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Este trabalho originou–se de uma pesquisa realizada em Escolas Públicas de 
Educação Básica (EEB) das Redes Municipal e Estadual de Educação, nos anos de 
2006 e 2007, em Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, a qual partiu do 
pressuposto que as funções atribuídas a todo e qualquer processo escolar pelos 
diferentes profissionais que participam de sua organização e realização é ponto de 
partida para a elaboração de suas propostas. Neste sentido, nos propomos neste 
trabalho compreender as diferentes funções atribuídas aos Processos de Formação 
Continuada de Professores em Serviço e suas implicações nas formas de 
organização e realização desses processos nas e pelas Escolas de Educação Básica. 
As informações foram coletadas por meio de entrevistas individuais aos 
profissionais responsáveis pela organização e realização dos Processos de Formação 
Continuada de Professores nas EEB e aos profissionais convidados a realizarem os 
encontros formativos e por meio de grupos focais aos professores que participam 
dos encontros. A partir dos resultados podemos dizer que os profissionais 
envolvidos nestes processos parecem condicionados por um ritualismo já 
interiorizado, no qual os papéis assumidos já encontram–se pré–definidos e aceitos 
sem quaisquer questionamentos sobre eles. Os processos formativos acabam por 
se constituir em espaços de inúmeros desencontros de idéias, concepções e 
práticas. 
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Este trabalho originou-se de uma pesquisa realizada em Escolas Públicas 

de Educação Básica, das Redes Municipal e Estadual de Educação, nos anos de 

2006 e 2007, em Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul. A pesquisa partiu de 

alguns resultados preliminares que davam uma breve caracterização dos processos 

de Formação Continuada de Professores(FCP) existentes na região. Tais processos 

eram organizados e realizados dentro das próprias escolas e por meio de encontros 

denominados de “grupos de estudo” ou “dias de formação”. Normalmente, estes 

encontros aconteciam de forma regular (semanais, quinzenais ou mensais), 

podendo os professores serem convidados ou convocados a participar. 

INTRODUÇÃO 

Nestes contextos escolares a FCP, de forma geral, era vista como uma 

oportunidade de atualização pedagógica. Os modelos adotados nestas escolas 

pautavam-se na idéia de que a formação continuada deveria garantir, quase que 

unicamente, acesso aos conhecimentos teóricos produzidos fora dos espaços 

escolares e ou a temas relacionados às práticas sociais mais gerais dos indivíduos 



(motivação para a vida, saúde, religião, entre outros), não estand,o 

necessariamente, relacionados às questões pedagógicas. 

Em um levantamento recente nas produções atuais, Gama, estabeleceu 

uma tipologia para os Processos de FCP realizados nas redes públicas de ensino 

composta de 3 categorias, são elas: 

São aquelas propostas elaboradas e implementadas, por 
iniciativa do Ministério de Educação e/ou das Secretarias 
Estaduais e Municipais de Educação. Estas propostas, 
normalmente, visam atender grandes demandas dos 
sistemas de ensino, ou seja, são elaboradas para abranger 
todos os professores, de uma determinada rede de ensino, 
ou uma grande parcela deles. 

“Programas de Formação Continuada de professores 

São aquelas propostas elaboradas e implementadas por 
iniciativa de pesquisadores ou grupos de pesquisa vinculados 
às Instituições de Ensino Superior (IES). Visam investigar e 
apresentar resultados a partir intervenções junto a um 
determinado grupo de sujeitos (professores, membros da 
equipes diretivas, técnicos das secretarias, etc.). Realizam 
suas pesquisas objetivando sinalizar possibilidades e ou 
limitações para a FC segundo certos modelos, estratégias 
e/ou atividades de formação. A abrangência destas propostas 
fica restrita as amostras de sujeitos constituídas para a 
pesquisa. 

