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RESUMO

A Formação Continuada é uma realidade no panorama educacional brasileiro.
Por isso, necessita ser repensada cotidianamente no sentido de melhor atender a
legitima e digna formação humana. Nesse sentido este trabalho teve como objetivo:
analisar o processo de formação continuada dos professores do 1° ao 5° ano das
escolas municipais da zona urbana do município de Alagoa Grande – Paraíba. A
partir daí buscamos fundamentar o nosso estudo através de teóricos: Nóvoa (1992),
Zabalza (2004), Candau (1999), Vasconcellos(2002), Veiga(2003), Libâneo (2004),
Zeichner (1991), Schon (1993), dentre outros que discute sobre a temática em
questão. Este estudo caracterizou-se como pesquisa de campo de caráter qualitativo
subsidiado pela pesquisa bibliográfica. O público alvo objeto de nosso estudo foi
composto de 20 professores do ensino fundamental (1° ao 5° anos). Como
instrumento utilizamos o formulário e a entrevista para obtermos informações
pertinentes ao assunto abordado. Estes instrumentos nos permitiram obter
informações sobre o perfil dos professores como também saber qual o
conhecimento que os mesmos têm sobre a formação continuada do qual estão
inseridos. Com este trabalho através do formulário chegamos à constatação que
todos os professores entrevistados são do sexo feminino que, se enquadra na faixa
etária entre 25 a 50 anos. Todos possuem formação especifica para estarem
atuando em sala de aula. O tempo de serviço varia de 5 a 16 anos de pleno
exercício da profissão. No tocante a entrevista foi possível conhecermos as
concepções dos professores referentes à formação continuada, que representa um
conhecimento parcial, deixando de contemplar os reais significados desta temática
para o pleno exercício da práxis pedagógica. Percebemos também que o processo
de formação continuada desenvolvido em Alagoa Grande precisa sofrer algumas
mudanças no intuito de trazer para os professores as reais contribuições que
precisam para conduzir o processo de ensino e aprendizagem de forma que garanta
um trabalho significativo na formação integral dos alunos. Portanto, temos a
consciência que este trabalho proporcionou e vai proporcionar aos que fazem à
educação do município a oportunidade para executar uma reflexão crítica do próprio
processo de formação continuada, pois de acordo com o estudo concluímos que os
professores estão insatisfeitos com este processo, que, em vez de ser um processo
contínuo acaba sendo formações estaques desprovidas de significados que não
estão de acordo com as reais necessidades que os professores enfrentam em sala
de aula. Enfim, é preciso rever estas práticas para que venhamos a mudar o quadro
da educação do município, caso contrário continuaremos só no discurso sem atingir
o foco principal que é a qualidade da educação.
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ABSTRACT

The Continuing Education is a reality in the Brazilian educational scenario. Therefore,
it needs to be reconsidered on a daily basis to better serve the legitimate and worthy
human development. In this sense this study aimed to: analyze the process of
continuing education of teachers of the 1st to 5th year of municipal schools in the
urban area of Alagoa Grande - Paraíba. Since then seek support of our study
through theoretical: Nóvoa (1992), Zabalza (2004), Candau (1999), Vasconcellos
(2002), Veiga (2003), Lebanon (2004), Zeichner (1991), Schon (1993 ), among
others that discusses the issue in question. This study characterized as field
research sponsored by the qualitative literature. The target object of our study was
composed of 20 elementary school teachers (1st to 5th years). As a tool we use the
form and interview to obtain information relevant to the subject matter. These tools
have allowed us to obtain information about the profile of teachers but also to
understand the knowledge that they have on the continuing education of which they
are inserted. With this work through the form reached the conclusion that all the
teachers interviewed are women that fit the age group between 25 to 50 years. They
all have specific training to be acting in the classroom. The length of service ranges
from 5 to 16 years of full practice. As the interview was possible to know the views of
teachers regarding continuing education, which represents a partial knowledge,
failing to consider the real significance of this issue to the full exercise of pedagogical
praxis. We also see that the process of continuing education developed in Alagoa
Grande needs to undergo some changes in order to bring teachers the real
contributions that need to guide the process of teaching and learning in order to
ensure a meaningful work in the integral formation of students. Therefore, we are
conscious that this work has provided and will provide the education that make the
city the opportunity to make a critical reflection of the process of continuing
education, because according to the study conclude that teachers are dissatisfied
with this process, which instead of being a continuous process has been training
devoid of meaning that are not in agreement with the real needs that teachers face in
the classroom. Finally, we must review these practices so that we will change the
situation of education in the city, otherwise we will continue both in word without
reaching the main focus is the quality of education.
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