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RESUMO 

 

A presente pesquisa intitulada “formação continuada de professores: dilemas da prática 

docente”, teve como objetivo geral investigar, com professores e coordenadores, como acontece 

a Formação Continuada de professores em quatro escolas públicas do estado de Mato Grosso e 

como objetivos específicos conhecer quais as dificuldades enfrentadas pelo coordenador 

pedagógico, tanto quanto  saber quais intervenções foram  realizadas por ele e verificar se a 

formação continuada que os professores recebiam era ou não satisfatória. Foram utilizadas 

entrevistas gravadas com vinte (20) professores e questionário semiestruturado com quatro (4) 

coordenadores pedagógicos. É uma pesquisa de natureza qualitativa, que perpassou pelo viés 

da triangulação, tendo os dados analisados pelo método da análise do conteúdo (Bardin, 2016), 

os quais foram organizados pelo processo da codificação. As teorias que serviram para 

fundamentar esse trabalho, tem como panorama, alguns autores, como Freire (1996); Saviani 

(1986); Sacristán et al, (2000); Nòvoa (1991 e 2002); Arroyo (2007); Verdinelli (2007); 

Imbernón (2006 e 2011); Benachio (2011); Alarcão (2011); Sabino (2012), Tardif (2012); 

Pimenta e Anastasiou, (2014); Demo (2002), entre outros apresentam abordagens que 

coadunam com os conceitos inerentes a formação continuada de professores em serviço, na 

perspectiva de se obter melhores resultados no que diz respeito, ao processo de aprendizagem, 

tanto quanto de ensinagem.    No desenvolvimento do trabalho são descritos os locais e as ações 

realizadas pelos coordenadores e apresenta o grau de satisfação percebida pelos docentes. 

Foram apontados dilemas inerentes à docência nessa contemporaneidade, enfatizando a 

necessidade de se pensar a respeito de uma formação continuada de professores, que seja 

realizada em serviço, com intuito de valorizar, tanto os saberes docentes, quanto as realidades 

locais, espaço do fazer pedagógico.  

 

Palavras-chave:   Ensino; Formação Continuada de Professores em Serviço; Dilemas da 

prática docente.  

 

  



 

ABSTRACT 

 

The present research entitled "Continuing Teacher Education: Dilemmas of Teaching Practice", 

had as general objective to investigate, with teachers and coordinators, how the Continued 

Teacher Training occurs in four public schools in the state of Mato Grosso and as specific 

objectives to know what difficulties encountered by the pedagogical coordinator, as well as to 

know what interventions were carried out by him and to verify if the continued training that the 

teachers received was satisfactory or not. Recorded interviews with twenty (20) teachers and 

semi-structured questionnaire were used with four (4) pedagogical coordinators. It is a research 

of a qualitative nature, which has gone through the triangulation bias, and the data analyzed by 

the content analysis method (Bardin, 2016), which were organized by the coding process. The 

theories that served to justify this work, have as panorama, some authors, as Freire (1996); 

Saviani (1986); Sacristán et al. (2000); Nòvoa (1991 and 2002); Arroyo (2007); Verdinelli 

(2007); Imbernón (2006 and 2011); Benachio (2011); Alarcão (2011); Sabino (2012), Tardif 

(2012); Pimenta and Anastasiou, (2014); Demo (2002), among others, present approaches that 

are consistent with the concepts inherent in the continuing education of in-service teachers, with 

a view to obtaining better results in terms of learning as well as teaching. In the development 

of the work are described the locations and actions carried out by the coordinators and presents 

the degree of satisfaction perceived by the teachers. Dilemmas inherent to teaching in this 

contemporary era were pointed out, emphasizing the need to think about a continuous formation 

of teachers that is carried out in service, with the purpose of valuing both the teaching 

knowledge and the local realities, space of the pedagogical doing. 

 

Keywords: Teaching; Continuing Teacher Training in Service; Dilemmas of teaching 

practice. 
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INTRODUÇÃO 

Não é no silêncio que os homens se fazem,  

mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão.  

(Freire, 1996) 

 

 

A introdução deste trabalho traz um apanhado geral como se procedeu essa pesquisa de 

mestrado. Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar, com professores e coordenadores, 

como acontece a Formação Continuada de professores em quatro (4) escolas públicas do estado 

de Mato Grosso. Tendo como objetivos específicos conhecer as dificuldades enfrentadas pelo 

coordenador pedagógico, tanto quanto saber quais intervenções foram realizadas por ele e 

verificar se a formação continuada que os professores recebiam era ou não satisfatória. 

Nas últimas décadas se tem falado tanto sobre educação, de forma a enfatizar a respeito 

da formação continuada de professores como nossos dias atuais. Isto, de acordo com a literatura, 

tem acontecido, devido a vários fatores que cotidianamente têm e vem adentrando no processo 

de ensino-aprendizagem. Sendo, que tais fatores são também considerados como os dilemas 

atuais da docência, que tanto tem atingido a ação docente, quanto tem interferido na qualidade 

inerente ao processo de ensino-aprendizagem.   

Nisto, é possível compreender que, tais dilemas e ou desafios encontrados atualmente 

no setor educacional, estão relacionados às concepções em relação à mudança de conceitos em 

detrimento à valoração do ensino. 

Também se tem constatado, que nesse século da globalização, da tecnologia da 

informação e da comunicação, em que, tudo é instantâneo, fragmentado e aligeirado, tais 

atenuantes têm servido, para somar de forma a engrossar a fileira de tantos desafios e ou 

problemas da sociedade contemporânea, que na educação são percebidos como dilemas. 

Não que tais dispositivos sejam ruins e ou prejudiciais para o ensino.  Porém, pelo fato 

dos mesmos, ainda não ter sido usado por alguns professores como ferramentas com 

possibilidades de contribuir para implementar o processo de ensino-aprendizagem como 

deveriam (BETEGA, 2010). 

Quanto aos dilemas e ou desafios inerentes ao contexto educacional, os quais tem, se 

caracterizado de modo efetivo no processo de ensino-aprendizagem, Nòvoa (1992); Pimenta e 

Ghedin (2012), Tardif (2012) enfatizam que  entre, esses,  os principais que mais tem interferido 

de forma direta no contexto educacional, e sobretudo na formação continuada de professores 

nessa contemporaneidade, estão a desvalorização profissional, desencantamento da docência, o 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/
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desemprego, a violência, as  modificações das relações familiares, entre outros.  

De forma concatenada aos autores ora mencionados, Martins (1999), versa que nos 

últimos anos, apesar do esforço, e de investimento técnico, político e pedagógico nas escolas, 

a incidência e ocorrência de tais fatores, tem contribuído para se efetivar o grande teor de 

violência existente em relação ao ensino e na escola. Sendo que tais fatores, nem sempre podem 

ser considerados somente como violência simbólica, mas também, como violência real, física 

e psicológica para com os professores. 

 Nisto se evidencia que tais violências são originarias de questões sociais, as quais estão 

cotidianamente no contexto familiar, sendo refletida no contexto escolar. Todos esses fatores 

vêm dificultando o cumprimento da finalidade da função escolar, enquanto instituição de 

ensino, impossibilitando-a de fomentar e contribuir na formação emancipatória dos cidadãos.   

Para tanto, esses mesmos autores versam que presença de tais dilemas na educação, 

devem ser entendidos como fatores de impossibilidades de realização de um trabalho docente 

de qualidade. Os quais necessitam ser substituídos por fatores que fomente o crédito e incentive 

o investimento na educação.  Pois, uma vez que a função primordial da escola é de possibilitar 

o desenvolvimento integral do aluno, tratando-o de maneira imparcial, esta, por sua vez 

também, deve realizar seu papel de forma incondicional. 

No Brasil, se constata que infelizmente a educação não é tratada dessa maneira. Isto 

devido a forma como são pensadas e executadas as políticas públicas emanadas para a 

educação. Na visão de Nòvoa (1992), para que tais políticas surtam os efeitos necessários, estas 

precisam tanto serem pensadas de professores para professores, quanto serem executadas por 

profissionais que, além de entender de educação, que sejam profissionais que gostem e saibam 

fazer educação.  

Não se pode perder de vista que, a escola mais do que nunca, tem como papel 

fundamental na sociedade, propiciar ações para a efetivação dos direitos sociais. Neste 

contexto, nem sempre no setor educacional, tal papel tem possibilitado oferecer alternativas 

para as pessoas que estão nele inseridas.  

Na maioria das vezes, elas são excluídas do sistema. Que acabam impedindo que eles 

tenham oportunidade tanto de participação quanto de serem vistas como cidadãs que lutam por 

direito sociais e por igualdade.  

A escola sempre teve e sempre terá desafios, enquanto instituição promotora da 

dignidade, da decência e da ética. E, um dos maiores desafios apresentados para ela nesse novo 

milênio é o de trabalhar em prol da reelaboração de um pensamento didático que possibilite e 

fomente a visão de forma crítica e reflexiva do educando, com o intuito de prepará-los para a 
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luta e o enfrentamento das desigualdades sociais presentes na sociedade atual.  

Arroyo (2007 e 2013), e Vasconcellos (2011) enfatizam que nesta ótica, a escola 

enquanto instituição promotora do ensino, deve transcender o sentido de ascensão material, 

iniciando um processo de desconstructo dos modelos e das práticas curriculares. Pois, tais 

currículos e práticas, devem ser pensadas na perspectiva humana e subjetiva, de forma a 

considerar a realidade e a diversidade existente em cada localidade. 

Salienta-se que esta é uma pesquisa de natureza qualitativa e foi desenvolvida em quatro 

(04), escolas públicas de Mato Grosso, em que foram entrevistados vinte e quatro profissionais. 

Sendo vinte (20) professores de ambos os sexos e quatro (04) coordenadores pedagógicos. 

Sendo que com os vinte professores, foram realizadas entrevistas e gravações. Quanto aos 

coordenadores pedagógicos, estes responderam um questionário semiestruturado. 

Como contraponto dessa pesquisa, de forma concomitante, procedeu a entrevista com 

os coordenadores pedagógicos. Estes por sua vez foram indagados, a respeitos das principais 

intervenções realizadas por eles, com o intuito de possibilitar mecanismos para professores 

puder solucionar as dificuldades encontradas em sala de aula, todos foram unânimes em seus 

apontamentos, como demonstram as representações gráficas que serão apresentadas na 

metodologia dessa pesquisa.  

De acordo com as informações apresentadas pelos coordenados pedagógicos, as 

principais atividades realizadas por eles, são várias, perpassando desde a avaliação diagnóstica 

em todas as turmas, incluindo participação na elaboração dos planos de aula, acompanhamento 

diário, busca de parceira com as famílias, entre outras atividades. 

 Nisto, demonstram que tais intervenções realizadas, para solucionar as dificuldades 

enfrentadas pelos professores em sala de aula, indicam que os coordenadores pedagógicos estão 

exercendo suas funções como estabelece a legislação.  

Enfatiza-se que essa pesquisa perpassou pelo processo da triangulação, o qual permite 

tanto validar quanto negar as informações coletadas. Ou seja, tal processo, possibilita a 

falseabilidade das ciências, sendo permitido se deparar e ou encontrar outros objetos do 

contexto pesquisado. Enfatiza-se que o processo de triangulação tem respaldo nos olhares de 

autores como Denzin e Lincoln (2006); Figaro (2014); Günther (2006) e Souza e Zioni (2003).  

Tanto as respostas dos professores quanto dos coordenadores pedagógicos, teve a 

análise de conteúdo, em que se utilizou do processo de categorização, método, que são 

defendidos por Bauer e Gaskell (2012); Triviños (2015) e Bardin (2016). 

Deve ser entendido que no exercício da sua função, assim como os demais profissionais 

da escola, constantemente o coordenador pedagógico, enfrenta problemas de diversas ordens e 
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proporções ao realizar suas funções.   

Então, partiu-se da perspectiva sobre os olhares dos professores com os quais foram 

realizadas entrevistas, com o intuito de perceber, suas angústias e posteriormente constatar a 

forma como acontecia a formação continuada de professores.  Para se obter tais informações, 

se atentou por fatores inerentes onde, quando, como aconteciam, e qual era o grau de satisfação 

dos professores ao receber a formação.  

 O texto da dissertação está dividido em: introdução; revisão de literatura; materiais e 

métodos; resultados e discussões e considerações finais.  

A introdução traz um apanhado geral como se procedeu essa pesquisa.  

O capítulo um (1), intitulado revisão de literatura incumbe-se de apresentar o 

embasamento teórico o qual fundamenta e da sustentação à pesquisa.  

No capítulo dois (2), intitulado materiais e métodos, destina-se a demonstrar os 

procedimentos da pesquisa de natureza qualitativa, elucidando as técnicas utilizadas para a 

coleta de dados durante a realização do trabalho, apresentando dispositivos como a triangulação 

dos dados, (Triviños, 2015), com o intuito de averiguar informações sobre a temática, tendo 

como parâmetro variados olhares e entendimentos, mostrando como eles se coadunam e se 

complementam entre si.  

Quanto ao capítulo três (3), dos resultados e discussões, este tem como função 

apresentar as análises dos dados, por meio da análise de conteúdo (Bardin, 2016), pelo viés da 

codificação e categorização, trazendo os resultados da pesquisa.   

No quarto e último capítulo estão as considerações finais, onde se encontram algumas 

ponderações sobre a temática pesquisada, considerando tanto, a literatura quanto os olhares dos 

entrevistados oriundos das quatro (4) escolas públicas pesquisadas do estado de Mato Grosso, 

sendo duas escolas na capital Cuiabá e duas do município de Pontes e Lacerda, interior do 

estado.  
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Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino [...].  

Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e continuar a anunciar a novidade  

(FREIRE, 1996).  

 

 

1 REVISÃO DE LITERATURA  

 

1.1 Formação continuada de professores: um breve balizamento à luz das teorias, 

vislumbrando melhores possibilidades de compreensão sobre a temática 

Neste capítulo o autor apresenta o embasamento teórico no qual está fundamentada a 

pesquisa. A revisão de literatura, apresenta o arcabouço de sustentação do trabalho, em que se 

realiza a triangulação dos dados, com o intuito de trazer informações sobre a temática estudada, 

tendo como parâmetro os mais variados olhares e entendimentos de teóricos, mostrando como 

eles se coadunam e se complementam.   

Nesse sentido, salienta-se sobre a importância e o benefício da formação continuada de 

professores, ser pensada de forma a ser redimensionada para a escola, em serviço, no espaço do 

fazejamento pedagógico. 

Observa-se que o século XX tem se configurado um período de profundas 

transformações científicas, tecnológicas, econômicas, culturais e sociais, sendo que tais 

transformações têm interferido de forma visível no processo de ensino-aprendizagem.  

Bettega (2010) e Kenski (2015), salientam que em virtude dessas transformações, nas 

últimas décadas aconteceu um enorme desenvolvimento das ciências, propiciando a explosão 

da tecnologia, que por meio de sua aplicação se permitiu e possibilitou a produção de vários 

instrumentos e máquinas de todos os tipos, inclusive das mais variadas utilidades, criando 

oportunidades de mudanças significativas em todas as áreas.  

É inegável que tais, transformações trouxeram melhorias e expectativas para a 

qualidade, preservação e prolongamento da vida dos seres humanos em diferentes partes do 

planeta, em que as pessoas puderam usufruir dignamente de serviços inerentes à educação, 

diminuindo a pobreza, o analfabetismo e melhorando a saúde pública. Tais fatores não teriam 

se concretizado estando distante do apoio da técnica e das ciências. 

 Nesse prisma, percebe-se que entre as revoluções as que mais tem contribuído para a 

ampliação dos benefícios desse século, se configuram na revolução industrial e revolução 

tecnológica. Cada uma com suas contribuições e objetivos, trazendo para a sociedade benefícios 

e confortos em níveis nunca antes sonhados e tampouco acreditados.  
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Contudo, tais transformações ainda não são totalmente realidade em se tratando da 

esfera mundial, pois por mais que se pareça comum tais avanços, existem muitas contradições 

em diversos países, e de forma especial no Brasil, sobre tudo no quesito educação, no que se 

refere à formação de professores e suas implicações na qualidade do processo de ensino-

aprendizagem.   

 Com isso, se observa que as contínuas transformações, que constantemente estão 

acontecendo no mundo atual, têm interferido na sociedade contemporânea e que acabam por 

interferir na educação. Também se constata que, tais implicações têm prejudicado o elemento 

fundante desse processo que é o conhecimento.  

Elemento este imprescindível para todas as gerações, servindo como material produtivo 

tanto de forma indireta quanto direta, bem como essencial para o controle das riquezas que 

acabam interferindo na qualidade de vida das pessoas. Sendo assim, exige-se de quem dele 

participa e ou está em busca, que esteja aberto às novas possibilidades, e caso sejam professores, 

estes devem pensar numa forma de transmissão, que seja facilitadora permitindo sua fluidez em 

sala de aula.  

Sendo essa uma necessidade, se faz, pelo fato de que muitas práticas pedagógicas pouco 

terem servido para dar conta dos desafios atuais, pelo fato que nessa contemporaneidade a 

educação está em plena mutação (DELORS, 2014).   

Com isso, se faz necessário um repensar tanto   a respeito da questão do conhecimento 

ensinado, quanto sobre sua utilidade diária, pois nessa época, também chamada de era do 

conhecimento aligeirado, exige-se uma necessidade de redefinir um processo de ensino-

aprendizagem que seja de forma diferenciada, levando em consideração as várias realidades. 

 Contudo, não se pode negar que a formação de professores, tem ocupado espaço 

significativo entre os mais renomados estudiosos da área da educação, em particular, sobretudo, 

aqueles que discutem a temática referente à formação continuada de professores. Entende-se 

que esse é um processo reflexivo e dinâmico, que se constrói no cotidiano, com vistas às 

diversas realidades, levando em consideração as subjetividades dos envolvidos e as 

peculiaridades de cada espaço os lócus.  

