
No Brasil dos dias atuais, são 

candentes as discussões e 

reflexões acerca da impor

tância da formação continuada 

(também chamada de formação 

permanente ou formação em servi

ço) de professores em todos os ní

veis e modalidades de ensino. 

Uma vez que a universidade t em 

como função pr inc ipal zelar pela i n -

dissociabilidade entre ensino, pes

quisa e extensão, entendemos que 

a escola de educação básica deve 

também investir na formação per

manente de seus docentes, incen-

tivando-os e fornecendo condições 

estruturais, materiais e f inancei

ras para a implantação e o desen

volv imento de grupos de estudos no 

próprio espaço da escola, tendo em 

vista a melhor ia da qualidade do 

ensino e, consequentemente, o al

cance de resultados satisfatórios em 

termos de aprendizagem por parte 

dos educandos. 

Para que isso seja possível, faz-se 

necessário que tal prática educativa se

ja cuidadosa e minuciosamente pla

nejada, estruturada e organizada com 

base em um projeto de pesquisa cien

tífica que possa apresentar uma visão 

panorâmica acerca de seus principais 

objetivos norteadores, temas de inves

tigação propostos, referenciais teóricos 

utilizados, métodos e técnicas de pes

quisa adotados, sistemas de avaliação 

empregados e resultados esperados. 

Além dessas questões, é preciso 

também haver um cronograma de ati

vidades a serem executadas no decor

rer do ano letivo em termos de agenda

mento condizente de datas e horários 

dos encontros temáticos, realização 

de leituras individuais de textos cien

tíficos devidamente selecionados pa

ra esse f im, desenvolvimento de de

bates orais em sala de aula, confecção 

de materiais didáticos e elaboração co

letiva de ensaios ou artigos científicos 

por parte dos professores participan

tes. Com isso, almejar a possibilidade 

de posterior divulgação/publicação dos 

resultados alcançados em folhetins es

colares, cadernos de notícias, jornais 

de circulação, sites de internet, portais 

de educação, revistas científicas espe

cializadas, entre outros veículos de i n 

formação e comunicação. 

Em linhas gerais, isso implica d i 

zer que o desenvolvimento de gru

pos de estudos na escola de educação 

básica, os quais podem, inclusi

ve, ser organizados por áreas de co

nhecimento, devem se consti tuir em 

um rico espaço de ensino, aprendi

zagem, pesquisa científica, reflexão, 

análise crítica, diálogo problemati-

zador, troca de experiências, rom

pimento de paradigmas e produ

ção de saberes e fazeres pedagógicos; 

enf im, uma instância educativa de 

construção, coconstrução, descons-

trução e reconstrução de teorias e 

práticas pedagógicas em geral. 

Mais do que se configurar co

mo "laboratório" de práxis pedagógi

ca, "oficina" permanente do saber ou 

instância interlocutiva para se cons

t ru i r autoria - em que se atravessam 

vozes, de dentro dos grupos, com suas 

percepções, tensões e algumas crista

lizações, e de fora, como fruto de leitu

ras e de outras vozes das comunidades 

mais próximas ou mais distantes da 

realidade escolar -, acreditamos que 

os grupos de estudos na escola de edu

cação básica devem ser vistos como 

um movimento teórico-prático capaz 

de dar conta de refletir criticamente 

sobre os ranços e avanços da educação 

escolar em seus múltiplos aspectos; 

tendo em vista a formação de um pro-

fessor-pesquisador realmente compro

metido com a prática da pesquisa cien

tífica e engajado na luta mili tante em 

prol da conquista de uma educação 

de qualidade para todos e da constru

ção de uma sociedade verdadeiramen

te mais justa, ética, fraterna, solidária, 

equânime e democrática. 

É urgente e necessário, pois, mo

bilizar as escolas de educação básica, 

públicas e particulares, para que elas 

incentivem cada vez mais seus profes

sores a uma cultura da vivência em 

grupos de estudos no próprio ambien

te de trabalho; uma vez que dessa for

ma será possível ressignificar as prá

ticas pedagógicas escolares para além 

das teorizações acadêmicas tradicio

nais que, direta ou indiretamente, as 

sustentam e legit imam em sua essên

cia. O desafio está posto! Vamos enca

rá-lo? O momento é agora. • 
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Text Box
Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 14, n. 168, p. 41, set. 2013.




