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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo discutir a formação continuada de 
professores e a repercussão desse processo na prática docente, no sentido de 
analisar se os conhecimentos construídos a partir de reflexões fundamentadas 
teoricamente foram incorporados à prática docente. Ao abordar a formação de 
professores, primeiramente traçamos o contexto político em que a mesma se insere, 
destacando as políticas públicas que a delineiam, na sequência analisamos a 
formação continuada de professores enfocando o desenvolvimento da profissão 
docente e o desenvolvimento do seu oficio. Adotamos em nosso trabalho a pesquisa 
qualitativa básica exploratória na qual a população foram professores que participam 
do Projeto de extensão Assessoria Pedagógica para Trabalhadores em educação da 
Rede Municipal de ensino de Ibiporã na perspectiva da Pedagogia Histórico-crítica 
realizado em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação da Cidade de 
Ibiporã e a Universidade Estadual de Londrina. Para essa análise foi aplicado um 
questionário com questões semiabertas, com os referidos professores. O estudo 
permitiu considerar que apesar dos avanços obtidos pelos professores em termos da 
compreensão de sua prática pedagógica ainda estão presos aos modelos de 
formação postulados pelas políticas atuais baseados numa formação tácita 
reprodutivista. 

 

Palavras-chave: formação continuada de professores - trabalho docente - políticas 

públicas de formação de professores - Pedagogia Histórico-crítica. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

O interesse por este estudo deu-se pela participação no projeto de 

extensão Assessoria pedagógica para trabalhadores em educação da Rede 

Municipal de ensino de Ibiporã na perspectiva da Pedagogia Histórico-crítica. 

Um fator determinante para a escolha deste tema foi entender a 

formação continuada em serviço a partir da ação da Secretaria Municipal de Ibiporã, 

ou seja, da mantenedora.  

Desta maneira, o objetivo deste trabalho é estudar a formação 

continuada de professores da Rede Municipal de Ibiporã e qual a influência dessa 

formação continuada na prática docente.  Assim procuramos estudar as reformas 

promovidas na educação na década de 1990, e qual a influência dessa reforma na 

educação dos dias atuais.  

Neste sentido, utilizamos como metodologia uma pesquisa básica 

exploratória em que foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica inicial baseada 

principalmente nas obras de Santomé (1998), Nóvoa (1995), Garcia (1999). Como 

instrumento de coleta de dados, empregamos um questionário semiestruturado que 

foi aplicado a professores da Rede Pública Municipal de Educação do Município de 

Ibiporã que participam do projeto de extensão inicialmente referenciado. 

Em termos de estrutura, o trabalho foi dividido em três capítulos. No 

primeiro capitulo, discutimos as reformas promovidas na educação da década de 

1990 para entendermos o que o cenário político mundial influenciou na reforma da 

educação no Brasil. A formação de professores, por sua vez, não pode ser 

entendida desvinculada do contexto maior das políticas educacionais, uma vez que 

é o Estado que estabelece, em função de suas necessidades e quais devem ser as 

prerrogativas que determinam a profissionalização docente. 

No segundo capitulo tivemos a pretensão de analisar a formação de 

professores no Brasil, considerando seus aspectos legais, passando pelas 

exigências da modernidade e centrando-se na questão da formação continuada   
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No terceiro capítulo, apresentamos em primeiro plano uma breve 

identificação do município, bem como  o perfil dos docentes, a metodologia utilizada 

na pesquisa, e por fim a análise dos questionários que teve como objetivo analisar 

uma experiência de formação continuada desenvolvida no Município de Ibiporã – 

norte do Estado do Paraná – promovida por um grupo de docentes da Universidade 

Estadual de Londrina.  

O estudo permitiu considerar que apesar dos avanços obtidos pelos 

professores em termos da compreensão de sua prática pedagógica, os mesmos 

ainda estão presos aos modelos de formação postulados pelas políticas atuais 

baseados numa formação tácita reprodutivista. 
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CAPÍTULO I 

 

COMO SÃO FORMADOS OS DOCENTES NO BRASIL: CONSTITUIÇÃO, LDB E 

FORMAÇÃO CONTINUADA 
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CAPÍTULO I 

 

COMO SÃO FORMADOS OS DOCENTES NO BRASIL: CONSTITUIÇÃO, LDB E 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

A formação de professores não pode ser entendida desvinculada do 

contexto maior das políticas educacionais, uma vez que é o Estado que estabelece, 

em função de suas necessidades, quais devem ser as prerrogativas que determinam 

a profissionalização docente, como afirma Sobrino (1989). 

Para iniciar este capítulo, discutiremos as reformas promovidas na 

educação da década de 1990. Para isso faremos um arrazoado do cenário politico 

mundial que influenciou diretamente as reformas da educação no Brasil, com 

destaque para o neoliberalismo e a reestruturação econômica1.  

Começando pelo processo de reestruturação econômica, temos com 

Santomé (1998, p. 9-23) que se trata da transposição da produção baseada no 

modelo taylorista para o modelo toyotista. O primeiro foi criado por F. W. Taylor nos 

Estados Unidos e tinha como principal desafio economizar os chamados tempos 

mortos, ou seja, o tempo não-produtivo dos trabalhadores no desempenho de seu 

trabalho. Para isso, Taylor desenvolveu alguns princípios tais como: parcelamento 

ao máximo das tarefas, forte gerenciamento dos trabalhadores, especialização dos 

trabalhadores, ou seja, os operários deveriam dedicar-se a tarefas simples e 

repetitivas e trabalhariam de forma encadeada numa linha de produção. Tais 

princípios foram reforçados por Henry Ford, que introduziu a esteira rolante, assim o 

trabalhador nem precisaria sair do seu lugar para executar sua tarefa, além de o 

ritmo da produção ser determinado pela esteira e não pelos trabalhadores.  

 

 

                                                           
1
 Cabe ressaltar que a Globalização também foi um importante processo, mas não a discutiremos em separado 

por consideramos que esta foi a condição política e estrutural para que os outros dois acontecessem no Brasil. 
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Assim, as filosofias taylorista e fordista conseguiram reforçar os 

sistemas piramidais e hierárquicos de autoridade, nos quais os 

máximos poder e prestigio encontram-se no ápice e, à medida que 

descemos, aparece um maior contingente de pessoas sem 

possibilidade de iniciativa e de apresentar propostas. Estas 

estratégias destinam-se também a privar a classe trabalhadora de 

sua capacidade de decisão sobre o próprio processo de trabalho, 

sobre o produto as condições e o ambiente de trabalho (SANTOMÉ, 

1998, p.12). 

Ou seja, o trabalho era tão simples que qualquer trabalhador poderia 

facilmente ser demitido, sem que a empresa tivesse prejuízo, pois havia muita mão 

de obra barata para exercer o mesmo trabalho sem questionar os donos dos meios 

de produção. Deste modo, a divisão do trabalho facilita o controle dos operários 

dentro do modelo econômico capitalista.  

Estes princípios também foram transferidos para a escola e em 

termos de método cabia aos alunos executar tarefas simples e repetitivas, pautadas 

na memorização e ao professor ser um planejador do ambiente educativo e 

gerenciador rigoroso da aprendizagem do aluno. Por isso não era grande a 

exigência sobre o professor em termos de conhecimento, mas em termos de manejo 

de sala de aula, pois se acreditava que a posse de um bom livro didático, um bom 

domínio de turma, boa eloquência e certo domínio do conteúdo já era o suficiente 

para ser um bom professor. 

Os professores e professoras ocupavam-se mais de serem 

obedecidos, de seguir um determinado ritmo nas tarefas a realizar, 

de propiciar uma memorização de dados quase nunca bem 

compreendidos; enquanto isso, os alunos geravam estratégias para 

recordar dados e conceitos que para eles não tinham qualquer 

significação; portanto, preocupavam-se mais com manter as 

aparências: apresentar exercícios caprichados, acabar a tempo, não 

falar sem permissão, manter a ordem nas filas etc. O menos 

importante eram os processos de reconstrução cultural que deviam 

ocorrer nas salas de aula. Na verdade, o que realmente importava 

eram as notas escolares, quer representam a mesma coisa que os 

salários para os operários e operárias. O produto e o processo de 

trabalho não valiam a pena, só era importante o resultado intrínseco, 

o salário ou as qualificações escolares (SANTOMÉ, 1998, p.15) 
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Na década de 1960, buscando alternativas para atender às 

exigências diferenciadas dos consumidores, bem como utilizar a alta qualificação 

dos trabalhadores japoneses de forma a melhorar a qualidade da produção ao 

máximo, a indústria automobilística Toyota empregou uma nova forma de organizar 

seus trabalhadores. Ao invés das extensas linhas de produção, em que cada 

operário dominava apenas um fragmento da produção, passou a formar grupos de 

no máximo cinquenta trabalhadores, sendo eles bem formados e qualificados, que 

deveriam ser responsáveis por um determinado projeto em todas as suas fases. 

Eliminou os cargos intermediários, obrigando aos outros a serem polivalentes em 

suas funções, eliminou os grandes estoques (uma vez que o Japão é um país de 

território reduzido e espaço é algo que não se tem) passou a trabalhar por demanda, 

ou seja, por encomenda, com a utilização em larga escala o computador para 

realizar os projetos em tempo recorde e as máquinas automatizadas para uma 

produção com defeito zero, com altos padrões de qualidade e sem desperdícios. 

Com isso, flexibilizou a produção em termos da variedade de produtos e no que se 

refere às relações de produção, uma vez que a queda da rigidez dos cargos e a 

troca de chefias por lideranças tornaram as relações mais competitivas, cada 

trabalhador passou a se responsabilizar por sua formação e manutenção no 

mercado (PIASSA, 2006). 

A escola passou a ser o centro das atenções novamente e a “Teoria 

da Capital Humano” voltou à cena mais forte do que nunca, na tentativa de formar o 

trabalhador para este novo contexto. 

Outro elemento fundante que marcou as reformas da década de 

1990 do século XX foi a disseminação em larga escala dos princípios neoliberais.  