De forma geral, a temática formação continuada de professores, tem sido um dos 

gargalos inerentes às políticas públicas, e esse trabalho na sociedade em que vivemos não tem 

sido um caminho fácil. A “formação de professores em um país em que a educação é 

desvalorizada e não é tratada como prioridade, compromete seriamente as questões básicas da 

educação de qualidade, tarefa por muitos considerada um fracasso” (CANDAU, 1997, p. 47).  

Quando se observa o contexto histórico educacional brasileiro, não é difícil constatar 
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que durante longos anos a temática formação continuada de professores tem sido um dos temas 

que sempre tem chamado a atenção dos pesquisadores. Portanto, é um sinal de que tem 

conseguido pouco êxito na sua concretude.  

Certo que, cada um a compreende de forma singular, e na sua subjetividade. Nisto, 

sempre buscando trazer à tona situações corriqueiras, que consequentemente se faz presente no 

contexto educacional, vindo de certa forma interferir na qualidade do fazer docente.  

Em virtudes dos mais variados dilemas atuais da docência, com o passar dos tempos a 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem tem se reduzido, e apresentado resultados 

poucos satisfatórios.  Com isso, alguns estudiosos se debruçaram com mais afinco e com 

preocupação de conseguirem alternativas que possibilitem um fazer pedagógico que possa 

contribuir, quiçá poder resolver tal impasse, e consequentemente possibilitar uma tomada de 

decisão. Agora com uma visão diferenciada, ou seja, de encontrar soluções que contribuam para 

amenizar, e ou solucionar alguns problemas, tanto inerentes à aprendizagem quanto à 

ensinagem (PIMENTA e ANASTASIOU, 2014). 

 Diante de tal panorama, alguns autores, como Freire (1996); Nòvoa (1992, 2002, 2009, 

2011); Arroyo (2007); Imbernón (2006, 2009, 2011); Tardif (2012); Pimenta e Anastasiou 

(2014), entre outros, apresentam abordagens sobre a importância da formação continuada de 

professores, com o entendimento de que essa seja de fundamental importância para o sucesso 

do processo de ensino-aprendizagem. 

Para Nòvoa (1992), uma das saídas para tal situação seria apostar e acreditar na 

capacidade do professor, bem como investi-lo de dispositivos para o exercício de sua 

profissionalidade, pois os professores necessitam estarem munidos dos saberes, habilidades e 

competências, que são considerados instrumentos fundamentais para o fazejamento pedagógico 

em sala de aula.  

Contudo, precisa ser entendido, que tais dispositivos são adquiridos, conforme as 

peculiaridades de cada época, em cada realidade, devendo ser considerada tanto a disposição 

pessoal quanto a profissional.  Pois, como são amplos os saberes dos professores, estes devem 

ser vistos e compreendidos em suas dimensões, as quais são inerentes ao saber fazer docente, 

em um determinado contexto, ao mesmo tempo, tais saberes são provenientes de fontes 

diversificadas, enfim, os saberes dos professores são plurais (TARDIF, 2012).  

Dessa forma, a necessidade da formação continuada do professor é latente, sendo que 

ele necessita se formar e informar para poder ser capaz de entender e poder realizar um trabalho 

a contento, e ao mesmo tempo, a formação continuada passa a ser uma necessidade exigida 

pela/para profissão docente. 
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De acordo com pesquisas realizadas nessa área, se percebe que os resultados 

estabelecidos pelos órgãos controladores1 da educação,  constata que tal situação só se 

resolveria se houvessem políticas que procurassem e investissem na formação continuada dos 

professores com vista a sanar algumas defasagens inerentes ao processo de ensino-

aprendizagem dos alunos.   

No Brasil os órgãos controladores da educação, mencionados anteriormente, como o 

Ministério da Educação - MEC; Conselho Nacional de Educação - CNE; Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - SINAES, entre outros, que almejam indicadores em que 

prevaleça a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, porém desconsideram as realidades 

brasileiras, devido que nem sempre a educação é pensada por quem sabe, conhece e tampouco 

sabe fazer.  

Contudo, deve se levar em consideração que somente quem faz educação é que tem 

capacidade de emitir um diagnóstico preciso e contundente sobre, e concomitantemente, de 

realizar apontamentos, visando possibilitar melhorias no/e durante o processo (NÒVOA, 2002).    

Os teóricos ora mencionados, não divergem em suas observações, apresentam 

apontamentos que se realizados de forma precisa podem possibilitar um melhor entendimento 

e compreensão do processo de ensino-aprendizagem.  

Nisto eles demonstram preocupação para com a situação estabelecida, e entendem que 

o fator imprescindível que poderia contribuir para melhorar a qualidade da educação seria o 

investimento na formação continuada de professores. 

Tendo em vista que, a formação continuada, deveria ser realizada de professores para 

professores, com incumbência e preocupação de prepará-los e muni-los, de soluções dos mais 

variados problemas, pois subentende-se que, a função da formação é justamente capacitar.  

Com isso os professores estariam aptos para resolver os problemas, que interferissem 

no processo de ensino aprendizagem, e, ao mesmo tempo estariam instruídos para uma 

aplicabilidade pedagógica de forma efetiva, no seu espaço docente, sendo capaz de refletir o 

seu fazer com vistas à prática inovadora. 

Imbernón (2006) assevera, a formação continuada de professores passou a ocupar um 

                                                 
1Ministério da Educação (MEC); Conselho Nacional de Educação (CNE); Secretaria de Educação Superior 

(SESu); Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira” (INEP); Conselho Federal de 

Educação (CFE); Conselho Nacional de Educação (CNE); Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES);  Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES);  Exame Nacional de 

Desempenho de Estudante (ENAD); Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM);  Sistema de Avaliação da 

Educação Básica, (SAEB); Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB); Avaliação Nacional de Rendimento 

Escolar(ANRESC).(acessoem6/4/2017:10h45). http://redeglobo.globo.com/globoeducacao/noticia/2011/08/conheca-

provas-do-sistema-brasileiro-de-avaliacao-externa.html) 
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lugar de destaque a partir século XIX, porém com projetos de forma desarticulados e 

desconectados da realidade, que pouco poderiam servir e contribuir na solução dos problemas 

de aprendizagem/ensinagem até então existentes. 

De acordo com o autor ora citado, para que surta o efeito esperado, necessita-se de uma 

formação continuada, que possibilitem aos professores trabalhar de forma que as dificuldades 

tanto de aprendizagem quanto de ensinagem, possam ser superadas em curto espaço de tempo. 

Uma formação continuada que satisfaça os docentes no fazejamento da/na docência, e que seja 

propiciada para o processo de ensino-aprendizagem, o qual é elemento fundamental do processo 

educacional.  

Nessa perspectiva, a concepção de formação continuada de professores, passa a ser 

considerada como o momento-chave da capacitação profissional e não só de socialização, pois 

essa capacitação tende a articular-se em primeira mão com os objetivos do sistema, e com o 

desenvolvimento da sociedade.  

Nòvoa (1992) salienta que, a formação de professores não os satisfazem de forma plena, 

devido a deficiência de formação que os formadores têm recebido, sendo que tal deficiência 

tem sua raiz nos programas emanados das políticas de formação continuada, que são concebidas 

de forma desconectada da realidade, que na maioria das vezes essa defasagem reflete na 

formação dos professores contendo pouco rigor científico e contribuindo infimamente para o 

crescimento destes.   

Se faz necessário compreender que a formação de professores pode desempenhar um 

papel importante na configuração de uma nova profissionalidade docente, estimulando a 

emergência de uma cultura profissional no seio do professorado e de uma cultura organizacional 

diferenciada (NÒVOA, 1992). 

Por mais que a docência seja conturbada pelos mais variados dilemas, faz-se necessário 

perceber que se o professor estiver capacitado ele conseguirá sobressair nas mais variadas 

situações, e ao mesmo tempo poderá tirar proveitos em prol de seu fazejamento pedagógico.  

Para tanto, o processo de formação continuada deve acontecer não apenas com a visão 

de transmissão de informação e ou de conhecimento profissional docente, mas de modo que os 

professores entendam e percebam alguns fatores que possibilitem um desenvolver da profissão 

de forma comprometida, imbricada no contexto sociocultural local.  

 De forma geral, independente da função, nessa nova contemporaneidade, o profissional 

precisa estar preparado ao exercer sua profissão. E em se tratando do professor, este deve estar 

em contínuo processo de formação. Nesse sentido, a formação deve ser concebida como 

elemento de seu interesse, bem como de sua responsabilidade, pois com isso ele terá condições 
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de ver a escola não somente como um lugar onde se ensina, mas também onde se aprende 

(BETTEGA, 2010).  

Para tal, se faz necessário que haja a articulação e envolvimento da/com a comunidade 

escolar, e que o processo de ensino-aprendizagem poderá ser transformado; caso contrário, haja 

esse distanciamento, os problemas inerentes ao ensino-aprendizagem tendem a continuar.  

Shön (2007) e Alarcão (2011), salienta que com isso, nunca se pode perder de vista, que 

a formação continuada de professores, deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que 

lhes forneçam um pensamento autônomo, e, que facilite as dinâmicas de auto formação 

participada, seja ela realizada na universidade ou em forma de programas de que possibilite o 

crescimento intelectual, visando obter informações práticas para a prática docente.  

Comungando com tal ideia, Hall (2015) e Pimenta e Anastasiou (2014) nos relatam que 

nessa contemporaneidade tão marcada pelo avanço tecnológico, necessita verificar se a 

formação continuada de professores está indissociavelmente ligada à produção dos sentidos, 

sobre as vivências e as experiências de vida de cada indivíduo, visto que as realidades 

educacionais são vastas, e na maioria das vezes interferem no exercício da docência.  

Pelo fato do professor lidar muitas vezes com situações adversas à sua formação, ele 

precisa de um tempo para se adaptar às inovações e às mudanças; para refazer e compreender 

alguns conceitos que interferem em sua identidade profissional.  

1.1.1 A formação continuada de professores: um olhar reflexivo sobre a concepção do currículo 

escolar  

O ato de refletir é nato do ser humano, isto significa que quando o ser humano não se 

encontra satisfeito com o resultado do seu trabalho, ele reflete sobre o seu fazer e se preocupa 

em alcançar melhores resultados. Sendo assim, para que isso aconteça investir em tempo e 

dedicação é necessário.  

Para tanto, no processo de ensino-aprendizagem também não é diferente, pois pelo fato 

de sermos seres inconclusos (Freire, 1996) constantemente paira sobre nossa cabeça a sensação 

de insatisfação.  

Nessa percepção é inconcebível a ideia de que o ato de aprender seja privilégio de 

alguns, todos aprendem sendo cada um ao seu tempo, e ao seu jeito. Todos aprendem, uns com 

mais facilidade e outros com mais dificuldades (ARROYO, 2007).  

A formação continuada de professores é um processo, e por isso para que surtam os 
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efeitos necessários na prática pedagógica, com resultados positivos, o docente deverá se dispor 

no sentido de modificar alguns procedimentos no ato da sua realização da sua ação. Nisto, tanto 

Nòvoa (1992) quanto Alarcão (2011) salientam que a formação continuada de professores pode 

estimular o desenvolvimento profissional, no quadro de uma autonomia contextualizada pela 

profissão docente.  

Dessa forma, a  formação continuada vislumbra valorizar paradigmas que promovam a 

preparação de professores reflexivos, que assumam a responsabilidade do seu próprio 

desenvolvimento profissional e que participem como protagonistas na implementação das 

políticas educativas, e possam perceber a formação como momento em que esta deve passar 

pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho pedagógico na 

localidade, as quais são compostas por realidades próprias e diferentes.   

Concatenados à tal concepção, Nòvoa (1992), Sacristán et al (2000), Shön (2007), 

Alarcão (2011) e Pimenta e Anastasiou (2014) corroboram enfatizando que se quisermos 

melhorias no processo de ensino aprendizagem, nesse século que se inicia, bem como a 

aplicabilidade no recurso educacional, faz-se necessário se atentar por uma prática docente que 

seja conduzida dentro dos parâmetros da reflexibilidade.  E que, o fazer docente exigirá ser 

refletido com a intenção de ser (re) feito, obedecendo a máxima da ação-reflexão-ação, bem 

como este deve ser concebido como o tripé de todo o processo educacional. 

Necessita compreender, com essa concepção, que formação do professor deve passar 

por processos de investigação, o qual necessita estar diretamente articulado com as práticas 

educativas locais, visando culminar na qualidade do fazer decente, que deve passar a ser o 

objetivo macro da ação docente.  

Só se preocupa com a prática docente quem reflete sobre e descobre, e quem pode fazer 

diferente, com isso, verifica-se também a necessidade da reflexão no/durante fazer docente.  

Contudo, isso também, passa a ser desafios para o professor na sociedade contemporânea, onde 

“toda a transformação tem consequências sobre a profissão docente” (CHARLOT, 2013, p. 99). 

Nessa era globalizada o professore necessita assumir-se como produtor da sua profissão, 

precisa sentir a necessidade de mudança, bem como modificar também os contextos das 

intervenções. Dessa maneira, a formação continuada não pode dissociar-se da produção do 

saber, também não se pode alhear de uma intervenção no terreno profissional. (FREIRE, 1996).  

A formação continuada de professores deve ser concebida como um dos principais 

componentes da mudança que necessita estar em conexão estreita com outros setores e áreas, e 

não como uma espécie de condição prévia da mudança, pensada de outros agentes de forma 

descontextualiza e isoladamente para os educadores (NÒVOA, 1992).  
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Ao invés de uma formação que apenas cumpre com os ditames legais, esta precisa ser 

pensada realizada durante o processo, pois se refletida durante, pode produzir um esforço de 

inovação e de procura dos melhores percursos para a transformação tanto da escola quanto do 

processo de ensino-aprendizagem, bem como permitir que os próprios professores realizem 

práticas inovadoras centradas nos lócus, com possibilidades de novos sentidos.   

Para que se concretize a concepção de formação continuada na escola, ou in loco, deve 

ser levada em consideração a grande distorção referente ao percentual da baixa qualidade de 

ensinagem demonstrada pelos órgãos reguladores, tanto internos quanto externos.  

Certo que, para justificar a baixa qualidade ou grande quantidade de notas sem nexos, 

que configurem tal situação, vários requisitos necessitam ser verificados, entre eles a estrutura 

sociocultural e econômica dos nossos estudantes, a carência e necessidade de melhores 

dispositivos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem.  

Sobre tal premissa, Tardif (2012) salienta que o fracasso escolar tem várias origens e 

mostram, entre outras, as razões socioeconômicas e culturais, precisando ser consideradas de 

forma a analisar o seu impacto na aprendizagem.   

Haja vista que ainda há uma grande parte dos professores que defendem valores de 

igualdade e de justiça em relação aos alunos, porém, no ato da averiguação do processo de 

ensino-aprendizagem, ou seja, no momento da avaliação, tais fatores são desconsiderados, e tão 

pouco servem de base para iniciar um repensar docente, com vistas à reflexão no fazejamento 

pedagógico.  

Nesse sentido, faz-se necessário um reavaliar tanto a realidade local quanto a 

necessidade real de cada estudante, pelo fato dos alunos serem os principais agentes da escola, 

eles necessitam de ações docentes precisas, bem como de docentes facilitadores que possam 

possibilitar um aprendizado diferenciado. 

Não se justifica se há ou não na sala de aula uma multidão de alunos, ou se há 

acompanhamento da família, pois como se sabe, tudo isso pode interferir e ou influenciar na 

realização do trabalho docente. Para tanto, somente tais dilemas não devem ser vistos como os 

principais vilões da docência e da escola nessa nova contemporaneidade (TARDIF, 2012; 

NÒVOA, 1992). 

Deve ser entendido que o fracasso no/do processo de ensino-aprendizagem tem sua 

origem ao longo do tempo, o qual vem perpassando pela qualidade da formação continuada que 

os professores têm/vem recebendo tanto pela comunidade universitária, que pouco propõe 

elementos que propiciem mudanças, quanto em momentos realizados por outros órgãos 

responsáveis direto pela formação do professor. Nisto, tanto a universidade quantos os órgãos 
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pouco se atentam para atender os professores dentro das suas realidades. 

Contudo, se tais órgãos querem contribuir via formação, eles devem tanto pensar na 

postura dos formadores, quanto nas realidades dos professores. De forma conjunta devem 

estabelecer objetivos que visem pesquisar, com vistas a considerar o conhecimento dos pares.  

Ao se pensar e considerar produções dos saberes sobre o ensino, estamos caminhando 

de forma plural, sem a concepção de privilégios exclusivos dos pesquisadores, os quais devem 

reconhecer que os professores também possuem saberes, sendo que tais saberes são diferentes 

dos conhecimentos universitários, contudo a universidade contribui para tal.  

Na visão de Demo (2002), a pesquisa universitária sobre o ensino só começará a 

progredir a partir do momento em que ela reconhecer que não produz uma teoria sobre uma 

prática, mas que ela mesma é uma prática referente à atividade, ou seja, o ensinar aos 

professores, os atores que dispõem de seus próprios saberes e se seus próprios pontos de vista.  

De acordo com esse mesmo autor, no processo de ensino-aprendizagem, o professor 

jamais pode ser visto como cobaia, pois como toda formação se almejam bons resultados na 

docência, se faz necessário acima de tudo, que o professor seja co-pesquisador participante. 

Sendo que ninguém conhece mais o campo educacional do que ele, por isso ele deve ser ouvido.  

Concatenados à Demo (2002), Bettega (2010), Tardif (2012) e Sacristán (2017), 

enfatizam sobre um importante dispositivo que pode vir a contribuir no processo de formação 

continuada dos professores, o qual são as novas tecnologias da informação, pois estamos numa 

época de globalização intensa e ferramentas tecnológicas devem se fazer presente no contexto 

educacional.   

Deve ser entendido que a tecnologia jamais irá substituir a função humana da docência, 

entre os motivos está o fato da frigidez, e tão pouco o desmerece da consideração. Em todos os 

setores da educação, elas visam auxiliar os profissionais no entendimento e execução das 

práticas nas diversas culturas.   

