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RESUMO 

A educação se consolida pela qualificação continuada do docente, pois é este que 

promove a reflexão crítica e apresenta as diferenças e a interpelação entre a teoria 

e a prática. Para tanto a presente pesquisa procurou identificar como a formação 

continuada pode prover o conhecimento para o docente; identificar as oportunidades 

para a formação continuada; verificar e interpretar como exercer suas funções no 

nível superior com efetividade; conhecer os ensinamentos de autores sobre a 

formação continuada docente; analisar as tendências atuais no cenário nacional 

sobre a formação continuada. Adotou-se uma pesquisa básica com o objetivo de 

gerar conhecimento para a ciência e tecnologia, seguindo uma metodologia com 

pesquisa exploratória e abordagem qualitativa, com técnica de coleta de dados com 

procedimento documental. Os resultados apontam uma literatura rica sobre a 

formação continuada. Vários programas federais voltados para a formação 

continuada dependem de orçamento do governo, causando riscos a estes 

programas. É preciso união entre instituições educacionais para promover 

programas e incentivos fiscais para o crescimento de contratos entre as instituições 

financeiras e instituições educacionais. Se a educação visa o desenvolvimento 

integral do indivíduo, os sistemas de ensino devem agir com coerência e fazer com 

que os estudantes recebam, nas escolas, assistência integral e programas que 

facilite o acesso aos docentes e profissionais à formação continuada. 

 

Palavras-chaves: Formação continuada. Modelos de ensino. Políticas públicas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  



 

ABSTRACT 

Education is consolidated by the continued qualification of the teacher, since it 

promotes critical reflection and presents the differences and the interpellation 

between theory and practice. Therefore, the present research sought to identify how 

continuing education can provide the knowledge to the teacher; identify opportunities 

for continuing education; verify and interpret how to perform their functions at the top 

level with effectiveness; to know the teachings of authors on continuing teacher 

education; analyze the current trends in the national scenario on continuing 

education. It was adopted a basic research with the objective of generating 

knowledge for science and technology, following a methodology with exploratory 

research and qualitative approach, with data collection technique with documentary 

procedure. The results point to a rich literature on continuing education. Several 

federal programs focused on continuing education depend on the government 

budget, creating risks for these programs. It is necessary to unite among educational 

institutions to promote programs and fiscal incentives for the growth of contracts 

between financial institutions and educational institutions. If education is aimed at the 

integral development of the individual, education systems must act with consistency 

and ensure that students receive, in schools, comprehensive assistance and 

programs that facilitate access to teachers and professionals for continuing 

education. 

 

Key words: Continuing education. Teaching models. Public policies. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa discute a formação continuada de profissionais 

docentes e sua importância para o exercício da prática pedagógica e do processo e 

formação do ensino aprendizagem de forma crítica e reflexiva, ressignificando os 

conhecimentos e a forma de fomentar este conhecimento, ou seja, atribuir um novo 

significado a algo ou a alguém. Em suma, existe a dura realidade da dependência de 

políticas públicas e de governos para os docentes bolsistas em todos os níveis da 

educação e para aqueles profissionais que estão inseridos na formação continuada. 

Para isso, foram pesquisados livros, artigos, revistas, teses, anais, acesso à internet 

e demais produções acadêmicas que discorrem sobre o assunto, trazendo suporte 

teórico cientifico para a estrutura desse trabalho.  

Conforme Imbernón (2000), a formação docente é um processo contínuo 

de desenvolvimento profissional que tem início na experiência escolar e prossegue, 

passando pela formação continuada ao longo da vida, com reflexão, teoria e prática, 

senso crítico e vai além dos momentos de aperfeiçoamento educacional, abrangendo 

questões relativas ao salário, carreira, clima de trabalho, estruturas, decisão e níveis 

de participação.  

A justificava acadêmica desta pesquisa apresenta a formação continuada 

como um ícone de grande importância para a qualificação do docente, quanto para 

outros profissionais de áreas diversas. O professor é um profissional de grande 

importância para a sociedade, porque aplica a educação ao cidadão, mostrando sua 

relevância para a sociedade. Para a justificativa social apresenta uma soma de 

conhecimentos para os discentes em todos os níveis na educação esclarecendo a 

formação continuada que é a base da inovação na educação, proporcionando 

melhores relações humanas e o desenvolvimento socioeconômico do país. 

O presente trabalho apresenta uma metodologia através de pesquisa 

exploratória com uma abordagem qualitativa, com técnica de coleta de dados 

exploratória, combinando pesquisas teóricas e bibliográficas. A pesquisa exploratória 

visa maior aproximação com o tema, que pode ser construído com base nas hipóteses 

ou intuições e procura explorar o problema para fornecer informações para uma 

investigação mais precisa. Foi feito o procedimento para a coleta de dados 
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acompanhando o tipo de pesquisa com proposta de seleção das leituras seletiva, 

crítica ou reflexiva. 

A formação continuada de professores, por muitos chamada de 

aperfeiçoamento profissional ou capacitação, treinamento e reciclagem, tem história 

recente no Brasil.  Na década de 80 ela se intensificou e, seguindo um modelo 

convencional de formação, assumiu formatos diferenciados em relação aos objetivos, 

tempos de duração e conteúdo, desde um único curso rápido até programas que se 

estendem por vários anos com modalidades presencial ou à distância por meio de 

multiplicadores ou de forma direta. Em alguns estados brasileiros a formação 

continuada vem se convertendo numa tradição de difícil acesso para aqueles 

professores com baixa situação financeira, pois os cursos de formação continuada, 

como mestrado e doutorado em instituições particulares, ultrapassam o valor de dois 

salários mínimos. Além disto, as bolsas dos governos federal e estadual estão sendo 

reduzidas, com perspectivas de serem extintas em alguns programas públicos, além 

de se apresentarem com muitas regras burocráticas. 

De qualquer modo, as práticas de formação continuada vêm se mantendo 

como uma medida necessária, embora seja possível verificar a enorme discrepância 

pela crescente demanda sem que os recursos financeiros a acompanhem com a 

mesma proporção. Os baixos resultados obtidos em relação ao sucesso da 

aprendizagem dos alunos levou o Ministério da Educação (MEC), no ano de 2018, a 

lançar a Política Nacional de Formação de Professores para qualificar os docentes da 

rede básica de ensino em cursos de mestrado e pós-graduação, mas desde a origem 

correu grave risco de extinção, ou redução pela metade, do número de bolsistas no 

ano de 2018, bolsas estas que ajudam o docente a pagar apenas a metade do curso, 

ou parte dele, em instituições educacionais particulares, cabendo ao bolsista o 

pagamento do restante. 

As questões político-administrativas são as relacionadas ao desempenho 

dos governantes e gestores do sistema educacional. Nesse âmbito, a falta de 

articulação entre as várias instâncias da gestão do sistema, a descontinuidade dos 

projetos e programas reiniciados de um governo para outro, a falta de incentivos 

salariais ou institucionais para que os professores participem de programas de 

formação, além da inexistência de tempo previsto na jornada de trabalho e no 

calendário escolar para sua formação são fatores importantes a serem considerados. 
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Parece ainda mais complexa essa prática da formação continuada na área 

da educação. É notória a existência de novas tecnologias que denunciam a 

defasagem, ou melhor, a ausência de docentes na formação continuada e a falta de 

interesse destes em relação às práticas reflexivas de ensino exercidas em salas de 

aula. A escola forma o aluno para a sociedade e os professores e pedagogos são os 

vetores essenciais para sua concretização. É preciso que estes estejam atualizados 

para fazer frente às rápidas mudanças. Consequentemente, a formação continuada 

para quem atua na área da educação é uma exigência imposta ao docente para que 

possa cumprir da melhor maneira seu papel profissional e social.  

Serão tratados, no decorrer dos capítulos, vários tópicos em primeiro lugar: 

“o desenvolvimento da formação continuada e do docente”, apresentando a forma 

literária como ela se iniciou no século passado, o surgimento das especializações de 

profissões, o desenvolvimento da economia e dos mercados que levaram os 

profissionais de vários ramos de trabalho a procurar a formação continuada para se 

qualificar. Em seguida, o segundo tópico fala sobre a “busca da melhoria de 

competência do docente com pouco incentivo estatal”, pois encontra - se na literatura 

pesquisada grande procura pelos docentes para se qualificar para as diversas áreas, 

mas por outro lado muitos docentes sequer se preocupam em se qualificar, 

principalmente, os docentes da educação básica. Não procura alcançar índices 

melhores na educação básica, diante da falta de valorização da profissão, salários 

baixos, falta de flexibilidade nos horários das escolas, pouca valorização dos 

governos, além de políticas frágeis dos governos em relação à educação.  

Em seguida, o terceiro tópico “políticas públicas e educação continuada”, 

traz ensinamentos ao campo político para a área da educação, mostrando a 

necessidade de articulação para desenvolver a formação continuada, desenvolver 

programas na área da educação para facilitar o acesso de docentes e outros 

profissionais na educação superior, trazendo uma percepção de melhoria e de risco, 

ameaças e oportunidades, com a indicação de que o docente precisa melhorar sua 

qualificação. Além disso, mostra a necessidade de fomentar a formação continuada 

no sistema educacional. O quarto tópico apresenta “os principais modelos de 

formação docente, modelo técnico, modelo prático, modelo crítico”, articulando sobre 

a importância de cada um desses modelos na percepção cognitiva e no conhecimento 

que o docente precisa ter sobre cada modelo, desenvolvendo senso crítico e reflexivo 
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sobre cada um deles, podendo adotar os três modelos, de acordo com a literatura 

pesquisada para uma melhor transmissão do conhecimento. 

O quinto tópico “o significado da formação continuada do docente”, revela 

a importância para o profissional que trabalha como docente em permanecer na 

formação continuada, inovando seus conhecimentos e se qualificando, cada vez mais 

para que de forma natural alcance o reconhecimento no seu local de trabalho, tenha 

segurança, aquisição de conhecimento, a valorização entre os profissionais e o 

destaque no mercado de trabalho da educação. Por fim, o sexto tópico discorre sobre 

a “perspectiva do docente na formação continuada”, apresentando um futuro                  

duvidoso para a profissão de professor e uma ameaça aos programas de formação 

continuada no Brasil, sinalizando sua redução de forma drástica ou mesmo a extinção 

de bolsas de estudos para a formação continuada, ameaçando pesquisas em 

andamento para os docentes e outros profissionais que se encontram no meio do 

processo de qualificação de determinados cursos. Apresenta também uma ameaça 

aos novos programas na área da educação gerida pelo Ministério da Educação, com 

perspectivas sombrias no repasse de recursos financeiros para os programas de 

formação continuada e para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) e outras entidades públicas. Há, contudo, felizmente a perspectiva 

de se manter programas já existentes de formação continuada, com a regularidade 

dos repasses financeiros pelo governo federal. 

De forma recorrente, a literatura enfatiza a relevante importância na 

evolução da formação continuada e na manutenção e desenvolvimento do campo da 

pesquisa no país. Por fim, é preciso que se tenha consciência de que o conhecimento 

nunca se esgota e de que a velocidade com que a informação é expandida e 

processada não nos permite permanecer parados. 
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1 O DESENVOLVIMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA E DO DOCENTE 

 

A educação continuada para Gatti e Barreto (2009) é um elemento de 

grande importância da condição humana para alcançar a educação específica através 

de um processo contínuo ao longo da vida, aprimorando a profissão do docente e 

promovendo seu nível de qualificação, conhecimento e capacidade de ensinar e 

transmitir conhecimentos de forma inteligente. 

Freire (2001, p.72) ensina que na permanente formação dos educadores 

se descobre o conhecimento e se qualifica na educação, Paulo Freire aponta ainda: 

 

A melhora da qualidade da educação implica a formação permanente dos 
educadores. E a formação permanente se funda na prática de analisar a 
prática. É pensando sua prática, naturalmente com a presença de pessoal 
altamente qualificado, que é possível perceber embutida na prática uma 
teoria não percebida ainda, pouco percebida ou já percebida, mas pouco 
assumida. 

 

Saviani (2001, p.02) relata que após o ano de 1946 leis nacionais relativas 

ao ensino foram editadas, dando início a um direcionamento legal para o 

desenvolvimento da educação no Brasil, pois relata que: 

 

[...] o acesso à escola passa a ser considerado como um direito de todo 
cidadão e, como tal, um dever do Estado. O cumprimento desse dever 
assume, no final do século XIX, a forma da organização dos sistemas 
nacionais de ensino, entendidos como amplas redes de escolas articuladas 
vertical e horizontalmente tendo como função garantir a toda a população dos 
respectivos países o acesso à cultura letrada traduzido na erradicação do 
analfabetismo através da universalização da escola primária considerada, por 
isso mesmo, de frequência obrigatória [...] Foi somente após a Revolução de 
1930 que a educação no Brasil começou a ser tratada como uma questão 
nacional dando-se precedência, porém, ao ensino secundário e superior já 
que foi só em 1946 que viemos a ter uma lei nacional relativa ao ensino 
primário. 

 

  A década de 1970, afirma Nóvoa (2011), foi marcada por uma 

racionalização do ensino na pedagogia e na burocratização da escola e, a partir de 

1980, surgiram as reformas educativas voltadas para a estrutura do sistema escolar e 

se inicia a reforma dos currículos, passagem de grande relevância, pois começa a 

impulsionar os profissionais professores a se qualificar em suas respectivas áreas, 

diante das perspectivas de oportunidade de trabalho em todos os níveis escolares  no 

ensino médio e superior. 
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  Relata Machado (2008, p.12) que, diante da falta de profissionais 

professores no ensino técnico na década de 1969, surge a oportunidade para muitos 

docentes, pois: 

 
A carência de professores de ensino técnico habilitados em nível superior 
levou o MEC a ser autorizado, em 1969, por meio do Decreto lei n.º 655/99, 
a organizar e coordenar cursos superiores de formação de professores para 
o ensino técnico agrícola, comercial e industrial. 

 

Segundo Saviani (2009) com o milagre econômico na década de 1970 e 

em meio à crise econômica, aumentou-se a procura pela especialização de 

professores para lecionar em cursos técnicos, porque a Petrobrás e grandes 

empresas e muitas indústrias precisavam de profissionais qualificados e, diante desta 

demanda, as grades curriculares nas escolas técnicas começam a sofrer mudanças 

e, consequentemente, professores de áreas técnicas começam a se preocupar em se 

qualificar em nível superior. 