Projetos de Pesquisa para a Formação Continuada de 
Professores 

São aquelas propostas elaboradas, adotadas e 
implementadas por iniciativa da própria escola, de seus 
professores e equipe diretiva, sem vínculo com outras 
instancias do sistema público. Normalmente são elaboradas 
visando à reorganização ou reestruturação de algum setor ou 
práticas na instituição. São restritas ao número de 
professores da escola ou de uma parcela deles.” (2007, p. 
11) 

Projetos Escolares para a Formação Continuada dos 
professores 

  

Como podemos ver os Processos de FCP tem sido elaborados e 

desenvolvidos a partir de diferentes iniciativas. Dentre estas três instâncias que 

realizam esses processos predominam os Programas realizados por iniciativa dos 

Sistemas de Ensino, e esses processos têm apresentado “um caráter prescritivo e 

aplicacionista, nos quais o trajeto, os objetivos e os resultados dos processos de 



desenvolvimento dos profissionais que se formam são decididos por “agentes” 

externos à escola ou à rede de ensino, retirando destes a responsabilidade e a 

autonomia de gerenciar seus próprios processos de desenvolvimento profissional. 

De maneira geral, percebe-se, nas produções sobre o tema, a 

recomendação de que esses processos possuam um papel central na organização 

das ações escolares, pois sua realização deve associar tanto o desenvolvimento 

profissional dos professores como o desenvolvimento institucional da escola. Por 

“desenvolvimento profissional” entendemos os processos de transformação dos 

indivíduos relacionados à aquisição de conhecimentos que suportem mudanças nas 

práticas e nas atitudes frente às situações de trabalho, neste sentido, podemos 

dizer que, formação e desenvolvimento em serviço estão fortemente ligados 

melhoria e a inovação nas formas de realizar as ações escolares. 

Desta forma, os Processos de FCP, devem ser elaborados visando à 

aquisição de saberes e conhecimentos que possibilite aos professores reelaborarem 

suas práticas ao mesmo tempo em que reelaboram o trabalho escolar. Logo, 

supõe-se que a elaboração de propostas de FCP em Serviço dependem de 

diagnósticos que retratem as necessidades e problemas que precisam ser 

enfrentados em cada realidade escolar. 

Assim, a perspectiva academicamente mais aceita 
pauta-se na idéia de que todo o processo de formação 
continuada deve partir de um estudo prévio sobre o espaço 
de trabalho, que identifique os principais problemas e as 
necessidades de mudanças, para, então, proceder-se à 
definição de objetivos e metas alcançáveis ao longo de um 
processo planejado para tanto. (GAMA e TERRAZZAN, 2007: 
4) 

  
  

Apesar de existir uma constatação básica de que houve um deslocamento 

das ações formativas que antes aconteciam prioritariamente fora das escolas, em 

eventos promovidos por outras instituições, para dentro do espaço escolar, Santos 

(2007) afirma que os Processos de FCP se mantêm, ainda, no nível da formação 

individualizada, mediante a qual o professor procura, de forma isolada, melhorar 

suas práticas de sala de aula sem uma interação com uma proposta escolar de 

melhoria institucional, por mais que a formação se dê na escola. 

Estes processos têm suas origens em um contexto escolar que tem seu 

funcionamento sustentado por práticas de diferentes profissionais que agem de 

acordo com seus conhecimentos, com as culturas e tradição destas instituições, ou 

seja, existe uma dinâmica interna que faz com que a escola se “movimente” e 



realize suas ações de rotina. Todas as decisões tomadas para a organização e 

realização das ações escolares passam pela compreensão que seus profissionais 

têm da escola e de como deve ser constituído o trabalho escolar. 

As equipes de gestão, antes de proporem suas ações, sejam elas nas 

dimensões administrativa ou pedagógica, devem conceder atenção especial ao 

funcionamento dos estabelecimentos escolares e às suas respectivas culturas, 

analisando a sua organização social e as formas de interação existentes. 

Neste sentido, nos propomos neste trabalho compreender as diferentes 

funções atribuídas aos Processos de FCP em Serviço e suas implicações nas formas 

de organização e realização desses processos nas e pelas Escolas de Educação 

Básica. 

  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este trabalho é parte de uma Dissertação de Mestrado se desenvolveu nos 

anos de 2006 e 2007. O espaço de pesquisa ficou delimitado por quatro Escolas de 

Educação Básica de Santa Maria – RS. 

Para este trabalho utilizamos uma parte destas informações, que foram 

coletadas com grupos focais e com entrevistas individuais que compõe um conjunto 

representativo sobre as funções atribuídas a esses processos e que podem 

contribuir para a compreensão de algumas limitações em seus resultados. 

Realizamos grupos focais a partir de discussões orientadas por um roteiro 

previamente elaborado. O roteiro de questões foi dividido em 2 blocos. O primeiro, 

com questões sobre as concepções e as expectativas dos professores sobre a 

formação continuada na escola e o segundo, sobre o funcionamento dos encontros 

formativos. 