Nesse novo século, deve-se compreender que as tecnologias, são consideradas 

elementos fundantes de toda e qualquer sociedade em desenvolvimento, pelo que permitem 

criar e compreender os já estabelecidos, pois para tais autores, os computadores e as redes pelas 

quais a informação flui, não servem de nada para os analfabetos funcionais. E dessa mesma 

forma acontece com o fazer docente no contexto local, quando é trabalhado de forma 

descontextualizada da realidade. 

Isto é o que tem acontecido no momento de formação continuada de professores, ou 

seja, realizada de forma desconectada da realidade, que pouco satisfaz os anseios da categoria. 

Como meio de inverter sua função, esta deve ser pensada de forma a considerar os dispositivos 
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curriculares, levando em consideração cada tempo destinado ao processo de ensino-

aprendizagem, o qual deve ser compreendido de forma singular. 

Todavia, no contexto inerente ao ensino-aprendizagem, necessita-se entender, que o ato 

de aprender de acordo com as ciências, é exclusivo do ser humano, o qual aprende cada um ao 

seu tempo, conforme suas condições e disposições destinada para tal ato (ARROYO, 2007). 

É inegável que as teorias de ensino-aprendizagem, bem como a didática, quanto as 

teorias da formação humana interrogam-se sobre a especificidade de cada tempo humano na 

formação mental, ética, cultural e identitária. 

 Tais dispositivos, são fundamentais para a construção humana. Nisto, interrogam-se 

sobre a especificidade e importância inerente de cada tempo-infância, adolescência, juventude, 

vida adulta e velhice nos processos de socialização e aprendizagem. Porém a organização dos 

tempos e espaços e do trabalho nos sistemas escolares, vão se pautando pelo respeito à 

especificidade de cada tempo de vida, assumidos como tempos de formação, socialização e 

aprendizagens.  

Assim a organização curricular ficará indiferente a esse protagonismo que os tempos de 

formação vêm adquirindo nas ciências e na organização escolar. Pois a escola ainda nos seus 

currículos não parou para pensar sobre como cada criança aprende e tão pouco como cada 

professor ensina.  

Deve-se iniciar um processo de averiguação no sentido de buscar compreender se 

realmente há somente crianças com dificuldades de aprendizagens ou se há professores com 

problemas de ensinagens, visto que todos aprendem, no entanto será que todos ensinam tudo 

para todos? (PIMENTA E ANASTASIOU, 2014). 

Na visão Arroyo (2007), os componentes curriculares da escola desse novo século, 

precisa ser modificado,   bem como compreender que, pouco  adianta do ideal de construir essa 

sociedade para todos, se os agentes que nela realizam suas funções, incluindo os docentes pouco 

se indagam ao  tentar superar toda prática e toda cultura seletiva, excludente, segregadora e 

classificatória na organização do conhecimento, dos tempos e espaços, dos agrupamentos dos 

educandos e também na organização do convívio e do trabalho. 

 O autor ainda enfatiza que é preciso superar processos de avaliação sentenciadora que, 

impossibilitam que crianças, adolescentes, jovens e adultos sejam desrespeitadas em seus 

direitos. Estes devem ser vistos e compreendidos em um percurso contínuo de aprendizagem 

com noções de desenvolvimento humano.  

Nessa dimensão, se faz necessário que o sistema escolar, o ensino, assim como toda 

sociedade, vá avançando para esse ideal democrático de justiça e igualdade, de garantia dos 
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direitos sociais, culturais humanos para todos. Mas para isso, se faz necessário propostas que 

rompam com as questões desiguais e quebre a lógica visionaria das culturas excludentes. 

Ademais, para Arroyo (2007), a reflexão sobre o currículo necessita ser instalada nas 

escolas. Durante as últimas décadas, o currículo tem sido central nos debates da academia, da 

teoria pedagógica, da formação docente e pedagógica.  

Hall (2015), enfatiza que nesse novo século as identidades pessoais vêm sendo 

redefinidas, dessa forma a identificação de tantos docentes, tem sofrido grande desprestígio 

social em virtude dos vários movimentos sociais, com isso tem suscitado também novas 

sensibilidades humanas, que de certa forma tem interferido no ato pedagógico, e 

consequentemente na forma, no processo de ensino-aprendizagem e sobremaneira no método 

ensinar-aprender.  

Na atual sociedade, a identidade dos trabalhadores em educação passa cada vez mais 

pelo desprestígio profissional, pois sendo esta consciência, que coloca o trabalho docente no 

cerne da organização escolar, dos tempos e espaços de trabalho, seu ordenamento e intensidade.  

Hall (2015) enfatiza cada vez mais vêm crescendo as sensibilidades para com o 

ajustamento dos currículos das escolas, porque percebemos que a organização curricular afeta 

a organização de nosso trabalho e do trabalho dos educandos, pois devido que nessa nova 

sociedade, desse novo século.  

 Ainda de acordo com Hall (2015), as identidades estão sendo adaptadas de forma, que 

seus portadores consigam sobreviver sem sofrer e ou causar prejuízo de constituição, da mesma 

forma está se configurando o processo de ensino-aprendizagem, neste momento de saberes e 

conhecimentos aligeirados.   

Com a mesma proporção, também estão fragmentadas as paisagens culturais de classe, 

gênero, sexualidade, etnias, raças e nacionalidades, que, no passado, nos tinham fornecido 

sólidas localizações como indivíduos sociais. Essas transformações estão também mudando 

nossas sociedades nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos de nós próprios 

como sujeitos integrados.  

Estamos em um processo de mudança. E esse processo de mudanças, deve ser concebido 

como um conjunto, que representa um processo de transformação tão fundamental e abrangente 

que somos compelidos a perguntar se não é a própria modernidade que está sendo transformada 

ou educação/escola que se encontra estagnada no tempo? 

Nesse contexto da pós-modernidade, em que as identidades são apresentadas de forma 

líquidas, vulneráveis com reflexos visíveis na educação, em que, o fazer docente se encontra 

impregnado de subterfúgios, os quais são denominados por dilemas que são apontados tanto 
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por Nòvoa (1992); Tardif (2012) e Hall (2015), que enfatizam que, não se pode negar, que mais 

do nunca, jamais se deparou com tantas mudanças tão repentinas como agora. 

 Na era denominada de pós-modernidade, as mudanças são rápidas e contínuas, porém 

com características diferenciadas, devido à contextos influentes na subjetividade de cada 

sujeito, que são percebidos entre outros nas diversas classes sociais.    

A formação continuada de professores, deve ser redimensionada, de forma a 

compreender, a saber, lidar com identidades, bem como, saber respeitar os diferentes olhares, 

concepções e posicionamentos em relação à qualidade do ensino com vistas as localidades, pois 

há nelas um nicho de conhecimentos constituídos em momentos diferentes.  

 Arroyo (2007, p. 27), entende que “o conhecimento, as competências e o currículo no 

referente do direito de todo ser humano, particularmente das novas gerações à produção cultural 

da humanidade, nos levará a um currículo mais rico, mais plural”.  

De certa forma, a escola necessita de um currículo que vá além do que está posto, ou 

seja, ela deve primar para que seu currículo antes seja inclusivo; com destaque, mas com direito, 

a oralidade, com o domínio dos instrumentos e equipamentos culturais produzidos para 

qualificar o trabalho como atividade humana.  

Na perspectiva de reflexão, o currículo necessita ser desengessado, caso contrário as 

escolas continuarão sendo um espaço de intranquilidades, onde as verdades são repassadas de 

formas inquestionadas. Nisto são desconsideradas questões que vêm da dinâmica social e 

cultural, das ciências, da política, dos movimentos sociais, do movimento docente e também 

dos educadores e dos educandos, das formas tão precarizadas de viver a infância, adolescência, 

a juventude ou a vida adulta (ARROYO, 2007). 

 Interrogações que penetram no interior das grades curriculares e as desestabilizam em 

suas certezas precisam ser realizadas constantemente, não com o pretexto de afronta aos 

gestores, mas como meio de possibilitar e fomentar uma discussão com vistas a desmistificar 

os dogmas curriculares.  

Como ora já mencionamos, na maioria das vezes os elementos constituintes do ensino-

aprendizagem, como o currículo, não são pensados pelos professores para os professores, e, 

tendo assim, causado grandes desconfortos, pelo fato da desconexão, entre o que é pensado e o 

que é realmente executado. Dessa forma, pouco ou quase nada tem contribuído para auxiliar o 

professor no fazejamento pedagógico e surtido pouco efeito no processo de ensino-

aprendizagem (NÒVOA, 1992). 

Para tanto, ao equalizar o currículo, também se faz necessário, de acordo Gimeno 

(2000), introduzir a política da diversidade nas estruturas escolares, e sendo necessário revisar 
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de forma minuciosa a questão da organização interna e das instituições educacionais.  

A diversidade deve ser entendida como aceitação de realidades plurais, indo além de 

uma ideologia, ser percebida como uma forma de ver a realidade social. Ainda na visão do 

autor, a formação continuada de professores deve reconceitualizar à ideia de espaço educacional 

para obtenção de êxito em sala de aula.  

 Certo que, do século XX para o século XXI, essa reorganização já aconteceu, porém, 

de forma acanhada, com os mesmos perfis das organizações industriais. Contudo, se a 

instituição escola, composta por salas de aulas, almeja um diferencial, ela necessita sair dos 

moldes das celas, com mais flexibilidade para horários, pois, já que os agrupamentos de alunos 

são por idade, então à organização espacial da sala da aula, deverá estar em sintonia com 

realidade laboral e familiar.  

Dessa forma, a autor ainda salienta que ao integrar a diversidade e o currículo é 

favorecer a convivência de realidades plurais, de necessidades diferentes que enriquecem a 

dinâmica a aula e a instituição.  

Pois, sendo o ensino legal realizado de um setor institucional, tem sua própria história e 

deixa sua marca em sua tradição em uma cultura de fazer as coisas que é difícil de mudar mesmo 

que suas consequências possam ser obviamente, negativas. 

 Nesse sentido, tendo em sala de aula alunos com características diferentes deveríamos 

nos atentar para uma forma de integração que seria além de um tratamento uniforme.  Contudo, 

ao promover um processo de formação continuada de professores, devemos levar em 

consideração, a questão do desenvolvimento pedagógico na docência para diversidade, sendo 

que ela não nasce do nada e nem de um dia para outro.  

Nessa perspectiva, o processo de formação docente, deve dotar os professores de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que os possibilitem a realizar a docência 

de forma a facilitar para que ocorra o desenvolvimento de seus alunos, e ao mesmo tempo, tal 

processo de formação, sirva para que tais profissionais sejam reflexivos e investigativo da 

própria ação (IMBERNÓN, 2006). 

O autor ainda é enfático ao argumentar que a formação continuada de professores, 

deverá dotá-los de instrumentos intelectuais que, sejam úteis ao conhecimento e à interpretação 

das situações complexas em que se situa, e, por outro lado, envolvê-los em tarefas de formação 

comunitária para dar à educação escolarizada a dimensão de vínculo entre o saber intelectual e 

a realidade social, com a qual deve manter estreitas relações com possibilidades de reflexão de 

caráter investigativo. 

Pois, esses são dispositivos que não só possibilita a mudança, como também, vislumbra 
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a necessidade de crescimento pessoal. Para tanto, se faz necessário, que no processo de 

formação continuada, as ações sejam articuladas, de forma a possibilitar que a reflexão e a 

investigação dos conhecimentos teóricos visem a promover uma transformação no ato do 

fazejamento pedagógico (BETTEGA, 2010; PIMENTA, ANASTASIOU, 2014). 

Para tanto é inegável constatar que a formação continuada de professores, se faz 

imprescindível e necessária para a aquisição do conhecimento profissional e pedagógico, bem 

como, visa apresentar contribuições para a mudança, para isso não temos de temer a utopia.  

A formação continuada do professor de qualquer etapa educativa não pode permitir que 

as tradições e costumes que se perpetuaram com o passar do tempo, impeçam que se desenvolva 

e se ponha em prática uma consciência crítica, nem tampouco que dificultem a geração de novas 

alternativas que tornem possível uma melhoria da profissão. Dessa forma, Imbernón (2006), 

salienta que: 

A formação permanente do professor deve ajudar a desenvolver um conhecimento 

profissional que lhe permita: avaliar a necessidade potencial e a qualidade da inovação 

educativa que deve ser introduzida constantemente nas instituições; desenvolver 

habilidades básicas no âmbito das estratégias de ensino em um contexto determinado, 

do planejamento, do diagnóstico e da avaliação; proporcionar as competências para 

ser capazes de modificar as tarefas educativas continuamente, em uma tentativa de 

adaptação à diversidade e ao contexto dos alunos; comprometer-se com o meio social 

(IMBERNÓN, 2006, p. 69). 

 

Em aquiescência, com o autor supramencionado Tardif (2012), salienta que a formação 

continuada de professores, não pode mais realizada de forma desconectada da prática, no 

contexto da educação, sendo que teoria e prática não devem ser vistas e entendidas de forma 

separadas. Ambas devem se completar. Deve-se considerar que a formação continuada de 

professores, sejam adquiridas para além da cultura profissional dos professores.  

Para tanto, a formação continuada deve integrar os professores de profissão no próprio 

currículo da formação inicial para o ensino, os quais se tornam, a partir de então, verdadeiros 

atores da formação dos futuros docentes.  

Nessa era da globalização, é imprescindível se ater constantemente em uma formação 

permanente que possa desenvolver processos ininterruptos de reflexão, de pesquisas 

colaborativas para o desenvolvimento da organização, buscando envolver as pessoas e 

comunidade educativa.  
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1.1.2 A formação continuada de professores: uma breve discussão a respeito do saber docente 

e as tecnologias da informação, comunicação e suas contribuições no processo de ensino-

aprendizagem 

Constantemente apresentam-se resultados pouco satisfatórios sobre a qualidade da 

educação brasileira. Sendo que na maioria das vezes tais resultados são atribuídos aos 

professores, quanto suas competências ou incompetências e de forma inerentes a prática 

docente. Sabe-se que nem sempre isso procede, pois em uma sociedade em que todos podem 

pensar e fazer educação, sem ao menos entender sobre algo bom é difícil acontecer.  

O processo de formação continuada de professores, deve possibilitar meios de 

instrumentaliza-los, de forma que esses possam compreender a dimensão do ato de ensinar, pois 

com isso eles terão capacidade de perceber, que por traz de um aluno que apresenta dificuldade 

de aprendizagem, também pode estar um professor com dificuldade de ensinagem.  

Com isso, cria-se a possibilidade de refletir, tanto a respeito de quem aprende, como se 

aprende, tanto quanto, sobre a forma de como se ensina, bem como sobre a forma como é o que 

se ensina. Tudo isso, partindo do professor, possibilita-o, a compreender a sua própria prática 

com vistas a transformá-la em benefício do desenvolvimento de seus alunos (BETTEGA, 2010 

e PIMENTA E ANASTASIOU, 2014).  

 Tais pormenores, ultimamente tem causado grande desconforto configurando um 

enorme descontentamento, no tocante à realização da docência, pois a formação continuada dos 

professores raramente tem contribuído de suporte para que os mesmos possam tentar um fazer 

diferenciado.  De forma reflexiva.  

Haja vista que, também além desses pormenores, ainda nos deparamos com situações 

esdrúxulas em que o professor só e visto/ouvido em momentos cruciais durante o período letivo, 

ou seja, em épocas de fechamento de bimestre/semestre e ou ano letivo. Momento em que há 

pouco que possa ser feito para reverter à situação do insucesso detectado na aprendizagem.  

Mas se é o professor que trabalha diretamente com os alunos, então, por que ele é o 

último a ser ouvido? Para tanto, será que todos os professores recebem uma formação 

acadêmica que possa instrui-los durante a docência, para não mais precisar de um momento 

formação continuada?  

Nesse sentido Imbernón (2006), assegura que entre os fatores que pode contribuir para 

a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, estão a formação inicial, a qual precisa ser 

conferida de perto, pois o tipo e o nível de tal formação, pode definir o fazer do docente.  Uma 

vez que a docência começa no início de tal estudo e habilitará o docente a exercer à profissão.  
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É notável que a formação de professores, bem como, sua importância, deve ser 

concebida como um processo de ensino-aprendizagem. Nisto o ato de aprender, exige uma 

elaboração pessoal ativa, tanto do ponto de vista de que quem ensina, quanto de quem aprende.  

Em relação ao fator aprendizagem, por meio do professor, dever ser visto como um 

constructo intenso, com possibilidades de modificar, enriquecer e diversificar outros processos 

de conhecimento. Para tanto, se faz necessário trabalhar dialeticamente os conceitos 

espontâneos e os conceitos científicos e concebê-los como dispositivos fundamentais do 

processo de ensino-aprendizagem.  

Nessa perspectiva, o formador deve agir na reestruturação qualitativa do conhecimento, 

de forma a contribuir no sentido de que o professor supere por meio da discussão de teorias, 

com instrumentos de apropriação dos conhecimentos científicos, possibilitando o 

desenvolvimento das funções psicológicas. É inegável que o formador é o responsável por 

possibilitar esse desenvolvimento aos docentes.  

Se faz inquestionável que o principal objetivo de uma formação continuada, é 

possibilitar uma ajuda aos professores para que possam modificar suas ações durante o fazer 

docente, e consequentemente, rever a relação estabelecida na sua prática. 

  Percebendo-se, como profissionais da educação, ou seja, como docentes atuantes que 

diagnosticam e compreendem os processos pedagógicos por meio da formação o professor se 

torna apto a desempenhar um trabalho diferenciado. Munidos de tais dispositivos, eles detêm 

melhores condições de participar de maneira efetiva da elaboração da proposta pedagógica da 

escola com condições propícias para a mudança.   

Assim tanto para Alarcão (2011), Tardif (2012), quanto para Pimenta e Anastasiou 

(2014) e salientam que além de todo aparato e instrução, é função da formação continuada de 

professores, bem como, possibilitar que o professor desperte para a necessidade de um enfoque 

reflexivo, sem desconsiderar os reais condicionantes que estão inseridos no trabalho docente, 

ou seja os dilemas, bem como utilizar de estratégias que contribua para a melhoria do processo 

de ensino-aprendizagem.  