Maciel e Shigonov Neto (2011, p. 65) registram as propostas educacionais 

em relação às políticas públicas de formação de professores iniciadas no final da 

década de 1980: 

 

O projeto hegemônico neoliberal e, mais especificamente, suas propostas 
educacionais que apresentam o tão decantado jargão da qualidade total, na 
verdade, objetivam o escamoteamento de uma grave e complexa situação: a 
proposição de medidas simplistas e imediatistas para a formação de 
professores. De um lado, os professores sendo obrigados a se qualificar e de 
outro lado o próprio Estado oferecendo facilidades para o alcance dessa 
qualificação. Avaliamos, portanto, que o malogro das propostas educacionais 
neoliberais que perpassam as políticas públicas de formação de professores 
visa, em última instância, apresentar números e dados estatísticos, ou seja, 
prega-se a qualidade, mas objetiva - se a quantidade. 

 

 Segundo Gatti e Barreto (2009), na década de 1990, as reformas 

curriculares proporcionaram um crescimento de programas de educação continuada, 

com finalidade específica de promover as reformas educativas. Tais reformas 

representam um projeto neoliberal e a redemocratização da vida social, mas com 

registro de problemas como o aumento do acesso da população carente ao sistema 

escolar, sem a existência de estrutura suficiente para esta nova demanda, provocando 

o sucateamento no sistema escolar e, trazendo como consequência, a depreciação 

da qualidade do ensino. O Estado permaneceu sem poder de reação ante tais 

problemas. 
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 Saviani (2009), após analisar a formação histórica de professores no 

Brasil, a partir de 1827 até os dias de hoje, realça a fraqueza das políticas formativas. 

Todas as mudanças adotadas não foram capazes de estabelecer um padrão 

organizado de preparação de docente para resolver os problemas da educação 

escolar entre os entes federados. 

Saviani (2009) pontua a precariedade das políticas formativas, cujas 

sucessivas mudanças não conseguiram estabelecer um padrão minimamente 

consolidado de preparação docente para enfrentar os problemas da educação escolar 

em nosso país.                                                                                                          

Nóvoa (2011) afirma que, com o passar do tempo, as funções do professor 

foram ampliadas nas últimas décadas, impulsionando aqueles professores com 

motivações profissionais a buscar a educação continuada. Ocorre que, por um lado 

apresenta aumento de oportunidade de funções para o professor, e no outro extremo 

a ausência de oportunidades de trabalho e a baixa remuneração ofertada completam 

a atual realidade na educação brasileira. Como indica Nóvoa (2011, p.16): 

                                                                                                                     

A inflação retórica sobre a missão dos professores implica dar-lhe uma maior 
visibilidade social, o que reforça o seu prestígio, mas provoca também 
controles estatais e científicos mais apertados, conduzindo assim a uma 
desvalorização das suas competências próprias e da sua autonomia 
profissional. 

        

Saviani (2009, p. 148 - 149) enfatiza que na história da formação docente, 

existem dois modelos que se contrapõem em relação à formação:  

 

a) modelo dos conteúdos culturais-cognitivos: para este modelo, a formação 
do professor se esgota na cultura geral e no domínio específico dos 
conteúdos da área de conhecimento correspondente à disciplina que irá 
lecionar. 
b) modelo pedagógico-didático: contrapondo-se ao anterior, este modelo 
considera que a formação do professor propriamente dita só se completa com 
o efetivo preparo pedagógico-didático. 

 

A relação entre estes dois modelos consiste em admitir os conteúdos de 

conhecimento e os procedimentos didático pedagógicos que integram o processo de 

formação dos professores como acontecimentos naturais. Um está ligado ao outro, 

pois o professor segue regras e cronogramas e se diferencia, quando apresenta uma 

didática inteligente e compreensível (SAVIANI, 2009). 
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A questão da formação de professores no Brasil tem mobilizado o campo 

de pesquisa sobre o assunto e tem revelado muitos problemas na formação de 

professores e, por consequência, refletindo negativamente na qualidade do ensino em 

salas de aula. Muitas pesquisas revelam a falta de ensinamento de qualidade, práticas 

pedagógicas inadequadas e/ou obsoletas, falta de interesse pessoal do professor que 

não se compromete durante o curso de formação escolhido, a existência de cursos 

privados com baixa qualidade de ensino, pouca oferta de cursos de licenciatura, falta 

de integração entre os cursos oferecidos e a contratação desses professores pelas 

faculdades e universidades e políticas de  recrutamento que ignoram os currículos de 

professores que buscam se qualificar na educação continuada (PASSOS, 2007; 

ANDRÉ et al., 2010). 

A pesquisa desenvolvida por Gatti (2010, p. 1375) mostra a preocupação 

com as estruturas institucionais das licenciaturas, com os currículos e com os 

conteúdos formativos. Para a formação de professores em licenciatura é preciso ter 

visão social e ensina a pesquisadora: 

 
[...] é necessária uma verdadeira revolução nas estruturas institucionais 
formativas e nos currículos da formação.  As emendas já são muitas. A 
fragmentação formativa é clara. É preciso integrar essa formação em 
currículos articulados e voltados a esse objetivo precípuo. A formação de 
professores não pode ser pensada a partir das ciências e seus diversos 
campos disciplinares, como adendo destas áreas, mas a partir da função 
social própria à escolarização ensinar às novas gerações o conhecimento 
acumulado e consolidar valores e práticas coerentes com nossa vida civil. 

 

Para Gatti et al. (2011) a educação continuada precisa preencher lacunas 

que a educação inicial deixou marcada no professor. Todavia, há uma desarmonia 

entre o currículo real das licenciaturas e as políticas norteadoras, apontando, de forma 

clara, a existência de crises na construção e na formação de docentes. Esta situação 

se observa nos cursos de licenciatura e demais cursos, pois estamos falando de 

educação continuada com qualidade e não aspectos da indústria da educação, com 

foco apenas em oferecer e formar pessoas sem qualidade para o mercado de trabalho. 

É preciso ter cuidado ao buscar a educação continuada com a intenção de 

alcançar uma educação compensatória, com vista a suprir lacunas geradas por 

dificuldades na formação inicial. Todavia no Brasil, quando surgem as oportunidades 

de trabalho, é preciso possuir habilidades e competências como resposta ao que está 

sendo oferecido, pois, como é conhecido, não existe espaço para amadores (GATTI; 

BARRETO, 2009). 



18 

André (2009) pesquisou sobre a formação de professores no Brasil, 

aferindo as áreas escolhidas pelos profissionais, elaborando uma análise comparativa 

das dissertações e teses defendidas entre os anos 1990 e 2000. Constatou ele em 

sua pesquisa uma crescente procura por publicações sobre a formação de 

professores, com acentuado crescimento deste fenômeno no final do ano 2000.  

No ano 2000, a maior preocupação se baseava na temática da identidade 

e profissionalização do docente, seguida de formação inicial e formação continuada 

em segundo plano. Logo após, em menor número, surgem publicações sobre a 

política de formação inicial e continuada. A pesquisa mostrou também que durante os 

anos de 1990 a 1998 os estudos mantinham o foco nos cursos de formação inicial e 

nos cursos em conclusão.  

A partir do ano 2000 iniciou-se uma procura maior sobre formação 

continuada. Apesar de lenta, apontou grau de desenvolvimento satisfatório e a procura 

pela educação continuada registrou algum crescimento, se observadas o número de 

teses e dissertações publicadas nesta época (ANDRÉ, 2009). 

Em seu estudo, André (2009, p.51) enfatiza a importância de ser professor 

e seguir na educação continuada, registrando: 

 

[...] é fundamental para que se possa delinear estratégias efetivas de 
formação. Aproximar-se das práticas dos professores, adentrar o cotidiano 
de seu trabalho é, sem dúvida, imprescindível para que se possa pensar, com 
eles, as melhores formas de atuação na busca de uma educação de 
qualidade para todos. 

 

Brzezinskie e Garrido (2001) investigaram citações de trabalhos 

apresentados no GT Formação de Professores (GT8) da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), entidade sem fins lucrativos, no 

período 1992 a 1998 e destacaram a variedade de enfoques das investigações, sendo 

que 6% publicaram revisão de literatura, 14% sobre práticas pedagógicas, 16% 

realizaram trabalhos sobre profissionalização docente, 24% apresentaram teses 

sobre a formação continuada e 40% dos trabalhos trataram da formação inicial, 

mostrando que nesta época, entre 1992 e 1998, o enfoque maior se concentrava na 

formação inicial. A educação continuada apresentava um interesse de apenas 24% 

no período analisado. Anos depois a procura pela educação continuada cresceu e, 

consequentemente, o índice de formação continuada ganhou força. 
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Outros itens ganharam notoriedade na pesquisa, como o movimento de 

defesa e valorização do professor, o direito à sindicalização, as condições de trabalho 

dos docentes nas escolas públicas, as investigações sobre o formador do professor e 

a participação nas associações da categoria (BRZEZINSKI; GARRIDO, 2001, p. 95). 

Brzezinskie e Garrido (2001, p. 93) em sua pesquisa também analisaram 

os trabalhos apresentados no GT8 –Formação de Professores da Anped no período   

1999   a 2008, aprofundando   o conhecimento   sobre   a procura pela formação inicial 

e continuada e concluiu: 

 

Uma análise de caráter geral permite-me assegurar que a maioria das 
investigações gira em torno da importância da pesquisa na formação do 
professor e da formação inicial e continuada fortemente qualificada para 
atuação em todos os níveis de ensino do Sistema Nacional de Ensino; que o 
referencial teórico de boa parte dos trabalhos está centrado na reflexão sobre 
a prática, na produção de conhecimento acerca da docência e da 
profissionalização do professor e nos saberes do professor. 

                                                                                                                

Lüdke (2001, p. 81) analisa os trabalhos concluídos no período de 1980 e 

1990 no Brasil sobre pesquisas desenvolvidas nos programas de pós-graduação em 

educação e descobre um desenvolvimento na educação continuada em nível superior 

em crescente evolução nesta época, segundo a autora: 

 
Essas ideias, com raízes mais antigas, [...] também ganharam enorme 
espaço nas discussões acadêmicas sobre formação de professores e 
profissão docente. No Brasil, entre as vozes mais audíveis a esse respeito se 
acham as de Pedro Demo, pregando a indissociabilidade entre ensino e 
pesquisa, e o caráter formador da atividade de pesquisa (Demo, 1991; 1994; 
1996), as de Geraldi, estimulando o desenvolvimento da pesquisa ação entre 
grupos de professores (Geraldi, 1996; 1998) e Marli André, inspirando a 
prática da pesquisa docente, por meio da colaboração entre pesquisadores 
da universidade e professores da rede pública. 

 

 Brasil (1999) Ao tratar da formação de docente para a prática educativa, o 

MEC implementou mudanças nas práticas curriculares e institucionais da formação 

docente e passou a publicá-las, dando-lhes maior transparência e o acesso à essas 

publicações aos profissionais da educação. 

Brasil (1999, p. 70) para acompanhar as tendências evolutivas e procurar 

uma educação melhor é apresentado o seguinte conceito: 

A formação continuada deve propiciar atualizações, aprofundamento das 
temáticas educacionais e apoia-se numa reflexão sobre a prática educativa, 
promovendo um processo constante de autoavaliação que oriente a 
construção contínua de competências profissionais. Porém, um processo 
reflexivo exige predisposição a um questionamento crítico da intervenção 
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educativa e uma análise da prática na perspectiva de seus pressupostos. Isso 
supõe que a formação continuada estenda-se às capacidades e atitudes e 
problematize os valores e as concepções de cada professor e da equipe. 

 

A partir dos anos 1990 até os dias de hoje, a ideia da educação continuada 

dentro da formação associada à pesquisa ou via processos de formação teve como 

objetivo a proliferação dos profissionais da educação, focada na qualificação e 

apresentação de ensinamentos de qualidade nas escolas, e universidades, 

construindo um caminho paralelo na busca de oportunidades para o profissional da 

educação, com melhor inserção e qualificação no mercado da educação. Desde o ano 

de 1990 diversos programas de educação continuada foram surgindo no Brasil 

(SOARES, 2008; DAVIS et al., 2011).  

Gatti e Barreto (2009, p. 209) relatam de forma clara logo abaixo: 

  

Alguns estudos examinam a presença ou não de conteúdos e atividades que 
possam orientar o professor para uma prática bem-sucedida em sala de aula, 
enquanto outros, raros, avançam no sentido de acompanhar os                                                                              
efeitos da formação no cotidiano da ação docente. Na maioria dos casos, há 
evidências de que as práticas pedagógicas do professor apresentam algumas 
das transformações pretendidas. 

 

Para Gatti e Barreto (2009), analisando os trabalhos acadêmicos entre 

2000 e 2008, a formação continuada está relacionada às práticas pedagógicas do 

professor em todos os níveis, mostrando significativa procura para se qualificar e um 

interesse ao conhecimento da área da docência.  
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2 BUSCA DA MELHORIA DE COMPETÊNCIA DO DOCENTE COM POUCO 
INCENTIVO ESTATAL 
 

Sempre houve uma procura pela educação continuada e a procura 

continuará sendo maior com o passar dos anos, pois de forma natural existe um 

aumento de pessoas que vão se formando e procurando se qualificar em suas áreas 

de interesse. Pode ser notado uma crescente na área da pedagogia, olhando como 

referência nas pesquisas publicadas e também uma procura pela docência, 

principalmente, no nível superior (GATTI; BARRETO, 2009). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB n.º 9394/96 no seu art. 61, 

Brasil (1996), traz o texto sobre a formação dos docentes da seguinte maneira:  

 

A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos 
dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada 
fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:  
I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 
serviço;  
II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 
ensino em outras atividades. 

 

Com a constatação pelos sistemas de governo de um baixo desempenho 

dos alunos nos sistemas de avaliação, de acordo com Gatti (2008), surgiu uma 

preocupação com a formação do docente para o ensinamento, principalmente, para 

acompanhar a demanda do mercado de trabalho com o crescimento constante de 

informação e tecnologia. A formação de professor e o aumento da sua competência é 

muito importante para tirar a ideia de que este profissional não consegue e não está 

preparado para formar as novas gerações para o acompanhamento da nova economia 

mundial e serve também para a mudança do paradigma de que os cursos que os 

professores fizeram também não são bons (GATTI, 2008). 

Gatti (2008, p.62) explica que: 

 
Em última instância, pode -se inferir que ser competente é condição para ser 
competitivo, social e economicamente, em consonância com o ideário 
hegemônico das últimas duas décadas. Essa parece ser a questão de fundo. 
As ações políticas em educação continuada em educação em geral 
instauraram - se nos últimos anos com essa perspectiva. 