O Neoliberalismo foi elaborado por Hayek, que recebeu o Prêmio 

Nobel de economia em 1974. Esta teoria questiona o papel do Estado na promoção 

do bem estar social, colocando que este deve ser mínimo, atendendo minimamente 

as necessidades da população mais pobre. Educação, saúde e segurança não 

devem ser consideradas como direitos e sim serviços que devem ser fornecidos pelo 

Estado quando os sujeitos não podem pagar (PIASSA, 2006). Além disso, mínima 

também deve ser a intervenção do Estado na economia, que deve se regular pelas 
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demandas do mercado consumidor. É o chamado Estado Mínimo que Ferreiro 

(1993, p. 59) analisa da seguinte forma: 

O Estado delega ao setor privado a maior parte de suas obrigações e 

retém somente aquelas de tipo assistencial para os setores cujo 

poder aquisitivo não lhes permite pagar por um serviço necessário. A 

noção de direito à saúde, à moradia e à educação perde assim seu 

sentido global. Em lugar de os cidadãos reclamarem um direito, 

estabelece-se como se fosse “normal”, que eles “comprem” serviços. 

Aqueles que não podem comprá-los devem conformar-se com uma 

ação assistencial do Estado, que se limita a dar o mínimo necessário 

e, frequentemente, bem abaixo do mínimo requerido para manter os 

níveis de subsistência e funcionamento degradado dessa parcela da 

população.  

 Ao lado do processo de reestruturação econômica e da larga 

aplicação do neoliberalismo, tornou-se crescente a preocupação com o surgimento 

de novos conflitos mundiais causados principalmente pela concentração de renda e, 

consequentemente, pelo aprofundamento da pobreza em função do desemprego. 

Tornou-se consenso mundial que, para combater altos índices de pobreza e 

promover o desenvolvimento econômico, principalmente dos países do chamado 

terceiro mundo, seria necessário investir em educação.  

Uma das prioridades das reformas foi a universalização do Ensino 

Fundamental e, neste caso, a formação de professores segue como 

condição necessária para atender à nova ordem mundial. Em outras 

palavras, se as reformas educacionais visam à regulamentação 

social e ao ajuste estrutural, os organismos multilaterais definiram 

que a educação é o motor de crescimento econômico. Logo, tais 

organismos indicam os elementos básicos para a formação de 

professores que atendam a essa nova realidade (BARBOSA, 2009, 

p.7). 

Procurando alinhar os discursos e ações, organismos multilaterais 

promoveram uma série de conferências em que participaram mais de cento e 

cinquenta países. Tais eventos procuraram fixar metas educacionais a serem 

atingidas, em especial, pelos nove países com maior taxa de analfabetismo do 

mundo, os conhecidos como “E 9”, dentro os quais estava o Brasil, ao lado de 

Bangladesh, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão. Esses 

eventos foram coordenados pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 
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Educação, para a Ciência e para a Cultura) com o apoio do Banco Mundial e de 

outras instituições. 

A conferência de Jomtien pode ser considerada o ponto de partida 

das reformas. Realizada na cidade de Jomtien, na Tailândia, em 1990, fixou como 

metas a serem atingidas pelos 155 países que assinaram a carta da Conferência: 

(SHIROMA, MORAES e EVANGELISTA, 1999, p. 60): 

1- Expansão da assistência e das atividades de desenvolvimento da 

primeira infância, inclusive as intervenções da família e da 

comunidade, especialmente para crianças pobres, desassistidas e 

impedidas; 

2- Acesso universal à educação básica até o ano 2000; 

3- Melhoria dos resultados da aprendizagem; 

4- redução do analfabetismo adulto até à metade do total de 1990 até 

o ano 2000 [...]; 

5- ampliação dos serviços de educação básica e de formação para 

outras competências necessárias a jovens e adultos, avaliando [...] o 

impacto da saúde, no emprego e na produtividade; 

6- aumento, por indivíduos e famílias, dos conhecimentos, 

capacidades e valores necessários para viver melhor e para 

conseguir um desenvolvimento racional e sustentável por meio de 

canais de educação [...]. (Shiroma, Moraes e Evangelista, 1999, p. 

60). 

Para se atingir estas metas fixaram-se como estratégias a promoção 

de políticas de apoio econômico, social e cultural; a mobilização de recursos 

públicos (mínimos), privados e voluntários (ao máximo) para promover a educação; 

fortalecer a solidariedade internacional, priorizando o apoio aos países menos 

desenvolvidos, por meio de relações econômicas mais justas, e buscando, dessa 

forma, obter um clima de paz e prosperidade. 

Nesse contexto, o Banco Mundial, que já exercia forte influência 

sobre os países de pouco desenvolvimento desde a década de 50 do século XX, 

intensificou suas ações. No Brasil, o Banco teve influência direta sobre a 

organização e planejamento e financiamento do sistema educacional. 

A ação do Banco concretiza-se pelo financiamento de projetos 

sociais e educacionais em troca de uma contrapartida local, ou seja, o país que 
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recebe os empréstimos deve demonstrar a positiva aplicação dos recursos por meio 

da melhora dos índices sociais (em números) e no caso da educação, do sistema 

educacional.  

Por isso, há uma grande preocupação do Banco no desenvolvimento 

de análises de retorno do investimento feito. O Banco Mundial 

também tem preocupação políticas no controle da maior parte do 

financiamento externo para a educação em todo o mundo. Isto 

significa que a análise de taxas de retorno se tornará  o aspecto mais 

importante  da informação especializada controlada pelo Banco em 

negociações como os governos, informações que precisa de 

especialistas dos governos que sejam capazes de elaborar uma 

critica a respeito (SOUZA, GOUVEIA, TAVARES, 2007 p.7). 

Foi com base nas discussões e metas estabelecidas nos eventos 

promovidos pela UNESCO e nos relatórios produzidos pelo Banco Mundial, pela 

CEPAL (Comissão Econômica para América Latina e Caribe), pelo PNUD (Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento), dentre outros e também como 

resultado de um amplo movimento que se gerou a partir da Constituição de 1988 

entre políticos e intelectuais brasileiros, elaborou-se em 1990 o Plano Decenal de 

Educação que previa a construção de diretrizes e bases para a educação por parte 

da União, como também determinava a Constituição e, na sequência, promulgou-se 

a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394/96. 

Esta lei passou por oito anos de discussão. Não resultou como 

esperava a sociedade civil, pois muito do que era consenso entre os órgãos da 

sociedade civil que participaram de sua elaboração inicial foi simplesmente ignorado 

pelos governantes. Alguns intelectuais da época consideraram-na um golpe à 

democracia, como relata Santos (1999), mas de qualquer forma trouxe alguns 

avanços à educação brasileira. 

Alguns dos avanços da LDB 9394/96 aparecem em seus princípios, 

quando destaca a gestão democrática das escolas públicas, a liberdade de ensinar e 

de aprender, a pluralidade de ideias pedagógicas dentre outros. Tais princípios 

retratam o desejo de tornar a educação mais flexível e voltada para atender a 

diversidade de um país com extensão continental como o nosso e com as mais 

variadas necessidades. Evidentemente, numa perspectiva lógica, se quer mudar a 
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educação é preciso mudar a formação de professores também (BRASIL, 1996). 

(Grifo nosso) 

O contexto das reformas educacionais no Brasil e na América Latina, 

que deram origem às políticas vigentes nos dias atuais inclui reformas que seguem 

um padrão que uniformiza o desenvolvimento das políticas aplicadas nos países 

denominados pelo Banco Mundial de “países em desenvolvimento”. Esse padrão 

busca responder às exigências de uma gestão pública em um contexto no qual o 

“Estado deixa de assumir suas responsabilidades, favorecendo então aos grupos 

privados da economia” (SOUZA, GOUVEIA, TAVARES, 2007, p. 2). 

O documento do Banco Mundial aponta para que a prioridade da 

educação seja colocada na educação formal básica, sendo que, dessa forma, os 

outros níveis de ensino deveriam buscar outras maneiras de se manter 

financeiramente. Na educação básica os recursos financeiros dentro da escola 

devem ser gerenciados de maneira mais descentralizada para que todos possam se 

sentir capazes e ativos dentro da instituição de ensino, sendo assim o Banco 

Mundial coloca essa descentralização como a ferramenta de maior importância para 

a implantação das reformas educacionais do país. Nesses padrões da reforma 

educacional onde a descentralização é a principal ferramenta existem três objetivos, 

segundo Souza (2007, p. 8):  

 

1) redução de custos do governo nacional com a educação, 
colocando a educação como prioridade da política; 2) uma produção 
política educacional voltada para uma organização que vise um alto 
nível de aproveitamento escolar; 3) A busca de uma qualidade de 
ensino e a diminuição da desigualdade no que se refere à qualidade 
de ensino.   

Nos primeiros anos dessa reforma, nota-se uma diminuição nos 

custos nacionais com a educação, no entanto percebe-se também que houve uma 

diminuição da qualidade do ensino, o que aumentou a desigualdade, incentivando 

desta forma o aumento das instituições privadas. Um dos primeiros dados dessa 

reforma educacional foi a ampliação do número de alunos matriculados nas escolas 

já que com a descentralização as escolas recebiam por número de alunos que eram 

matriculados na instituição. No entanto, com o aumento de alunos matriculados e a 

diminuição dos recursos que eram disponibilizados, os municípios tiveram que 
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procurar outras fontes para arrecadar recursos, sendo num primeiro momento a 

própria comunidade que colaborava financeiramente com a escola. Nesta 

perspectiva, a mesma descentralização que proporciona a autonomia não melhora a 

qualidade do ensino e o desempenho dos alunos. A implementação dessas reformas 

causou conflito por parte dos professores, já que os mesmos sentiam dificuldades de 

se adaptar nesse novo modelo de gestão, e o fato de os professores não serem 

considerados no processo de reorganização da educação pública. 