Pois, por mais que o professor esteja inserido no/com o processo de formação, o qual 

contribui para ampliar seus saberes, ainda mesmo assim, se faz necessário entender que os 

saberes profissionais também são variados e heterogêneos, devido aos vários momentos e 

situações inusitadas que o professor tem presenciado. 

 Em busca de estratégias e melhorias para aprendizagem, é impossível conceber a ideia 

de que o professor possa trabalhar desconectado das tecnologias. Mesmo que ele demonstre ser 

polivalente e ou eclético no fazer pedagógico, ao utilizar novas metodologias amparado nos 



34  

aportes teóricos, ele poderá obter concepções e técnicas, conforme a necessidade dos 

estudantes. 

Com isso, deve se compreender que nessa nova contemporaneidade, a ação do professor 

deve estar voltada para determinado objetivo, ou seja, o ensino, em virtude dos dilemas que 

ultimamente tem adentrado no fazer docente e de certa forma tem interferido no processo de 

aprendizagem.  

O saber o professor deve se valorizado, pois é oriundo de várias situações e realidades. 

Negar isso é o mesmo que desconsiderar suas angustias, seus anseios e suas subjetividades; isso 

é que o torna competente ao realizar seu fazejamento pedagógico (TARDIF, 2012). 

Nesse sentido Tardif (2012), salienta que, é impossível estudar, e compreender os 

saberes profissionais de forma desconectadas, desassociadas, desfocadas do contexto 

educacional. Pretender estudar os professores desconsiderando suas funções, formações e 

ações, seria incoerente. Deve-se considerar a prática profissional docente, considerar o tempo, 

bem como o espaço da sua realização. 

Nisto, o autor em discussão faz menção a respeito da quantidade e qualidade das 

pesquisas que são realizadas sobre a temática inerente a formação continuada de professores, 

sendo que na maioria das vezes, fatores inerentes aos saberes, habilidades, competências, e o 

fazer docente, nem sequer são considerados.  

Se tais fatores são ignorados e desconsiderado do fazejamento docente, então como 

querer que o processo de ensino-aprendizagem tenha sucesso?  Para tanto, a pesquisa na área 

da educação deve procurar esclarecer e, potencialmente, melhorar a formação inicial e 

continuada fornecendo aos futuros professores conhecimentos oriundos da análise do trabalho 

docente em sala de aula e na escola.  

Pois, com o aligeiramento midiático e tecnológico se percebe um número cada vez maior 

de pesquisadores saindo dos seus laboratórios, ou dos seus centros de pesquisas, e dos seus 

gabinetes, para ir diretamente ao ambiente escolar, principalmente às salas de aula, a fim de 

analisar as situações concretas do trabalho docente em interação com os alunos. 

Porém, sem atentar para as realidades, sendo que ainda há uma grande defasagem de 

investimentos nessa área, de forma especifica em relação à questão das tecnologias na/para 

educação. Para que tais pesquisas surtam os efeitos esperados, as pesquisas devem ser 

desenvolvidas em parcerias com as escolas, tendo os sujeitos do espaço escolar não como 

objetos, mas como cooperadores, co-pesquisadores participantes.  

Tardif (2012), enfatiza que as questões inerentes ao processo de ensino-aprendizagem e 

a formação continuada de professores, não podem mais ser consideradas simplesmente como 



35  

sendo um objeto ou um único campo de pesquisa, mas um espaço de produção da competência 

profissional pelos próprios professores; assim ele concebe a produção do trabalho da sala de 

aula também sendo trabalho dos professores.  

Dessa forma, a formação contínua, vista por este prisma, tende a concretizar como uma 

das necessidades prementes, capaz de possibilitar a resolução de alguns problemas no processo 

de ensino-aprendizagem conectada a ensinagem.  

É notório que a formação continuada através dos pares, formação sob medida, no 

ambiente de trabalho, in loco, integrada numa atividade de pesquisa colaborativa, poderia ser 

pensada como um dos possíveis mecanismos para o sucesso do processo de ensino-

aprendizagem.  

Tardif (2012) ao reportar sobre a formação continuada de professores, menciona que é 

preciso notar e considerar a multiplicação das novas tecnologias da informação e da 

comunicação, e concebê-las como elementos com alto poder de contribuição para ensino. Isto, 

num futuro próximo.  

Tais meios podem ser vistos como novas formas de colaboração pedagógica entre as 

práticas dos pesquisadores; entre as universidades e as escolas e com isso, pensar na 

possibilidade de criação de bancos de dados informatizados, acessíveis a todos os professores 

e comportando simulações, resolução de problemas, informações sobre as estratégias de ensino, 

modelos de ensino exemplar extraídos da análise de práticas de professores experientes.  

Fatores como saberes, conhecimentos e experiências devem ser levados em 

consideração com vistas a melhores resultados no trabalho realizado. Devendo também 

acrescentar aos grupos de discussão e de reflexão, através do correio eletrônico, com vistas a 

valorizar a troca de ideias entre professores e pesquisadores, buscando perspectiva e 

possibilidades de incrementar o processo de formação profissional para os professores 

(BETTEGA, 2010). 

De acordo com o autor, percebe-se, a necessidade de pensar em algo novo, com 

diferentes princípios, que guiam o novo modelo de formação profissional visando respeitar as 

diferentes experiências profissionais.  Para tanto, há precisão de rever, e ou repensar os 

paradigmas e os fundamentos da formação continuada, de forma, que ela seja vista 

inseparadamente da prática docente.   

Os professores devem ser vistos como produtores de saberes específicos ao seu trabalho 

no seu trabalho, tendo capacidades de desenvolver integrar, tanto as atividades de formação, 

quanto de pesquisa universitárias, considerando os lócus da ação docente.   

Tanto as pesquisas quantos e os saberes, são fortemente personalizados, formalizados, 
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individualizados, objetivados, apropriados, incorporados, subjetivados, sendo difícil de 

dissociar das pessoas, de suas experiências e situações de trabalho, e tratar raramente de saberes 

na perspectiva da sociabilidade, que nem sempre esta é uma relação de transparência perfeita, 

nem de domínio completo: 

 

[...], a ação cotidiana constitui sempre um momento de alteridade para a consciência 

do professor. [...] nós, enquanto professores, não fazemos tudo àquilo que dizemos e 

queremos; não agimos necessariamente como acreditamos e queremos agir. [...], a 

consciência do professor é necessariamente limitada o seu conhecimento discursivo 

da ação, parcial. (TARDIF, 2012, p. 265). 
 

Diante do exposto, percebe-se que o professor podado e ao mesmo tempo 

incompreendido no ato da docência, fica desacreditado no seu fazer pedagógico. Durante o 

fazejamento docente há momento em que, este age em desacordo do seu pensar, buscando 

agradar não o seu público por excelência, ou seja, os alunos; mas sim aos controladores dos 

sistemas e aos detentores dos poderes. 

Na visão de Tardif (2012), todos podem ensinar, porém para tal atividade, deve ser 

levado em consideração além de tudo, fatores como a formação e habilidade.  Contudo, o saber-

ensinar na ação, supõe um conjunto de saberes que ao mesmo tempo requer um conjunto de 

competências diferenciadas, que possibilite ir além do fazer. Habilidades que o dote de um 

saber. Um fazer diferente que surta efeito e contribua para sanar algumas dificuldades 

encontradas no processo de ensino-aprendizagem.  

Nesta perspectiva, percebe-se que para ensinar, o professor deve ser capaz de assimilar 

uma tradição pedagógica que se manifesta através de hábitos, rotinas e truques do oficio. Ele 

deve possuir uma competência cultural oriunda da cultura comum e dos saberes cotidianos que 

partilha com seus alunos. Deve ser capaz de argumentar e defender um ponto de vista. Ser capaz 

de se expressar com certa autenticidade, diante de seus alunos. 

 Deve ser capaz de gerir uma sala de aula de maneira estratégica, a fim de atingir os 

objetivos esperados na aprendizagem, conservando sempre a possibilidade de negociar seu 

papel, em ser capaz de identificar comportamentos e modificá-los até certo ponto. Pois a ação 

docente é ação de transformação.  

É inegável que o saber-ensinar, de acordo com Tardif (2012), deve ser percebido como 

uma pluralidade de saberes, habilidades e competências. Tal pluralismo está ligado à 

diversidade dos tipos de ações que o professor adquire no e durante sua constituição para a 

ação.  

Assim como outro, o trabalho docente deve ser entendido não como algo carregado de 



37  

neutralidade, mas um trabalho carregado de significados, com atividades intencionais, com 

começo, meio e fim.  Procedido por objetivos, motivos e intenções especificas. Faz-se 

necessário compreender o comportamento docente frente às tecnologias, de forma distinta, que 

despertam comportamentos distintos perdurado de insegurança (BETTEGA, 2010). 

Quanto aos objetivos do professor para realizar ação docente, ele depende acima de tudo 

de perspicácia no sentido de verificar se os tipos de ações a serem realizadas são condizentes 

para o momento. Assim, em função da ação a ser executada, às vezes primam-se por normas e 

valores que se acredita e quer fazer respeitar, em que acaba agindo em função de emoções, 

sentimentos, afetos sem desconsiderar os papéis sociais dos atores escolares.  

Nesse momento, os saberes experienciais passarão a ser reconhecidos a partir do 

momento em que os professores manifestarem suas próprias ideias a respeito dos saberes 

curriculares e disciplinares, e, sobretudo, a respeito de sua própria formação e atuação enquanto 

profissional. 

Bettega (2010), salienta que nessa era de globalização e das tecnologias, o saber 

transmitido pela escola não parece mais corresponder, senão de forma muito inadequada, aos 

saberes socialmente úteis ao mercado de trabalho. Essa inadequação levaria, talvez, a uma 

desvalorização dos saberes transmitidos pelos professores.  

Em conjunto com os saberes escolares em geral, cuja pertinência social não é mais tida 

como óbvia o saber escolar necessita ser considerado. E a escolarização, enquanto estratégia 

global que possibilita o acesso às funções sociais cobiçadas, devem servir com porta de entrada 

para a busca de outros tipos de conhecimentos mais suficiente e adequado para o momento.  

Nesse sentido, surge então à necessidade de micro estratégias docentes, cujo desafio 

consiste em determinar quais são os saberes socialmente pertinentes dentre os saberes escolares, 

delineados via programas de ensino estabelecidos pelas instituições.  Percebe-se com isso, que 

o agir docente, nunca é um agir perfeitamente e de/objetivos puros e determinados, sendo que, 

tudo isso, são consequências das ações e das motivações afetivas subjacentes.  

Não se pode negar que o professor possui competências, e segue regras, e outros 

recursos que são incorporados ao seu trabalho, mas sem que ele tenha, necessariamente, 

consciência explícita de tudo isso. Sendo que tais recursos incorporações, na maioria das vezes 

fogem dos previstos e estabelecidos na grade curricular. Os currículos devem ser trabalhados 

na perspectiva progressiva com possibilidades reais de agregar conhecimentos (ARROYO, 

2007). 

Para tanto, o saber-fazer do professor na ação, parece ser mais amplo que o seu 

conhecimento discursivo. Dessa forma, não se pode condenar as teorias de ensino que não serve 
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para resolver problemas locais. Necessita-se entender, que cada teoria, tem sua função, podendo 

ou não possibilitar para uma dada situação.  

 Porém, nenhuma teoria de ensino pode repousar exclusivamente sobre o discurso dos 

professores, sobre seus conhecimentos discursivos e exclusivos de forma desconectada da 

realidade (TARDIF, 2012).   

Mais sim, sobre suas convicções, pois, elas falam mais alto e podem surtir mais e 

melhores efeitos no processo de ensino-aprendizagem. Isto tanto na realização da ação docente, 

deve ficar explícito as singularidades implícitas do fazer, quanto, nas subjetividades dos atores 

e suas práticas objetivas, com todos os seus componentes corporais, sociais de forma 

globalizada sendo passíveis e cabíveis à possíveis momentos de intervenções.  

Ainda de acordo com esse autor, os professores podem intervir enquanto profissionais 

do ensino, no processo de definição da cultura escolar e dos saberes transmitidos pela escola. 

Sendo que, para isto basta valorizar o saber profissional dos professores para modificar 

realmente o papel que lhes são atribuímos, comumente nos processos de definição e de seleção 

da cultura escolar.   

Os professores precisam ser ouvidos e compreendidos, não que eles sejam o elemento 

fundamental do processo de ensino-aprendizagem, mas, pelo fato deles lidarem com o elemento 

fundamental desse processo, ou seja o aluno. Os docentes devem ser compreendidos pela 

possibilidade de contribuição que apresentam para o sucesso do processo ensino-aprendizagem. 

Nessa era globalizada é inegável a discussão das dificuldades enfrentadas pelas 

universidades no tocante a formação continuada dos professores. Pois, para surtir o efeito 

esperado, assa formação necessita de uma verdadeira parceria entre escolas e universidades.  

Na maioria das vezes, as universidades e as faculdades de educação que continuam 

segurando as rédeas da formação inicial e continuada de professores, e, os professores de 

profissão pouco participam da elaboração, da implementação e da avaliação dos currículos 

universitários.  

Além disso, as universidades e as escolas possuem um calendário de trabalho 

sobrecarregado e não dispõem de tempo nem de recursos para realizarem os objetivos, por vezes 

muito ambiciosos, de reformas e para permanecerem concentrados na visão da mudança 

desejada tentando buscar soluções cabíveis para a melhoria do ensino (CANDAU, 1996 e 

DEMO, 2002).  

 Como forma de redimensionar a função da formação continuada de professores, 

entende-se que seria mais produtivo que os pesquisadores universitários trabalhassem nas 

escolas, e que as salas de aulas fossem vistas como laboratório de pesquisa em colaboração com 
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os professores.  

 Tanto os professores quantos seus espaços de trabalhos fossem vistos não como objetos, 

mas como sujeitos da pesquisa, que fosse concebido como colaboradores dos pesquisadores, 

em um processo de coparticipação, uma vez que o elemento a ser pesquisados não são seus 

saberes docentes, mas a aprendizagem dos alunos.   

Nisto de acordo com Tardif (2012), resultaria em uma junção dos esforços e a ausência 

de uma visão ao mesmo tempo comum e coerente entre parceiros da mudança. Em que o foco 

resultaria no que diz respeito à melhoria da vida profissional, seus trabalhos realizados nas 

escolas e o sucesso da aprendizagem. 

 Contudo, há de ser levada em consideração, que as coisas pouco mudaram nas últimas 

décadas, no quesito formação de professores, pois as mudanças dependem de vários fatores, 

sobre os quais os professores e os universitários não têm muito ou nenhum controle.  

Outro fator que também tem dificultado, ainda em muitas vezes é a escassez de tempo 

para dedicar ao próprio desenvolvimento profissional, ou seja, a discussão coletiva na 

perspectiva de buscar soluções que visem solucionar as problemáticas mais latentes em relação 

ao ensino de forma satisfatória.   

O autor realiza apontamentos sobre a possibilidade de melhorias, no processo de ensino-

aprendizagem, enfatizando que os professores universitários da educação, devem começar a 

realizar pesquisas e reflexão crítica sobre suas próprias práticas de ensino. 

 E bem como, evitar elaborar teorias do ensino e da aprendizagem que só são boas para 

os outros; pois se elas só são boas para os outros e não para eles mesmos, talvez isso seja a 

prova de que essas teorias não valem nada do ponto de vista da ação profissional e docente.   

Tais observações devem ser iniciadas por eles, pois ao constatar sua ineficácia em 

detrimento da prática e das teorias, pode acontecer deles começarem um processo de reflexão 

com vistas a buscar entender tal motivo.   

Para Hall (2015), nesse novo século que se inicia, a questão educacional deve ser 

pensada de forma contrária aos outros momentos. Pois, nesse novo cenário, se faz necessário 

pensar que todo e verdadeiro conhecimento do profissionalismo dos professores, deverão ser 

acompanhados de uma transformação substancial nas relações com um grupo de professores 

com necessidades reais.  

 Os quais mantêm com os outros grupos e instâncias definições sobre o que está em jogo 

com essa questão, de teorias desconexas da realidade e tanto a identidade profissional, quanto 

a dos formadores universitários.  

Pois não se pode negar que a concepção dos saberes profissionais, tem repercussões 



40  

diretas e de forma significativa na identidade dos profissionais. Sendo que tais saberes nessa 

era globalizada perpassam pelas vias da informação e da tecnologia (BETTEGA, 2010). 

Não se pode negar que uma das dívidas mais importantes que temos para com o 

movimento de profissionalização do ensino é o fato de que formação profissional é como um 

continum, que se estende por toda a carreira dos professores, e, vai mesmo além; já que certas 

experiências de formação incluem até professores aposentados (TARDIF, 2012).  

Isso significa que, ao invés de se limitar à formação profissional inicial, uma parte 

importante da formação profissional é adiada para o momento do ingresso na carreira e se perfaz 

no exercício contínuo da profissão.  

Além ser professor e ou pesquisar, o formador universitário para de desempenhar o 

papel de transmissor de conhecimento, vindo a ser um acompanhador dos professores, alguém 

que ajuda e os apoiam em seus processos de formação ou de auto formação, podendo ser 

contínuo ou não. 

 Se sendo formação contínua, ela deve perpassar pela pesquisa, em que as temáticas 

estudadas devem ser voltadas para as necessidades e situações vividas e nomeadas pelos 

práticos, considerados, então, parceiros da pesquisa – os professores e coordenadores.  

Nisto, Nòvoa (1992) e Alarcão (2011), Tardif (2012), entre outros, expressam que o ato 

da docência, ou seja, a constituição do docente é contínua, se faz e refaz não antes, mas durante 

a ação docente.   