 

Como afirma Gatti (2008) o discurso cognitivista sobre a competência 

individual do profissional é uma das análises mais importante sobre a educação 

continuada, seja na formação inicial básica ou continuada em nível superior, porque a 
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vontade e o foco no objetivo é ação individual da pessoa e ter a competência lapidada 

com excelente qualidade demanda preparação intensiva, ainda mais para aquelas 

pessoas que possuem déficit de atenção, todavia o curso de formação deve ter bons 

docentes para ensinar os professores na condição de aluno. 

Romanowski (2012) realizou estudos sobre trabalhos publicados sobre a 

formação de professores e observou que detalhes sobre os cursos de formação dos 

professores no processo da educação continuada é esquecido e detalhes são tão 

importante, tanto para a organização educacional, quanto para os alunos professores 

e afirma que os meios empregados nos cursos devem ser falados e publicados, pois 

são detalhes importantes. 

Sobre a formação do docente, Romanowski (2012, p. 921), exterioriza sua 

percepção dizendo: 

[...] conceitos e princípios de formação, processos formativos, orientações 
conceituais, etapas de desenvolvimento profissional dos professores, ciclos 
vitais da profissão [...] são pouco examinados e investigados em nosso meio, 
cingindo a investigação à organização de cursos e exames de conhecimentos 
componentes do ofício docente, sem que o campo teórico da formação possa 
ser consolidado pelo exame das práticas, ainda que intensamente 
pesquisadas. 

 

Amaral (2004) ensina sobre o valor que o estado oferece aos professores 

e segue dizendo que as pesquisas no Brasil mostram que a situação da formação 

docente apresenta uma dificuldade, mostrando de um lado o governo impondo normas 

a seu interesse político que vai da estrutura de impostos e o baixo incentivo à 

formação continua, além de um nível de salário baixo, sendo um pouco maior no nível 

superior. 

Davis et al. (2011) realizaram pesquisas em dezenove secretarias 

estaduais e municipais de educação de diferentes regiões do país, buscando o 

objetivo de analisar as ações de formação continuada de professores  e este trabalho 

apresentou duas perspectivas de formação, ou seja, a colaborativa, que tem um foco 

em atividades realizadas nas escolas, com ênfase no trabalho partilhado e a 

individualizada que busca valorizar o próprio professor, esclarecendo suas 

dificuldades na formação, logo os autores apontaram a dificuldade de analisar o nível 

de aprendizado dos professores e qual foi a melhoria de competência individual de 

cada um, como é sabido obter notas  acima da média não mede a evolução e o nível 

de conhecimento do aluno, ainda mais professores alunos em um curso de formação, 
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pois de fato aqueles que conseguem uma nota inferior podem apresenta um nível de 

aprendizado e absorção do conhecimento maior do que os mais pontuados. 

Esclarece Davis et al. (2011, p. 827) sobre a importância da educação 

continuada voltada para o magistério que: 

 

[...] é importância as secretarias implementarem, simultaneamente, 
modalidades voltadas para o professor e para a escola, além de elaborar 
políticas educacionais internamente mais bem articuladas e mais harmônicas 
com as demais políticas voltadas para o magistério. 

 

Os cursos que oferecem vagas com excelente qualificação ou cursos que 

qualificam o docente para o magistério não conseguem fazer um ensino integrado 

onde o professor aluno possa ir trabalhar. Após o termino do seu curso a impressão 

que se ver, logo após uma qualificação, seguindo a educação continuada, é que não 

tem uma oportunidade de emprego ou que as portas estão fechadas, contudo os 

cursos apoiam de forma motivada sempre argumentando que a educação continuada 

é essencial no desenvolvimento profissional do professor (AMARAL, 2004). 

Saviani (2000, p.29) o interesse econômico sobrepõe a educação que a 

coloca em um rol sem muita importância, explica o autor que: 

 

O olhar crítico e reflexivo sobre as políticas educacionais, incluindo as de 
formação docente, na atual realidade é exigência numa sociedade tão 
desigual. Particularmente, a partir dos anos 1990, a prioridade dos governos 
tem sido a inserção do país no mercado globalizado, de forma que as políticas 
sociais vêm se mantendo atreladas ao bom desempenho da economia, 
cabendo à educação, de forma subordinada, o que sobra e não o que 
atenderia às necessidades efetivas da população.  

 

Até os dias de hoje afirma Campos (2014), o docente que almeja fazer um 

curso em nível superior, seguindo a educação continuada tem que pagar muito caro 

do seu bolso, pois os incentivos são poucos, os programas como o FIES não vale para 

cursos de mestrado e doutorado, dessa maneira profissionais, individualmente, têm 

que arcar com os custos, que não é barato, isso mostra que o Brasil é atrasado em 

relação a outros países e poderia dá um grande salto se políticos facilitasse e 

promovesse o acesso de mais pessoas na formação continuada no nível superior, 

mediante programas do governo federal e estadual em conjunto. 

Soares (2008), em sua tese de doutorado, analisou o conteúdo teórico-

metodológico dos textos referentes aos pôsteres e aos trabalhos nas reuniões anuais 

da Anped na Formação de Professores GT 08 e no Trabalho e Educação GT 09, no 
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período de 1998 a 2007, logo em conclusão analisou que a formação continuada 

organizou o maior número de textos, mostrando uma crescente na procura pelo 

aperfeiçoamento, pelo conhecimento e pela construção para a mudança pessoal. 

Para Soares (2008, p. 153) os textos analisados: 
 

[...] apontam uma forte tendência nessa área em ações formativas pautadas 
na prática imediata, no cotidiano escolar, na troca de experiências, na 
resolução de problemas manifestos no dia-a-dia da escola e, ao mesmo 
tempo, há a secundarização da discussão a respeito da necessidade de os 
docentes adquirirem uma sólida base teórica que lhes permita compreender 
sua prática e intervir conscientemente na realidade para além do nível 
empírico. 

 

Pereira (2014) diante de pesquisas e investigações em nosso país, Brasil, 

pode ser concluído que temos um modelo heterogêneo de formação da docência, ou 

seja, natureza desigual que apresenta diferença de estrutura e função dos cursos 

montados pela natureza do próprio mercado da educação que uni o setor público e 

privado e convivemos em meio a perspectiva que a área da educação, seja mais 

respeitada e que receba investimentos para suas melhorias, além disso de maneira 

controversa muitas pessoas envolvidas com a política defendem que o setor público 

deposita confiança nas escolas, universidades, faculdades e no professor, com a 

afirmação de que são protagonista e que irão resolver muitos problemas relacionado 

ao comportamento humano na sociedade, entretanto, o Estado com muito poder, 

pouco faz para torna este sonho um pouco real. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO CONTINUADA 
 

A formação continuada deveria ser tratada nas políticas públicas como um 

processo continuo natural e permanente e deveria fazer parte do cotidiano docente, 

mas o que vemos é uma formação deficitária na grande maioria. O governo federal e 

os entes federados não têm uma diretriz com efetividade que possa motivar o 

profissional docente, o que acontece na verdade é o incentivo das empresas que 

vendem os cursos no mercado da educação e o docente procura por interesse próprio, 

sem um apoio maior e integral efetivo dos governos (ALVES; PASSADOR, 2011). 

Gatti et al. (2011) em relação aos dados do Censo Escolar 2007, do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas e Ministério da Educação INEP/MEC, apresentaram 

um baixo interesse pela carreira docente e muitos jovem desistem da profissão de 

professor pelo fato de não ter um forte apoio do governo e o salário ser baixo, desse 

modo seguem procurando por outras carreiras, pensando em entrar para o mercado 

de trabalho mais rápido e vão em busca de um salário melhor e prestigio social. 

Gatti et al. (2011, p. 109) afirmam que: 
 

[...] se os salários continuarem pouco atrativos, se as condições de trabalho 
nas escolas não forem minimamente adequadas, se não for criado um 
suporte sócio pedagógico no ambiente escolar, é possível que os docentes 
mais preparados tendam a evadir-se do magistério, a buscar outras 
oportunidades profissionais. 

 
No âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação tem o Plano de 

Ações Articuladas (PAR) que compreende o Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica (ParFor). Estes programas atinge todos os estados 

do Brasil e apresenta em seu objetivo a primeira licenciatura aos professores que 

ainda não possui essa formação inicial, a segunda licenciatura aos profissionais que 

atuam fora da área de formação e que já são graduados e apresenta também cursos 

de formação pedagógica aos bacharéis que não possuem licenciatura (GATTI; 

BARRETO; ANDRÉ, 2011). 

Brasil (2018) o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica ParFor apresenta:  

 

[...] visa induzir e fomentar a oferta emergencial de vagas em cursos de 
educação superior, gratuitos e de qualidade, nas modalidades presencial e a 
distância, para professores em exercício na rede pública de educação básica, 
a fim de que estes profissionais possam obter a formação exigida pela Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN e contribuir para a 
melhoria da qualidade da educação básica. 

 

O MEC era o gestor da plataforma Freire que é o sistema eletrônico que 

administra o plano de formação, logo depois a Capes passou a gerenciar esse sistema 

em relação às parcerias, proposições e inscrições com os Institutos de Educação 

Superior parceiros a partir de 2012. O programa federal (ParFor) foi elaborado no 

sentido de ser um plano emergencial que garante a formação inicial dos docentes que 

atuam na rede básica de educação em todo o Brasil e que ainda não possuem a 

formação superior (GATTI et al., 2011). 

Explica Amaral (2008) que as modalidades e ensinamentos hoje são a 

distância e presencial e segue a parceria entre as Secretarias de Educação dos 

Estados e Municípios, da Capes e das IES, sendo aplicado os cursos em instituições 

públicas e particulares e seguem em um processo de matricula, execução do curso 

até a sua formatura. 

Brasil (2009) dispõem:  

 

[...] a Capes atualmente publica a relação dos cursos superiores ofertados 
pelas Instituições de Educação Superior para os professores da rede pública 
de educação básica; os professores interessados em participar dos cursos 
fazem sua pré-inscrição; as secretarias municipais e estaduais de educação 
validam a pré-inscrição dos professores de sua rede; as universidades 
extraem a relação de professores pré-inscritos e, após o processo seletivo, 
registram os alunos matriculados. 

 

Gatti, Barreto e André (2011) é certo que existe a formação continuada de 

docentes oferecida pelo governo federal e o programa ParFor proporciona uma 

oportunidade para os docentes se qualificarem em universidades federais e estaduais 

públicas e isso é uma tentativa de qualificar o profissional da educação, entretanto 

existe uma crítica sobre a qualidade dos cursos oferecidos e em muitas regiões a falta 

de interesse de muitos profissionais que queiram se qualificar. 

Alguns autores segundo Gatti et al. (2011), acreditam que a formação inicial 

oferecida pelo ParFor deve ser na modalidade presencial, outros acreditam que tanto 

faz, pois pode ser na modalidade presencial ou a distância e que temos que evoluir 

junto com o crescimento da tecnologia e a área da tecnologia da informação TI, além 

disso deve ser considerado extensão da graduação para ser uma tentativa de cobrir 

alguns conteúdos ou acrescentar na educação do docente o que não foi visto em sua 

formação inicial. 
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Segundo Carvalho (2006) a ideologia surgi dos sujeitos proveniente da 

forma como é compreendida a realidade social e política onde estão inseridos, assim 

a partir de 2003 diversos programas foram criados para fortalecer a democratização 

da Educação Superior no Brasil e a pesar de limites encontrados estas ações 

representam um avanço para o nível superior.  

Brasil (2018) explica sobre os dados reais do Programa Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) que são 2.903 turmas 

implantadas até 2016, 2.315 turmas concluídas até 2017, 588 turmas em andamento 

em maio de 2018 e 94.727 pessoas matriculada desde 2009 a 2016. 

Amaral (2008) na educação superior dos fatores que mais têm 

proporcionado para a ociosidade e para a evasão dos docentes é a insuficiência de 

recursos financeiros para pagar mensalidades, em segundo são as características do 

cursos como área e modalidade presencial e a distância, turno, a tipologia como 

licenciatura, tecnológico, bacharelados e falta de condições de permanência como 

dificuldade com transporte, recursos para a alimentação, moradia estudantil, bolsas 

de estudo e pesquisa, assistência medica, entre outros. 

Esclarece em Brasil (2018) sobre o Programa Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica (Parfor):  

 

A participação das IES se dará por meio de Edital para seleção de propostas 
de cursos de licenciatura voltados para o atendimento de docentes em 
exercício na educação básica. No âmbito do Parfor, a Capes realiza o 
fomento à implantação de turmas especiais por Instituições de Ensino 
Superior (IES) em cursos de: 
Licenciatura – para docentes da rede pública de educação básica que não 
possuem formação superior; 
Segunda licenciatura – para docentes da rede pública de educação básica 
que possuem licenciatura em área distinta de sua atuação em sala de aula; 
Formação pedagógica – para docentes da rede pública de educação básica 
que possuem curso superior, sem habilitação em licenciatura. 
Para concorrer às vagas dos cursos ofertados, os professores devem: 
Ter cadastrado seu currículo na Plataforma Freire; 
Ter solicitado vaga em curso de licenciatura na Plataforma Freire; 
Ter sua solicitação deferida pela secretaria de educação à qual está 
vinculado; 
Comprovar estar no exercício da docência na rede pública de educação 
básica, atuando na disciplina ou etapa do curso solicitado. 

 

De acordo com Pereira (2014), o governo federal em 2011 empregou 

recursos financeiro nos programas existentes, os quais foram o Programa 

Universidade para todos (Prouni), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e nas 

universidades federais o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 
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das Universidades Federais (Reuni) com o intuito de ampliar o acesso e permanência 

na educação superior, além disso houve um aumento de oferta de cursos superiores 

a distância e houve também um incentivo para a política de cotas revertendo os 

índices que em grande maioria reverteu os índices baixíssimo de inclusão no nível de 

ensino  superior 

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi instituída pelo Decreto nº 5.800, 

de 08 de junho de 2006, para oferecer cursos as classes de pessoas que tem 

dificuldades de acesso à formação universitária, através da modalidade da Educação 

a Distância (EaD). Houve enorme crescimento da oferta de cursos a distância desde 

2003, predominantemente no setor privado. No entanto, com a criação da UAB, 

através de parceria entre instituições formadoras (Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Espírito Santo IFES, o Centro Federal de Educação 

Tecnológica CEFET e IES Estaduais) e sistemas de ensino municipais e estaduais, 

vem crescendo a oferta de educação superior pública nas diferentes regiões e 

municípios do país (BRASIL, 2006).  