As novas prerrogativas impostas ao sistema educacional em termos 

da formação, aliada às formas de financiamento descentralizadas, à exigência de 

conhecimentos na área de gestão, bem como ao próprio processo de instituição da 

gestão democrática nas escolas que lhes conferirá autonomia didático-pedagógica 

exigirá um novo perfil de professor, adaptado a tempos de incerteza e de novas 

responsabilidades no processo de ensino-aprendizagem. Este professor precisaria 

ser formado pelo sistema. Mas como? É o que buscaremos responder no próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO II 

 

A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: AS EXIGÊNCIAS DA 

ATUALIDADE 
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CAPÍTULO II 

 

A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: AS EXIGÊNCIAS DA 

ATUALIDADE 

 

 

Neste capítulo temos a pretensão de analisar a formação de 

professores no Brasil, considerando seus aspectos legais, passando pelas 

exigências da modernidade e centrando-se na questão da formação continuada. 

 

 

2.1 OS ASPECTOS LEGAIS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

Como um movimento decorrente da abertura política da década de 

1980, foi instaurada uma Assembleia Nacional Constituinte que elaborou a nova 

constituição brasileira em 1988. Tal Carta Magna refletiu a intencionalidade de se 

democratizar o país em todos os setores e a educação recebeu especial atenção. 

Em nosso trabalho, interessa-nos conhecer o que a Carta Magna determina na 

formação de professores. Apesar da grande preocupação e da evolução em relação 

à legislação anterior, como atesta Santos (2003), a questão da formação de 

professores ficou bastante aberta, sendo regulamentada pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. Há apenas estas menções no artigo 206: 

 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 

forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas. 

[...]  

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da 
educação escolar pública, nos termos de lei federal (BRASIL, 1996). 
 

A Constituição Federal fixou, portanto, os grandes princípios em que 

a educação deveria se desenvolver, determinando a valorização do profissional da 

educação e o estabelecimento de plano de carreira, o que envolve por sua vez o 
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incentivo e a valorização do professor como estudante. A Constituição e todo 

movimento social e político que se seguiu trouxeram a necessidade de um Plano 

Decenal de Educação e seguidamente a elaboração de uma nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, como já discutimos no primeiro capítulo. Esta lei, 

outorgada sob o número 9394/96, determinou sobre a formação de professores: 

 
Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os 
que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em 
cursos reconhecidos, são: (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 
2009) I – professores habilitados em nível médio ou superior para a 
docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 
(Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) II – trabalhadores em 
educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em 
administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação 
educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas 
mesmas áreas; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) III – 
trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico 
ou superior em área pedagógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 
12.014, de 2009) (BRASIL, 1996). 
 
 

Como é possível analisar, há uma inovação na LDB 9394/96 ao 

definir quem são os profissionais da educação. Em outro segmento a lei estipula a 

formação destes profissionais: 

 
Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo 
a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem 
como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da 
educação básica, terá como fundamentos: (Incluído pela Lei nº 
12.014, de 2009) 
 I – a presença de sólida formação básica, que propicie o 
conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas 
competências de trabalho; (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)  
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios 
supervisionados e capacitação em serviço; (Incluído pela Lei nº 
12.014, de 2009) – (grifo nosso) 
III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em 
instituições de ensino e em outras atividades. (Incluído pela Lei nº 
12.014, de 2009) 
 Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-
se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 
plena, em universidades e institutos superiores de educação, 
admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 
educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino 
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 
(Regulamento) 
 [...] 
 
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 
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dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: I - 
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II - 
aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 
licenciamento periódico remunerado para esse fim; (grifo nosso)  
III - piso salarial profissional;  
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 
avaliação do desempenho;  
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, 
incluído na carga de trabalho; (BRASIL, 1996 – grifo nosso) 

  

Neste longo trecho da LDB 9394/96, analisamos a intencionalidade 

dos termos de conhecimentos teóricos e práticos. 

 

 

2.2 A FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES: SUA IMPORTÂNCIA EM MEIO 

A UMA REALIDADE CADA VEZ MAIS DINÂMICA 

 

 

O professor é o profissional responsável que deve apontar os 

caminhos para o conhecimento, deve incentivar a produção dos alunos. Esse 

trabalho docente é ainda visto principalmente sendo direcionado ao ensino básico. E 

o professor é visto pela sociedade como o responsável pelo fracasso escolar. 

Muito tem se discutido sobre esse assunto. Há os que apoiam o 

discurso de que a educação é um meio de desenvolver a formação dos professores, 

preferencialmente em nível superior e a formação continuada a ser fornecida pelos 

sistemas de ensino como forma de valorização profissional dos professores e 

período destinados a estudos incluídos na carga horária de trabalho. Como afirma 

Santos (2003), a própria lei reconhece que estudar continuamente é uma condição 

fundamental para o exercício do magistério e os sistemas de ensino devem garantir 

condições para isso. Tal determinação legal, segundo o mesmo autor, apoia-se no 

próprio movimento da realidade que vem exigindo cada vez mais do professor. Esse 

tipo de discurso é muito utilizado pelos governantes, e o professor tem um papel 

significativo nesse discurso, onde deve moldar o aluno às demandas da sociedade. 

Sob este viés, a formação de professores recebe cada vez mais investimentos do 

governo que visa qualificar esses profissionais com cursos e formação continuada 

para o trabalho de preparar os alunos para viver em sociedade.  
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Portanto, ensinar é um trabalho que exige uma série de preparações. 
Necessita ainda um conhecimento continuamente reformulado, 
renovado e que possa adaptar-se às necessidades históricas de seu 
tempo e principalmente de seus educandos. Como o professor 
apresenta os conteúdos de sua disciplina e por que assim o faz, são 
investigações que se somam a outras igualmente importantes, como 
por exemplo, o que e quanto, dos cursos de formação continuada são 
interiorizados na prática pedagógica do professor. Tal indagação é 
pertinente, pois os projetos de capacitações e qualificações, 
geralmente são panfletos políticos de determinados governos, que, ao 
invés de sugerirem abordagens, acabam por impô-las, o que contribui 
para que a educação seja vista como um objeto descartável e 
supérfluo, já que suas diretrizes podem ficar à mercê de interesses 
diversos (BOLETI, 2011, p. 3). 

 

Essa formação de professores tem o apoio de estabelecimentos 

diversos como universidades pública e privadas com parceria com as secretarias 

municipais e estaduais e acontecem de várias formas: por meio de seminários, 

cursos com durações variadas, direcionados aos professores, coordenadores e 

supervisores.  

Um argumento muito utilizado para a prática desses cursos é a de 

que os professores não estão capacitados, não têm competência para atuar. Isso 

resulta da má formação inicial dos professores que acabam não sabendo como lidar 

com a diversidade de conflitos de uma sala de aula principalmente nas camadas 

populares mais baixas. Sob esta perspectiva, a alternativa para suprir a formação 

’incompleta’ desses professores é capacitá-los. Dentre os vários tipos de formação 

continuada, pretendemos focalizar a que se baseia na Pedagogia Histórico-crítica, a 

qual apresenta três eixos orientadores: O domínio do saber acumulado, o estudo da 

concepção dialética como forma de desenvolver uma ação de reflexão crítica da 

sociedade e a formação ético-política que vise o desenvolvimento do professor e 

aluno como ser humano (MAZZEU, 1998). 

Envolver os professores da rede pública de ensino a participarem 

dos cursos em que os estudos são aprofundados a partir das necessidades 

constatadas no dia a dia da atividade docente, procurando estimular a reflexão sobre 

o processo educativo é condição básica para a melhora da qualidade da educação 

brasileira. 

O ideal que se quer com os cursos de formação continuada para 

professores, além de profissionais qualificados, é a consolidação de uma escola de 

qualidade comprometida com a cidadania em que é preciso rever o papel de 
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detentora do saber já que já não é mais a única a possuí-lo. Essa formação garante 

ao educador estar sempre em contato com as novas mudanças do mundo moderno 

e seus desafios perante a educação (MAZZEU, 1998). 

A escola, infelizmente, tem se tornado um dos espaços públicos de 

expansão das desigualdades sociais, situação que deveria ser, ao contrário, lugar de 

amenização das diferenças. 

Mesmo que o Poder Público queira culpabilizar a escola, alegando 

ser esta a única responsável por todos os modos de discriminação que acontecem 

na sociedade,  sabe-se que não é bem por aí. No entanto, esta ideia tem mobilizado 

muitas ações públicas que a corroboram. Um exemplo é a formação continuada e os 

modelos que a ela aplicam as diversas instâncias mantenedoras. Segundo Mazzeu 

(1998), a iniciativa governamental em torno da formação continuada tem início com 

o discurso de que o fracasso escolar se devia à má formação dos profissionais da 

educação. Muitas pesquisas, como a de Mazzeu (1998), registram um trabalho em 

torno de questões técnicas, gerando muitas críticas na comunidade acadêmica. Tais 

críticas aos programas de formação baseiam-se justamente num olhar somente para 

a prática sem se discutir os fundamentos da mesma, desvinculando teoria e prática, 

o que causa a limitação das ações do professor no sentido pedagógico.  

No entanto, para continuarmos falando sobre o trabalho docente é 

necessário sabermos quais as exigências necessárias para atuar na área de 

educação. Os docentes, por sua vez, devem responder a algumas especificidades 

do seu trabalho, como realizar leituras, participar e organizar de forma coletiva os 

processos de desenvolvimento da escola. 

 

Isto significa que ao educador compete buscar nas demais áreas do 
conhecimento as necessárias ferramentas para construir categorias 
de análise que lhe permita apreender e compreender as diferentes 
concepções e práticas pedagógicas, strictu e lato sensu, que se 
desenvolvem nas relações sociais e produtivas de cada época; 
transformar  o conhecimento social e historicamente  produzido  em 
saber escolar, selecionando e organizando conteúdos a serem 
trabalhados através de formas metodológicas adequadas; construir 
formas de organização e gestão dos sistemas de ensino nos vários 
níveis e modalidades; e, finalmente, no fazer deste processo de 
produção de conhecimentos, sempre coletivo, participar como um 
dos atores da organização de projetos educativos, escolares e não-
escolares, que expressem  desejo coletivo da sociedade (KUENZER, 
1998, p.3). 
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Desta forma, uma especificidade própria do professor é, pois, 

compreender os processos pedagógicos que ocorreram na história, apropriando-se 

de diferentes formas de interpretação da realidade em que está inserida, além de 

usar essas ferramentas para compreender e intervir nessa realidade.  