Esta técnica foi utilizada em 4 grupos, cada qual constituído por 

professores de uma mesma escola que aceitaram o convite para participar. Em 

todas as escolas, o horário para a realização do grupo focal foi marcado no horário 

destinado às reuniões pedagógicas e/ou à formação continuada de professores. 



A realização dos grupos focais seguiu duas orientações básicas: primeiro, 

queríamos ter acesso ao maior número possível de professores que participaram 

dos encontros e, em segundo lugar, tínhamos que organizar o momento de 

discussão de forma que conseguíssemos falas que representassem o coletivo 

existente naquele grupo e naquele espaço de trabalho. 

Para isso, organizamos uma seqüência de procedimentos visando garantir 

que os professores tivessem a oportunidade de expressar suas idéias, discuti-las e 

assim chegarem a um consenso em que todos se considerassem representados. 

Além disso, procuramos garantir que aqueles que não concordassem, ou que 

tivessem idéias diferentes da maioria também tivessem o direito de se expressar. A 

forma como esse instrumento foi utilizado permitiu alcançar, em muitos momentos 

a idéia consensuada ou representante

O roteiro utilizado para realizarmos as entrevistas com os profissionais 

responsáveis pela formação continuada na escola continha itens para identificação 

do profissional, levantar informações sobre as escolas, seus turnos de 

funcionamento, número de alunos, número de professores e níveis de ensino que 

atendem e para levantar informações relativas às concepções destes profissionais e 

as formas de organização dos processos de FCP na escola. Entrevistamos, 1 

profissional de cada escola. 

 do coletivo dos professores. 

O roteiro utilizado para realizarmos as entrevistas com os profissionais 

convidados para realizarem os encontros formativos continha para identificação do 

profissional, para levantarmos informações sobre suas concepções e expectativas 

acerca da FCP nas EEB e para levantarmos informações ao funcionamento dos 

encontros formativos. Entrevistamos, utilizando com este roteiro 8 profissionais. 

Para a organização e a análise das informações obtidas com os grupos focais 

e com as entrevistas, realizamos em primeiro lugar a transcrição de todas as falas. 

A seguir, elaboramos quadros específicos onde registramos e agrupamos as 

respostas dadas a cada uma das questões. 

  

Primeiro apresentaremos alguns resultados gerais sobre os processos de 

FCP. Como pontos positivos percebemos que a maioria das escolas prevê horários 

para a realização de encontros formativos e algumas escolas ofertam os encontros 

de FCP em 2 ou 3 turnos. Contudo, esses horários não são disponibilizados apenas 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 



para a FCP; as escolas intercalam reuniões pedagógicas e encontros formativos e 

também, identificamos a falta de calendários fixos para a realização dos encontros 

formativos. 

A organização das ações de FCP estava sob a responsabilidade dos 

membros das equipes diretivas, o que, nos permite dizer que, são construídas de 

forma isolada da totalidade das práticas escolares, e, conseqüentemente 

submetidas às concepções dos profissionais que, naquele momento, compõem as 

equipes diretivas. 

Os temas que serão trabalhados são definidos a partir de questionamentos 

informais realizados aos professores, em situações diversas. Os formadores são 

profissionais externos às escolas, normalmente convidados a realizarem os 

encontros após todas as decisões sobre a organização e o funcionamento dos 

encontros terem sido tomadas. Na sua maioria esses profissionais não tiveram 

contatos anteriores com as escolas e com os professores. 

Ao questionarmos, os profissionais responsáveis pela organização e 

desenvolvimento destes processos nas escolas, percebemos que a FCP era 

programada dentro da escola pela facilidade gerada às equipes de gestão e aos 

professores. Esta situação pareceu existir como uma “manobra operacional” e não 

como uma mudança intencional sustentada por conhecimentos científicos sobre o 

tema. 

Funções dos processos de FCP na escola na visão dos organizadores das 

ações formativas 

Constatamos também que atribuem aos processos formativos a 

possibilidade de introdução de mudanças nas práticas educativas, independente do 

modelo ou das ações formativas vivenciadas nestes processos. 