De forma concatenada, tanto Freire (1996), quanto Imbernòn (2006), ressaltam que ser 

um profissional da educação nessa era globalizada e globalizante, significará participar da 

emancipação das pessoas. Pois o objetivo da educação é ajudar a tornar as pessoas mais livres, 

menos dependentes do poder econômico, político e social. E a profissão de ensinar tem essa 

obrigação intrínseca.  

Ademais, para tal incumbência, ao professor se faz necessário possuir diversas 

habilidades profissionais que se interiorizem no pensamento teórico e prático do mesmo, 

mediante diversos componentes, entre os quais a formação continuada deve ser entendida como 

fortalecimento do desenvolvimento profissional a partir da própria experiência.  

Isto porque os professores em suas atividades profissionais se apoiam em diversas 

formas de saberes; os quais podem ser oriundos de vários dispositivos: curricular, dos 

programas; dos manuais escolares; o disciplinar, da formação profissional inicial ou 

continuada; experiencial, oriundo da prática da formação.  

Enfim, o saber cultural herdado de sua trajetória de vida e de sua pertença a uma cultura 

particular, que eles partilham em maior ou menor grau com os alunos, deve-se entendido o 
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saber na sua dinamicidade.  

É premente que desse ponto de vista, o saber profissional dos professores não constitui 

um corpo homogêneo de conhecimentos e nem deveria; pois, ele se serve, ao contrário, de uma 

ampla diversidade de conhecimento e utiliza vários tipos de competências sendo de acordo com 

cada época e localidade.   

De acordo com Imbernòn (2006), a instituição educativa tal como conhecemos, pouco 

contribui para a questão no quesito educar, para que isso aconteça, pois deve se mudar e 

converter-se em algo verdadeiramente educativo, na perspectiva de superar seu conceito já 

obsoleto que remonta há vários séculos. 

 Ao destacar seu caráter educativo não queremos nos distanciar de enfoques 

tecnológicos, fundamentalistas e burocratizantes, sendo que todos eles desenvolvidos com 

vistas à qualidade do processo de ensino-aprendizagem, podem exercer papel de suma 

importância. 

 Haja vista, que elas nunca tiveram tão em moda, quanto nos últimos anos, e aproximar-

nos, seu caráter cultural, e da possibilidade, no campo educacional em uma determinada 

comunidade, possa acontecer à transformação envolvendo de forma geral os que atuam na 

organização da vida e do trabalho nas instituições educativas.  

O professor, assim como os outros profissionais, precisa de novos sistemas de trabalho, 

bem como, estar aberto à novas aprendizagens, com o intuito de poder munir de informações 

para exercer com presteza a sua função, “e a formação só será legítima então, quando contribuir 

para o desenvolvimento profissional do professor no âmbito do trabalho e de melhoria das 

aprendizagens” (IMBERNÒN, 2006, p. 45). 

Entre as informações para função do professor destacamos as Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação - TDICs, que tem se tornado dispositivos de extrema importância 

para educação e sobretudo na formação continuada de professores, pois elas possibilitam 

implementar o trabalho docente de forma a apresentar contribuições que visem o sucesso do 

processo de ensino-aprendizagem. Estamos numa época em que quase tudo é digital, e tudo 

isso se deve ao avanço tecnológico.  

Na educação tal avanço cada vez mais vem com o intuito de contribuir e facilitar o 

trabalho docente. Com isso, tem-se escolas que fazem uso do diário online, mesmo com essa 

possibilidade de trabalho, ainda se depara com situações em que na maioria das vezes os 

profissionais apresentam dificuldades em acompanhar tal avanço, ao ponto de terceirizar seu 

trabalho, alegando falta de acesso à internet; sendo que bem se sabe que o motivo dessa 

terceirização está na dificuldade em lidar com a máquina.  
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Como forma de se esquivar de suas atribuições, alguns professores alegam que faltam 

políticas públicas, que disponibilizem formações que os capacitem para trabalhar com tais 

mecanismos.  

Na visão de Bettega (2010), nessa época globalizada em que as tecnologias estão em 

constante movimento, com avanços quase que de forma cotidiana. A educação também precisa 

movimentar-se, na perspectiva de envolver seus agentes no sentido de usufruir e adquirir 

elementos que possam fazer a diferença no fazer docente.  

Nessa era globalizada, fazer uso das tecnologias visando o sucesso da aprendizagem é 

bem mais que um direito de todo cidadão, é uma necessidade, não só de acessar, mas de poder 

usar e possibilitar que tais dispositivos contribuam para o sucesso pessoal e profissional. Nisto 

é impossível se ausentar e ignorar a importância e influência que a tecnologia exerce sobre 

nossas vidas (KENSKI, 2015). 

Dessa forma é inconcebível pensar em educação, em mudanças, em formação de forma 

desconexa das tecnologias.  De acordo com Imbernòn (2006, p. 36), “as próximas décadas, a 

profissão docente deverá desenvolver-se em uma sociedade em mudanças, com um alto nível 

tecnológico e um vertiginoso avanço do conhecimento”.   

 Há ainda que se entender que a vida no mundo de hoje é totalmente diferente dos modos 

de vida de outras épocas.  

Necessita-se entender que a escola tem pouco atrativo para que o aluno desenvolva suas 

potencialidades, ao mesmo tempo, tal premissa leva-nos a entender que essa mesma escola, tem 

em suas mãos mecanismos que podem possibilitar e contribuir para um aprendizado de forma 

concreta e significativa. Pois quando o aluno se interaciona com as tecnologias, seu mundo se 

transforma (BETTEGA, 2010).  

 Contudo, essa ainda não é uma realidade presente de forma concreta na educação 

brasileira. Dessa forma, o não acesso às tecnologias da informação e comunicação, também 

passa a ser um dos dilemas enfrentados tanto pelos professores quanto pelos alunos. Estamos 

caminhando para essa realidade, porém em algumas regiões do país, tal caminhada é realizada 

com passos bem lentos e bem pequenos.  

1.1.3 A necessidade de se conceber o espaço do fazejamento pedagógico: palco da formação 

continuada de professores 

As pesquisas têm mostrado que todo profissional necessita estar em constante formação 
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como meio de se qualificar, com vistas a estar sempre atualizado e assim, ficar por dentro das 

novidades. Também, essas mesmas pesquisas têm confirmado que na grande maioria das vezes, 

o momento destinado à formação que os profissionais participam, poucos são realizadas em 

seus locais de trabalho, de forma a desconsiderar vários fatores, entre eles os de ordem pessoal 

e isso tem trazido pouco resultado.  

Acredita-se que, quando se trabalha com o profissional, levando em consideração seu 

local de trabalho, ou seja, em serviço in loco, onde as ações cotidianas acontecem, há 

possibilidades de mais envolvimento e inteiração entre pares. 

 Dessa forma, os professores se sentirão valorizados, quanto compreenderão que, por 

mais que eles estejam somente trabalhando num determinado espaço, nutrem para tal lugar, um 

sentimento de pertença.  

Sendo que há profissionais que passam mais tempo nos locais de trabalho do que em 

seus próprios lares; e com essa valorização, eles se sentem mais a vontade de apresentar seus 

posicionamentos e pontos de vistas, no intuito de poder contribuir, visando melhores resultados 

nas ações realizadas. 

Para tanto, essa noção de formação continuada e valorização profissional, in loco pouco 

se tem percebido na educação. Nesse sentido, ainda se tem deparado com momentos destinados 

à formação continuada de professores sendo realizada muitas vezes fora de seus espaços de 

trabalho.  

Esse momento pouco tem contribuído para possibilitar aos professores conhecimentos 

utilizáveis no fazejamento pedagógico, pois geralmente, nessas formações, os temas discutidos, 

as sugestões de atividades são utópicas, e sempre os formadores apresentam pouca experiência 

para tal.  

No momento de formação continuada, tem ficado a desejar, e as dificuldades de 

ensinagens/aprendizagens continuam, pois elas são reais, locais, e, no entanto, são 

desconsideradas (ANASTASIOU, 2014). Como também, são ignoradas as vivências, os 

conhecimentos, os valores, os olhares e, sobretudo, os sentimentos que eles nutrem por seus 

locais de trabalho.  

Tanto Nòvoa (2002) quanto, Tardif (2012) enfatizam que atualmente a formação 

continuada in loco faz-se necessária, porque os professores enfrentam novos desafios, diante 

dos novos dilemas sociais, os quais são bastante diferentes de outras épocas. E sendo uma 

formação realizada no espaço do trabalho, há grande possibilidade de poder contribuir para a 

superação dos dilemas inerentes ao processo de ensino-aprendizagem. 

 É inegável que os avanços tecnológicos, bem como as mudanças sociais, têm 
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contribuído para a exigência de um novo perfil profissional na educação e dos docentes. No 

entanto, a formação continuada, precisa acontecer na contramão das informações rápidas, 

superficiais, fragmentadas e acríticas, que pouco tem contribuído para o professor, e muito tem 

posto em xeque seu fazer docente.  

Percebe-se com isso que a formação do professor não pode mais restringir-se à formação 

inicial, visto que a mesma se torna incompleta à medida que o processo de produção e 

divulgação do conhecimento torna-se cada vez mais rápido e sujeito à falseabilidade no mundo 

globalizado. 

A falseabilidade, torna-se o quesito máximo para a permanência dentro do contexto da 

cientificidade.  Não faz sentido realizar um momento de formação que não visa surtir e tão 

pouco contribuir para os interessados.  

Para que isso aconteça, mais do que nunca, se faz considerar as necessidades reais das 

escolas, os lócus, problematizando e investigando as práticas vivenciadas pelos professores, 

visando uma coprodução de novos conhecimentos, pois esta é uma oportunidade de aprender 

novas práticas de ensino em conjunto com os professores. 

Assim as ações inerentes à formação continuada, devem contribuir para a melhoria da 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem, bem como do trabalho docente, e por 

consequência, oportunizar o crescimento da escola e de seus alunos como um todo. E se sendo 

realizada, in loco, e ou em serviço, este momento destinado à formação, pode contribuir para 

os pares se despertarem e refletir a respeito da própria prática realizada em sala de aula. 

Mais do que nunca, além disso, a ação de formação continuada, deve possibilitar ao 

professor estar em constante aprendizado e em processo de mudança; possibilitando assim, 

vislumbrar melhorias na qualidade do fazer docente. Dessa forma, deve-se entender que a 

função macro da formação continuada de professores é de possibilitar aos que dela buscam, e 

participam, obter novos conhecimentos, sendo ou não na área específica, porém no ato de 

realização da ação docente.  

Jamais deve ser entendido que o único espaço próprio para a realização da formação 

seja a escola, e ou os lócus. Há também a necessidade e a possibilidade de ser realizada por 

meio de curso, capacitação, especialização, palestras, entre outros em outros espaços (PRADA, 

2006). 

Para tanto, deve-se entender que a formação continuada de professores é um processo 

prolongado pela vida toda, em contínuo desenvolvimento, que carece de ser realizado, em 

buscas de fontes que os fortaleçam para exercer função de educador. 

 Ademais, o professor participando de momentos propícios de formação continuada, ele 
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se capacita ainda mais, adquirindo estratégias que o possibilite desempenhar com presteza o 

ofício da profissão.  Segundo Imbernón (1996), a formação de professores de forma profícua, 

passa a ocupar e ser vista pelos governos somente em meados do século XIX; porém se inicia 

de forma equivocada, pois é realizada de forma a desconsiderar as necessidades dos professores, 

contribuindo infimamente para satisfazer seus anseios no tocante à prática docente.   

Para cumprir tal propósito, deveria ser pensado de forma que possibilite uma reflexão 

sobre a prática docente, pois é isso que permitiria vislumbrar uma perspectiva dos professores, 

como profissionais produtores de saber e de saber-fazer.  

Para se obter sucessos, nesse século que se inicia, a formação contínua de professores, 

deve articular-se em primeira linha com os objetivos do sistema, nomeadamente com o 

desenvolvimento com vistas as necessidades locais. Não conceber a formação contínua, como 

elemento fundante na lógica do desenvolvimento profissional dos professores, é o mesmo que 

permitir e consentir que o fracasso do processo de ensino-aprendizagem continue acontecendo.  

Nessa perspectiva, é evidente conceber que a formação continuada de professores pode 

desempenhar um papel importante na configuração de uma nova profissionalidade docente, 

com vistas a estimular a emergência de uma cultura profissional numa sociedade onde é cultura 

organizar a escola desconsiderando os olhares docentes. Com isso, Nòvoa (1992), compreende 

que:  

[...] a formação contínua deve capitalizar as experiências inovadoras [...] investindo-

os do ponto de vista da sua transformação qualitativa, em vez de instaurar novos 

dispositivos de controle. [...] A formação de modo geral, implica a mudança dos 

professores e das escolas, o que não é possível sem um investimento positivo das 

experiências inovadoras que já estão no terreno. [...] não esquecendo nunca que a 

formação é indissociável dos projetos profissionais e organizacionais (NÓVOA, 1992, 

p.20). 

 

Diante do exposto, na fala do autor, se evidencia a necessidade de se redimensionar e 

de incrementar formação continuada dos professores, pois sobre ela é atribuída à qualidade da 

educação.  

Nesse sentido, Sacristán (2017), enfatiza que para a inserção de um novo modelo de 

educação, necessita-se reivindicar uma democratização real do sistema educativo, bem como, 

com a possibilidade de criar comunidades escolares nas quais a coletividade docente possa fazer 

o ajuste entre o conjunto de saberes e valores considerados necessários.  

A democratização, também deve ser pensada, não somente para e pelas escolas, mas 

também para e pelas universidades, criando certa forma de possibilidade de formatar as 

pesquisas, que vão além dos campos estabelecidos e que visem superar os até então 

concretizados, no contexto das hierarquias de poder emanado.   
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Freire (1996), salienta que ao se constituir o professor, este sujeito tem o dever de 

realizar seu trabalho, ou seja, dar suas aulas, de forma que seus alunos consigam aprender e 

apreender, o que é trabalhado. Sendo que, para a realização do trabalho da docência, o professor, 

precisa de condições favoráveis, higiênicas, espaciais, estéticas, sem as quais se move menos 

eficazmente no espaço pedagógico.  Pois, às vezes, as condições são de tais maneiras perversas 

que, nem se move para despertá-lo à criatividade. Configurando de certa maneira uma agressão 

mais que simbólica, em relação ao desrespeito para com este espaço.  

Acima de tudo é uma ofensa aos educandos e aos educadores, e à prática pedagógica 

que, constantemente tem se tornado alvo de desrespeito e de crítica. Tal ação deve acontecer de 

forma atrelada ao processo de formação continuada, pois “nenhuma formação docente 

verdadeira, pode fazer-se alheada, do exercício da criatividade, sem o reconhecimento do valor 

das emoções, da sensibilidade, da efetividade. ” (FREIRE, 1996, p.45). 

Em relação à temática até então discutida os autores ora mencionados, deixam 

transparecer sobremaneira como a formação continuada de professores tem acontecido, tanto 

no país quanto fora, em pouco, tem contribuído para a efetiva qualidade no processo de ensino 

aprendizagem.  

Nisto, pesquisas têm apontado que se quisermos uma educação de qualidade, nesse novo 

século, se faz necessário repensar sobre um novo modelo de formação continuada de professor, 

de modo que essa formação possa ser objetivada e realizada de forma diferente, bem como, em 

diferentes espaços, com grupos diferenciados. Possibilitando dessa forma a concretização da 

mudança, bem como exige uma grande capacidade de comunicação dos professores e um 

reforço da sua presença e pertença na vida pública.  

Ainda que numa perspectiva diferente, se faz necessário reintroduzir esta dimensão nos 

programas de formação de professores, vislumbrando a centralidade dentro da fragilidade do 

ensino. Pois não se pode perder de vista que nas sociedades contemporâneas, o prestígio de uma 

profissão mede-se, em grande parte, pela visibilidade e eficácia social.  

Já no caso dos professores, estamos perante uma questão decisiva, pois a sobrevivência 

da profissão, depende da qualidade do trabalho, o qual seja realizado de modo geral, e ou no 

interior das escolas. Contudo, nesse novo milênio se aposta num trabalho diferenciado, o qual 

seria o centro de uma possível solução, levando em conta o teor da capacidade de intervenção 

no espaço público da ação educacional.   

Nesse sentido, ao fazejamento pedagógico deve-se incluir, além do ato de planejar as 

atividades, e suas execuções, uma prática diferenciada, a qual deve ser reconsiderada de forma 

a valorizar e respeitar as mais distintas realidades; no sentido de explorar os vários potenciais 
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dos pares envolvidos na sua singularidade específica.  

Se os programas de formação não compreenderem essa necessidade e fato, na 

perspectiva para uma nova realidade da profissão docente, esta possivelmente passará a fazer 

parte, e bem como, comporá os principais desafios educacionais emergentes do século XXI 

(NÒVOA, 2009). 

Dessa forma, os estudiosos são unânimes ao enfatizar sobre a importância da formação 

continuada de professores in loco, pois acreditam que ela deveria ser redimensionada de forma 

a valorizar a instituição. Ou seja, que fosse pensada e realizada de professores para professores 

em um ambiente próprio deles.  

Pois, sendo que estes em sua grande maioria, de acordo com a legislação, são livres 

quanto a escolha, estadia e permanência nesse espaço, nada mais justo do que considerá-los e 

respeitá-los em suas subjetividades os locais inerentes ao seu trabalho, sendo, pois, onde 

acabam passando grande parte de seu tempo/vidas.    

Nisto, eles deixarão de serem objetos e passarão a serem os sujeitos protagonistas da 

própria formação, Tardif (2012); e, consequentemente, ao apostar, acreditar e desenvolver 

numa formação continuada in loco, tanto valoriza os profissionais, quanto as realidades e os 

espaços de trabalho.  

Acredita-se, que automaticamente, também mudará a concepção e o entendimento a 

respeito da importância da formação continuada como determina a Lei de Diretrizes e Bases – 

LDB, Lei número 9394/1996 a qual visa que a formação continuada, esteja em sintonia, visando 

o sucesso do processo de ensino aprendizagem. 