Sendo dessa forma, o docente não se resume apenas em ser um 

reprodutor dos conhecimentos produzidos historicamente, mas deve propiciar 

estratégias que permitam ao aluno uma melhor compreensão dos conteúdos. 

 

 

2.3 UMA ANÁLISE CRÍTICA DA FORMAÇÃO CONTINUADA  

 

Ao falar de formação continuada de professores, é necessário que 

se compreenda o que o termo “formação” significa.  Ao discutir formação, Nosella 

(2003) aponta que o termo formação apresenta uma ambiguidade, a qual expressa 

um ato ético e humano de libertação.  Sendo assim o ato de formar o outro pode se 

tornar um processo autoritário; forçar alguém a imitar um modelo pode anular a 

própria liberdade. E ao mesmo tempo formar alguém pode se tornar um processo de 

cumplicidade entre o formador e o formando.  Se de um lado o conceito de formação 

mostra-se autoritário, de outro lado contém um sentido de possibilidade, de 

cumplicidade entre educador e o educando.  

Nesta linha de pensamento, o educador necessita de uma formação 

intelectual, que não termine na formação inicial, mas que seja sempre renovada com 

novos estudos, ao longo da profissionalização, ou seja, a busca por sempre saber e 

conhecer mais. 

A função professor formador de professor requer conhecimentos 

específicos relacionados às diferentes áreas do conhecimento e 

requer pensar sobre não só as diferentes formas de ensino como 

também a compreensão da educação como fenômeno social. Tudo 

isso implica o cultivo e a prática da busca de saber mais (OLIVEIRA, 

SILVA, 2011).  
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Neste sentido, articular o conhecimento acadêmico e os 

conhecimentos que fazem parte da vida do docente e de seu trabalho cotidiano não 

implica considerar a escola apenas um lugar de aplicação dos saberes produzidos 

pelos outros, mas também um espaço de produção de transformação e mobilização 

de saberes que lhe são próprios. Desta forma, é necessário considerar a importância 

da formação continuada, pois os saberes nela construídos devem ser tecidos com 

criticidade e compromisso, entendendo os docentes como profissionais criativos e 

transformadores. Para Nóvoa (1995, p. 24), “[...] a formação de professores pode 

desempenhar um papel importante na configuração de uma nova profissionalização 

docente.” Ainda segundo este autor: 

Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho 

livre e criativo sobre os percursos e os projetos, com vista à 

construção de uma identidade, que é também uma identidade 

profissional [...]. A formação não se constrói por acumulação (de 

cursos, de conhecimentos ou técnicas), mas sim através de um 

trabalho de refletividade crítica sobre as críticas e da construção 

permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 

investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência 

(NÓVOA, 1995, p.25). 

 Neste sentido, faz-se necessário que o docente busque participar 

da formação continuada de forma crítica e compromissada destacando assim a 

importância da formação continuada com vistas à qualificação, reflexão da crítica 

docente como forma de valorizar os saberes experienciais dos professores. 

No próximo capítulo analisaremos a visão que o professores de uma 

determinada rede de educação apresentam sobre o processo de formação 

continuada em serviço, ofertada pela rede mantenedora. 
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CAPÍTULO III 

ANALISANDO UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA VISÃO 

DOS DOCENTES 
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CAPÍTULO III 

ANALISANDO UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA VISÃO 

DOS DOCENTES 

 

Neste capítulo temos a intenção de analisar uma experiência de 

formação continuada desenvolvida no município de Ibiporã – norte do Estado do 

Paraná – promovida por um grupo de docentes da Universidade Estadual de 

Londrina. 

 

3.1 O MUNICÍPIO E O PROJETO 

 

 Segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 

social (IPARDES), Ibiporã conta com uma área territorial: 298.870 km², sendo divisas 

do município: Sertanópolis, Rancho Alegre, Londrina, Jataizinho e Assaí. A 

população estimada é de 48.198 habitantes. Além disso, Ibiporã conta com duas 

bibliotecas públicas, quatro escolas particulares, oito escolas estaduais, treze 

escolas municipais e uma faculdade particular (IPARDES, 2011). 

O referido município conta com 322 professores do Ensino 

Fundamental, 150 professores do Ensino Médio e 23 professores para o ensino 

Superior2.  Em que pese o número de matrículas escolares, verificamos que existem 

7.283 alunos matriculados no Ensino Fundamental, 1.943 no Ensino Médio e 231 no 

ensino superior. 

No que se refere à formação continuada de professores, a atual 

secretária da Educação de Ibiporã, juntamente com o professor Mestre Edmilson 

Lenardão, da Universidade Estadual de Londrina3 perceberam a necessidade de 

trazer o projeto de assessoria pedagógica para os professores da rede municipal de 

                                                           
2
 Existe apenas uma instituição de Ensino Superior no Município de Ibiporã. 

3
 A Universidade Estadual de Londrina surgiu em meados da década de 1970, e hoje oferta 45 cursos de 

graduação, divididos em cinco centros de estudos, dentre eles no centro de Educação comunicação e Artes  o 
curso de Pedagogia, sendo o Professor Mestre Edmilson Lenardão, professor da área e responsável pelo 
Projeto. 
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educação. O município, então, em parceria com a Universidade Estadual de 

Londrina (UEL) e participação do curso de Pedagogia da mesma, estimulou a 

participação dos professores em grupos de estudos sobre a prática pedagógica 

denominada “conteudista”4. Os estudantes do curso de Pedagogia também foram 

estimulados a fazer seus estágios obrigatórios da Educação infantil, das Séries 

Iniciais em Gestão escolar nas escolas de Ibiporã, possibilitando a articulação 

ensino e extensão (LENARDÃO, 2011). 

O projeto tem como objetivo fazer a assessoria pedagógica da rede 

de ensino do município de Ibiporã, tendo como áreas de atuação a formação 

continuada de professores; gestão democrática; metodologia e prática de ensino da 

Educação Infantil e séries iniciais, tendo como recorte teórico a Pedagogia Histórico- 

critica (LENARDÃO, 2011).  

As metodologias utilizadas no projeto de extensão foram 

observações da prática docente in locu pelos acadêmicos participantes do projeto, 

além de grupos de estudos e cursos para os docentes da rede municipal de 

educação. Esses cursos foram fundamentados na Pedagogia Histórico-crítica, 

enfocando a reflexão sobre a prática pedagógica, e formulação de projeto político 

pedagógico e do plano de ação docente.  

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

A formação continuada pode ser feita em três âmbitos: por iniciativa 

do professor com cursos de pós-graduação e/ou de aperfeiçoamento de seu 

exercício profissional; em serviço no contexto da escola e também em serviço 

promovido pela entidade mantenedora. Em nosso trabalho, enfocamos a formação 

continuada em serviço a partir da ação da Secretaria Municipal de Ibiporã, ou 

seja, da mantenedora (grifo nosso). 

                                                           
4
 Termo utilizado pelo Professor Edmilson Lenardão no referido projeto de extensão, cadastrado sob o número 
01405. 
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No intuito de analisar este processo, empregamos uma pesquisa de 

caráter qualitativo na qual foi empregada uma pesquisa de campo. Como 

instrumento de coleta de dados, utilizamos um questionário com questões abertas e 

fechadas aplicadas aos docentes da rede municipal de educação do referido 

município. Foram aplicados 70 questionários, dos quais 50 voltaram respondidos. O 

município tem cerca de 200 professores, distribuídos entre docentes da Educação 

Infantil e docentes do Ensino Fundamental, portanto nossa amostra, considerando 

somente os questionários respondidos, é de 35%. Não consideramos para nossa 

análise a etapa de atuação dos docentes colaboradores da pesquisa. Os 

questionários foram aplicados em um dos encontros de formação dos professores. 

Os questionários foram tabulados (ver Apêndice B) e sua análise é o 

que veremos a seguir. 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

O questionário procurou evidenciar como os professores estavam 

avaliando o processo de formação continuada implementado pela mantenedora. 

Em uma primeira questão, procuramos conhecer o perfil do grupo 

em termos de formação e experiência, conforme os gráficos a seguir: 
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Gráfico 1 - Perfil do grupo em termos de formação 

    

 Fonte: Pesquisa realizada, 2011 

Como é possível observar, 39 (78%) do total de professores 

entrevistados cursaram o curso de Pedagogia, 4 (8%) fizeram o curso de Letras, e 1 

(2%) o curso de Educação Físicas e Geografia, e 5 (10%) não responderam a 

pergunta sobre a sua formação. 

Gráfico 2 - Perfil do grupo em termos de tempo de experiência  

10%
18%

18%
22%

14%

18%
0 À 5 ANOS
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11 À 15 ANOS

16 À 20 ANOS

21 À 25 ANOS 

26 OU MAIS ANOS

 

Fonte: Pesquisa realizada, 2011 
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Já no que tange ao tempo de experiência, verificamos que a maioria 

dos professores tem entre 16 a 20 anos de formação (correspondente a 11 pessoas 

ou 22%), contra uma minoria que tem apenas entre 0 a 5 anos de experiência  

(correspondente a 05 pessoas ou 10% do público entrevistado), na faixa 

compreendida  entre 21 a 25 anos de experiência, foram encontradas 07 pessoas 

(14%), e no período entre 06 a 10,  11 a 15 e 26 ou mais 09 (18%) pessoas 

responderam ter esse tempo de formação, respectivamente. Vê-se, portanto, que  

trata de um grupo experiente, de forma geral.      

Em uma segunda questão, indagamos sobre a participação dos 

professores colaboradores da pesquisa nos cursos e eventos de formação 

continuada de caráter não obrigatório. Do total de docentes, 38(75%) responderam 

que sempre participam e 12 (25%) responderam que participam de alguns cursos, 

contra 0 (0%) que responderam não participar de nenhum dos cursos ofertados não 

obrigatórios.  