Carvalho (2006b, p. 995-996) ressalta sobre a importância de conhecer o 

programa de educação continuada que é ofertado, pois: 

 

[...] o programa pode trazer o benefício simbólico do diploma àqueles que 
conseguirem permanecer no sistema e, talvez, uma chance real de ascensão 
social para poucos que estudaram no seleto grupo de instituições privadas 
de qualidade. Mas, para a maioria, cuja porta de entrada encontra-se em 
estabelecimentos lucrativos e com pouca tradição no setor educacional, o 
programa pode ser apenas uma ilusão e/ou uma promessa não cumprida.  

 

Segundo Carvalho (2006a, p. 09), “[...] no tocante ao caráter social, é 

adequada a afirmação de Catani e Gilioli (2005), segundo a qual o ProUni promove 

uma política pública de acesso, mas não de permanência e conclusão do curso [...]”.          

Nesta mesma linha de pensamento, Corbucci (2004, p. 694), afirmou: 

 

A principal crítica dirigida a essa iniciativa governamental é a de que os 
recursos que deixarão de ser arrecadados com a isenção de impostos 
poderiam ser aplicados na ampliação da oferta de vagas nas instituições 
públicas. Portanto, para alguns críticos da proposta, o Estado estaria 
comprando vagas já existentes e ociosas, e ao mesmo tempo oferecendo um 
serviço de qualidade duvidosa. 

 

Brasil (2007) o Reuni foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 

2007 e tem o objetivo a criação de condições para a ampliação do acesso e 
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permanência do estudante na educação superior, em nível de graduação, bem como 

o melhor aproveitamento dos recursos humanos nas universidades federais, bem 

como o melhor aproveitamento da estrutura física e estes objetivos seguem as ações 

que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).  

Já Brasil (2018b) informa sobre a finalidade do Centro Federal de Educação 

Tecnológica (CEFET) e dispõem: 

 

O Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) é a denominação dada 
a alguns institutos de ensino brasileiros pertencentes à esfera federal e 
diretamente ligados ao Ministério da Educação. Os CEFET oferecem cursos 
em diversos níveis, como ensino médio, técnico e superior e com a criação 
da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (Lei 11.892/2008), 
a maior parte dos CEFET foram convertidos em Institutos Federais (IF), 
passando a compor a rede dos Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia. Três deles, porém, não fizeram a conversão: CEFET-PR, 
CEFET/RJ e CEFET/MG, que apesar de também fazerem parte da nova rede, 
pretendiam se tornar Universidades Tecnológicas Federais - o do Paraná foi 
o único que conseguiu, se tornando a Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Assim, atualmente existem apenas CEFET no Rio de Janeiro e em 
Minas Gerais. 

 

O MEC a partir do ano 2000 passou a coletar informações sobre os cursos 

a distância. A educação a distância é uma modalidade que cresceu bastante nos 

últimos anos, atingindo 14,6% do total de matrículas. Os números apresentaram uma 

surpresa, pois foram 235.765 em cursos tecnológicos, 268.173 de bacharelado e 

426.241 matrículas de licenciatura (BRASIL, 2010).  

 De acordo com o ex-ministro da educação, Fernando Haddad, Brasil 

(2010): 

[...] o EaD só não cresce mais em função do MEC. Não queremos que 
aconteça com a EAD aquilo que aconteceu nos anos 1990 com a educação 
presencial – crescer descontrolado e com qualidade inferior [...]. Os 
percentuais representativos desses dados estão expostos. 

 

No ano de 2010, o Censo da Educação Superior 2011 publicou o 

crescimento observado nas matrículas a distância equivalente a 0,8%, para a 

licenciatura de 426.241 para 429.54911,6%, para o bacharelado de 268.173 para 

299.408 e 12%, o grau tecnológico de 235.765 para 263.970 (BRASIL, 2011). 

Esclarece Rodrigues e Capellini (2012, p.01) que é preciso a compreensão 

da diferença do paradigma virtual e do presencial na utilização das interfaces da 

tecnologia disponíveis para a aula, ou seja: 
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[...] para entender a Educação a Distância (EaD) é necessário compreender 
a educação online que engloba todos os elementos que se referem ao virtual 
e às formas metodológicas atuais organizadas para a aprendizagem. Quando 
falamos em educação online estamos nos referindo à educação não 
presencial mediada por tecnologias digitais. Isso engloba vários elementos 
como a EaD, os E. B. M. learning(s), entre outros. Pode ser entendida como 
um conjunto de ações de ensino e aprendizagem que são desenvolvidas 
através de meios telemáticos como a Internet, a videoconferência e a 
teleconferência. A educação online nos traz questões pedagógicas 
específicas com desafios novos para a EaD e a presencial. Para o uso da 
educação online um dos maiores desafios está na compreensão da diferença 
do paradigma virtual e do presencial na utilização das interfaces da tecnologia 
disponíveis para a aula. 

 

Nóvoa (2011), quando se fala sobre a formação docente, respectivamente, 

sobre formação ou educação continuada, são programas novos surgidos no final do 

século passado e no início deste século e para nos ajudar a compreender a formação 

continuada de professores no brasil é preciso acompanhar os números recente e o 

que ser ver é uma crescente na educação continuada. 

Ainda sobre a EaD, Passarelli (2007, p. 49) acrescenta: 

 

[...] A EaD também tem sido apontada como principal alavanca do conceito 
de autonomia do estudante - a distância física entre professor e aluno obriga 
este último a desenvolver comportamentos autônomos como planejamento 
dos períodos de estudo, tempo despendido nas atividades e organização dos 
conteúdos a serem eleitos. 

 

O meio político continua influenciando e interferindo no andamento e nas 

características da educação no Brasil. Políticas públicas deixam a educação em 

terceiro plano ao ponto de professores parar o seu serviço, fazendo greves por uma 

condição melhor e digna de trabalho. De agora para frente não sabemos o perfil de 

estudante que ingressará no nível superior, quais será o nível de conhecimento 

desses alunos, as suas perspectivas, vocação profissional, porque os governos 

massacram os professores na formação inicial na rede pública e aluno ficam sem 

estudar, sem uma sequência de estudos, isso com certeza tira a motivação de muito 

aluno em querer conhecer e seguir a educação continuada. O Ministério da Educação 

deve ser mais representativo e fortalecido para desempenhar e instituir programas 

educativos para a formação de profissionais em todas as áreas e, principalmente, 

fortalecer o incentivo para a formação continuada de docentes (CAMPOS, 2014). 
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4 OS PRINCIPAIS MODELOS DE FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Pereira (2014) diante do aspecto técnico, prático e crítico esses modelos 

existem na formação docente e são considerados como modelos difundidos nos textos 

acadêmicos como modelo vinculado à racionalidade crítica, ao modelo alicerçado na 

racionalidade prática e ao modelo alicerçado na racionalidade técnica. 

No entendimento de Franco (2010) a formação continuada apresenta 

questões multifacetada, ou seja, possui características variadas e peculiares e 

engloba os diferentes modelos de formação docente, seja crítico, prático, técnico ou 

que estejam interligados e o mais importante é que a formação do docente, 

principalmente, no nível superior, seja de qualidade, pois são pessoas que serão 

fontes de ensino para outras pessoas. 

 
4.1 Modelo técnico  

 

  Esclarece Campos (2014) que os diferentes modelos de formação 

docente, seja critico, prático, técnico ou que estejam interligados estão presentes nos 

processos e formação dos docentes, tanto na formação inicial, quanto na formação 

continuada e todos estes aspectos fazem parte da formação humana e educação 

escolar, é sinônimo de evolução social o que se pode considerar uma perspectiva para 

o futuro. 

O cenário educacional da América, na década de 1950 e início dos anos 

1960 teve uma mudança do modelo prático para o modelo técnico, porque foi 

observado uma demanda maior pela técnica para à educação em relação a 

tecnologia. Os problemas na educação ou qualquer fenômeno na educação passaram 

a ser considerados com problemas técnicos que deveriam ser resolvidos pela 

educação tecnológica sob formas programadas e currículos fechados, dessa maneira 

houve uma preocupação maior pela preparação de professores para a prática 

educacional (CARR; KEMMIS, 2004). 

No modelo técnico os professores não eram considerados protagonistas, 

ou seja, eram proibidos de serem protagonistas e deveriam seguir a programação das 

grades do currículos, emendas fechadas, padronizadas deveriam repassar apenas o 

que estava escrito nos livros, seguindo a filosofia o professor é o centro que aplica o 

conteúdo programado e o aluno é passivo nas classes de aula. Essa temática, ainda 
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existe nos dias de hoje não acabou e o apelo para mudar para um modelo alicerçado 

na racionalidade prática e ao modelo vinculado à racionalidade crítica fez o estado se 

organizar para uma mudança na formação docente (GÓMEZ, 1995) 

Entre as décadas de 1970 até 1980 os professores formados, em nosso 

país, foram fortemente influenciados pela pedagogia tecnicista, onde o que importava, 

era aprender a fazer. O modelo técnico nos estudos educacionais enfatizava a prática, 

mas tinha o descompromisso político com a sociedade, limitada à mera aplicação 

desenvolvendo conformidade e o professor tinha que ser metódico na aplicação dos 

conhecimentos estabelecidos o que impedia uma didática inteligente dos docentes 

(SAVIANI, 2001).  

Segundo Gómez (1998) no modelo de formação alicerçado na 

racionalidade técnica existem outros submodelos como o modelo acadêmico 

tradicional, o modelo de transmissão e o modelo de treinamento que desenvolvem 

descompromisso político com a sociedade e conformidade. 

Freitas (2002) o modelo de formação alicerçado na racionalidade técnica 

foi estabelecido nos anos de 1970 e nos dias atuais esse modelo de trabalho e 

aplicação de conhecimento é aplicado e interligado, juntamente, com os outros dois 

modelos o vinculado à racionalidade crítica e o modelo alicerçado na racionalidade 

prática, apresentando o professor como protagonista e com uma didática qualificada 

e eclética.  

Gómez (1998, p. 361) enfatiza ainda que: 

 

[...] a definição de metas e objetivos é um problema ético - político, nunca 
meramente técnico. Na prática da aula, a seleção dos conteúdos, a definição 
dos métodos, os modos de organização do espaço, do tempo e dos 
alunos/as, bem como a decisão sobre as formas de avaliação, são sempre, 
em alguma medida, decisões ético-políticas, e não meramente técnicas. 

 

Segundo Freitas (2002) o modelo tecnicista de educação em 1970, foi 

muito criticado nos anos de 1980, mas no ano de 1999 retornou com uma nova 

esquemática no programa de formação continuada da Secretaria de Ensino 

Fundamental do Ministério da Educação (MEC), seguindo a rede de formadores e 

parâmetros em Ação. 

Segundo Freitas (2002, p.149 -150), observando essa visão paternalista do 

trabalho de formação com professores e tutorial: 
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[...] retoma a ideia já superada na década de 1970, dos multiplicadores, 
professores que passavam por processos de formação e se transformavam 
em formadores de professores, e assim sucessivamente, em uma cadeia de 
formação. A concepção de formação no próprio local de trabalho se traz em 
si elementos inovadores ao tomar o trabalho concreto como categoria de 
análise, contraditoriamente provoca o reducionismo nas análises mais 
amplas e críticas desse trabalho em suas relações com a sociedade. 

 

Gómez (1998) considera este modelo de formação programada, ou seja, 

professores multiplicadores que passam por processos de formação e se 

transformavam em formadores de professores incapaz de enfrentar a natureza dos 

fenômenos educativos, porque as pessoas na sociedade resiste a seguir os esquemas 

fixados e estabelecidos e são resistentes aos programas de formação continuada, os 

quais diminuem as funções do docente impondo procedimentos, além disso a 

imposição do programa de educação continuada é marcada por treinamentos de 

professores na técnicas, nas habilidades e nos procedimentos, seguindo uma forma 

linear de ensino. 

Alarcão (1996) existe uma falta de consideração com os problemas político 

sociais do ensino e da educação que procura fazer do professor não ser o 

protagonista, classificando – o apenas como um mero executor do que foi acertado 

por especialistas, dessa maneira o lugar de construção do conhecimento e formação 

onde o professor atua, a sua voz ficou limitada e deveria ser valorizada e 

ressignificada, mas foi posicionando o educador como executor de decisões tomadas 

por outras pessoas. 

Segundo Alarcão (1996, p.176) o professor tem um papel importante na 

sociedade:  

 

Os professores desempenham um importante papel na produção e 
estruturação do conhecimento pedagógico porque refletem, de uma forma 
situada, sobre a interação que se gera entre o conhecimento científico [...] e 
a sua aquisição pelo aluno, refletem na e sobre a interação entre a pessoa 
do professor e a pessoa do aluno, entre a instituição escola e a sociedade em 
geral. Desta forma, têm um papel ativo na educação e não um papel 
meramente técnico que se reduza à execução de normas e receitas ou à 
aplicação de teorias exteriores à sua própria comunidade profissional. 

 

 Schön (1992), é contra a racionalidade técnica e acredita na epistemologia 

da prática, ou seja, a natureza, etapas e limites do conhecimento humano, 

especialmente nas relações que se estabelecem entre o sujeito e o objeto do 

conhecimento e na prática refletida que é, justamente fazer a ação, ter a reflexão e 
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novamente fazer a ação, sendo uma estratégia correta e que tem muito valor e 

interage na situação concreta, tornando um aspecto fundamental para a competência 

do profissional, pois ensina aos profissionais da educação a seguirem tanto as 

aplicações, processos técnicos, quanto a procurar conhecimentos e formas para 

solucionar problemas. 

 

4.2 Modelo prático 
 

Schön (1992), a reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação é uma 

manifestação que pode ser usada em todos os níveis da educação e no nível superior 

dever ser seguida, porque é uma fase de formação continuada que direciona o 

discente que já é um profissional. 

De acordo com Mizukami (1996, p. 61) a epistemologia da prática, envolve 

duas formas de como o conhecimento em ação é desenvolvido e adquirido:  

  
A reflexão sobre a ação se refere ao pensamento deliberado e sistemático, 
dirigido a ações, e é usualmente utilizada e entendida em programas de 
formação e em parte considerável da literatura sobre ensino reflexivo. É 
semelhante ao processo que ocorre quando se faz uma pausa e se atenta 
para o que se acredita ter ocorrido numa dada situação. A reflexão na ação, 
por sua vez, ocorre nas interações com a experiência que resultam em formas 
frequentemente repentinas e não antecipadas pelas quais se vê a experiência 
diferentemente. 