A oferta da FCP aos professores está centrada na idéia de garantir a 

certificação de 40h para que possam “pontuar” nas avaliações para a 

progressão na carreira (grifo nosso) (PR02). Este nos pareceu ser o principal 

estímulo para a consolidação e efetivação dos processos formativos, que pela 

facilidade, escassez de recursos, disponibilidade dos professores acabaram por 

acontecer na escola. 

Funções dos processos de FCP “na escola” na visão dos professores 



Os professores participam destes processos também por considerarem 

cômodo em função de ser o seu próprio local de trabalho e da gratuidade. Podemos 

afirmar que existe um pensamento predominante com relação a estes processos 

nas escolas.  

Os professores também não relacionaram a formação com o espaço e com 

os sujeitos envolvidos. Identificamos nas falas destes profissionais três funções 

atribuídas aos processos de formação continuada de professores. Um grupo 

entende esses processos como a oportunidade para atualização profissional 

Logo, podemos dizer que, os professores entendem que participando de 

processos de formação continuada adquirem conhecimentos que lhes permitem 

compreender melhor as situações sociais e profissionais colocadas pelas mudanças 

atuais. No entanto, esta idéia aparece deslocada da prática docente, pois, não 

mencionam como as mudanças mencionadas pelos professores afetam as escolas e 

suas práticas. 

nos 

quais poderão adquirir os novos conhecimentos produzidos no campo educacional. 

Para estes professores estar atualizado é o sentido básico da formação continuada. 

Deixam transparecer que seus interesses estão mais focados em ter acesso aos 

discursos atuais e a conhecimentos que os ajude a enfrentar os desafios impostos 

pelas mudanças atuais (sociais, econômicas, ambientais, culturais, etc.) que, de 

alguma maneira, alteram o trabalho realizado pelas instituições escolares, em 

especial a prática docente.  

É interessante observar que os professores não fazem referência ao grupo 

mesmo estando em grupo enquanto discutem as questões propostas para o grupo 

focal. Fica claro que os modelos formativos mais significativos são aqueles que 

possibilitam a participação em cursos, congressos, palestras e eventos promovidos 

por outras instituições. Isto nos leva a constatar que a formação existente na 

escola, ainda não apresenta características de uma formação centrada na escola e 

construída a partir de uma identidade grupal, coletiva e institucional. 

Também identificamos uma segunda idéia, na qual os professores dizem 

acreditar que a formação continuada permite uma 

A falta de referências sobre as práticas docentes nos deixa a sensação de 

que os professores buscam, nos processos de formação continuada, conhecimentos 

para um trabalho ou para uma ação futura, e não para o uso concomitantemente 

evolução profissional e 

pessoal. 



com as situações de trabalho vivenciadas no presente, ou então que eles não 

enfrentam dificuldades em suas práticas. Prevalece a idéia que de que os 

conhecimentos são aprendidos e colocados em prática posteriormente na medida 

em que as situações de trabalho vão exigindo.  

Em contrapartida às funções declaradas pelos profissionais responsáveis 

pelos processos de formação continuada de professores nas escolas e pelos 

professores, os formadores atribuem outras funções acerca dos processos 

formativos nas escolas. De maneira geral podemos dizer que: 

A função dos processos de formação continuada “na escola” na visão dos 

formadores 

      são vistos pelos formadores como atividades que passam a ter validade se 

auxiliarem na superação de uma dificuldade específica que a escola já 

tenha detectado e que esteja buscando auxilio externo de um profissional 

com experiência na questão. 

      tem a função de propiciar o desenvolvimento nas dimensões pessoal, 

profissional e institucional. Evidenciando que é um processo que deve ser 

assumido pelo coletivo dos professores, das equipes diretivas e dos 

profissionais chamados a colaborar. 

      devem gerar reflexões sobre as práticas docentes relacionando-as com o 

papel da escola no contexto atual. 

Também percebemos, que os formadores organizam suas intervenções 

baseados no pressuposto de que os professores têm clareza de suas necessidades e 

dos problemas existentes nas práticas e na escola de uma maneira geral. 

  

Observamos 3 idéias centrais, sobre o papel atribuído pelos professores 

aos formadores, que parecem estar sendo decisivas nas atitudes e no modo como 

os professores participam dos encontros formativos. 

Papéis atribuídos aos formadores pelos professores 

A primeira idéia que os professores têm do formador é que este 

profissional é alguém que vai trazer para a escola e, particularmente, a cada 

professor, a solução para seus problemas e suas dificuldades. É chamado 

literalmente de “o salvador da pátria”. 