Em seguida, foi solicitado que os docentes explicassem suas 

respostas e obtivemos os seguintes dados: alguns professores (categoria 1) 

explicaram que  participavam da formação continuada para se atualizar, já a  

categoria 2 acha importante a formação continuada para elevação de  nível e para 

melhorar sua prática docente. Por fim, integrantes da categoria 3 apontam 

dificuldades que encontram para participar dos grupos de formação continuada, pois 

a maioria dos mesmos acontece fora do horário de trabalho, no período da noite e 

alguns professores encontram dificuldade em deixar os filhos. A tabela a seguir 

expõe algumas respostas na íntegra5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 A totalidade das respostas está presente no Apêndice B de nossa pesquisa. 
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TABELA 01: Explicação dos professores sobre participação em eventos e cursos de formação 

continuada de caráter não obrigatório 

CATEGORIAS RESPOSTAS ILUSTRATIVAS 

1 

(TOTAL DE 
PROFESSORES DA 

CATEGORIA=29 

P-1 “É a oportunidade de enriquecimento de meus 
conhecimentos”. 

P-6 “Participo porque sempre nos atualizamos”. 

P-2 “Busco aperfeiçoamento na área, uma vez que terminei a 
faculdade há muito tempo”.  

2 

(TOTAL DE 
PROFESSORES DA 

CATEGORIA=12 

P-3 “Acho importante, ajuda na elevação de nível, mas também 
me ajuda a melhorar minha prática”. 

P-37 “Acho importante a formação continuada, fora do horário do 
trabalho, pois um bom profissional deve buscar além das 
obrigações”. 

P-12 “Há muitos cursos oferecidos na rede, participam quem tem 
interesse de se capacitar”. 

3 

(TOTAL DE 
PROFESSORES DA 

CATEGORIA=2 

P-25 “Pois sei os benefícios que estes me ofertaram na questão 
da aprendizagem e na minha prática, porém sinto dificuldades 
em deixar os filhos pequenos para estudar e por trabalhar em 
período integral”. 

P-10 “Procuro participar para me atualizar, principalmente 
porque cada secretário de educação quer mudar alguma coisa”. 

P-30 “Fica meio difícil participar de todos, pois tenho outros 
afazeres”.  

Fonte: Pesquisa realizada, 2011 

 

De acordo com as respostas dadas pelos professores, verificamos 

que os professores da primeira categoria valorizam a formação continuada por ser 

uma forma de se manterem atualizados, uma vez que os mesmos terminaram a 

graduação há muito tempo. Os professores da segunda categoria têm uma visão 

pragmática no sentido de que veem os eventos de formação continuada como 

possibilidade de obter carga horária comprovada para elevação na carreira. E a 

terceira categoria evidencia condições existenciais que impossibilitam a participação, 

para além de seu desejo.  

Em sua pesquisa, Fusari (1992) também detectou que há um grande 

interesse dos docentes em buscar atualização, mas muitas vezes se veem 

impedidos por questões existenciais. Também constatou a existência do 
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pragmatismo, o que empobrece o processo, uma vez que o sujeito se vê motivado 

menos pelo conteúdo e mais pelo produto: certificado. 

                        Depois questionamos sobre a metodologia mais empregada nos 

cursos obrigatórios de formação. Predominaram as palestras, apontadas por 18 

entrevistados e grupos de estudos, mencionados por 32 entrevistados, evidenciando 

um caráter de formação teórica. Segundo Silva (1999, p. 48), é importante que a 

formação continuada tenha um caráter teórico, uma vez que: 

[...] o professor é percebido, sobretudo como profissional que reflete, 
questiona, problematiza, interroga permanentemente a sua prática 
político-pedagógica cotidiana que não se limita às relações 
pedagógicas que ele mantém na escola ou em outros espaços 
sociais em que atua como professor, visto que tais relações também 

ocorrem para além do espaço escolar (SILVA, 1999, p. 85). 
 

Sendo assim, a grande preocupação na formação continuada de 

professores não pode ser somente a de lhes oferecer os conteúdos das disciplinas 

pedagógicas, mas também a de preparar profissionais comprometidos com um 

projeto de sociedade voltado para a construção de um cidadão crítico.  

Nóvoa (1995) afirma, nesta direção, ser necessário o empenho dos 

professores para que a escola mude, mas também não é possível ocorrer mudança 

nos professores se não houver transformações nas instituições escolares onde os 

mesmos atuam. Por este motivo, “O desenvolvimento profissional dos professores 

tem de estar articulado com as escolas e os seus projetos” (NÓVOA, 1995, p. 28).  

A formação de professores é indispensável para a mudança e 

intervenção na escola, no entanto é necessário um engajamento da mesma no 

processo de transformação, de apropriação de conhecimentos. 

Daí a relevância de que a formação dos professores seja contínua, 

permanente e vigorosa pra que seja capaz de ressignificar a cultura 

escolar vigente, dotando-a de aberturas e movimentos instituintes 

porque includentes, canalizando para a instituição escolar 

observações, análises e intervenções que atendam as suas 

singularidades e que não deixem escapar as articulações que 

mantêm com sua sociedade e com a história da humanidade 

(LINHARES, 2004, p.63). 

Numa terceira questão indagamos sobre o horário em que os 

professores participavam dos eventos de formação continuada. Obtivemos como 
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resposta a informação de que, dos 50 participantes, apenas 2 relataram fazer a 

formação dentro do horário de trabalho e a maciça maioria participa fora do horário. 

Isto demonstra que o estudo não é tomado como parte necessária e integrante do 

trabalho do professor, uma vez que o mesmo, além de se dedicar ao seu trabalho 

dentro do tempo para o qual é contratado, tem que abrir mão de sua vida pessoal, 

dos horários que lhe sobram para além do trabalho para voltar e continuar a dedicar-

se a ele. Prado entende a formação continuada como: 

[...] a formação continuada de professores em serviço entendida 
como uma formação contínua, no e a partir do cotidiano profissional 
docente e que seja realizada no local de trabalho, ou seja, na 
instituição escolar, onde acontecem e mudam as relações dos 
diversos componentes da instituição escolar; sejam tomados como 
conteúdos de formação situações do cotidiano profissional, 
constituídas em objetos de pesquisa-formação; sejam realizadas no 
tempo de trabalho docente e, em conseqüência, remuneradas. 
(PRADA, 2009, p. 3). 
 
 

Neste sentido, a formação deve acontecer dentro da própria escola 

onde o professor atua, sendo consideradas as dúvidas do cotidiano. A formação 

continuada dos profissionais da educação é uma necessidade para atender às 

exigências do cotidiano, de seu exercício profissional. Contudo, para construir 

conhecimentos sobre ela e transformar as práticas cotidianas dos professores, 

requer-se a criação de espaços para o estudo, análise e socialização da formação 

continuada entre os próprios docentes da instituição.  

 

                         A questão seguinte foi sobre a avaliação dos professores quanto aos 

eventos de formação continuada. Do total, 48 professores qualificaram como bons; 1 

qualificou como regular e 1 como excelente. Justificaram suas respostas da seguinte 

forma: 
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TABELA 02: Avaliação dos professores quanto aos eventos de formação continuada 

BOAS 

(TOTAL DE PROFESSORES 

= 48) 

 P32 “Pois sempre estão tentando algo melhor para o 

educando” 

REGULAR 

(TOTAL DE PROFESSORES 

=1) 

P10 “Nem sempre correspondem com as expectativas”. 

 

EXCELENTE 

(TOTAL DE PROFESSORES 

=1) 

P9 “A Secretaria tem proporcionado vários cursos dando 

oportunidade a todos os públicos”. 

Fonte: Pesquisa realizada, 2011 

 

Os professores que qualificam como “boas” os eventos de formação 

continuada alegam que a Secretaria está sempre procurando melhorar a ação 

docente por meio de cursos.  Já os que qualificam como “regular” justificam sua 

resposta dizendo que os cursos não correspondem às expectativas dos professores. 

E a professora que qualifica como excelente diz que a Secretaria sempre tem 

proporcionado cursos para atender às necessidades do professor. 

Garcia (1999) analisam as atividades de desenvolvimento 

profissional e conclui que aquelas que têm maior possibilidade de mudança nos 

professores ou que possuem mais probabilidade de ser colocadas em prática são as 

que incluem a variedade de atividades referidas: demonstração, prática, 

acompanhamento. O desenvolvimento profissional dos professores está relacionado 

à melhora de suas condições de trabalho, à possibilidade de maior autonomia. 

Na questão seguinte, perguntamos se os professores haviam 

mudado sua prática pedagógica docente em função do conteúdo aprendido nos 

eventos de formação continuada. Mesmo qualificando como boa e criticando o fato 

de os eventos se centrarem em questões teóricas, apenas 5 dos cinquenta 

professores disseram que não. Tais dados comprovam que a formação teórica do 

professor para pensar e refletir criticamente, bem como recriar sua prática é 

fundamental em um trabalho que se pretende transformador (GIROUX, 2007).  
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Nesse sentido, é importante que haja um processo dialético em que 

a teoria venha em função da prática apresentada pelos docentes, que seja por eles 

buscada. Que esta tenha um caráter de subsídio para a interpretação de sua prática 

docente, mais do que impositora de ideias e reformas (FIORENTINI; NACARATO, 

2002, p. 9). 

 No caso do município de Ibiporã, a Pedagogia Histórico-crítica foi 

uma imposição da Secretaria de Educação que, mesmo tendo a intenção de 

melhorar a qualidade de ensino e recuperar a função da escola, não deu abertura 

para que os professores coletivamente fizessem suas opções. 

Garcia (1999), no entanto, alerta para o fato de que cursos com 

caráter muito teórico também limitam a eficiência do processo de formação 

continuada, pois podem apresentar-se de forma inflexível aos professores. Ao 

justificar suas repostas, os professores se posicionaram como demonstra a tabela 

seguir. 

TABELA 03: Explicação dos professores sobre a a mudança da prática pedagógica 

PROFESSORAS RESPOSTAS ILUSTRATIVAS 

P37 “Foi um bom resgate no papel do professor a adoção da perspectiva 

histórico-critica” 

P25 “Pois mesmo que em algum ponto eu não concorde com a fala da qual 

ouvi, esta me faz refletir sobre o assunto tratado analisando sobre o 

mesmo!”. 