Entre outros, na visão de Colombo e Maciel (2007) deve-se compreender a formação 

continuada em serviço, sendo aquela atividade realizada no próprio ambiente de trabalho, ou 

seja, na escola, palco constituído por excelência para o fazejamento pedagógico. 

 A qual a partir de então, passa a ser o nosso foco de interesse e de investigação.  Pois, 

como fora dito anteriormente, dentro da literatura, até então discutida, constata-se que, na 

última década, houve uma ampliação de programas de formação continuada destinada a 

professores; porém, todas de forma realizada de maneira igual, e observa-se com isso, que esta 

maneira, como se tem realizado a formação, pouco se contribuiu para o sucesso do processo de 

ensinagem/aprendizagem (TARDIF, 2012 e PIMENTA e ANASTASIOU, 2014;). 

Para Demo (2002), os cursos de formação continuada de professores precisam ter como 

prioridade a aprendizagem do aluno, pois este é o fundamento de todo processo de formação.  

Nisto, o professor precisa estudar e estar disposto a participar não só dos encontros de 

formação, mas também ter acesso as teorias que estejam culminadas com as práticas de 
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aprendizagens, ou seja, é necessário aprender a pesquisar estratégias que possam servir como 

apoio na instituição/localidade, buscando novas possibilidades que o ajudem na construção e 

reconstrução de conhecimento. É necessário que haja continuidade no processo de formação, 

já que não é em um ou em alguns encontros que o professor irá desenvolver essas 

aprendizagens.   

Nesse sentido, tanto Candau (1997), comunga com a ideia de que a formação do 

professor, pressupõe um enfoque de forma multidimensional, com vistas nos fatores científicos, 

políticos e efetivos, que necessitam estar articulados entre si e com o pedagógico.  Entretanto, 

nem sempre é possível constatar essa articulação tanto nos momentos quanto nos programas de 

formação de professores.    

Na perspectiva, tanto Candau (1997), quanto Demo (2002) e Prado (2006), corroboram 

com o entendimento de que a formação continuada em serviço, deve ir além de restringir-se,  a 

algumas seções de formação, mas devem estar concentradas e jamais ser realizada somente em 

alguns dias no início do ano, ou em momentos de  participações em eventos no decorrer do 

mesmo, incluindo-se palestras, seminários ou encontros mensais com equipe pedagógica de 

apoio ao material didático adotado pelo estabelecimento. Isso tudo é importante, mas o 

professor deve ir além, pois assim como a ação docente é cotidiana, a formação deve ter o 

mesmo caráter.  

Certo que há momentos de formação continuada, recheado de “novidades”, contudo, 

não se podem negar, esses encontros, que quase sempre priorizam teoria ou técnicas de 

atividades, se faz necessário entender que ainda não são suficientes. Por isso que os professores 

necessitam de dispositivos de cunho didático, pedagógico e tecnológico que correspondam às 

suas necessidades.  

Há ainda, ações em que, a teoria não corresponde às necessidades do professor; visto 

que esses cursos, por seu caráter fragmentado, não atendem a projetos mais amplos de 

formação.  

A formação continuada de professores não pode restringir-se somente à participação em 

cursos, palestras, ações descontínuas, sem relação entre si; estas ações são importantes para o 

desenvolvimento profissional, são possibilidades, mas não podem ficar reduzidas a isto. Esses 

momentos fazem parte do processo de formação do professor, mas deve estar e ser realizado 

em sintonia com a realidade, bem como a necessidade local.   

Demo (2002) e Alarcão (2011), compreendem que a formação continuada de 

professores, não pode ser concebida como um meio de acumulação de informações com a 

participação em cursos, palestras, seminários de conhecimentos que muitas vezes apresentam 
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informações fora da realidade.  

Para o autor, essa formação deve acontecer através de um trabalho de reflexividade 

crítica sobre as práticas de ensinagem, visando uma reconstrução permanente de uma identidade 

pessoal e profissional em interação mútua.  

Concatenado a Prado (2006), Colombo e Maciel (2007), corrobora sobre a formação 

continuada de professores, com ênfase em serviço/lócus, com apontamentos singulares, 

ponderando que:    

A formação continuada em serviço, desenvolvida nas próprias escolas, reduz custos 

para as entidades que a oferecem e para os próprios professores, além de lhes poupar 

gastos com transportes e sustento, bem como o desgaste físico – emocional produzido 

pelo deslocamento a locais distantes do trabalho para fazer cursos. “A formação 

continuada de professores em serviço, implica melhorar o trabalho docente, 

transformando as relações cotidianas, o contexto educativo do tempo e local de 

trabalho onde os docentes constroem ou reconstroem conhecimentos como os 

estudantes. (PRADO, 2006, p.79). 

 

Com isso se verifica que tanto, Demo (2002), quanto Prado (2006), Colombo e Maciel 

(2007), são incisivos, a respeito da importância e dos benefícios desse modelo de formação 

continuada ser realizado in loco.  

Para tanto, mais do que nunca, deve-se entender que entre as funções da formação 

continuada realizada em serviço, ela precisa acima de tudo, contribuir para o desenvolvimento 

profissional dos professores, considerando as necessidades reais da escola, investigando as 

práticas realizadas pelos docentes, na intenção de possibilitar e fomentar a produção de novos 

conhecimentos.  

Não é incorreto conceber a escola espaço de formação, pois esta, sendo os lócus do 

fazejamento pedagógico, este deve ser visto como espaço onde as ações são transformadas e 

ideias concretizadas. Se preocupar em estar em formação, implica um investimento pessoal, um 

trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à construção de 

uma identidade, que é também é uma identidade profissional, a qual vem se descaracterizando 

no decorrer dos tempos, devido à desvalorização do magistério (HALL, 2015).  

A formação deve ser entendida e compreendida como um trabalho de reflexividade 

crítica sobre as práticas de construção e reconstrução permanente, sendo que ela deve acontecer 

durante a realização da docência (NÒVOA, 1992).  

 Constantemente percebe-se que dentro das escolas, há uma grande falta de estímulo no 

sentido de se despertar para uma reflexão crítica, a respeito da teorização da prática cotidiana 

sobre o trabalho dos professores, isso se justifica no sentido de que muitas vezes a formação 

continuada, ter acontecido de forma aligeirada, em que as temáticas estudadas são não 
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selecionadas pelos professores, bem como a formação em si, não ser realizada de professores 

para professores.  

Prada (2006), assim como Nòvoa (1992, 2011), enfatizam que ao realizar a formação 

continuada na escola, deve se atentar para não repetir algumas fórmulas antigas e ou mágicas 

que pouco sirva para solucionar os dilemas inerentes ao fracasso do processo de ensino-

aprendizagem. Isto, nessa nova contemporaneidade deve ser entendido tendo por base a 

realidade local.  

Concatenado a esse entendimento, Saviani (2008), destaca que, para que a escola 

funcione bem, é necessário que se utilizem métodos de ensino eficazes, por serem eles, que 

estimularão a atividade e iniciativa dos alunos; no entanto, sem abrir mão da iniciativa do 

professor.  

Para o autor supracitado, o método de ensino deve favorecer o diálogo dos alunos entre 

si, e com o professor, mas sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada histórica 

e socialmente atual. A qual se adquire ao logo do tempo, em várias épocas de docências.  

 Para tanto, a educação nesse novo milênio, tão marcada pelo avanço da tecnologia em 

uma era globalizada, precisa levar em conta os interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem 

e o desenvolvimento psicológico, sem, contudo, perder de vista a sistematização lógica dos 

conhecimentos, sua ordenação e para efeitos do processo de transmissão-assimilação dos 

conteúdos cognitivos, bem como as peculiaridades das escolas, lócus, espaços de formação 

continuada e de múltiplas vivências. 

Com isso, entende-se que a ação docente, deve acontecer de forma inseparada da prática 

de formação continuada, pois uma vez que a primeira só existe em detrimento da segunda, então 

se houver fragmentação entre ambas, poderá também, acontecer a ineficiência do processo de 

formação. Essa junção deve ocorrer com vista a entender os desafios que estão cada vez mais 

visíveis e servirá de suporte para o enfrentamento constante em relação aos dilemas da 

docência. De acordo com a revisão da literatura vigente, se constata que, há vários estudos 

realizados sobre a temática discutida e que os teóricos utilizados coadunam tal entendimento 

entre si.   

1.1.4 Alguns dilemas inerentes da docência: desafios do século XXI 

A título de informação a palavra dilema, refere-se à necessidade que um sujeito se 

depara, sendo na maioria das vezes associada à condição de vida e de trabalho. E em se tratando 
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da educação, neste século, tem-se deparado com situações que tem levado, não só os 

professores, mas toda a sociedade a refletir sobre os principais dilemas que constantemente 

assolam os profissionais da educação, de forma particular os brasileiros.  

 De acordo com a literatura, trabalhar com educação no Brasil tem se tornado um serviço 

pouco atrativo, assim como outras profissões, pois além dos baixos salários, condições 

desumanas tanto para os alunos quanto para os professores, há também um enorme desleixo em 

relação à qualidade do ensino-aprendizagem em virtude das políticas públicas que são mal 

distribuídas (CANDAU, 1997). 

Contudo não se pode negar, que há ainda uma grande incoerência quando se discute os 

valores investidos na educação se comparado à outras atividades. Também é preocupante 

quando se realiza uma comparação em relação à preparação dos professores em detrimento às 

outras profissões.  

Ademais, os dilemas inerentes à educação, se comparados aos outros profissionais e 

suas profissões é de extrema discrepância. Dessa forma no país, na educação, entre os vários 

dilemas já mencionados, se depara com outros mais, em virtude das mudanças sociais, 

econômicas e políticas ocorridas em âmbito planetário de forma globalizada, que tem tornado 

o fazer docente cada vez mais difícil.  

De acordo com Nòvoa (2011) e Tardif (2012), é inegável como nessa 

contemporaneidade, quanto o trabalho docente tem sofrido com vários fatores que de certa 

forma tem interferido tanto na qualidade quanto na sua realização. Fatores esses, que na visão 

dos autores ora mencionados, são classificados como os dilemas inerentes à docência da 

atualidade.  

 Tardif (2012) salienta que em grande parte, o trabalho pedagógico dos professores 

consiste precisamente em gerir relações sociais com seus alunos. O autor menciona que: 

 

É por isso que a pedagogia é feita essencialmente de tensões e de dilemas, de 

negociações e de estratégias de interação. [...]. Ensinar é, portanto, fazer escolhas 

constantemente em plena interação com os alunos. Ora, essas escolhas dependem da 

experiência dos professores, de seus conhecimentos, convicções e crenças, de seu 

compromisso com que fazem de suas representações a respeito dos alunos e, 

evidentemente, dos próprios alunos (TARDIF 2012, p. 132). 

 

 

Nesse sentido, percebe-se que a ação pedagógica, vem perdendo seu sentido e o ato de 

ensinar é, portanto, um fazer de escolhas constante em plena interação com os alunos, uma vez 

que, estes poucos são acompanhados pelos responsáveis. O autor ainda enfatiza:  
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Nada, nem ninguém podem forçar um aluno a aprender se ele mesmo não se empenhar 

no processo de aprendizagem. Esse fenômeno explica a opinião da maioria dos 

professores que julgam não poderem ser responsáveis pelo resultado medíocre ou 

mesmo pelo fracasso escolar, de determinados alunos, pois os alunos sofrem inúmeras 

influências que podem afetar seu rendimento escolar e que os professores não podem 

controlar. Nesse sentido, um dos principais problemas do oficio de professor é 

trabalhar com um objeto que, de uma maneira ou outra, foge sempre ao controle do 

trabalhador. [...] os professores trabalham com massas de alunos, com grupos 

públicos, enquanto os médicos ou os terapeutas trabalham a maior parte do seu tempo 

em lugares fechados, protegidos, com um só cliente. O fato de trabalhar com grupos 

levanta um problema ético particular, o da equidade do tratamento. O problema 

principal do trabalho docente consiste em interagir com alunos que são todos 

diferentes uns dos outros e, ao mesmo tempo, em atingir objetivos próprios a uma 

organização de massa baseada em padrões gerais. Embora trabalhe com grupos, o 

professor deve também agir sobre os indivíduos (TARDIF, 2012, p. 145-146). 

 

Diante do exposto, além dos fatores mencionados que são considerados os dilemas do 

contexto educacional, há outros que também contribuem para engrossar tal fileira; nisto, os 

fatores estruturais e tecnológicos são elementos fundantes que compõem esse debate.  

Nesse sentido, Charlot (2013, p.99) enfatiza que entre os principais dilemas da era, estão 

“as novas tecnologias de informação e comunicação, computador, celular, internet, CD-ROM, 

MSN, Orkut”, além de outros muitos como Facebook e Whatsapp; não que elas sejam ruins 

para a sociedade, mas se todas essas ferramentas tecnológicas de transformações forem 

utilizadas de forma inadequada podem trazer consequências negativas, tanto para a docência 

quanto ao processo de ensino-aprendizagem.   

As tecnologias devem ser vistas como parceiras no processo ensino aprendizagem, 

contudo estas ainda estão distantes de serem usadas frequentemente, tanto pelos professores 

quanto pelos alunos, como ferramentas e possibilidades para dinamizar tal processo.  
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A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do 

processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da 

boniteza e da alegria (FREIRE, 1996). 

 

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Procedimentos, materiais e técnicas utilizadas para realização da pesquisa  

Este capítulo destina-se demonstrar o contexto situacional em que se procedeu a 

realização dessa pesquisa de mestrado intitulada: “a formação continuada dos professores: 

dilemas das práticas docentes”. Ademais, elucida de forma detalhada as informações, advindas 

das entrevistas realizadas com os professores e coordenadores que contribuíram para esclarecer 

os procedimentos, ações e atitudes ressaltando o material e os métodos utilizados por meio da 

triangulação dos dados.  

Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa que foi desenvolvida em quatro (4) escolas 

públicas de Mato Grosso, três (3) de Ensino Fundamental e uma (1) de Educação Infantil.  

Foram entrevistados vinte e quatro (24) profissionais, sendo vinte (20) professores e quatro (4) 

coordenadores. Os professores foram entrevistados, tendo suas falas gravadas para análise 

posterior. Os coordenadores pedagógicos responderam um questionário semiestruturado. 

Entre eles, estão os caminhos percorridos, com informações, inerentes ao passo-a-passo 

do desenvolvimento da pesquisa. Ainda nesse capítulo, se encontram os elementos que 

caracteriza essa pesquisa como pesquisa qualitativa  

Para tanto, esta pesquisa, passar-se-á, pelo processo de triangulação de dados, em que 

se utilizará das informações obtidas pelas entrevistas realizadas com os professores e 

coordenadores embasadas pelas teorias. 

Segundo Triviños (2015), a técnica de triangulação de dados pode ser utilizada para 

melhorar a percepção da pesquisa, fazendo com que tal processo possa potencializar o achado 

durante o processo de análise. Pode, portanto se dar início a uma nova pesquisa, que tanto pode 

ser qualitativa quanto quantitativa; nisto se evidencia que a triangulação se configura num 

processo dialético.  

Nessa dimensão, Jensen e Jankowski (1993), salientam que existem quatro formas de 

triangulação, as quais são classificadas como: as de investigação, de dados, de métodos e de 

teoria.   
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 Nesse sentido, uma das características da triangulação, é de se preocupar com as 

diferentes dimensões das informações, de forma a considerar o tempo, o espaço e o nível 

analítico, por meio do qual, o pesquisador busca as informações que o permite sustentar ou não 

a sua pesquisa. 

Dessa forma, para realizar a categorização das informações obtidas tanto pelos 

professores, quanto pelos coordenadores, utilizar-se-á o método de análise de conteúdo.  

Em relação ao método de análise de conteúdo, Bardin (2016, p.31), o tem configurado 

como um conjunto de técnica eficaz, que possibilita analisar as comunicações com o intuito de 

extrair elementos que permite estabelecer um julgamento onde assevera que “não se trata de 

um instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou seja, com maior rigor, será um único 

instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas sendo adaptável a um campo 

de aplicação muito vasto”, neste caso, as entrevistas que também são classificadas de 

comunicações. A autora ainda enfatiza que: 

 

A análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens. [...] a intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção, ou inferência que recorre a 

indicadores. (BARDIN, 2016, p. 38). 

 

Dessa forma, o pesquisador utilizará de tal dispositivo, com o intuito de extrair, 

informações, e posteriormente tais informações, serão classificadas pelo processo de 

codificação, que são ferramentas utilizadas dentro do método de análise de conteúdo.   Ademais, 

no conjunto das técnicas da análise do conteúdo, se aplica a técnica de categorização que é 

considerada cronologicamente a mais antiga, sendo, portanto na prática a mais utilizada.   

Na análise de conteúdo, “a análise categorial tem servido de base para descrever as 

principais fases de uma análise de conteúdo” (BARDIN, 2016, p. 153). Com isso, a respeito de 

tal método, a autora ainda enfatiza que: 

 

A codificação corresponde a uma transformação-efetuada segundo regras precisas – 

dos dados brutos do texto, transformação esta que, por recorte, agregação em 

enumeração, que permite atingir uma representação do conteúdo, ou da sua expressão, 

susceptível de esclarecer o analista acerca das características do texto, que podem 

servir de índices. (BARDIN, 2016, p. 103). 
 

De posse das informações obtidas pelos professores por meio de entrevista gravada e 

coordenadores com questionário semiestruturado, procedeu-se, então à classificação dos 

elementos e suas distribuições em forma de categorias. As quais, exigem investigação de cada 
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item, dentro do parâmetro da constância e ou repetição, fator que irá tanto possibilitar, quanto 

permitir a realização dos dados/achados pelo critério do agrupamento, considerando a parte 

comum coexistente entre os sujeitos.  

Nisto, Souza e Zioni (2003), assevera que a triangulação surge da necessidade ética para 

confirmar a validade dos processos inerentes às pesquisas. Com isso, a abordagem da 

triangulação serve aos objetivos da pesquisa no sentido de contribuir para que os resultados 

alcançados possam ser verificados ou não a partir de variados aspectos, fontes e métodos de 

forma a permitir a falseabilidade ou não dos dados pesquisados.  