 

Schön (1992) a reflexão sobre a ação e a reflexão na ação é compreendida 

como uma atividade que é posterior à ação, que permite ao professor reelaborar, se 

questionar e tentar encontrar soluções para os problemas que possam surgir, dessa 

maneira promove o desenvolvimento profissional, que deve ser estendido, ensinado 

e divulgado de forma ampla e coletiva no estabelecimento educacional. 

A formação continuada de professores, a partir dos anos 1980 a 1990, 

neste período, houve uma discussão sobre prática reflexiva, professor reflexivo e 

pesquisa ação e essas práticas foram muito faladas pelo mundo. A ampla divulgação 

teve um sentido de protesto contra os profissionais que aceitavam a prática técnica e 

contra aqueles que mandam estes profissionais seguirem apenas o que está 

programado de forma metódica, fazendo estes profissionais serem participantes 

passivos na educação (ZEICHNER; PEREIRA, 2005). 

André (2012, p.114) em favor da reflexão sobre a ação e sobre a reflexão 

na ação propõem que:  
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A formação de professores aspire diretamente à educação de docentes 
capazes de identificar e organizar seus propósitos, de escolher as estratégias 
pedagógicas e os meios adequados para os conteúdos que devem ensinar 
que compreendam as experiências sociais e as orientações cognitivas de 
seus alunos, a fim de dar boas razões a seu ensino. 
 

Para Santos (2004) a formação do professor como um profissional reflexivo 

e prático, o relevante é a sua aquisição de competências, após isso o enfoque é 

voltado para o interior da escola ou da universidade ou faculdade, além disso é 

observado o que ele apresenta no interior da sala de aula e esta visão podemos 

chamar de racionalidade prática nos processos de formação entre o docente e o 

discente, seja em nível básico, fundamental ou superior. 

Nóvoa (2007, p.5) sobre a profissão do docente adverte: 

 

Não conseguiremos evitar a pobreza das práticas se não tivermos políticas 
que reforcem os professores, os seus saberes e os seus campos de atuação, 
que valorizem as culturas docentes, que não transformem os professores 
numa profissão dominada pelos universitários, pelos peritos ou pela indústria 
do ensino. 

 

Segundo Dias e Lopes (2009), a prática na formação de professores traz 

uma expectativa de que vale mais do que só ter a teoria, todavia associar a prática e 

a teoria do docente, seja em nível superior ou em outros níveis da educação faz com 

que este profissional apresente um ótimo desempenho e a prática no seu campo de 

trabalho lhe oferece uma grande experiência, deixando a teoria como um aspecto em 

segundo plano, mas que tem a sua importância. 

Dias e Lopes (2009, p.86) relata que é remota a possibilidade de vínculo 

entre teoria e prática: 

  
[...] a formação ―real se baseia na prática, enquanto a que se distancia dela 
é irreal, o que torna ainda mais remota a possibilidade de vínculo entre teoria 
e prática e estabelecendo um estatuto de maior relevância à prática do que a 
teoria. 

 

Fazendo uma reflexão crítica do professor sobre a sua prática na educação, 

exige uma formação continuada constante com o foco na qualificação, buscando 

sempre o conhecimento. Quando se uni a pratica em seu trabalho com a busca da 

formação continuada o professor tem uma vantagem competitiva em relação ao 

outros, porque uni uma carga de conhecimento, a prática e a continuação da reflexão 

sobre todos estes aspetos (ROLDÃO, 2008). 
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A prática e a continuação da reflexão deve andar juntas segundo Roldão 

(2008, p. 43-44) e afirma que: 

 

[...] a reflexividade e o professor como prático reflexivo têm sido objeto de 
uma banalização no léxico da administração e das escolas que 
descaracteriza frequentemente a ideia chave desta aproximação a teorização 
e a fundamentação rigorosa da ação profissional a partir do questionamento 
contextualiza do que só a prática proporciona. 

 

Para Libâneo (2004), seguir somente a prática não basta é preciso elaborar 

estratégias de ensino, plano de ensino que envolve uma formação de aspectos de 

como transmitir o ensinamento e elaborar o plano é maior do que a formação da 

estratégia de ensino que, por sua vez, é uma ação que deve ser aplicada de imediato. 

Libâneo (2004, p.138), enfatiza que a prática não pode andar sozinha pois 

é necessária uma organização planejada de ensino: 

 

Entendendo a prática no sentido de envolver uma ação intencional marcada 
por valores, nos leva a concluir que as ações de formação, cujos objetivos 
são centrados na reflexão sobre a prática, não resolvem tudo. São 
necessárias estratégias, procedimentos, modos de fazer, além de um sólido 
conhecimento teórico, que ajudam a melhor realizar o trabalho e melhorar a 
capacidade reflexiva sobre o que e como mudar. 

 

Como destaca Nóvoa (1992), a formação do docente não se destaca pelo 

acumulo de cursos, técnicas e conhecimentos acumulados, mas pela aquisição de 

competências, o debate crítico sobre a reconstrução e práticas permanentes da sua 

identidade profissional como docente ou em outra área, dessa forma a formação do 

docente é válida, quando ele consegue absorver os conhecimentos e transmitir de 

forma inteligente, desenvoltura crítica e que saiba dominar o seu campo de atuação. 

 

4.3 Modelo crítico  

 

Zeichner (1993) aponta um terceiro modelo de formação de professores 

que é o modelo de formação crítica, o qual é um modelo que tenta superar outros 

modelo trazendo uma capacidade interpretativa para o professor para distinguir as 

dimensões políticas e sociais do seu trabalho.  

Para Zeichner (2008, p. 84) o mais importante nesse processo é:  
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[...] desenvolver uma consciência crítica por parte dos futuros professores e 
cultivar a capacidade de examinar sua prática e aprender com ela, de modo 
a incluir um olhar sobre as dimensões sociais e políticas de seu trabalho. 

 

Para Zeichner (1993) a ampliação da noção de reflexividade e formação 

reflexiva do docente só tem um sentido se estiver voltado para uma ampliação na 

transformação social, ou seja, qual a efetividade da educação transmitida para as 

pessoas, o ensinamento do professor para a sociedade se concretiza quando os 

discentes apresentam alguma mudança em sua vida particular e para a sociedade, 

além disso passam a entender o conhecimento da mesma forma que o seu professor 

e conseguem transmitir estes conhecimentos, quando também são docente. 

Contreras (2002), traz a ideia da racionalidade crítica da reflexão sobre a 

ação educativa para a sociedade que o professor deve fazer, questionando sua 

natureza social e refletir qual a importância da matéria aplicada para o contexto social 

onde vivem os discentes e quais as mudanças sociais que o seu ensinamento pode 

proporcionar. 

Afirma Pereira (2014, p. 39) que nesse modelo: 

 

[...] a educação é historicamente localizada ela acontece contra um pano de 
fundo sócio histórico e projeta uma visão do tipo de futuro que nós esperamos 
construir, uma atividade social com consequências sociais, não apenas uma 
questão de desenvolvimento individual, intrinsecamente política afetando as 
escolhas de vida daqueles envolvidos no processo e finalmente, problemática 
[...]. 

 

 Contreras (2002), no modelo da racionalidade crítica da reflexão o 

professor é um intelectual crítico e segue um direcionamento para a solução de 

problemas junto com os alunos e a partir do momento em que os alunos começam a 

compreender o ensino, tanto o professor, quanto os alunos devem oferecer ideias para 

a solução dos problemas sociais trazido para a sala de aula. 

Para Gramsci (2000, p.21), a ideologia do professor passa por diversos 

paradigmas que primeiro é elaborado por este profissional e depois é exteriorizado 

como a: 

 
[...] compreensão crítica de si mesmo é obtida, portanto, através de uma luta 
de hegemonias políticas, de direções contrastantes, primeiro no campo da 
ética, depois da política, atingindo finalmente uma elaboração superior da 
própria concepção do real. A consciência de fazer parte de uma determinada 
força hegemônica (isto é, consciência política) é a primeira fase de uma 
ulterior e progressiva autoconsciência, na qual teoria e prática finalmente se 
unificam. 
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Os professores em relação ao modelo prático são reconhecidos como 

parceiros e colaboradores críticos nas práticas formativas e aprendem com os seus 

erros e sucessos, além disso o docente deve distinguir entre o modelo da 

racionalidade técnica e prática, porque ao explicar para o discente ele deve 

compreender entre a diferença dos modelos de ensinamento (COCHRAN SMITH, 

2012). 

De acordo com Wenger (1998) quem segue o modelo prático pertence a 

comunidade de prática que constituem um lugar de aprendizagem, onde a prática é 

desenvolvida e quem segue esta prática pode seguir formas parecida de ensinamento 

e métodos, além disso muitos profissionais entendem que ao seguir as formas de 

ensino no modelo prático reflexivo, ou seja, ensinar, refletir, agir e praticar o que foi 

ensinado pertence a uma comunidade critica com praticidade. 

Formar um profissional reflexivo é prepara para ser um docente que busca 

a investigação, uma abertura mental. Este profissional distingue o ato humano 

reflexivo do ato de rotina do dia a dia no local de serviço de forma crítica. Seguir rotinas 

o profissional tem que saber fazer estratégias e os professores que não fazem uma 

reflexão sobre o seu ensino aceita, naturalmente, a realidade diária das escolas e 

esquece que o seu papel é despertar mudanças no ambiente educacional, discutir 

novas formas de desenvolver a identidade, tanto do docente, quanto do discente 

(OLIVEIRA, 2001). 

Dewey (1959, p. 96) explica, de maneira particular sobre a relação entre 

capacidade irreflexiva e reflexiva:  

 
A verdadeira liberdade, em suma, é intelectual; reside no poder do 
pensamento exercitado, na capacidade de virar as coisas ao avesso, de 
examina – las deliberadamente, de julgar se o volume e espécie de provas 
em mãos são suficientes para uma conclusão e, em caso negativo, de saber 
onde e como encontrar tais evidências. [...] Cultivar a atividade exterior 
irreflexiva e sem peias é favorecer a escravidão, pois a pessoa assim 
educada fica à mercê de seus apetites, de seus sentidos e das influências 
exteriores. 

 

Dewey (1959) faz uma definição de três atitudes necessárias em uma ação 

reflexiva, as quais são, a abertura de espírito, a sinceridade com seu trabalho e 

também com os alunos e a responsabilidade sobre as consequências do ensino, 

assim o educador deve ser reflexivo e crítico sempre debatendo as finalidades e os 

motivos das matérias, atento às necessidades dos alunos, observador e investigador 

da realidade, responsável por seu ensino, seguro nas suas interpretações, ativo e 
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imparcial, deixando o autoritarismo emancipado sem atrapalhar a relação entre o 

professor e o aluno. 

Dewey (1959, p.13) aponta uma afirmação interessante, dizendo que o 

docente em formação continuada e em seu local de ensino deve pensar 

reflexivamente: 

 
A melhor maneira de se pensar é o que ele denomina de pensamento 
reflexivo, ou seja, “a espécie de pensamento que consiste em examinar 
mentalmente o assunto e dar lhe consideração séria e consecutiva”. Existe 
uma distinção entre o ato de simples pensamento e o ato de pensar 
reflexivamente que, na sua consideração, é a melhor maneira de se pensar. 

 

Os métodos de forma alguma deverão levar a mecanização do 

pensamento, pois é um elemento fatal ao desenvolvimento da capacidade de reflexão 

do ser humano. A mecanização do pensamento atinge a habilidade de execução para 

o desenvolvimento das atividades reflexivas (DEWEY,1959).  

O professor é um profissional que tem a sua importância na sociedade e 

deve estar sempre em modificação, seguindo a formação continuada para ensinar, 

usando a teoria e a prática na transmissão do conhecimento para que faça o aluno 

desenvolver seu senso crítico e, consequentemente, autonomia de pensar e de agir. 

Como aceito por muitos autores o profissional da educação deve estar sempre 

buscando o conhecimento em cursos, especializações, seminários, debates, e 

estudos sobre a área, pois seu conhecimento se torna objeto de interesse para outras 

pessoas (OLIVEIRA, 2001). 

A formação continuada de professores para Campos (2014, p. 159) é uma 

formação humana, pois: 

 

[...] podemos concluir que a inserção da educação que queremos e 
precisamos passa pela reformulação da formação dos professores na 
perspectiva de superação da racionalidade prática, definindo-a como 
formação do professor culto (intelectual crítico), investindo no seu 
protagonismo na construção e realização de um currículo escolar que garanta 
o tratamento dos temas como atividades nucleares nas escolas, 
compreendidas como um espaço social institucional que tem com o papel 
contribuir na formação plena, unilateral, dos sujeitos educandos pela 
apropriação crítica da cultura elaborada histórica e socialmente, para 
instrumentalizá-los na realização de uma prática social crítica e 
transformadora. 

 

Quando se obtém os objetivos da comunidade de prática com um olhar 

crítico, ajuda para um processo de aprendizagem que envolve a formação, a adesão 
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e a participação da identidade local. A formação de identidade é a solução da 

participação em comunidades de prática que influencia a crítica prática, porque para 

o aluno constituir uma identidade depende do seu engajamento e da relação com os 

outros, criando vários níveis de participação (COCHRAN SMITH, 2012). 

As estratégias metodológicas inovadoras que não possuem como 

finalidade a emancipação do professor deixam fraco o trabalho docente, já com a 

forma de trabalho e ensinamento das comunidades de prática e com um modelo 

crítico, apresentam uma possibilidade de desenvolver a formação continuada de 

professores como um engajamento social e um ato político. O modelo técnico 

apresenta pouca formação de ideologia social e reflexão dos conteúdos, mas tem uma 

concentração maior no que é para ser feito com efetividade (WENGER, 1998). 

O processo formativo em nível superior como práxis pedagógica de 

formação, ou seja, parte do conhecimento voltada para as relações sociais e as 

reflexões políticas, econômicas e morais faz com que comece a refletir sobre a 

existência da sociedade e a demanda dos profissionais que estão no convívio social 

e sobre como o professor educador se posiciona frente a estas questões. Neste 

sentido, é importante saber que os conhecimentos dos docentes não podem ser 

desconsiderados em qualquer processo de formação continuada, porque o 

ensinamento do docente não se resume em aplicação de técnicas, exige 

conhecimento tácito e empírico do professor que precisar ser valorizado sempre, pois 

o ato de ensinar o ser humano é uma das coisas mais importante na sociedade e para 

a evolução do espaço social (FRANCO, 2010). 