P14 “Os discursos presentes nas reuniões, muitas vezes se encontram fora 

da realidade da escola” 

P4 “Precisava ter mais prática do que falatório” 

P21 “Já trabalho da forma que aprendo” 

 

Fonte: Pesquisa realizada, 2011 

 

Como podemos perceber nas respostas de algumas das 

professoras, o curso de formação continuada faz com que os professores reflitam 

sobre a sua prática, no entanto algumas das professoras criticam o modelo utilizado, 

como sendo apenas palestras e grupos de estudo, o que para algumas professoras 
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significa um discurso fora da realidade escolar onde as mesmas estão inseridas. O 

conhecimento dos professores em formação está associado a situações da prática, 

Demonstrou-se que podem ocorrer contradições entre as teorias expostas e as 

teorias implícitas, e que a mudança no conhecimento dos professores em formação 

não conduz necessariamente a mudanças em sua prática GARCIA (1997). 

Perguntamos em seguida se os professores consideravam 

importante que a Secretaria Municipal de Educação fizesse este investimento na 

formação dos professores. Do total, apenas dois professores responderam 

negativamente. A grande maioria compreende a importância desse investimento.  

Investir na formação do professor é, antes de tudo, investir em 

educação. São os professores os principais agentes do currículo, assim é imperativo 

que os mesmos sejam tomados como sujeitos pensantes do currículo que realizam e 

para isso precisam ter espaços de troca de experiências, bem como de 

aprofundamento teórico de acordo com suas necessidades cotidianas (MORELATTI, 

FÜRKOTTER e FAUSTINO, 2007). 

Por fim, pedimos aos professores que manifestassem críticas e 

sugestões. Os gráficos a seguir demonstram as respostas: 

Gráfico 03: Críticas ao projeto 
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Fonte: Pesquisa realizada, 2011 
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Gráfico 04: Sugestões ao projeto 
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Fonte: Pesquisa realizada, 2011 

 

Como é possível observar, há professores que sugerem que os 

conteúdos sejam trabalhados na forma de oficinas. Encontramos autores que 

apoiam e autores que condenam tal prática. Perez e Gomes, por exemplo, apoiam: 

Na vida profissional, o professor defronta-se com múltiplas situações 

para as quais não encontra respostas pré-elaboradas e que não são 

suscetíveis de ser analisadas pelo processo clássico de investigação 

científica. Na prática profissional, o processo de diálogo com a 

situação deixa transparecer aspectos ocultos da realidade divergente 

e cria novos marcos de referência, novas formas e perspectivas de 

perceber e reagir. A criação e construção de uma nova realidade 

obrigam a ir além das regras, fatos, teorias e procedimentos 

conhecidos e disponíveis: “Na base dessa perspectiva, que confirma 

o processo de reflexão na ação do profissional, encontra-se uma 

concepção construtivista da realidade com que ele se defronta” 

(Schön). Não há realidades objetivas passíveis de serem conhecidas; 

as realidades criam-se e constroem-se no intercâmbio psicossocial 

da sala de aula. As percepções, apreciações, juízos e credos do 

professor são um fator decisivo na orientação desse processo de 

construção da realidade educativa (PÉREZ GÓMEZ, 1997, p. 110) 

Já Duarte (2003) condena, pois afirma que os autores que defendem 

o uso de oficinas ou de trabalhos voltados para o conhecimento tácito docente 
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contrapõem conhecimentos profissionais e conhecimentos acadêmicos. Duarte 

afirma a necessidade de recuperar os saberes científicos dos professores, 

adquiridos nas disciplinas acadêmicas, buscando vê-las como instrumentos para 

compreensão da totalidade e tomando os professores como sujeitos históricos de 

seu fazer, levando-os ao planejamento fundamentado de suas ações e a reflexão 

crítica dos resultados. As oficinas transmitem a ideia da apropriação de algo pronto, 

em que pesa a solução de problemas imediatos. No entanto, retiram do professor a 

autonomia intelectual necessária à sua constituição como intelectuais orgânicos, ou 

seja, torna os professores dependentes e vulneráveis a receituários pedagógicos. 

Concluímos nossa análise afirmando que os professores 

reconhecem a importância da formação em serviço, mas ainda não reconhecem a 

importância do conhecimento acadêmico disciplinar como instrumentalizador de seu 

trabalho e construtor de sua autonomia. Por outro lado, os professores convivem 

com o fato de não ter sua condição trabalhista respeitada na medida em que 

precisam abrir mão de seus momentos de descanso para frequentar os cursos de 

formação em serviço. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo procurou compreender a formação continuada de um 

grupo de professores que participam do projeto de extensão de Assessoria 

Pedagógica para trabalhadores em educação da Rede Municipal de Ibiporã. 

Ao analisarmos a reforma educacional no Brasil na década de 1990, 

começamos a entender o perfil do trabalhador da área da educação daquele 

momento, e as mudanças que foram necessárias para adaptação dos mesmos, 

segundo as necessidades apresentadas pelo modelo neoliberal, onde não mais era 

necessário apenas um bom domínio da turma e uma boa eloquência para ser um 

bom professor, mas sim deveria modificar seus modos de pensar e ensinar, pois os 

perfis dos trabalhadores mudaram refletindo diretamente na escola. Foi preciso 

repensar então em que tipo de trabalhadores deveria ser formado na escola. Com 

isso começou a se pensar em que tipo de profissional deveria se formar para atuar 

como docente. E quem formaria esse novo profissional.  

Com isto, o professor compreende quais são as exigências para se 

atuar na área de educação, onde os docentes devem entender a formação 

continuada como uma formação intelectual, que não termine na formação inicial, 

mas que seja renovada com novos estudos ao longo de toda a profissionalização, 

possibilitando ao professor estar sempre em busca do saber e conhecer mais. 

A formação continuada possibilita que os educadores estejam 

sempre em contato com as novas mudanças do mundo moderno e seus desafios 

perante a educação. No entanto, essa formação deve ocorrer em serviço, 

possibilitando ao professor refletir sobre a sua prática docente e adquirir novos 

conhecimentos. 

Ao analisar as respostas dos docentes, percebemos que os 

professores compreendem a formação continuada como sendo um curso muito 

teórico, por isso muitas vezes desvinculada da prática da sala de aula onde as 

mesmas estão inseridas, dificultando dessa forma a compreensão das mesmas e 

transformando os cursos em algo cansativo e fora da realidade. 
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Outro dado relevante é que ao analisarmos a formação continuada 

do município de Ibiporã, percebemos que os professores entendem a necessidade 

de estar em constante formação, no entanto, encontram grandes dificuldades, pois 

os cursos não são em horários compatíveis a todos impossibilitando dessa forma a 

participação coletiva.  Sendo assim, os docentes convivem com o fato de não ter sua 

condição trabalhista respeitada na medida em que precisam abrir mão de seus 

momentos de descanso para frequentar os cursos de formação em serviço.  

Entendemos, dessa forma, que a necessidade de se manter em 

formação é algo indiscutível para os professores da Rede, no entanto, para que haja 

um maior aproveitamento dos cursos de formação continuada, é necessário que a 

articulação entre as reflexões teóricas construídas nos cursos e a prática dos 

professores seja respeitada. Outro ponto relevante seria a formação em serviço 

ocorrer em horários compatíveis com os professores, possibilitando dessa forma a 

participação de todos, sem que isso interfira na vida pessoal dos mesmos. 

. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

REFERENCIAS  

 

BARBOSA, Sílvia M. C. – Formação de Professores no contexto das reformas 
educacionais: na era da globalização. IX Congresso Nacional de psicologia 
escolar e educacional, ABRAPEE. São Paulo, 2009 
 
BOLETI, Josy Neves Lucas. Formação continuada de professores. Disponivel em: 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1511-8.pdf. Acesso em: 
04 mar 2011. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil . Brasilia: Senado 
Federal, Subsecretaria de edições técnicas, 2005. 
 
______. LDB. Lei 9394/96- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm.  Acesso em :23 
jun de 2011. 
 
DUARTE, Newton.  Conhecimento tácito e conhecimento escolar na formação de 
professores. In: Revista educação e Sociedade, Campinas –SP. Vol 24 n 83. Ago 
2003, p 601 – 625.    

FERREIRO, Emilia. Com todas as letras. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1993 p 59. 
 
FIORENTINI, D.; NACARATO, A. M. (Org.) Encontro das crianças com o acaso:, 
as possibilidades, os gráficos e as tabelas.Campinas: Editora Gráfica 
FE/UNICAMP – CEMPEM,  2002. 
 
FUSARI, J. C. A Formação Continuada de Professores no Cotidiano da Escola 
Fundamental. Série Idéias, São Paulo, FDE, v. 12, p. 25-34, 1992. Disponível em: 
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_12_p025-034_c.pdf. Acesso em: 28  
ago 2011. 
 
Fürkotter, M. ; Morelatti, M. R. M. ; FAUSTINO, M. P. . Formação continuada de 
professores que ensinam matemática nas séries iniciais da rede municipal.. In: 
IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENSINO DA MATEMÁTICA, 2007, Canoas. 
Anais do IV Congresso Internacional de Ensino de Matemática. Canoas : ULBRA, 
2007. v. 1. p. 1-9. 
 
GARCÍA, Carlos Marcelo. Formação de professores: para uma mudança 
educativa. Porto, Portugal: Porto Editora 1999. 
 
______. Pesquisa sobre formação de professores – O conhecimento sobre o 
aprender e ensinar. Tradução de Lólio Lourenço de Oliveira. XX Reunião Anual da 
ANPED, Caxambu, 1997. 
 
IPARDES. Caderno estatístico do município de Ibiporã, 2011. Disponivel 
em:http://www.ipardes.gov.br/cadernos/Montapdf.php?Municipio=86200&btOk=ok 
acessado em: 12 de set 2011. 
 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1511-8.pdf
http://www.ipardes.gov.br/cadernos/Montapdf.php?Municipio=86200&btOk=ok


46 

 

KUENZER, Acacia Zeneida. A formação de educadores no contexto das mudanças 
no mundo do trabalho: Novos desafios para as faculdades de educação. Revista 
educação e sociedade, Campinas, vol 19 , n 63, ago 1998. 
 