Para os professores o formador é uma referência do “conhecimento 

correto” ou do “bom conhecimento” sobre a educação. Consideram os 

conhecimentos dos formadores referências para que possam avaliar seus próprios 

conhecimentos, pois o formador “é

A segunda idéia é que a os formadores devem levar professores a refletir 

sobre suas práticas de forma que os desafiem a encontrar solução para os seus 

problemas por meios próprios. 

 aquela pessoa que tem conhecimento bem 

maior. É muito bom quando tu percebes que o teu conhecimento é o mesmo, que 

as idéias são as mesmas, que alívio que dá na gente.”(E01/I) 

E a terceira idéia, contrária as anteriores, e que emerge de um pequeno 

grupo de professores, defende que a escola pode encontrar superação para seus 

problemas na própria escola e com seus profissionais. 

  

Papéis atribuídos aos professores pelos formadores 

Para os formadores, os professores das Escolas de Educação Básica são os 

mandatários de suas práticas e conseqüentemente, da formação continuada nas 

escolas. É a partir de suas solicitações, de suas necessidades e dos problemas que 

enfrentam que a formação continuada deve ser organizada e desenvolvida. 

O professor deve ser reconhecido como um profissional que produz e que 

possui conhecimentos próprios adquiridos em suas atuações docentes. No entanto, 

isso não tem valor se o próprio professor não se enxergar desta maneira; é 

fundamental que ele, antes de qualquer outro sujeito, se coloque nessa condição e 

se perceba tanto como aprendiz como formador nestes processos formativos. 

Para os formadores, o professor tem que se perceber em formação; “tem 

que estar na dianteira deste processo”, no sentido de identificar suas necessidades 

e buscar reforços para superá-las. 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



De maneira geral os processos de formação continuada de professores em 

serviço são vistos ações que devem promover o desenvolvimento da escola e dos 

profissionais envolvidos, logo podemos concluir que a problemática não está nas 

funções atribuídas, mas na forma como os profissionais envolvidos acreditam que 

esses processos devem acontecer. 

O primeiro ponto que destacaremos é o fato das idéias mais tradicionais 

encontrarem-se na escola, sendo estas instituições, no papel de seus profissionais, 

as responsáveis pela elaboração das propostas formativas. Podemos afirmar que 

existe uma forte tendência da escola em manter os processos da maneira que 

estão, pois seus profissionais não percebem a necessidade de mudanças sobre eles. 

Percebe-se a existência de um forte desencontro entre o que pensam os 

professores sobre os formadores e o que esperam os formadores dos professores. 

Os formadores têm uma idéia um tanto otimista dos professores, para os quais 

preparam os encontros e acabam por desconsiderar o momento atual dos 

professores e suas reais necessidades e ainda fortalecem práticas que devem ser 

superadas, nos processos formativos. 

O fato destes profissionais desconhecerem as expectativas dos professores 

e as ações escolares no que tange a formação continuada cria uma espécie de 

escudo protetor que separa professores de formadores que impede que as idéias de 

uns sejam confrontadas com as idéias dos outros. O resultado disso é que, mesmo 

os formadores tendo conhecimentos que poderiam contribuir para difundir outras 

formas de realização dos processos de formação continuada nos espaços escolares, 

no momento em que não se inserem na elaboração destes processos, acabam por 

reforçar as idéias dos professores de que a formação continuada tem a função 

promover o acesso a conhecimentos elaborados e validados por profissionais 

externos às escolas. 

É possível afirmar que, a partir do momento em que os formadores 

esperam dos professores atitudes mais autônomas e críticas sobre suas formações 

preparam seus encontros acreditando que os professores e as escolas tenham 

estratégias e planejamentos para dar continuidade às situações vividas nos 

encontros formativos. No entanto, isso ainda não se configura como uma prática 

efetivada pelos professores e pelas escolas de uma maneira geral. 

Desta forma prevalece a lógica da aceitação passiva dos conhecimentos 

que chegam até os professores trazidos pelos formadores e não dos conhecimentos 



que eles (professores) decidiram como necessários e importantes para o seu 

momento atual, para às suas práticas atuais e para os seus problemas atuais. 