Nas pesquisas sobre formação de docente em nível superior, 

ensinamentos que evidenciam a importância do docente na sociedade e muitos 

profissionais da docência usam um modelo pautado na racionalidade técnica existem, 

mas encontraram propostas de formação continuada de professores para práticas 

educativas colaborativas e modelos críticos. Foi observado nessa proposta de 

educação prática uma educação reflexiva, ou seja, para aqueles que pensam, 

concentrada nos fazeres e saberes construídos para os sujeitos que estão 

aprendendo e segue, apontando para uma perspectiva que se encontra com os 

pressupostos de uma educação continuada, além de socialmente envolvida com a 

realidade, com o ato político, o realismo e com uma pedagogia colaborativa (JACOBI 

et al., 2009). 
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Franco (2010, p.18), explica que é preciso uma mobilização no sistema 

escolar para uma adoção de uma pedagogia colaborativa: 

 
No interior da estrutura pedagógica, a lógica institucional hierarquizada reflete 
- se na adoção de currículos fechados, trazendo para o contexto pedagógico 
uma abordagem conservacionista, naturalista e reducionista, em detrimento 
da construção de currículos abertos, aptos a lidarem com a complexidade das 
relações sociedade e ambiente. Desafios que limitam a adoção de uma 
pedagogia colaborativa, aberta, contextualizadora, e dificultam também a 
proposição de um projeto político – pedagógico que considere o valor, a 
experiência e a voz de outros agentes que não os da própria instituição; a 
inserção e respeito a esses sujeitos tradicionalmente silenciados e invisíveis 
ao sistema escolar. 

 

Bonotto (2009) relata após pesquisa para compreender como os docentes 

se apropriam de práticas e transformam saberes ao lidarem com situações de ensino, 

logo a pesquisa mostrou uma complexidade desse espaço de colaboração com 

perdas e ganhos ao longo das experiências vividas por todo o grupo. Um dos 

elementos observados e notado a sua importância é, justamente, a experiência 

individual do docente, que é um diferencial na educação, mostrou ser um aspecto que 

aumenta junto com suas visões críticas com a educação continuada, além disso o 

docente ficar parado em um conhecimento técnico por mais que experiente seja o 

profissional, estando restrito a uma área de conhecimento não colaboratva para a 

evolução social no âmbito do trabalho e diminui as possibilidades individuais do 

indivíduo de apresentar algo novo (BONOTTO, 2009). 
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5 O SIGNIFICADO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO DOCENTE 

 

A pesquisa científica tem um objetivo de buscar, ordenar, selecionar, 

elaborar e sistematizar as informações e o resultado que temos é o conhecimento. 

Pode ser afirmado que o âmbito escolar continua tendo um papel fundamental para o 

desenvolvimento humano. Cabe as instituições educacionais, de modo geral 

possibilitar a construção do conhecimento (PESCUMA, 2005).  

Gimeno Sacristán (1999, p. 37) apresenta em evidência um significado 

importante do ato educativo do professor e sua intencionalidade: 

 

[...] a educação não é algo espontâneo na natureza, não é mera 
aprendizagem natural, que se nutre dos materiais culturais que nos rodeiam, 
mas uma invenção dirigida, uma construção humana que tem sentido e que 
leva consigo uma seleção de possibilidades, de conteúdo, de caminhos. 

 

Entretanto, podemos perceber que a escola pouco mudou. O sistema de 

transmissão de informações e conhecimento com pouca reflexão, debate, já não faz 

sentido no mundo acadêmico e em um nível de formação inicial, é preciso oferecer o 

sentido de ser professor (PESCUMA, 2005). 

Conforme Alarcão (2001), as instituições educacionais devem mudar os 

velhos paradigmas, pois é necessário encontrar caminhos diferentes e melhores com 

uma adequação melhor na educação, sendo assim a própria escola ou instituição 

educacional de nível superior devem propor e implantar programas de aceitação de 

alunos para a educação continuada, para a graduação, pós-graduação stricto sensu 

e lato sensu, cursos técnicos e na formação inicial. As instituições educacionais 

particular tem mais facilidade para estabelecer uma mudança inovadora sem deixar o 

lado financeiro atrapalhar uma forma nova de integração entre professores, alunos, 

equipe pedagógica, pais e colaboradores. Todos sem exceção precisam ajudar de 

alguma forma. A parte mais burocrática e difícil é o lado público, mas quem tem que 

brigar por mudanças evolutivas neste caso são as próprias escolas, instituições 

educacionais, através de representantes interligando com a política (ALARCÃO, 

2001). 

Esclarece Chimentão (2012, p.02) pessoas competentes devem reavaliar 

seus conceitos, suas crenças e sua prática para irem em busca de renovação: 

 



43 

[...] urge que a escola mude, que rompa com velhos paradigmas, que se 
enquadre na atualidade. E, para que isso seja possível, é necessária uma 
mudança de pensamento sobre a escola, é necessário que acreditemos na 
possibilidade de encontrar caminhos melhores e mais adequados para os 
problemas vivenciados no momento. O envolvimento de todos aqueles que 
fazem parte da escola é imprescindível, pois a escola se faz da interação 
entre alunos, professores, equipe pedagógica, pais e colaboradores. Todos, 
sem exceção, precisam reavaliar seus conceitos, suas crenças e sua prática 
(incluindo seus sucessos e fracassos) para irem em busca de renovação. 

 

É sabido que o processo de formação continuada de professores não é 

novidade. Vários autores entram em discussões sobre esta temática importante e a 

mesma necessidade de se ofertar mais educação continuada e uma educação 

superior, é necessário melhorar nas instituições de ensino superior, suas estruturas, 

tecnologias e incentivar os professores e outros profissionais que promovem esta 

formação continuada (PIMENTA, 2002). 

Brasil (1996) a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB n.º 9394/96 

no seu Art. 43, traz as seguintes finalidades da educação superior: 

 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo.   
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação continua;  
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 
e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 
vive; 
 IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geração; 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;  
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

   

Para Shigunov Neto e Maciel (2002), para acompanhar as mudanças na 

sociedade atual é preciso que nos cursos de formação continuada tenha um novo 

profissional de ensino, ou seja, este profissional de ensino deve entender os objetos 

para uma boa formação continuada, ter motivação, porque os ensinamentos aplicados 

nos cursos devem acompanhar as mudanças contemporâneas e este profissional 
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professor tem que ter a competência para valorizar a investigação de ensino para que 

as mudanças que ocorrerem na sociedade atual possam ser acompanhadas, ademais 

é preciso um docente com ideias novas, ou seja, um profissional que valorize a 

investigação com estratégia de ensino que possa desenvolver a modalidade crítica, a 

reflexão crítica da prática e que valorize sempre a educação continuada. 

Brasil (1996) os dispositivos legais da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB n.º 9394/96, são claros e bem compreensivos e os profissionais 

docente devem se orientar com esta norma federal, segue alguns artigos de 

relevância que são: 

 

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:  
I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de 
abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos 
pelas instituições de ensino; 
 II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino 
médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;  
III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, 
cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos 
diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das 
instituições de ensino; 
IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecido em cada caso pelas instituições de ensino.  
Art. 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino 
superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou 
especialização.  
Art. 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o 
credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, 
sendo renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação.  
§ 1º Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente 
identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, 
que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e 
habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de 
prerrogativas da autonomia, ou em descredenciamento. 
§ 2º No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua 
manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos 
adicionais, se necessários, para a superação das deficiências. 
Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, 
tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o 
tempo reservado aos exames finais, quando houver. 
§ 1º As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, 
os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, 
requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de 
avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições.  
§ 2º Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, 
demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação 
específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter 
abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos 
sistemas de ensino 
§ 3º É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas 
de educação a distância. 
§ 4º As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, 
cursos de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período 
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diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida 
a necessária previsão orçamentária. 
Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, 
terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. 
Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos 
quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de 
domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por:  
I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos 
temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e 
cultural, quanto regional e nacional; 
II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de 
mestrado ou doutorado; 
III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral.  
Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por 
campo do saber. 
Art. 55. Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, 
recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento das instituições de 
educação superior por ela mantidas. 

 

Ensina Campos (2014) que a formação continuada de professores é um 

processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade 

profissional que acontece, após a formação inicial e que é necessário para o docente 

se qualificar em sua área de conhecimento e ter a segurança para aplicar um ensino 

de melhor qualidade aos educandos que podem ser professores também em sala de 

aula, porque a educação continuada tem os seus níveis como uma formação 

continuada para aqueles que querem ser professores ou para aqueles que já são 

professores.  

Para que a educação continuada atinja o seu objetivo precisa ter 

importância para o professor aluno e para o professor responsável. Atualmente, o que 

é apresentado nas capacitações dos docentes é uma baixa eficácia e umas das 

motivações encontradas são, por exemplo, a falta de projetos coletivos e institucionais 

para uma melhoria no ensinamento, aplicação de conhecimentos antigos 

padronização sem analogias com a atualidade, desvinculação entre a prática e a 

teoria, a grande ênfase excessiva em aspectos normativos (NASCIMENTO, 2000). 

Para Oliveira (2006, p.01) o docente deve ser um mediador e desenvolver 

os estudos junto com os discentes, pois: 

 

[...] o educador deve assumir o papel de facilitador e mediador do 
conhecimento, um participante ativo da aprendizagem dos alunos, 
proporcionando uma aprendizagem em que o aluno seja sujeito do processo 
de ensino-aprendizagem. Dessa forma, podemos perceber a importância do 
professor na sua própria formação e na formação dos educandos. Agindo 
como mediador, o docente está dando a oportunidade aos alunos a terem 
autonomia na construção do seu próprio conhecimento como forma de 
compreender a realidade social em que vivem. 
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 A formação continuada para o professor em nível superior sempre foi um 

dos pré-requisitos básicos para a transformação do professor e, atualmente, é um 

diferencial muito importante, simplesmente, porque existe a concorrência educacional 

na medida que mais pessoas vão entrando para o mercado acadêmico, ou seja, mais 

professores com as suas qualificações. É através da formação ou educação 

continuada, aprofundando nos estudos, nas reflexões, nas pesquisas, e na mudança 

de paradigmas que é possível angariar mudanças, tanto pessoais, quanto na 

sociedade em geral e na sociedade acadêmica. Fica difícil para o professor 

desenvolver novas experiências, novas pesquisas, um novo pensar e novas formas 

de ver se não fazer determinados cursos na educação continuada (PIMENTA, 2002). 

Explica Ferreira (2016, p.10) ministrar aulas somente com o que foi 

aprendido na graduação não é mais possível: 

 

A formação deve ser transformadora da compreensão dos fenômenos 
educativos, das atitudes do professor, devendo se considerar também os 
procedimentos pelos quais os educadores se apropriam e constroem seus 
conhecimentos. O professor no atual contexto deve ir muito além do seu 
curso de formação inicial, que é insuficiente diante a demanda que a 
sociedade vem impondo. De fato, não é mais possível ministrar aulas 
somente com o que foi aprendido na graduação. 

 

Na concepção de Ferreira (2016) a formação inicial deve ser bem 

aproveitada, porque estudar nos dias de hoje no sistema público, ademais ficará mais 

complicado com o passar dos anos se não tiver respeito pela educação e faltar 

políticas públicas para a educação, o docente deve tentar fazer uma formação inicial 

com dedicação, porque a formação continuada não descarta a necessidade de uma 

boa formação inicial, mas existe com muita exceção programas na formação 

continuada para preparar o docente que teve um retardo na formação inicial e 

depende dos professores e do curso para disponibilizar uma preparação mais 

concentrada para estas pessoas e a grade curricular do curso em educação 

continuada deve ser adaptada e modificada.  

Já para aqueles profissionais que atuam, há pouco ou a muito tempo, tem 

uma certa facilidade de ter um desenvolvimento maior na formação continuada, 

porque tem uma modalidade crítica e uma reflexão maior devido as experiências 

vividas e o significado da formação continuada do docente é moldado com o 
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aperfeiçoamento profissional, seguindo o avanço dos conhecimentos, da tecnologia e 

as novas exigências no meio social e político (MACIEL; SHIGONOV NETO, 2011). 

Campos (2014) as deficiências nos programas de formação continuada 

leva ao desinteresse, a desmotivação por parte dos professores que necessitam de 

uma qualificação na docência, porque percebem e determinados cursos não 

apresenta o que é oferecido ou a insatisfação com o ensinamento do professor 

responsável não contribui para um aprendizado e o conteúdo do curso nada contribui 

para o seu desenvolvimento profissional, assim o profissional ver a realidade em sala 

de aula e o que estudado nada influencia para uma melhora ou inovação, dessa forma 

causa uma sensação de ineficácia dos processos de formação continuada para o nível 

superior. 

De forma crítica, Nascimento (2000) esclarece que muitos profissionais 

reclamam de determinados cursos na educação continuada e com certeza existe 

problemas isolados, mas na grande maioria o professor aluno não desempenha uma 

vontade e interesse para absorver os conteúdos do curso, alguns querem o diploma 

e o conhecimento fica em segundo plano, todavia a ordem tem que ser invertida o 

conhecimento vem em primeiro lugar, juntamente, com o melhoramento do 

conhecimento adquirido na formação continuada. 

O processo de formação continuada realmente apresenta dificuldades para 

sanar as necessidades dos docentes da rede estadual de ensino ou na rede privada, 

porque a diversidade de interesse do grupo de docente é muita, ou seja, cada 

professor com uma história profissional e pessoal e de forma parecida cada instituição 

educacional com sua própria filosofia, política e história. Não podemos ser radical ao 

ponto de acha que os cursos na educação continuada não completa a formação do 

docente e não atualiza, pois de alguma forma agrega valor ao profissional docente 

que participa dessa sociedade de docentes na educação continuada (ALARCÃO, 

2001). 

Candau (1997) reúne três aspectos fundamentais que fazem parte do 

processo de formação continuada de professores, primeiro a escola, como um locus, 

ou seja, o lugar específico que tem privilégio de formação, o outro é o ciclo de vida 

dos professores, pois este profissional não exerce o seu trabalho a vida toda e a 

valorização do saber do docente. De forma explicativa, essas três realidades 

significam que a formação continuada necessita oferecer primeiro o que se precisa 

realmente no dia a dia escolar do professor, em seguida a valorização do saber do 
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docente que representa ter o conhecimento da disciplina, a valorização do currículo 

do docente e o saber da experiência, resgatar e valorizar o saber do docente lapidado 

na prática pedagógica, ou seja, teoria mais a prática (CANDAU, 1997). 