LENARDÃO, Edmilson Projeto de extensão: assessoria pedagógica para 
trabalhadores em Educação da rede municipal de ensino de Ibiporã- PR na 
perspectiva da Pedagogia Histórico-crítica. Londrina: UEL, 2009. 
 
LINHARES, Célia (org). os professores e a reinvenção da escola – Brasil e 
espanha. São Paulo: Cortes, 2001. 
MAZZEU, Francisco José Carvalho. Uma proposta metodológica para a formação 
continuada de professores na perspectiva histórico-social. CAD CEDES, Campinas, 
v 19 n 44. Abr 1998. 
 
NOSELLA, Paolo. A formação do educador e do professor: esboço histórico-
filosófico. In: Anais do II Congresso Internacional de Educação. (p. 01-31). Santa 
Fé (Argentina): Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Humanidades y 
Ciências, 2004.  
 
NÓVOA, Antonio. Os Professores e a sua Formação (Coord.) Publicações Dom 
Quixote Instituto de Inovação Educacional, Lisboa 1995. 
 
OLIVEIRA, Ozerina Victor de, SILVA, Rosivete Oliveira. Formação continuada: 
desafios e perspectivas atuais naformação de professores enquanto intelectuais. 
Disponivel em: 
http://www.nufipeuff.org/seminario_gramsci_e_os_movimentos_populares/trabalhos/
Rosivete_Oliveira_da_Silva.pdf. Acessado em: 27 de ago 2011. 
 
PIASSA, Zuleika Aparecida Claro. Como Fênix Renascida das Cinzas: análise do 
processo histórico do Curso de Formação de Docentes em nível médio no Estado do 
Paraná. 2006. 251f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual 
de Londrina. 
 
PRADA, Luis E. Alvorado. Dever e direito à formação continuada de professores. 
Revista profissão docente, Vol 07 n 16. Ano 2009 p 117 à 124.   
 
SANTOMÉ, Jurjo T. Globalização e interdisciplinaridade: o currículo integrado. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 
 
SANTOS, Clóvis Roberto dos. Educação Escolar Brasileira: estrutura, 
administração e Legislação. São Paulo, Ed. Pioneira Thomson Learning, 2ª ed. 
2003. 
 
SHIROMA, E. O. , MORAES, M. C. EVANGELISTA, O. O que você precisa saber 
em política educacional. Rio de Janeiro: DPA, 2000. 
 
SILVA, Waldeck Carneiro da (org). Formação de professores: narrando, refletindo, 
intervindo. Rio de Janeiro: Quartet, Niterói: Intertexto 1999. 
 

http://www.nufipeuff.org/seminario_gramsci_e_os_movimentos_populares/trabalhos/Rosivete_Oliveira_da_Silva.pdf
http://www.nufipeuff.org/seminario_gramsci_e_os_movimentos_populares/trabalhos/Rosivete_Oliveira_da_Silva.pdf


47 

 

SOBRINO, Encarnación. Ideologia e Educação: Reflexões Teóricas e Propostas 
Metodológicas. São Paulo: Cortez: Autores associados, 1989. 
 
SOUZA, Ângelo Ricardo de, Gouveia, Andréa Barbosa, TAVARES, Taís Moura. 
Políticas e gestão da educação. Setor de educação. Núcleo de políticas, gestão e 
financiamento da educação – NUPE. Curitiba. UFPR, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE A-  MODELO DE QUESTIONÁRIO 
 

 Meu nome é Daiane Machado dos Santos, sou acadêmica do curso de Pedagogia 

da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e estagiária do Projeto Assessoria 

Pedagógica para trabalhadores em educação da Rede Municipal de ensino de Ibiporã 

na perspectiva da Pedagogia Histórico-crítica, coordenado pelo professor Edmilson 

Lenardão. 

Este questionário é um instrumento de coleta de dados do meu Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) e parte integrante de minhas ações no projeto. Minha orientadora é a 

professora Zuleika Aparecida Claro Piassa e o objetivo é discutir a formação continuada dos 

professores da rede municipal de Ibiporã e seus reflexos na escola. Agradeço desde já a 

sua contribuição. 

Formação 

Tempo de experiência na docência: _________________ 

Tempo de experiência na rede municipal de educação de Ibiporã: 

_____________________ 

1    Em sua rede de educação há a oferta de cursos de formação continuada de caráter não 

obrigatório. Nestes cursos: 

 (   ) Você participa sempre 

 (   ) Participa de alguns 

           (   ) Não costuma participar 

Explique:__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

2  Em relação aos eventos de formação não obrigatórios, a metodologia mais empregada é: 

(   ) Oficinas     (   ) Palestras     (   ) Grupos de estudos 

Responda:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



49 

 

3  A Maioria dos eventos de formação continuada dos quais você participa ocorrem: 

 (   ) Fora do horário de aula 

 (   ) Dentro do horário de aula 

 

 

 

4   Em geral, você qualifica as ações da secretaria de educação do seu município voltadas 

para a formação continuada como: 

(   ) Boas  

(   ) Ruins 

(   ) Excelentes  

Explique:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5  Você acredita que mudou sua prática docente em função do que aprendeu nos eventos 

de formação continuada? 

 (   ) Sim      (   ) Não    

Explique:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

6  Você considera importante que a secretaria de educação faça investimentos na formação 

continuada de professores? 

(   ) Sim   (   ) Não 

7   Faça UMA critica ao projeto de formação continuada que esta sendo aplicado pela 

secretaria de educação de seu município hoje:  

_____________________________________________________________ 

8  Faça UMA sugestão para melhorar o projeto de formação continuada de seu  

município_____________________________________________ 
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APÊNDICE B-  RESULTADO DAS QUESTÕES ABERTAS 
 
 
 QUESTÕES  
 
 
 
 
 
 
    
 
         RESPOSTAS 

Explicação 
sobre a 

resposta da 
pergunta 
sobre a 

frequência de 
participação 

Justificativa sobre 
a qualificação 

dada aos cursos 
ofertados pela 

SME 

Explicação 
sobre a 

mudança 
ou não na 

prática 
docente 

em função 
do que 

aprendeu 
nos cursos 

de 
formação 

continuada 

Crítica ao 
projeto de 
formação 

continuada 
promovido 
pela SME 

Sugestões 
dadas para a 
melhoria do 

projeto 

Professor 1 “É a 
oportunidade 
de 
enriquecimen
to de meus 
conhecimen 
tos”. 

Não respondeu 
 

“Pelas 
trocas de 
experiên 
cias” 

Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

Professor 2 “Busco 
aperfeiçoa 
mento na 
área, uma 
vez que 
terminei a 
faculdade faz 
muito tempo”. 

“Desde que 
estejamos 
interessados, 
tudo se torna 
bom, agradável”. 

“Eu 
acreditava 
piamente 
que 
devería 
mos partir 
da 
realidade 
do 
educando, 
hoje não, 
hoje 
acredito 
que temos 
que 
apresentar 
novos 
conheci 
mentos, 
mais 
conteúdos 
novos”. 

“Falta oficina” “Mais 
oficinas, 
práticas 
pedagógicas”
. 

Professor 3 “Acho 
importante, 
ajuda na 

“Cada curso 
sempre me ajuda 
a melhorar algo 

“Faltam 
cursos na 
área das 

“Cursos na 
área das 
dificuldades 

“Necessita 
mos de mais 
oficinas” 
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elevação de 
nível, mas 
também me 
ajuda a 
melhorar 
minha 
prática”. 
“Alguns são 
bons, outros 
os vezes não 
contribuem, 
depende do 
evento”. 

mais em minha 
prática”. 

dificulda 
des de 
aprendiza 
gem, 
porque as 
psicopeda 
gogas  não 
contribuem 
em nada, 
está 
péssimo”. 

de 
aprendizagem
. Com 
urgência!” 

Professor 4 Não 
respondeu 

“Elas se 
preocupam com 
o ensino, 
oferecendo 
formação, para 
melhorar o 
ensino em si”. 

“Precisava 
ter mais 
prática do 
que 
falatório” 

“Como já 
disse a prática 
é mais 
interessante e 
o profissional 
se anima mais 
para 
participar”. 

 

Professor 5 Não 
respondeu 

Não respondeu “A oferta é 
boa e os 
cursos 
também” 

“Todo 
aprendizado é 
bem vindo e 
sempre 
devemos estar 
dispostos para 
que novas 
portas se 
abram”. 

“Específico a 
área de cada 
docente”. 

Professor 6 “Participo 
porque 
sempre nos 
atualizamos”. 

Não respondeu “Sempre 
que 
participam
os destas 
ações, 
ocorrem 
mudanças”
. 

Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

Professor 7 Não 
respondeu 
 

Não respondeu “Receben 
do novas 
experiên 
cias”. 

“Não tenho 
nada para 
criticar”. 

“Precisamos 
de mais 
oficinas”. 

Professor 8 “Cursos e 
palestras”. 

“Dentro do 
esperado” 

“Devido à 
experiên 
cias e a 
interação 
com os 
outros 
profissio 
nais da 
área. 

“Poderia ser 
realizada 
oficinas e 
também 
sugestões e 
filmes 
relacionados a 
cada encontro 
para que os 
profissionais 
da Educação 
pudessem 
participar”. 

“Poderia ser 
apresentado 
o Grupo de 
estudos em 
forma de data 
show, 
resumindo o 
assunto a seu 
trabalho no 
da e também 
sugestões de 
livros e 
capítulos 
para que os 
professores 
pudessem 
ler”. 

Professor 9 “Gosto de “A secretaria tem “Sim, pois “Às vezes são “Dar um 
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participar 
para me 
atualizar” 

proporcionado 
vários cursos 
dando 
oportunidade a 
todos os 
públicos”. 

através 
das 
formações 
entendi a 
proposta 
pedagógi 
ca dessa 
secretaria”. 

muito 
teóricos”. 

pouco de 
prática dentro 
da proposta 
(Explicar a 
prática)”. 