Concatenados aos autores mencionados, Günther (2006) define a triangulação como 

forma de utilização de várias e diferentes abordagens e concepções metodológicas em relação 

ao objeto; que também se utiliza para prevenir possíveis distorções inerentes à aplicação de um 

único método, concernentes as teorias utilizadas pelo pesquisador. 

De forma correlacionada, Denzin e Lincoln (2006), enfatizam que o “uso de múltiplos 

métodos, ou da triangulação, reflete uma tentativa de assegurar uma compreensão em 

profundidade do fenômeno em questão” (2006, p. 19). Dessa forma, entende-se que de acordo 

como os autores ora referidos, a triangulação é um caminho seguro para a validação dos mais 

variados tipos de pesquisas. Nesse sentido, Figaro (2014) respalda sobre a triangulação 

salientando que:  

A triangulação é uma abordagem metodológica que requer um desenho de pesquisa, 

cujo desenvolvimento pode contar com técnicas de recolha de dados diferentes, tanto 

com instrumentos para a pesquisa quantitativa quanto para a pesquisa qualitativa ou 

ainda mobilizando instrumentos quantitativos e qualitativos em uma mesma pesquisa. 

Ela tem se mostrado competente porque permite coletar informações a partir de fontes, 

espaços e tempos diferentes. Pode ainda triangular teorias e pesquisadores de distintas 

áreas do conhecimento. (FIGARO, 2014, p. 139). 
 

Em aquiescência à Figaro (2014), Ghedin e Franco (2011, p. 107) atestam que “o papel 

desta metodologia deverá ser, simplesmente de organizar procedimentos para a captação dos 

dados empíricos. O percurso, do método será feito a partir dos fatos até a pressuposta apreensão 

da realidade”. Pois dessa forma o pesquisador terá condições para realização de seu trabalho, 

caso contrário, terá dificuldade em apresentar o produto ora almejado. 

Por esta ser uma pesquisa de natureza qualitativa, utilizar-se-á da presença ou a ausência 

de uma dada característica de conteúdo, ou de um conjunto de característica determinada, e ou 

de fragmento de mensagens, em que serão tomados em consideração, com o intuído de tanto 

buscar entender quanto de informar.  

Para a realização desse trabalho contou-se com o emprego de entrevistas gravadas e 

questionário semiestruturado direcionado. Sendo que para realizar a entrevista “se faz 
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necessário mapear o espaço para compreender o mundo e a vida dos sujeitos participantes 

entrevistados, pois esse momento passa a ser o ponto de entrada para o cientista social que 

introduz, esquemas interpretativos para compreender as narrativas dos atores [...]” (BAUER e 

GASKELL, 2012, p. 66).  

Tais interpretações ora mencionadas, foram codificadas e seguem o balizamento teórico 

com o intuito de realizar a interpretação dos dados de forma a considerar as subjetividades dos 

entrevistados respondentes participantes.   

Por esta ser uma pesquisa que lida com seres humanos, de tipologia exploratória, teve 

seu projeto submetido e aprovado pelo Comitê de Ética. Ainda nessa parte, serão apontados os 

locais, os instrumentos que foram utilizados inerentes aos horários/períodos, os professores e 

coordenadores contribuintes, suas formações acadêmicas, áreas de formação, tempo de atuação 

e ou experiência no magistério e situação funcional.  

Nesse sentido, de acordo com Bauer e Gaskell (2012), tal tipologia exige que todo 

percurso desenvolvido seja documentado, ou seja, em que o entrevistador esteja munido de 

elementos legais para possíveis imprevistos.  

Com isso, há de ser considerado que a pesquisa qualitativa se difere das demais, pois “a 

finalidade real da pesquisa qualitativa não é contar opinião ou pessoas, mas ao contrário, 

explorar o aspecto de opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em questão” 

(BAUER e GASKELL, 2012, p. 68). 

 Para tratar os dados obtidos durante a realização dessa pesquisa, utilizou-se do método 

da análise de conteúdo, o qual é um método desenvolvido dentro das ciências sociais, e se 

configura com a descrição numérica de algumas características do corpus estudado de forma 

codificada (BAUER e GASKELL, 2012).  

 E de acordo com Bardin (2016), essa técnica, se configura em pesquisa de natureza 

qualitativa descritiva, visando tanto descobrir e observar, quanto descrever e classificar, tanto 

quanto interpretar os dados no sentido de explorá-los.  

Nessa perspectiva Ghedin e Franco (2011) salientam que essa metodologia “orienta os 

recortes e as escolhas feitas pelo pesquisador; direciona o foco e ilumina o cenário da realidade 

a ser estudada; dá sentido às abordagens do pesquisador e as redireciona; que, enfim, organiza 

as sínteses das intencionalidades da pesquisa” (GHEDIN E FRANCO, 2011, p. 108). E 

possibilita melhores compreensões quanto ao fazer pesquisa de caráter científico. 

 Nisto ao se trabalhar com a análise de conteúdo, primeiramente deve-se realizar a 

escolha do material, selecioná-los, recortá-los de forma que os recortes, permitam   iniciar o 

processo de classificação dos conceitos e posteriormente as codificações das informações.  



57  

De acordo com Triviños (2015, p. 160) “[...] A classificação dos conceitos, a codificação 

dos mesmos e a categorização etc. são procedimentos indispensáveis na utilização deste método 

de análise de conteúdo [...]”, pois é também considerada como metodologia de trabalho. Sendo 

esta também, a organização do pensamento reflexivo-investigativo que se faz presente durante 

todo o processo da pesquisa. 

Em relação à análise de conteúdo com seus elementos fundamentais é necessário, para 

a realização de pesquisa, nessa concepção, Bardin (2016) salienta que: 

 

[...] é o método das categorias, espécies de gavetas ou rubricas significativas que 

permitem a classificação dos elementos de significação constitutivas da mensagem. 

[...] a técnica consiste em classificar os diferentes elementos nas diversas segundo 

critérios susceptíveis de fazer surgir um sentido capaz de introduzir numa certa ordem 

na confusão inicial. É evidente que tudo depende no momento da escolha dos critérios 

de classificação daquilo que se procura ou se espera encontrar. [...] (BARDIN, 2016, 

p. 37). 

 

Percebe-se que nessa técnica de análise de conteúdo, as categorizações das respostas 

são fundamentais, pelo fato delas poderem nortear o pesquisador de forma que ele consiga 

adquirir os elementos necessários e fundamentais que o satisfaçam ou não na interpretação dos 

dados.  

Bauer e Gaskell (2012), salientam que no decorrer da realização da pesquisa qualitativa, 

o pesquisador terá que tomar alguns posicionamentos em relação aos sujeitos a ser pesquisados, 

pois haverá certos momentos de ter que determinar certos seguimentos ao custo de ignorar 

outros.  

Pois, nem sempre este em detrimento de alguns fatores poderá se posicionar 

apresentando pontos de vistas, mas sim, ele deverá se manter pesquisador com uma certa 

imparcialidade.  

Entretanto, o pesquisador, deve compreender que o objetivo desse tipo de pesquisa é 

apresentar um lado e ou resultado de um trabalho, levando em consideração os vários pontos 

de vistas considerando os entrevistados.  

Entre os principais fatores, que podem contribuir para que o entrevistador seja fiel ao 

produto colhido durante o ato da entrevista, o “entrevistador deve deixar que o entrevistado 

fique à vontade em estabelecer uma relação de confiança e segurança, o que se costuma chamar 

de rapport2. 

  Nisto a confiança e segurança deverão ser os elementos fundamentais de toda e 

                                                 
2 Rapport é um conceito do ramo da psicologia que significa uma técnica usada para criar uma ligação de sintonia 

e empatia com outra pessoa. Esta palavra tem origem no termo em francês rapporter que significa trazer de volta. 
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qualquer situação de trabalho e em se tratando de pesquisa qualitativa, não pode ser concebido 

diferente. Dessa forma, Bauer e Gaskell (2012) salientam que: 

 

Tradicionalmente a pesquisa qualitativa foi considerada apenas no estágio 

exploratório do processo de pesquisa (pré-desenho), com a finalidade de explorar 

distinções qualitativas. Afim de se desenvolver mensurações, ou para que se tivesse 

certa sensibilidade com o campo de pesquisa [...] a pesquisa qualitativa pode ser agora 

considerada como sendo uma estratégia de pesquisa independente, [...]. A pesquisa 

qualitativa é vista como um empreendimento autônomo de pesquisa, no contexto de 

um programa de pesquisa com uma série de diferentes projetos (BAUER e 

GASKELL, 2012, p. 26). 
 

Como percebe-se, de acordo com a literatura vigente, a pesquisa qualitativa tanto pode 

ser realizada tomando como personagens participantes, tanto grupo, com a intenção de coletar 

dados de forma coletiva e ou de forma individualizada com o intuito de obter informações de 

caráter pessoal e individual vinculada à uma instituição ou não.  

Quanto a esta pesquisa, a mesma foi realizada com um grupo de professores e 

coordenadores de quatro escolas diferentes, em que foi utilizada a técnica de gravação de forma 

individualizada em local apropriado. Posteriormente, procedeu-se as transcrições das falas, para 

consequentemente realizar a codificação e o tratamento dos dados pelo viés da análise do 

conteúdo. 

Em relação à entrevista de gravação, Bauer e Gaskell (2012) salientam que esta seja 

individual, pois exige um tempo para ser realizada, sendo que, para sua realização, o 

entrevistador pode utilizar de dispositivo que contenha, os temas centrais, bem como tal 

dispositivo, poderá servir como norteador para a realização do trabalho.  

 Ao se tratar de gravação, o entrevistador deve ser aberto e descontraído, pois dessa 

forma, ele obterá informações além do que esperava, as quais poderão possibilitar e aflorar a 

memória do entrevistado, e com isso, poderão surgir elementos e ou informações que poderão 

ser úteis ou não. E isto no momento da conversão poderão ser importantes, sendo que pode 

haver elementos que farão a diferença no ato da transcrição das conversas.   

Com intuito de poder obter informações que proporcionassem uma análise criteriosa do 

conteúdo adquirido via gravação e possibilitassem a confecção dessa dissertação de mestrado, 

utilizou-se da técnica de codificação dos elementos. Que para Bardin (2016), a codificação 

corresponde a “uma transformação-efetuada segundo regras precisas – dos dados brutos do 

texto, [...] que, permite atingir uma representação do conteúdo, ou da sua expressão, susceptível 

de esclarecer o analista acerca das características do texto, que podem servir de índices” 

(BARDIN, 2016, p.103). 
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Ao realizar a codificação, o pesquisador encontra elementos essenciais para o 

delineamento de seu trabalho. Nesse momento, ele se preocupa em se ater tanto sobre as 

informações explícitas, quanto pode se deparar com um rol de informações que pela sua 

frequência, passará a fazer parte dos elementos e do objeto em discussão.  

Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa em que os autores, enfatizam que “a 

pesquisa qualitativa é, muitas vezes, vista como uma maneira de dar poder ou dar voz às 

pessoas, em vez de tratá-las com objetos, cujo comportamento deve ser quantificado e 

estatisticamente modelado” (BAUER e GASKELL, 2012, p. 30).  

 Nesse sentido, esse tipo de pesquisa, empodera os entrevistados, fazendo com que se 

posicionem de forma independente e incondicional. Pois, sendo seres sociais, eles se sentem no 

direito de expressar suas angústias, seja em forma de desabafo ou não, visando auxiliar na 

contribuição para as situações que no momento requer. 

Para os autores, ora mencionados, entre outros, “um objetivo importante do pesquisador 

qualitativo é que ele se torne capaz de ver através dos olhos daqueles que estão sendo 

pesquisados e possam compreender e realizar as interpretações, que tais atores sociais possuem 

do mundo” (Bauer e Gaskell, 2012, p. 32),  que os cercam; sendo que tais olhares podem tanto 

dizer, quanto trazer informações, que necessitam de vivências e experiências que possibilitem 

uma interpretação de forma satisfatória ou não.  

Bardin (2016, p. 190), versa que tais interpretações poderão ser realizadas por meio da 

técnica de análise de conteúdo, uma vez que “essa técnica leva em consideração tanto a 

presença, quanto ausência e ou omissões dos indicadores conforme os casos” em dados 

momento e condições. Para tal, utilizou dessa para a interpretação e obtenção das informações 

necessárias.  

Nisto, Bardin (2016, p. 38) salienta que nessa concepção “a análise de conteúdo aparece 

como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”.  

Nesse sentido, realizou-se a organização das informações por categorias, tendo como 

parâmetro para as transcrições das entrevistas realizadas dos professores de quatro escolas 

públicas do estado de Mato Grosso, como ora já fora mencionado por categorias, Bardin, (2016, 

p. 117) corrobora enfatizando que:  

 

A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero, 

com os critérios previamente definidos.  As categorias, são rubricas ou classes, as 

quais reúnem um grupo de elementos sob um título genérico, agrupamento esse 

efectuado em razão dos caracteres comuns destes elementos (BARDIN, 2016, p.117).   
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Assim, com Bardin (2016), Bauer e Gaskell (2012, p. 190), também enfatizam que 

análise de conteúdo, “é um método de análise de texto desenvolvido dentro das ciências sociais 

que culmina com descrição numérica de algumas características do corpus do texto”, contudo, 

essa técnica, se configura em pesquisa de natureza qualitativa descritiva, visando tanto 

descobrir, observar quanto descrever e classificar, bem como interpretar os dados no sentido de 

explorá-los (BARDIN, 2016). 

 Para a realização do estudo dessa pesquisa, em primeiro momento utilizar-se-á de 

quatro categorias extraídas das gravações realizadas com os professores e no segundo momento 

serão utilizadas as informações obtidas via questionários semiestruturados respondidos pelos 

coordenadores, participantes dessa pesquisa.  

Nessa fase da pesquisa, realizada com os professores serão apresentadas as informações 

obtidas, na questão que buscava saber, fatores inerentes à formação continuada de professores 

na perspectiva de ser descobrir aonde, quando e como acontece a formação dos professores, 

bem como, se a formação continuada ao ser realizada, satisfazia ou não os anseios dos 

professores.  

Para que conseguissem compreender tais indagações, realizou-se a análise do conteúdo 

nas respostas e em seguida, elas foram distribuídas por categorias, de forma que possibilitassem 

a trabalhar com os dados e achados, de cada indagação em suas devidas categorias.  

Da mesma forma procedeu-se com os coordenadores, em que buscou-se saber sobre as 

atividades desenvolvidas pelo coordenador pedagógico; as principais dificuldades enfrentadas 

por ele, no tocante a formação continuada dos professores, bem como conhecer quais 

intervenções, são realizadas pelo coordenador pedagógico para solucionar as principais 

dificuldades enfrentadas pelos professores em sala de aula. 

 Quanto as categorizações, dos professores e dos coordenadores foram subdivididas em 

categorias, sendo que dentro de cada categoria, para melhor compreensão realizou-se a 

codificação dos dados, como estão demonstrados nas figuras que seguem no próximo capítulo, 

destinado aos resultados e discussões. 
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A formação continuada feita na própria instituição acontece na reflexão 

compartilhada com toda equipe [...]. Essa forma de qualificação auxilia 

não somente o profissional como também as escolas, pois promovem a 

articulação entre os professores e a interdisciplinaridade  

(COLOMBO e MACIEL, 2007). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Caracterização, descrição e análises dos espaços visitados 

Nesse capítulo de resultados e discussões serão evidenciadas e caracterizadas de forma 

descritiva como se procedeu o desenvolvimento dessa pesquisa. Serão retratadas as 

informações inerentes tanto sobre os sujeitos, quanto sobre os espaços visitados. Momento em 

que será indicada a dinâmica de construção da pesquisa de forma detalhada.  

Nessa fase da pesquisa o autor apresenta a análise dos dados coletados em entrevista 

semiestruturada realizada pelos participantes, sendo os professores e os coordenadores 

pedagógicos sujeitos dessa discussão. Também trará o resultado do seu trabalho, que teve por 

base os olhares, os entendimentos, os anseios, as angústias, em relação aos dilemas e os desafios 

destes profissionais, durante a realização do trabalho da docência e suas preocupações para com 

o sucesso do processo de ensino-aprendizagem.  

Entre os métodos, utilizou-se o método da análise do conteúdo, Bardin (2016), e 

posteriormente se procedeu com a análise das informações pelo processo da codificação, 

seguida pela categorização, tendo por base as respostas tanto dos professores, com entrevistas 

gravadas e com quatro coordenadores pedagógicos com questionário semiestruturado.  

A pesquisa nessa dimensão foi percebida como um bloco dinâmico de atividades 

realizadas de forma diferenciada, o qual se incumbe de contribuir para a produção do 

conhecimento de forma interativa e concernente com espaço científico, sendo que tanto 

necessita de sujeitos pesquisados quanto de pesquisadores, que primam pela veracidade dos 

fatos, sem a pretensão de quesito valorativo; porém social, moral, legal e ético. 

Dessa forma, Demo (2002), salienta que a pesquisa nessa dimensão não significa apenas 

uma descoberta de algo ou elementos que abalem os fundamentos estáticos do universo, com a 

intenção de reconstruir e ou modificar tanto a qualidade quanto a quantidade do conhecimento, 

mas sim, possibilitar um olhar diferenciado com vistas à melhoria do já existente, com o intuito 

de despertar para a possibilidade de uma reflexibilidade partindo do princípio da ação-reflexão-

ação, não no final do processo, mas durante a sua realização. 
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Nisto, Ghedin e Franco (2011), salientam que o conhecimento produzido será divulgado 

coletivamente, pois este é o fim último de toda e qualquer pesquisa acadêmica de cunho 

científico. 

Pelo fato de ser estruturada, a entrevista gravada, realizada in loco, é considerada como 

um método de pesquisa qualitativa, de forma que esta requer certa profundidade, com 

características específicas, em que, as influências do pesquisador devem ser mínimas, sendo 

que, há necessidade de um ambiente preparado para se conseguir o resultado esperado. Fator 

comum e notável para a realização desse tipo de trabalho, o qual se baseia em perguntas e 

respostas. 