O significado da formação continuada do docente é bem delineado por 

Candau (1997), quando o autor ensina que é vital para a educação existir programas 

de educação continuada para os profissionais e, principalmente, para os professores 

com a finalidade de orientar e qualificar estes docentes para exteriorizar os seus 

conhecimentos tácitos,  transformando - os em conhecimento explícito em sala de 

aula e em publicações, dessa forma fica evidente com clareza o significado e a 

importância da existência dos programas de formação continuada, pois são capazes 

de qualificar professores para que possam elabora programas para as necessidades 

relacionadas as atividades na educação, orientar e ensinar a propor temas e métodos 

que busquem auxiliar os docentes a refletir, analisar e entender as adversidades 

vivenciadas na prática e aprender e saber transmitir em uma boa performance a 

prática e a teoria. 

Em se tratando da diferença entre a prática e a teoria Pimenta (2002), 

reforça que não podemos cometer o engano de pensar que apenas a reflexão na 

prática é suficiente para uma boa prática pedagógica, pois a prática será suficiente, 

sendo aplicado junto com a teoria, além disso a reflexão e elaboração de ideias 

durante uma formação continuada ou na rotina do trabalho escolar como docente se 

sustenta com a soma, justamente da teoria e da prática que proporciona uma 

formação subjetiva ao profissional e fortalece a sua didática com segurança. 

A educação continuada deve atender às necessidades do professor em 

suas atividades e não pode ser entendida como um receituário, ou seja, um conjunto 

de modelos metodológicos com listas de conteúdos que ao ser seguidos, será 

resolvido os problemas. Os processos de educação continuada podem ter um imenso 

valor, se conseguirem aproximar os construtos teóricos e a prática pedagógica. A 

formação continuada deve mostrar para os professores e fazer com que seja 

conscientizado que a prática e a teoria andam juntas, são dois lados da mesma moeda 

e que a teoria ajuda a entender e apresentar o sentido da prática e, obviamente, a 

prática proporciona um melhor entendimento da teoria e revela a importância de nela 

se fundamentar (NASCIMENTO, 2000). 

Para Pimenta (2002) a educação continuada é significativa, quando 

provoca mudanças nas atitudes e postura do professor e segue formando o docente 
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fazendo ser competente na sua profissão mesmo com os recursos que ele dispõe em 

seu âmbito escolar, tem significância quando o docente tem a certeza de estar dotado 

de uma fundamentação teórica consistente e consciente dos aspectos externos e 

internos que influenciam a educação e que a educação não se resume só em sala de 

aula ou na escola e instituições de ensino superior, ou seja, está presente num 

contexto social, cujas características interferem no seu andamento. 

Furtado (2015) confirma que para seguir o processo de formação 

continuada efetivo deve ser contemplado três dimensões da formação do professor, 

as quais são a dimensão científica, a dimensão pedagógica e a dimensão pessoal, 

porque se começa com uma busca de objetivos em uma estrutura de pesquisa 

cientifica no curso escolhido, logo deve ser feito analogias e difundir o que foi 

explorado e achado no campo pedagógico e o que resulta é o conhecimento tácito 

individual do docente. 

Furtado (2015, p.01) enfatiza explicando essas três dimensões da seguinte 

forma: 

 

A dimensão científica se ocupa do desenvolvimento e atualização dos 
conteúdos a serem ensinados e da forma pela qual o ser humano aprende. 
Os professores precisam estar atualizados com relação ao que ensinam e 
com relação às descobertas das ciências cognitivas, hoje, bem representadas 
pelas neurociências. A dimensão pedagógica se ocupa dos métodos, 
técnicas e recursos de ensino. Um sem fim de possibilidades metodológicas 
se apresentam aos professores em função do avanço da tecnologia em todas 
as áreas. A atividade de troca de experiências através de oficinas e 
workshops mostra-se bastante eficaz na concretização dessa dimensão. Por 
fim, a formação continuada de professores não pode prescindir da dimensão 
pessoal através de atividades que permitam profundas reflexões sobre 
crenças, valores e atitudes que permeiam a ação docente. 

 

Não pode acontecer a ruptura na formação continuada, o docente tem que 

segui a procura de novos cursos. A ruptura faz parte da descontinuidade que nega a 

história de formação do docente, os saberes são desqualificados, deixando o 

profissional em um tempo zero e a continuidade fortalece a história constituída 

(SCHNITMAN,1996). 

Adjetivar como continuado um processo educacional pode ser considerado 

uma certa concepção de educação. Existem pessoas que entendem que a educação 

é apenas uma formação intelectual e acreditam que o conhecimento surgi, totalmente 

ou em parte dessa formação intelectual, mas na verdade a busca pelo descobrimento 

na ciência, fazer pesquisa científica na educação continuada no nível superior faz 
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surgir outros conhecimentos que devem ser exteriorizados e no caso dos professores 

no seu mundo de trabalho seguir a forma contínua de conhecer diversas formas de 

conhecimentos não existe outro modo se não seguir a formação continuada 

(RODRIGUES; CAPELLINI, 2012). 
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6 PERSPECTIVA DO DOCENTE NA FORMAÇÃO CONTINUADA 
  

No cenário atual da educação o professor na educação inicial ou em nível 

superior é um protagonista no mercado da educação, pois quando se refere a esta 

realidade os cursos oferecidos na formação continuada, com exceções viraram moeda 

de troca em que é oferecido diversos cursos, então se contrata diversas pessoas 

oferece o material, um roteiro e, logo em seguida um diploma para o professor ou 

profissional em outra área. As instituições de educação particular que não deixam de 

ser empresas seguem este plano com o seu fim específico obter o lucro e se 

posicionar no mercado. É sabido que existem muitas instituições de ensino que 

apresentam um grande número de pesquisas a bem do interesse público e de certo 

modo colaboram para uma mudança social (IMBERNÓN, 2010). 

Muitos docente na formação continuada em nível superior seguem com a 

mesma reclamação de que durante o curso, pouco são ouvidos pela coordenação dos 

curso, ou seja, suas sugestões, ideias e reclamações não são vistas, o que leva a um 

pensamento de que são apenas os contratantes do ensino e que devem seguir o que 

está programado, seguindo, então, um modelo técnico de ensinamento com uma 

diferença apenas, quando o professor responsável em sala de aula interage 

apresentando o conteúdo de forma reflexiva e crítica. Os docentes que estão na 

posição de discente, ainda tem que ter um o recurso financeiro em dia, porque se 

faltar com os pagamentos ele se torna uma pessoa proibida de frequentar as aulas e 

não tem flexibilidade de formas de pagamento (FERREIRA, 2016). 

De acordo com Oliveira (2006) estudar no Brasil seguindo uma formação 

continuada não é fácil, porque o governo federal não estabelece um programa 

parecido como o do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Este fundo foi criado 

em 1999 pelo Ministério da Educação (MEC) com o objetivo de subsidiar as 

mensalidades em cursos de graduação para estudantes que estejam regularmente 

matriculados em instituições privadas de educação superior. Nota – se que para quem 

quer prosseguir na formação continuada não existe um plano análogo. Existe o 

oferecimento de bolsas por fundações públicas como a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e outras nos entes federados 

de maneira bem burocrática e com variadas condições para o aluno que deseja entrar 

ou fazer uma formação continuada. É preciso um programa nacional que atinja todos 
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os profissionais e docentes da área da educação para terem acesso a formação 

continuada (OLIVEIRA, 2006). 

Brasil (2018), informa que o valor das bolsas da CAPES no País para os 

interessados, seguindo a Portaria Conjunta nº 201 de 16 de outubro de 2017 são: 

 

Mestrado Pleno para estrangeiro e brasileiros no Brasil Mestrado Sanduíche 
para estrangeiro no Brasil curso de mestrado: R$ 1.500,00 
Doutorado Pleno para estrangeiro e brasileiros no Brasil, Doutorado 
Sanduíche para Estrangeiro no Brasil Doutorado: R$ 2.200,00 
Pós-Doutorado para Residentes no Exterior Pós-Doutorado: R$ 4.100,00 
Professor Visitante Nacional Sênior: R$ 8.905,42. 

 

Brasil (2018), seguindo os parâmetros legais é distribuído bolsas de 

mestrado e de doutorado diretamente para as instituições que possuem cursos de 

pós-graduação stricto sensu, os quais são avaliados pela agência e estes cursos 

devem possuir nota igual ou superior a 3.  As bolsas da Capes são institucionais, ou 

seja, estas bolsas são distribuídas às instituições de ensino superior (IES), que então 

repassam aos alunos por meio de um processo seletivo. Mas, a Capes é a 

responsável pelo pagamento da bolsa e deposita diretamente na conta de cada 

estudante. Em suma, algumas fundações nos estados estão adotando políticas e 

regras, oferecendo apenas bolsa de estudo para instituições particulares se possuir 

nota 4 pela Capes, o que é uma forma de exclusão de muitas pessoas ao acesso à 

formação continuada (BRASIL, 2018). 

Brasil (2018d) os Professores da educação básica que lecionam em 

escolas públicas tem o direito de receber bolsas para realizar cursos de formação 

continuada como mestrado profissional, sendo um valor mensal de R$ 1.200,00 reais. 

A iniciativa foi formalizada nas Portarias nº 289 e Portaria nº 478 do MEC, mas muitas 

IES cobram um valor superior a este valor de bolsa concedido.  

O professor visitante nacional sênior tem a função de poiar a execução de 

estudos e pesquisas em conjunto com planos institucionais para contribuir para a 

criação ou crescimento de programas de pós-graduação stricto sensu, além de 

fomentar a produção de conhecimento científico. Para ser professor visitante nacional 

sênior os professores e pesquisadores doutores têm que está a pelo menos dez anos 

aposentados ou oficialmente licenciados para participar do programa. Os candidatos 

devem ter sido docentes ou pesquisadores de reconhecida competência em sua área 

e ter uma produção científica muito relevante nos últimos dez anos (BRASIL, 2018). 
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Em suma, Tardif (2008, p. 57) expõe uma visão verdadeira ao declamar 

que o saber trabalhar modifica com um tempo o ser humano, todavia o oficio de 

professor forma a própria identidade do cidadão que defende está posição na 

sociedade: 

Se uma pessoa ensina durante trinta anos, ela não faz simplesmente alguma 
coisa, ela faz também alguma coisa de si mesma: sua identidade carrega 
marcas de sua própria atividade, e uma boa parte de sua existência é 
caracterizada por sua atuação profissional. Em suma, com o passar do 
tempo, ela vai-se tornando – aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros 
– um professor com sua cultura, seu ethos, suas ideias, suas funções seus 
interesses, etc. Ora, se o trabalho modifica o trabalhador e sua identidade, 
modifica também, sempre com o passar do tempo, seu “saber trabalhar”. 

 

Brasil (2018d) a bolsa de Formação Continuada é um fomento aos 

professores da rede pública e exige dos docentes, reciprocidade, exige um 

compromisso que é continuar em exercício na rede pública trabalhando por um 

período de pelo menos cinco anos, após a conclusão do mestrado e destaca que o 

não cumprimento pelo aluno bolsista desse compromisso implicará na devolução dos 

valores aplicados na formação continuada. 

O docente tem amor pela profissão e isso o leva a suportar as tristezas com 

felicidade. Entrar e permanecer na docência atualmente é para poucos. Muitos 

profissionais, tanto da formação inicial, quanto na formação superior estão migrando 

para outras áreas ou fazendo outros cursos de graduação na formação continuada 

para exercer outra profissão (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011). 

Brasil (2018) no mês de janeiro do ano de 2018 o governo federal lançou a 

política nacional de formação de professores com residência pedagógica, preparando 

o professor até a formação continuada, após ter observado um desempenho 

insuficiente do corpo discente na rede básica de educação e uma baixa qualidade de 

ensino dos docentes.  

A partir de 2018, o MEC vai reservar 75% das vagas da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB) para formar professores que cursem seu primeiro ou segundo 

curso de licenciatura. O plano estratégico faz parte da política de continuidade com a 

volta da UAB, que parou de ofertar vaga desde o ano de 2014 e veio oferecer vagas 

em 2017 e 2018, a estimativa é de 250 mil vagas. O objetivo será também ampliar 

cursos de mestrado profissionalizante, abrangendo todas os componentes 

curriculares e as áreas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que é um 

documento que visa a nortear o que é ensinado nas escolas do Brasil inteiro, 
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englobando todas as fases da educação básica, desde a educação infantil até o final 

do Ensino Médio. Para os professores de educação básica serão oferecidos 

mestrados profissionais, cursos de especialização e o aumento da cooperação 

internacional nessa formação (BRASIL, 2018).   

Já alertava Imbernón (2010, p. 77) sobre a falta de valorização do docente 

e afirma que: 

 

A formação continuada do professor passa pela condição de que este vá 
assumindo uma identidade docente, o que supõe ser sujeito da formação e 
não objeto dela, mero instrumento maleável e manipulável nas mãos de 
outros. 

 
Na formação da Política Nacional de Formação de Professores 

será incluído a criação da Base Nacional de Formação Docente que vai nortear o 

currículo de formação de professores no país e conterá com a colaboração de 

instituições formadoras e do Conselho Nacional de Educação (CNE), de estados e 

municípios. O MEC também abrirá uma consulta pública para ter informações de 

especialistas e educadores de todo o Brasil no início de 2018 (BRASIL, 2018).  

Tardif (2008, p. 230) aponta que o professor precisa de conhecimento para 

ser um verdadeiro ator, pois sabe se impor como o dono da palavra, dessa maneira: 

 

[...] um professor de profissão não é somente alguém que aplica 
conhecimentos produzidos por outros, não é somente um agente 
determinado por mecanismos sociais: é um ator no sentido forte do termo, 
isto é, um sujeito que assume sua prática a partir dos significados que ele 
mesmo lhe dá, um sujeito que possui conhecimento e um saber fazer 
provenientes de sua própria atividade e a partir dos quais ele a estrutura e a 
orienta. 