Professor 10 “Procuro 
participar 
para me 
atualizar, 
principalmen 
te para me 
atualizar, 
principalmen 
te porque 
cada 
secretário de 
Educação 
quer mudar 
alguma 
coisa”. 

“Nem sempre 
correspondem 
com as 
expectativas”. 

“Sempre 
muda 
alguma 
coisa” 

“Precisa de 
prática pelo 
menos para 
ilustrar”. 

“Atividade 
prática”. 

Professor 11 “Por causa 
do horário” 

“O curso é muito 
cansativo, por ser 
muito teórico”. 

“Aprendi 
coisas 
novas, 
uma 
metodolo 
gia 
diferente”. 

“Ser coerente, 
curso, com a 
realidade ser 
aplicada. Na 
escola temos 
um 
cronograma a 
ser cumprido 
e em curso 
muita coisa é 
descartada 
pelo 
palestrante”. 

“Tentar 
objetivar 
melhor o 
cronograma 
que os 
professores 
devem 
trabalhar no 
dia a dia da 
escola com o 
curso. Para 
um melhor 
entrosamento 
ou 
crescimento 
de 
professores e 
cumplicidade 
do ensino. 
Entrosamento 
curso e 
planejamento 
anual”. 

Professor 12 “Há muitos 
cursos 
oferecidos na 
rede, 
participa 
quem tem 
interesse em 
se capacitar”. 

Não respondeu Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

Professor 13 Não 
respondeu 

Não respondeu Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

Professor 14 Não 
respondeu 

Não respondeu Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

Professor 15 Não 
respondeu 

Não respondeu “Sempre 
há algo 

Não 
respondeu 

Não 
respondeu 
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positivo 
que 
contribui” 

Professor 16 Não 
respondeu 

Não respondeu Não 
respondeu 

“Pouca 
dinâmica”. 

“Menos 
leitura”. 

 Professor 17  
“ Participo 
todo ano, 
mas não de 
todos”. 

  
“Muitas vezes 
cansativa, pois 
sempre são 
leituras” 

“Precisa 
mos de 
mais 
práticas e 
não só 
leitura”. 

“Apenas 
leitura é 
cansativo”. 

“Práticas e 
experiências 
de aulas”. 

Professor 18 Não 
respondeu 

“Faltam mais 
oficinas, com 
metodologias”. 

“Devido ao 
curso da 
Lousa 
Digital”. 

“Mais projetos 
na área de 
inclusão da 
criança com 
deficiência 
motora e 
pscológica”. 

“Mais oficinas 
e 
metodologias
”. 

Professor 19 Não 
respondeu 

Não respondeu Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

Professor 20 Não 
respondeu 

Não respondeu “Eu acho 
que já 
trabalhava 
da forma 
que 
aprendo na 
formação 
continuada 
só que 
agora com 
mais 
segurança, 
mas que 
pena que 
as coisas 
mudam”. 

“Muita 
leitura/teoria”. 

“Aulas mais 
dinâmicas” 

Professor 21 Não 
respondeu 

Não respondeu Já trabalho 
da forma 
que 
aprendo 

“Muita teoria”. “Aulas mais 
dinâmicas”. 

Professor 22 Não 
respondeu 

Não respondeu “O uso da 
lousa 
digital 

Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

Professor 23 “Procuro 
participar 
para 
melhorar e 
aumentar 
meus 
conhecimen 
tos” 

Não respondeu Não 
respondeu 

“Mais oficinas” “Cursos mais 
dinâmicos” 

Professor 24 Não 
respondeu 

Não respondeu Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

Professor 25 “Pois sei dos 
benefícios 
que estes me 
ofertarão na 
questão de 
aprendizage
m e na minha 

“Porém às vezes 
se tornam 
repetitivas e 
mesmo assim 
muitos 
participantes não 
compreendem o 

“Pois 
mesmo 
que em 
algum 
ponto eu 
não 
concorde 

“ Num todo, a 
constante 
mudança de 
prática 
pedagógica 
não 
exatamente a 

“Mais 
dinâmica, 
sugestões 
como a 
Zuleika já 
apresentou 
em um 
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pratica, 
porém sinto 
dificuldades 
em deixar os 
filhos 
pequenos 
para estudar 
por trabalhar 
período 
integral” 

assunto tratado”. com a fala 
da qual 
ouvi, esta 
me faz 
refletir 
sobre o 
assunto 
tratado 
analisando 
sobre o 
mesmo!”. 

formação que 
está dentro do 
esperado 

momento 
desses de 
formação 
continuada, 
onde 
percebemos 
que damos 
tudo ao aluno 
sem que este 
pense 
verdadeira 
mente 
adquira o seu 
conhecimento
”. 

Professor 26 “Gosto de dar 
continuidade 
à minha 
formação e 
não ficar sem 
me atualizar”. 

“Faltam oficinas 
pedagógicas”. 

“ Falta 
temas mais 
atualizados 
para se 
debater em 
grupos de 
estudos”. 

“Faltam 
oficinas”. 

“Trazer 
também 
práticas 
pedagógicas”
. 

Professor 27 Não 
respondeu 

Não respondeu Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

Professor 28 Não 
respondeu 

“Nem todas 
atendem nossa 
expectativa”. 

“O 
processo 
de 
informatiza
ção veio no 
momento 
certo”. 

“Precisa ser 
específica a 
pratica 
docente, com 
dinâmica e 
motivação”. 

“Trabalhar 
com 
planejamento 
estratégico 
direcionando 
a aplicação 
de 
conteúdos”. 

Professor 29 “Sim e gosto 
muito 

Não respondeu Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

Professor 30 “Fica meio 
difícil 
participar de 
todos pois 
tenho outros 
afazeres 

“Na maioria das 
vezes tem 
atendido as 
expectativas”. 

“Tem nos 
dado um 
clareamen 
to sobre o 
que é 
básico e o 
que é 
secundário
dentro dos 
anos 
iniciais” 

“Os discursos 
estão meio 
longe da 
realidade” 

“O curso 
deve ser mais 
dinâmico” 

Professor 31 Não 
respondeu 

Não respondeu “Minha 
visão como 
docente 
ampliou”. 

Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

Professor 32 “Sempre que 
possível e 
compatível 
com os meus  
horários” 

“Pois sempre 
estão tentando 
algo melhor para 
o educando” 

“Pois hoje 
trabalho 
com 
certeza do 
que faço”. 

É muita teoria 
o que torna a 
formação 
pouco atrativa 

Deveriam ser 
trabalhadas 
mais oficinas 

Professor 33 “Como 
trabalho em 
rede estadual  
também 
participo de 
cursos”. 

Não respondeu “Um deles 
é o uso da 
lousa 
digital” 

Não 
respondeu 

Não 
respondeu 
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Professor 34 Não 
respondeu 

Não respondeu “O uso da 
lousa 
digital”. 

Não 
respondeu 

 

Professor 35 Não 
respondeu 

Não respondeu O curso da 
lousa 
digital me 
ajudou 
bastante 

“Não tenho 
nada para 
criticar”. 

“Mais 
oficinas”. 

Professor 36 “Gosto de 
estar sempre 
atualizada”. 

Não respondeu Não 
respondeu 

“Falta ter mais 
oficinas” 

Não 
respondeu 

Professor 37 “Acho 
importante a 
formação 
continuada 
fora do 
horário de 
trabalho, pois 
o bom 
profissional 
deve buscar 
alem das 
obrigações ” 

“Principalmente a 
formação da 
professora 
Zuleika”. 

“Foi um 
bom 
resgate no 
papel do 
professor a 
adoção da 
perspectiva 
histórico-
critica” 

“Fiquei 
chateada, pois 
a professora 
Zuleika iniciou 
no final do ano 
passado um 
estudo de 
análise de 
tipos de 
avaliações e 
não deu 
continuidade 
este ano”. 

“Continuar o 
tema sobre 
avaliação”. 

Professor 38 Não 
respondeu 

Não respondeu Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

“Mais 
oficinas” 

Professor 39 “Há 
bastantes 
cursos”. 

Não respondeu Não 
respondeu 

Muita 
teoria/Pouca 
pratica”. 

“Mais 
oficinas”. 

Professor 40 “Para me 
atualizar” 

A intenção é boa, 
mas os cursos 
cansativos. 

O uso da 
lousa 
digital 
facilitou 
bastante 

“Os cursos 
são teóricos, 
se tornam 
cansativos” 

“Mais 
oficinas” 

Professor 41 “Gosto de 
continuar 
aprendendo” 

Não respondeu “Já utilizo o 
que 
aprendo” 

Muito 
cansativo 

“Ter horários 
compatíveis 
com o turno 
escolar” 

Professor 42 “Continuar o 
que comecei 
na 
graduação”’ 

Não respondeu Não 
respondeu 

“Ter 
continuidade” 

“Montar 
minicursos” 

Professor 43 “Para se 
manter 
atualizada” 

E sempre bom 
investir nos 
professores 

Não 
respondeu 

Muito teorico “Mais 
oficinas” 

Professor 44 Não 
respondeu 

Não respondeu Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

Professor 45 “Para ter 
elevação de 
nível” 

Às vezes os 
cursos não têm 
continuação 

 “Às vezes 
parece fora da 
realidade” 

“Trazer para 
o dia a dia do 
professor” 

Professor 46 Por ter 
concluído a 
faculdade a 
muito tempo  

Não respondeu Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

Professor 47 Para me 
aperfeiçoar 
enquanto 
profissional 

Há preocupação 
com o ensino. 

“Modifiquei 
o meu jeito 
de ensinar” 

Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

Professor 48 Não 
respondeu 

Não respondeu Falta tema “Muita teoria, 
pouca prática” 

“Partir das 
experiências 
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do professor” 

Professor 49 Para 
melhorar 
meus 
conhecimen 
tos. 

Os cursos são 
muito cansativos 

Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

“ Ter um 
pouco de 
prática” 

Professor 50 Não 
respondeu 

Não respondeu Não 
respondeu 

“Não tem a 
ver com a 
prática” 

Mais prática 

 