Com base nessa constatação, podemos afirmar que estudos, reflexões e/ou 

discussões relativas à formação continuada nos espaços escolares entre os 

professores e entre eles e os demais profissionais da escola são inexistentes. Ou 

seja, fica evidente que as decisões sobre estes processos são exclusivamente dos 

profissionais responsáveis e ou das equipes de gestão e ainda que estas decisões 

são tomadas com base em conhecimentos de um “senso comum” profissional e do 

modelo majoritariamente desenvolvido pelos sistemas de ensino. Esta situação se 

contrapõe a um clima de mudanças, a partir do momento que as condutas e 

decisões sobre estes processos são prescritas e não construídas a partir das 

solicitações do meio. 

Ou seja, os profissionais envolvidos nestes processos parecem 

condicionados por um ritualismo já interiorizado, no qual os papéis já encontram-se 

definidos e aceitos sem quaisquer questionamentos sobre eles. Os processos 

formativos acabam por se constituir em espaços de inúmeros desencontros de 

idéias, concepções e práticas. 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BARROSO, João. ‘Formação, projecto e desenvolvimento organizacional’. In: CANÁRIO, Rui. (org.). 
Formação e situações de trabalho

CANÁRIO, Rui. ‘Gestão da escola: como elaborar o plano de formação?’. In: 

. Porto/POR: Porto Editora, 1997. (Colecão “Ciências da 
Educação”, 25).  p.61-78.  

Cadernos de organização e gestão escolar

GAMA, Maria Eliza; TERRAZZAN, Eduardo Adolfo. ‘Características da 
Formação Continuada nas Diferentes Regiões do País’. In: REUNIÃO 
ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
EM EDUCAÇÃO - ANPED, 2007, Caxambu, MG, Brasil. 

, v.3. Portugal/POR, 1995. 
Instituto de Inovação Educacional. 

Atas

GARRETT, Annette. 

... (CD-Rom, 
arq . Disponível em: 
http://www.anped.org.br/reunioes/30ra/trabalhos/GT08-3846--Int.pdff. 
Acesso em: 04 de Fev. de 2009) 

A entrevista, seus princípios e métodos

GATTI, B. A .

.  Rio de 
Janeiro/BRA: Livraria AGIR Editora, 1967. 

Grupo focal na pesquisa em Ciências Sociais e Humanas

HUBERMAN, A.M. 

. 
Brasília/BRA: Líber Livro Editora, 2005. (Série “Pesquisa”, 10).  

Como se realizam as mudanças em educação: subsídioa 
para o estudo do problema de inovação.

PEREIRA, Júlio Emílio D. 

 Tradução Jamir Martins, São 
Paulo/MG: Editora Cultrix, 1973. 

Formação de Professores: pesquisas, representações 
e poder

SANTOS, Maria Eliza G.; TERRAZZAN, Eduardo A.: (2006). ‘Formação continuada de professores: 
algumas sinalizações metodológicas’. In: ENCONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICA 

. Belo Horizonte/BRA: Autêntica, 2000.  



DE ENSINO - ENDIPE, 2006, UFPE, Recife, PE, Brasil. MONTEIRO SILVA, Aida Maria (org.). 
‘Conhecimento Local e Conhecimento Universal’. Anais...

SANTOS, Maria Eliza Gama: (2007). 

 9p. (CD-ROM, arq <2464-1.doc>).  

Formação continuada de professores e 
desenvolvimento institucional de escolas públicas: articulações, 
possibilidades e limitações. Santa Maria/BR: Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Centro de Educação, Universidade Federal de Santa Maria. 
(Dissertação de Mestrado - Orientação de Eduardo A. Terrazzan). 

social: introdução às suas técnicas
TERRAZZAN, Eduardo A.; SANTOS, Maria Eliza G.; LISOVSKI, Lisandra A.: (2005). ‘Desigualdades 

nas relações universidade-escola em ações de formação inicial e continuada de professores’. In: 
REUNIÃO ANUAL DA ANPED – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E 
PESQUISA EM EDUCAÇÃO, 2005, Caxambu, MG, Brasil. CALDAS, Alessandra; RIBEIRO, 
Luciene; CARNEIRO, Tarsila M. (org.). ‘40 anos de Pós-Graduação em Educação no Brasil: 
produção de conhecimentos, poderes e práticas’. 

. São Paulo/BRA: Editora Nacional, 1968. 

Atas... (CD-ROM, arq).  