 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 

de forma inteligente reuniu todos os dados relativos à pós-graduação stricto sensu e 

à formação de professores para a educação básica em um único dispositivo, chamado 

de GeoCapes. Este programa já está funcionando e pode ser acessado pela internet 

ou pelo celular pelo aplicativo. É um aplicativo gráfico que de forma clara exibe num 

cartograma informações quantitativas com precisão geográfica. O sistema acessa 

nove bases de dados e apresenta nos modos geográfico e de planilha, o programa 

oferece importantes informações sobre o número de bolsas de mestrado e doutorado 

no país, quantidade de programas da Capes, professores e alunos e bolsistas no 

exterior (BRASIL, 2018a). 
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Brasil (2018) sobre a nova política de formação a secretária executiva do 

MEC, Maria Helena Guimarães de Castro, destaca a importância da qualidade do 

professor na melhoria do aprendizado: 

 

Pesquisas indicam que a qualidade do professor é o fator que mais influencia 
a melhoria do aprendizado. Isso significa que, independente das diferenças 
de renda, de classes sociais e das desigualdades existentes, a qualidade do 
professor é o que mais pode nos ajudar a melhorar a qualidade da educação. 

 

O programa GeoCapes segue mostrando informações relativas ao País 

que estão consolidadas por unidade da federação. É possível acessar dados por 

município e do exterior, agregadas por país, além disso é possível ver o volume de 

investimentos da Capes em bolsas e fomento e o número de acessos ao Portal de 

Periódicos. Pode ser pesquisado dados sobre polos da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) e da distribuição de cursos (BRASIL, 2018). 

No GeoCapes pode ser visto na distribuição de Bolsa para a pós-graduação 

oferecida pela Capes no Brasil por grande área, dados atualizados até 29 de junho de 

2017, e está sendo informado que foram concedidas bolsas com maior índice para 

três grandes áreas como ciências humanas, ciências da saúde e ciências agrárias em 

relação as outras áreas. Para a área de ciências humanas foi oferecido ao curso de 

mestrado um total de 6.918 bolsas, para doutorado pleno 5.968 bolsas e pós - 

doutorado 615 bolsas, para a área de ciências da saúde foi oferecido ao curso de 

mestrado um total de 6.091 bolsas, para doutorado pleno 6.335 bolsas e pós - 

doutorado 774 bolsas, para a área de ciências agrárias foi oferecido ao curso de 

mestrado um total de 6.114 bolsas, para doutorado pleno 6.312 bolsas e pós - 

doutorado 756 bolsas (BRASIL, 2018a). 

Brasil (2018) foi apresentado índices do censo da educação e em janeiro 

lançou a política Nacional de Formação de Professores como pode ser visto: 

 

Índices como o do último Censo da Educação, divulgado em 2016, 
demonstram que, dos 2.196.397 professores da educação básica do país, 
mais de 480 mil só possuem ensino médio e mais de 6 mil, apenas o ensino 
fundamental. Cerca de 95 mil têm formação superior, sem cursos de 
licenciatura. Apenas 1.606.889 possuem formação em licenciatura, porém, 
muitos desses não atuam em sua respectiva área de formação. A Política 
Nacional de Formação de Professores nesta quarta-feira, 18 de junho de 
2018. Inédita no país, a política, que demanda um investimento de 
aproximadamente R$ 2 bilhões, abrange desde a criação de uma Base 
Nacional Docente até a ampliação da qualidade e do acesso à formação 
inicial e continuada de professores da educação básica. Só no Programa de 
Residência Pedagógica, o MEC vai ofertar 80 mil vagas a partir do próximo 
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ano. Um dos compromissos do MEC é valorizar o papel do professor e, ao 
mesmo tempo, iniciar essa valorização a partir da formação, com qualidade 
e reconhecimento. A residência pedagógica é um caminho que vai facilitar a 
amplitude do conhecimento prático profissional e a melhora da qualidade do 
ponto de vista de lecionar dentro da sala de aula. A Residência Pedagógica 
faz parte da modernização do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência (Pibid) e traz novidades, como a formação do estudante do curso 
de graduação, que terá estágio supervisionado, com ingresso a partir do 
terceiro ano da licenciatura, ao longo do curso, na escola de educação básica. 
O objetivo principal é a melhoria da qualidade da formação inicial e uma 
melhor avaliação dos futuros professores, que contarão 
com acompanhamento periódico. O programa tem como requisito a parceria 
com instituições formadoras e convênios com redes públicas de ensino. 
A Política Nacional de Formação de Professores vai flexibilizar as regras para 
bolsistas do Programa Universidade para todos (ProUni) para o 
preenchimento de vagas ociosas. A partir do próximo ano, os professores que 
desejam fazer uma segunda formação em cursos de licenciatura poderão 
entrar no programa sem a comprovação de renda. O mesmo vai acontecer 
para o público geral interessado. Essa política de incentivo partiu do 
diagnóstico segundo o qual, das 56 mil bolsas para cursos de licenciatura, 20 
mil estão ociosas. Para concorrer a uma dessas vagas, os interessados 
deverão participar de uma segunda chamada após a seleção regular. 

 

Brasil (2018c) de forma oficial foi informado uma notícia grave no dia 01 de 

agosto de 2019 que o atual governo federal vai cortar grande parte do recurso 

financeiro para a Capes e acarretara o fechamento de vários programas existente 

como a suspensão do pagamento de todos os bolsistas de mestrado, doutorado e 

pós-doutorado a partir de agosto de 2019, suspenção do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) (Edital n° 7/2018), do Programa de Residência 

Pedagógica (Edital n° 7/2018) que é uma das ações que integram a Política Nacional 

de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da 

formação prática nos cursos de licenciatura, do Programa Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica (Parfor) (Edital nº 19/2018). Será interrompido o 

funcionamento do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e dos mestrados 

profissionais do Programa de Mestrado Profissional para a qualificação de 

Professores da Rede Pública de Educação Básica (ProEB) (BRASIL, 2018c). 

A Capes que é uma fundação vinculada ao Ministério da Educação diz que, 

se perder esse recurso, terá que tomar opções como acabar com os dois programas 

durante o ano todo, ou distribuir o corte horizontalmente, o que pode fazer com que a 

verba para todos eles acabe a partir de agosto do ano seguinte (BRASIL, 2018c).  

Brasil (2018c) foi elaborado o Oficio nº 245/2018 – GAB/PR/CAPES pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior ao Excelentíssimo 
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Senhor Rossieli Soares da Silva Ministro de Estado da Educação e em Brasília no dia 

01 de agosto de 2018 e aponta o seguinte: 

 

Em contraponto a essa importante conquista, foi repassado à CAPES um teto 
limitando seu orçamento para 2019 que representa um corte significativo em 
relação ao próprio orçamento de 2018, fixando um patamar muito inferior ao 
estabelecido pela LDO. Caso seja mantido esse teto, os impactos serão 
graves para os Programas de Fomento da Agência. Citamos aqui algumas 
das principais consequências nas linhas de atuação da Capes: 

                              1. Pós-graduação 
Suspensão do pagamento de todos os bolsistas de mestrado, doutorado e 
pós-doutorado a partir de agosto de 2019, atingindo mais de 93 mil discentes 
e pesquisadores, interrompendo os programas de fomento à pós-graduação 
no país, tanto os institucionais (de ação continuada), quanto os estratégicos 
(editais de indução e acordos de parceria com os estados e outros órgãos 
governamentais). 

                               2. Formação dos Profissionais da Educação Básica 
Suspensão dos pagamentos de 105 mil bolsistas a partir de agosto de 2019, 
acarretando a interrupção do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (Pibid) (Edital n° 7/2018), do Programa de Residência Pedagógica 
(Edital n° 7/2018) e do Programa Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica (Parfor) (Edital nº 19/2018). 
Interrupção do funcionamento do Sistema Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) e dos mestrados profissionais do Programa de Mestrado Profissional 
para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação Básica 
(ProEB), com a suspensão dos pagamentos a partir de agosto de 2019, 
afetando os mais de 245.000 beneficiados (alunos e bolsistas - professores, 
tutores, assistentes e coordenadores) que encontram-se inseridos em 
aproximadamente 110 IES, que ofertam em torno de 750 cursos (mestrados 
profissionais, licenciaturas, bacharelados e especializações), em mais de 600 
cidades que abrigam polos de apoio presencial.  

                               3. Cooperação Internacional  
Prejuízo à continuidade de praticamente todos os programas de fomento da 
Capes com destino ao exterior. 
Um corte orçamentário de tamanha magnitude certamente será uma grande 
perda para as relações diplomáticas brasileiras no campo da educação 
superior e poderá prejudicar a imagem do Brasil no exterior. 

 

De acordo com Freire (2007), não existe ensino, sem pesquisa e pesquisa 

sem ensino, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender, 

logo Paulo Freire, com convicção afirma que o compromisso é realmente com o 

homem concreto, com a causa de sua humanização, de sua libertação e não 

podemos, por isso mesmo renunciar ou dispensar a ciência, a tecnologia, com as 

quais se instrumenta para melhor lutar por esta causa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A reflexão crítica do professor sobre a sua prática pressupõe uma formação 

continuada centrada na qualificação do desempenho docente, exigindo uma postura 

profissional com constante atualização e construção do conhecimento. 

Fazer uma reflexão crítica do professor sobre a sua prática na educação é 

reconhecer a exigência de uma formação continuada com foco na qualificação, 

buscando sempre o conhecimento e, ao unir a prática do seu trabalho à busca da 

formação continuada, o professor tem vantagem competitiva em relação aos outros 

profissionais, porque ganha relacionamento, valorização, une uma carga de 

conhecimento à prática e a continuidade da reflexão sobre todos estes aspetos. 

Perceber a importância do professor na sua própria formação e na 

formação dos educandos, agindo como mediador, o docente dá oportunidade aos 

alunos de auferir autonomia na construção do seu próprio conhecimento, como forma 

de compreender a realidade social em que vivem. Dessa forma, o educador assume 

o papel de facilitador e mediador do conhecimento, participante ativo da aprendizagem 

dos alunos, proporcionando-lhes uma aprendizagem onde eles sejam o sujeito do 

processo de ensino-aprendizagem.  

Quando se discute sobre a formação inicial ou continuada dos professores, 

imediatamente vem à tona a questão da capacitação dos formadores de professores. 

A inexistência de medidas nesse sentido gerou soluções paliativas sem solução.  

A constatação da má qualidade nos cursos de formação inicial obrigou os 

sistemas de ensino a intensificar as iniciativas de formação continuada dos docentes 

e, nessas condições, assumem um caráter compensatório sem notória efetividade. 

Por outro lado, a constatação da terceirização de docentes, a contratação de 

profissionais sem licenciatura com autorização para lecionar a título precário, 

demonstra que esse tipo de parceria nem sempre produz bons resultados para a 

qualidade de ensino em sala de aula, evidenciando a necessidade de que todos 

precisam se qualificar na formação continuada.  

O professor que já atua em salas de aula ou ingressa na formação 

continuada não tem certeza de que estará empregado no futuro. Quando observamos 

o número de concessão de bolsas de pós-graduação no Brasil na pesquisa literária, é 

visto uma maior procura para cursos de nível superior nas áreas das ciências 

humanas, ciências da saúde, ciências agrárias em detrimento de outras. Isto não quer 
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dizer que todos sejam ou queiram ser docentes à nível superior ou na educação inicial. 

A grande maioria quer trabalhar em outras áreas e com diversos objetivos em 

particular. Certo é que os profissionais dessas áreas procuram se qualificar em 

relação aos docentes atuantes na educação básica e, por este motivo, o Ministério da 

Educação (MEC) neste ano de 2018, constata uma baixa qualidade da formação 

inicial dos professores com reflexos diretos na educação básica. Ainda neste ano, o 

Ministério da Educação (MEC) lançou a política nacional de formação de professores 

com residência pedagógica, com o intuito de oferecer acesso à formação continuada, 

visando melhor qualidade de ensino dos docentes.  

O Ministério da Educação Estabeleceu nesta formação da Política Nacional 

de Formação de Professores a criação da Base Nacional de Formação. Docente que 

vai nortear o currículo de formação de professores no país e contará com a 

colaboração de instituições formadoras e do Conselho Nacional de Educação (CNE), 

de estados e municípios. 

Quando ocorre um conjunto de circunstâncias e escolhas político 

administrativas, organizativas e metodológicas, dificuldades no campo da formação 

continuada eclodem onde quer que isto aconteça. 

De forma clara, vemos a falta de valorização  com possível redução de 

recursos financeiros do governo federal para a Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), provocando possíveis 

mudanças negativas nos programas educacionais já instituídos, com a pretensão de 

interrupção ou redução dos Programas, por exemplo, no programa de valorização do 

magistério que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), 

no Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), na 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) e no Mestrado Profissional para qualificação de 

Professores da Rede Pública de Educação Básica (ProEB).  

Havendo a falta de recursos financeiros do governo federal para a Capes 

como anunciado pelo governo federal atual, a partir de agosto de 2019 mais de 

245.000 beneficiados como bolsistas professores, alunos, tutores, assistentes e 

coordenadores que já estão inseridos nas110 instituições de Ensino Superior (IES).  

Alguns estados como o de Minas Gerais já apresentam falta de repasse 

para as fundações de ensino de formação continuada como a Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). 
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O quadro é assustador e nos leva a pensar que é preciso haver união das 

instituições educacionais particulares, oferecendo acesso aos docentes da área da 

educação e aos profissionais que queiram se qualificar, pois a dependência de 

recursos financeiros do Estado pode causar a descontinuidade ou extinção de 

qualquer programa educacional.  

Uma reestruturação do sistema educacional entre as instituições privadas 

de educação traria mudanças nas políticas públicas para a educação, como a abertura 

de financiamento estudantil para estudantes em formação continuada pela rede 

bancária, com repasses diretos às instituições de ensino particular ou pública; novos 

incentivos fiscais para estas instituições envolvidas na contratação de discentes, 

docentes para a formação continuada. Seguir com os parâmetros das políticas 

públicas atuais, onde o governo repassa grandes dotações do orçamento para 

programas educacionais, é uma incógnita que ameaça a carreira destes profissionais 

e sua qualificação. 

Para o profissional cujo objetivo é o crescimento em seu cargo profissional 

em uma organização no mercado é importante perceber a educação continuada como 

uma oportunidade de evolução. E a oportunidade, muitas vezes, requer pouco 

investimento: um computador com acesso à internet, força de vontade e planejamento 

de tempo. Entretanto, a formação continuada na área de docência nos cursos de 

mestrado, doutorado e pós-doutorado demanda investimentos para as pesquisas e 

para os pesquisadores e a evolução positiva ou negativa destes profissionais na área 

da educação impacta diretamente a evolução social, pois os ensinamentos dos 

professores ultrapassam as fronteiras da sala de aula.  

De fato, a educação sempre foi e será a base de uma sociedade 

humanizada, segura, saudável, inovadora, estruturada financeiramente, inteligente e 

educada. 
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