazer a “transposição” ou a “utilização” destes saberes teóricos metodológicos para a sua prática pedagógica profissional.. Neste sentido, consideramos “ fundamental que a escola esteja ciente de sua tarefa quanto uma instituição formadora e precisa, acima de tudo, sentir-se co-responsável neste processo” (Lisovski, Terrazzan, Santos e Azevedo:2004), para a superação desta tradição quanto as responsabilidades institucionais sobre a Formação Inicial de professores.
Outro aspecto que fica subentendido na fala dos sujeitos pesquisados é o fato de fazerem referências apenas a conhecimentos necessários para a atuação em sala de aula não apontam conhecimentos necessários para a participação dos estagiários em outras ações escolares, como: reuniões pedagógicas, conselhos de classe, encontros para a Formação continuada.

Caracterização profissional das equipes diretivas

Para podermos tecer algumas considerações finais com mais propriedades procuramos considerar também algumas características que nos chamam atenção sobre o público aqui investigado. Os profissionais que compõem as Equipes. Diretivas, são os responsáveis por criar mecanismos institucionais para a implementação das políticas educacionais levando em conta a individualidade interna específica e o contexto sócio-econômico cultural em que está inserida sua unidade escolar. Sendo assim, acreditamos que tenham um papel importante na criação de mecanismos estáveis que possam efetivar a aproximação e a articulação entre as IES e as EEB. 
Com relação a experiência profissional pudemos constatar que na sua maioria, os profissionais que compõem as atuais Equipes Diretivas das escolas estudadas assumiram a função que ocupam junto a direção de suas escolas (Diretor, Vice-Diretor e Coordenador) pela primeira vez. Também constatamos que apenas 7 dos 32 pesquisados possuem alguma especialização ligado a Gestão Escolar. Além disso, apenas 8 tem formação em Cursos de Pedagogia ( o restante tem licenciatura em outras áreas), o qual  costuma formar melhores bases teóricas para atuação como gestores escolares.
Assim, podemos afirmar que a maioria absoluta dos pesquisados não possuíam, na época da coleta das informações ( 1° semestre de 2004), nem formação, nem experiência profissional que os qualifiquem para a função e as tarefas que precisam desempenhar.

4. Considerações Finais

Assim, até o momento, pudemos constatar que os papéis atribuídos às Escolas e às Universidades, pelos membros das Equipes Diretivas das primeiras, no que tange à constituição de mecanismos de integração entre a Formação Inicial e a Formação Continuada de professores, são bem distintos, tanto em relação à responsabilidade na proposição de ações colaborativas, quanto à legitimidade na produção de novos conhecimentos pedagógicos.
Nesse sentido, podemos afirmar que a relação entre as IES e as EEB é concebida como de caráter unilateral e unidirecional. Os membros das Equipes Diretivas pressupõem que as iniciativas e propostas para a interação entre as EEB e as IES devam partir quase que exclusivamente das Universidades.
Da mesma forma, apenas as Universidades são concebidas como locais próprios para a produção de conhecimento pedagógico. As Escolas parecem sempre esperar subsídios para a melhoria da prática pedagógica de seus professores, entre outros aspectos, por meio do repasse dos conhecimentos que são produzidos nas Universidades. Mais ainda, que estas lhes digam como proceder para atingir esta melhoria.
Mediante as “falas” analisadas, também pudemos perceber que não há propriamente um papel atribuído às Escolas no acompanhamento dos Estágios Curriculares. As escolas não identificam formas possíveis delas contribuírem para a formação dos futuros professores; nem mesmo concebem sua função como formadora destes. Assim, resta às Universidades quase que a totalidade da responsabilidade pela Formação Inicial dos professores.
Por fim, o Estágio Curricular, na visão dos sujeitos pesquisados, deve ser um momento para se verificar o quanto o futuro professor aprendeu todos os conhecimentos indispensáveis para sua ação docente. Não percebem que este é apenas uma etapa da Formação Inicial e que, portanto, os alunos-estagiários vão para as escolas justamente para construir seus saberes experienciais, o que não pode ser feito apenas nas agências formadoras.
Neste trabalho, não temos a pretensão esgotar nossas conclusões a partir da análise das “falas” dos membros de Equipes Diretivas de EEB, pois, além de reconhecer a complexidade da temática em questão, utilizamos apenas uma parte dos questionários recolhidos junto aos pesquisados. Por isso, daremos continuidade ao aprofundamento do nosso estudo, incluindo as informações referentes aos demais questionários coletados.

Referências Bibliográficas

ALARCÃO, Isabel (org.): (2001). Escola reflexiva e nova racionalidade. Porto Alegre/BRA: Artmed.
BALLENILLA, Fernando: (1997). Enseñar investigando: como formar profesores desde la práctica? 2.ed. Sevilla/ESP:Díada Editora. (Colección Investigación y Enseñanza, Série Práctica,12).
BRASIL, Conselho Nacional de Educação: (2002). Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002. Disponível em: <http:// www.mec.gov.br/cne/pdf/cp012002.pdf> Acesso em 16 out. 2004.
CANDAU, Vera Maria Ferrão: (1996). ‘Formação continuada de professores: tendências atuais’. In: REALI, Aline Maria de Medeiros Rodrigues; MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti (org.), Formação de professores: tendências atuais, São Carlos/SP/BRA, Editora UFSCar.
LISOVSKI, Lisandra A; TERRAZZAN. Eduardo A; SANTOS, Maria E.G; AZEVEDO, Maria A.R: (2004). ‘Estágio Curricular: concepções e práticas de professores de ensino médio’. In: IV Encontro Ibero-Americano de Coletivos Escolares e Redes de Professores que fazem Investigação na escola. Lajeado/BRA, UNIVATES. (Trabalho aprovado para apresentação).
RIBEIRO, Maria Teresa de Moura; TEIXEIRA, Myrian Boal; AMBROSETTI, Neusa Banhara: (2004.). ‘Educação Continuada: o olhar do professor’. In: ALVES, Cecília Pescatore; SASS, Odar. (org.) Formação de professores e campos do conhecimento. São Paulo/BRA: Casa do Psicólogo.
SANTOS, Maria Eliza G.; TERRAZZAN, Eduardo A.; AZEVEDO, Maria Antonia R.; LISOVSKI, Lisandra A.: (2004). ‘Concepções e práticas de formação continuada de professores na rede pública estadual’. In: Anais do XII Simpósio Sul Brasileiro de Ensino de Ciências, Canoas/BRA, ULBRA.
TERRAZZAN, Eduardo A. (1999). ‘A formação de professores centrada na aula’. In: Anais da IV Escola de Verão para Professores de Prática de Ensino de Biologia, Física, Química e Áreas afins,Uberlândia/MG/BRA, UFU, p.39.