Contudo, não deixa de seguir uma estrutura com roteiro norteador, pois pelo fato do 

pesquisador, estar presente e vivenciando cada recordação dos entrevistados com os 

entrevistados, que em meio das quais, os pesquisados trazem à tona algumas lembranças ao 

ponto de se emocionarem, e ou se irritarem, podendo desencadear e aflorar alguns 

acontecimentos, tanto de caráter de ordem positiva quanto negativa. 

Para a obtenção das informações necessárias para a realização dessa pesquisa, utilizou-

se da técnica de gravação. A respeito dessa técnica, Bauer e Gaskell (2012), corroboram 

dizendo que a gravação é método importante para se fazer uma análise de conteúdo adequada 

posteriormente.  

Para tanto, no momento de realização desse trabalho, o entrevistador inicia a fase de 

questionamento, em que cada escuta deve ser atenta para a coleta de elementos que 

proporcionará ao seu trabalho. Nisto as questões realizadas pelo entrevistador, são 

transformadas em questões que possibilitarão o emprego da linguagem levando em 

consideração o perfil do informante.  

Ressalta-se que para a realização desse trabalho, a entrevista gravada foi realizada 

somente com professores; já os coordenadores responderam um questionário semiestruturado. 

Contudo, tanto as entrevistas gravadas, quanto os questionários foram realizados in loco.  

A pesquisa é parte fundante de uma determinada realidade, que surge da/para a realidade 

social local e exige acima de tudo, sensibilidade, tanto dos pesquisados, quanto do pesquisador, 

em que é de fundamental importância que os dois se sintam compromissados com o processo, 

bem como com os envolvidos ao ponto de refletir no sentido de contribuir, visando melhorias 

no sistema, nesse caso, no processo de ensino-aprendizagem. 

Bauer e Gaskell (2012) não só salientam quanto à importância da pesquisa, quanto 

também enfatizam o cuidado que se deve ter por parte do pesquisador, no ato da gravação. Pois 

o pesquisador sempre almeja adquirir informações precisas, que possam contribuir para a 
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realização do seu trabalho. Sendo a entrevista de gravação, uma pesquisa de viés qualitativo, 

esta também necessita conter um caráter ético e sincero como as demais, isto é, independente 

dos lócus inerentes à sua realização. 

Em se tratando da escola, como loco do trabalho pedagógico, Ghedin, Oliveira e 

Almeida (2015), salientam que é possível o professor agir como pesquisador no contexto da 

escola, sendo necessário que desenvolva uma visão crítica sobre o contexto em que está 

inserido, questionando a sociedade, a escola, o ensino; porém ao mesmo tempo, sugerindo ou 

abrindo espaço para a discussão no ambiente escolar. 

Ao agir como investigador, o professor será um produtor de conhecimento e não apenas 

um mero retransmissor de conhecimento já pronto. Assim o professor pesquisador, estará 

abrindo espaço para a discussão de sua própria realidade, sendo inserido no contexto teórico 

que discute. 

Nisto o pesquisador enquanto professor, ao tomar essa iniciativa, despertará o seu senso 

crítico, tendo-o como elemento legitimado no contexto acadêmico. Para tal realização, é 

imprescindível que ele esteja aberto e compactue a todo instante com o processo de reflexão 

na/durante a ação docente. 

Tanto Tardif (2012) como Ghedin, Oliveira e Almeida (2015), discorrem a respeito da 

questão do professor pesquisador, abordando que tal precedente ainda é pouco divulgado nessa 

nova era da educação. Contudo, está sendo gradual, com ritmo bem tímido, sendo que esta 

deveria estar expandida com tamanha grandeza, uma vez que visa desenvolver a interação e 

integração dos sujeitos aos lócus pesquisados. 

Mesmo pelo fato da educação básica ainda estar longe de ser privilegiada com a 

pesquisa, devido ao fator da sobrecarga horária dos professores, com alegação de escassez de 

tempo para refletir tanto no individual, quanto e ou em grupo na escola, com olhares voltados 

para o cotidiano. No entanto, não significa que eles são proibidos de despertar para o 

pensamento crítico, bem como de vislumbrar as possibilidades de se envolver e realizar 

pesquisas paralelas à docência (TARDIF, 2012).    
Porém este não deve ser caracterizado como um processo mecânico, baseado em 

reprodução sistemática, “mas, como mecanismo que, se desenvolve a partir das situações 

ocorridas no ambiente escolar, sendo que as práticas docentes poderão ser influenciadas de 

maneira significativa na vida do educador pesquisador” (GHEDIN, OLIVEIRA, ALMEIDA, 

2015, p. 119). 

Dada tal compreensão sobre a temática em discussão, que perpassa sobre o viés 

formação continuada de professores: dilemas da prática docente, com ênfase in loco, os quais 
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são engendrados de desafios reais e locais, que necessitam ser compreendidos em sua 

totalidade, a partir de um olhar diferenciado o pesquisador tenderá a valorizar cada situação 

com suas implicações subjetivas. Sendo que, para tal acontecimento, faz-se necessário um 

trabalho específico podendo ser individual e ou em equipe.  

Sendo que tal procedimento necessita passar pela ótica metodológica, com vistas à 

pesquisa ancorada na abordagem qualitativa. Com isso, a análise de conteúdo é um método que 

pode ser aplicado tanto na pesquisa quantitativa como na pesquisa qualitativa.  

Nisto, Bogdan e Biklen (1994, p. 28), salientam que na análise de conteúdo “os 

investigadores não só enfatizam a dimensão humana, mas envolvem-se igualmente em questões 

políticas importantes”, de forma concomitante, eles partilham determinadas informações 

carregadas com as características próprias de cada sujeito participante, apresentando riquezas 

nos detalhes. Riquezas essas que propiciam uma investigação, aprofundada com relatos 

pessoais, de forma a serem evidenciados aos locais alusivos das realizações das entrevistas.  

Ao elaborar esse trabalho de investigação, o pesquisador optara pela vertente da 

pesquisa qualitativa, pelo fato dessa discorrer com propriedade sobre as questões educacionais, 

as quais foram elucidadas pelos participantes, sendo estes todos pertencentes à esfera pública. 

Com isso, Bogdan e Biklen (1994) enfatizam que: 

 

Os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque se preocupam 

com o contexto. Entendem que as acções podem ser melhor compreendidas quando 

são observadas no seu ambiente habitual de ocorrência. Os locais têm de ser 

entendidos no contexto da história das instituições a que pertencem. Quando os dados 

em causa são produzidos por sujeitos, [...] os investigadores querem saber como e em 

que circunstâncias é que eles foram elaborados. [...]. Para o investigador qualitativo 

divorciar o acto, a palavra ou o gesto do seu contexto é perder de vista o significado. 

(BOGDAN E BIKLEN, 1994, p.47). 
 

Com efeito, para o investigador obter as informações precisa em uma pesquisa, faz-se 

necessário a delimitação de espaço e tempo, bem como, um recorte que perpassa por 

procedimento metodológico, o qual seja capaz de alcançar o esperado. 

 Sendo que para isso, faz-se necessário conhecimento e visão crítica, tanto dos processos 

e procedimentos científicos e éticos esperados; uma vez que a trajetória da pesquisa realizar-

se-á, dentro de tais procedimentos metodológicos, mediante as constantes indagações 

realizadas, tudo poderá ser conduzido de forma mais tranquila.  

Registra-se que o objeto dessa pesquisa foi configurado dentro do processo de ensino-

aprendizagem, em que os professores e coordenadores são oriundos das redes públicas de 

ensino do estado de Mato Grosso, pertencentes aos municípios de Cuiabá e de Pontes e Lacerda.   
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A princípio, a pesquisa foi idealizada para ser realizada em duas escolas públicas 

municipal da capital do estado de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, uma trabalha com o ensino 

fundamental e outra com a Educação Infantil. Contudo por falta de informações que 

satisfizessem a expectativa do pesquisador, a mesma foi redimensionada para a cidade de 

Pontes e Lacerda, onde foi desenvolvida em duas escolas públicas, totalizando quatro escolas 

pesquisadas.  

O trabalho foi desenvolvido levando em consideração tanto as realidades inerentes as 

duas escolas de Cuiabá, quanto as escolas de Pontes e Lacerda. Quanto as escolas de Cuiabá, 

uma atende estudantes matriculados nos 4º, 5º e 6º anos do ensino fundamental e a outra atende 

alunos da educação infantil com idades entre de 3 a 5 anos. 

Quanto as escolas de Pontes e Lacerda, ambas atendem alunos matriculados no ensino 

fundamental do 1º ao 9º ano. Tanto as escolas pesquisadas na capital quanto as escolas do 

interior do estado, todas funcionam somente no período diurno. Já as escolas pesquisadas em 

Pontes e Lacerda, atendem estudantes oriundos das zonas rural e urbana.  

E como forma de obter informações que possibilitassem a realização da mesma, 

utilizou-se da tipologia exploratória, sendo estruturada por um roteiro de entrevistas, que 

possibilitasse nortear a gravação individual em local apropriado.  

Antecedentemente, foi realizado um questionário com dez (10) perguntas, com as quais 

foram entrevistados vinte (20) professores e quatro (4) coordenadores de ambos os sexos e 

atuantes no ensino fundamental de nove anos. Dentre os professores, onze (11) trabalham com 

estudantes da educação infantil e nove (9) com estudantes matriculados do primeiro (1º) ao 

nono (9º) do ensino fundamental. Quanto aos coordenadores, três (3) são trabalhadores do 

ensino fundamental de nove (9) anos e um (1) coordenador trabalha na educação infantil.  

Todos os profissionais entrevistados, possuem formação acadêmica de nível superior 

nas mais diversas áreas do conhecimento dentro das várias licenciaturas.  

No Gráfico 1 estão elencadas as informações referentes ao tempo de experiência no 

magistério dos professores entrevistados.  

De acordo com o gráfico ora apresentado, percebe-se que todos os professores 

entrevistados possuem experiência na docência. Dentre eles constata-se que a maioria são do 

sexo feminino, como demonstrado no Gráfico 2, a seguir. 
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Gráfico 1 - Tempo de experiência dos professores entrevistados 

 

Fonte: da pesquisa  

 

 

Gráfico 2 - Gênero dos entrevistados 

 

Fonte: da pesquisa 

 

 As informações expressas nesse gráfico, em relação à quantidade de mulheres que atuam 

na educação, estão em consonância com Tardif (2012), quando o autor salienta que ainda é 

predominante a quantidade de mulheres atuantes na educação em relação ao percentual de 

homens. De acordo com Hall (2015), tal preferência não se dá pelo fato de que os homens 

realizem trabalhos de baixa qualidade, mas esta preferência, pode ser atribuída a cultura. 

3.1.1 uma breve apresentação das unidades escolares: lócus da realização da pesquisa 

Contudo, da mesma forma procedeu os gestores, ao consentir que o pesquisador 

adentrasse nas instituições para falar com os entrevistados. Primando pelo respeito, sigilo e 

ética em relação aos sujeitos entrevistados e instituições, todos foram chamados por 

pseudônimos.  

Quantos as instituições de Cuiabá, uma será chamada de “Flor do Cerrado” e a outra de 
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escola dos “Anjos”. Já às escolas de Pontes e Lacerda, uma será chamada de “Pandora” e a 

outra de “Éden”.  

Na escola Flor do cerrado foram contactados dez (10) professores, destes somente seis 

(6) se prontificaram em participar da pesquisa. Na escola dos Anjos, foram contactados treze 

(13) professores e somente onze (11) participaram da pesquisa.  

Quanto às escola, Pandora e Éden, participaram dois (02) professores de cada uma 

configurando um total de quatro (4). Contudo, também participaram um (01), coordenador de 

cada escola. Configurando, dessa forma, um total de (24) vinte e quatro profissionais 

entrevistados.  

Em relação aos sujeitos participantes da pesquisa, pelo fato de todos serem professores 

e coordenadores, os professores serão chamados pelo pseudônimo de P, letra maiúscula do 

alfabeto e acompanhado pela numeração indo arábica com variação de 1 a 20. Ficando da 

seguinte forma, P1, P2, ... P20. Quanto aos coordenadores, seguir-se-á mesma numeração, 

porém sendo denominado pela letra C, maiúscula, ficando denominados da seguinte forma, C1, 

C2 ... C4. 

3.1.2 Currículo escolar e as informações ocultas: território de disputa. 

Como ora fora mencionado, para a realização das entrevistas com os professores e 

coordenadores nas escolas, os gestores assinaram as cartas de autorizações, assim como também 

os professores assinaram os - TCLEs. (Apêndice F). Com a assinatura da carta de autorização 

do gestor, consequentemente permitiria o acesso à possíveis documentos das escolas, como por 

exemplo, acesso ao Projeto Político Pedagógico (PPP3), para obter-se informações necessárias. 

Quanto ao acesso à documentação das escolas de Cuiabá e de Éden em Pontes e Lacerda, 

não se teve nenhum empecilho. A documentação, de Cuiabá fora toda encontrada disponível 

no portal da transparência da prefeitura. Já do Éden em Pontes e Lacerda, o PPP, da escola Éden 

se encontra disponível no site da própria escola.  

Enquanto que a documentação Pandora, foi negado o acesso ao pesquisador, ferindo 

dessa forma a legislação que ressalta e assegura o direito ao acesso às informações inerentes à 

esfera pública. Considerando que a escola não deu acesso ao pesquisador (Projeto Político 

Pedagógico), o pesquisador não obteve as informações necessárias quanto ao desenvolvimento 

                                                 
3 Projeto Político Pedagógico 
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do processo político pedagógico da escola.  

Isto de acordo com Lei de Acesso à Informação, Lei nº. 12.527 de 18/11/2011 que regula 

e promove à informação, precisamente estabelecido no Art. 6o o qual salienta, “cabe aos órgãos 

e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, 

assegurar a: I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua 

divulgação. ”  

Como justificativa para tal ato, o gestor alegara, que tais documentos são proibidos de 

sair da escola de acordo com o estabelecido no regimento interno da instituição; como forma 

de amenizar a situação, o gestor sugeriu ao pesquisador que consultasse o PPP de outra 

instituição de ensino.  Porém este não concordou. Devido tal procedimento, em relação a falta 

de documentos negada pela gestão, infelizmente, não será possível analisar com propriedade as 

contribuições dos profissionais pesquisados nesta instituição.  

3.1.3 contextualizando a pesquisa  

 Nesse momento, apresentar-se-á cada escola, espaço visitado para a realização dessa 

pesquisa. Foram levadas em consideração a localização das cidades, bem como foram 

evidenciados os codinomes, das escolas e dos professores participantes. Nisto, foram elencados 

itens relevantes como: os órgãos mantenedores das escolas, modalidade de ensino ofertada por 

cada escola, área de formação dos professores, entre outros.  

3.1.3.1 Históricos da Escola “Flor do Cerrado” 

A escola Flor do Cerrado é uma escola municipal de Educação Básica-EMEB de 

Cuiabá-MT. Ela é mantida pela Prefeitura Municipal e atende estudantes matriculados nos 4º, 

5º e 6º anos do Ensino Fundamental de nove anos.  A escola funciona somente no período 

diurno e os profissionais trabalham vinte horas (20) semanais.  

Na ocasião da entrevista, todos os profissionais eram efetivos e com formação nas 

licenciaturas das mais diversas áreas do conhecimento, sendo:  Pedagogia, História, Ciências 

Naturais e Educação Musical. 
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3.1.3.2 Histórico da “Escola dos Anjos” 

A escola dos “Anjos” é uma Instituição de Educação Infantil -EMEB, que atende 

estudantes com faixa etária de 3 (três) a 5 (cinco) anos de idade, ou seja, estudantes matriculados 

na pré-escola.  

Esta Instituição de Educação Infantil -EMEB, desenvolve seus trabalhos na modalidade 

de ambiências. Dessa forma, a EMEB, oferece as ambiências4, que são espaços propício ao 

convívio que desperta e contribui para a aprendizagem. As ambiências interligadas e 

denominadas em cirandas: das letras, dos livros, do movimento, das artes, da música, do bem 

querer, da vida e das medidas. 

A Escola Municipal de Educação Básica-EMEB, desenvolve suas atividades na 

modalidade de ambiências, possui um sistema de rotatividade permitindo com que cada turma 

possa passar diariamente por duas ambiências.  

Essas ambiências são distribuídas em forma de cirandas, nas quais os conteúdos são 

desenvolvidos na modalidade interdisciplinar, fazendo com que todos os estudantes tenham 

acesso aos trabalhos com dias e horas determinados, sendo acompanhados por um professor. 

Todos os professores dessa EMEB, trabalham quarenta (40) horas semanais.  

De forma democrática, todas as turmas frequentam todas as ambiências no decorrer da 

semana, onde oportunizam vivências e aprendizados a partir da organização do tempo e espaço. 

Os professores entrevistados dessa Instituição de Educação Infantil, são profissionais efetivos 

e contratados, com formação em Pedagogia, Educação Física e Arte.  

A escola tem como organização curricular as ambiências que são denominadas de 

cirandas do saber. De acordo com as informações obtidas pelo PPP, na escola dos Anjos, as 

atividades desenvolvidas pela instituição são permanentes e são selecionadas, planejadas 

conforme a faixa etária dos estudantes, respeitando as habilidades e formações dos professores.  

Contudo, no decorrer do ano, todos os professores passam por todas as ambiências. Tais 

atividades das ambiências são realizadas de forma a explorar tanto os espaços internos quanto 

os espaços externos em relação à sala de aula.  

Tanto a preparação das ambiências e suas atividades são planejadas de forma semanal 

com o devido acompanhamento da coordenação pedagógica.   

Dessa forma, em cada um desses espaços são desenvolvidas atividades propícias e 

inerentes à cada idade; por exemplo: roda de história; roda de conversas; ateliês ou oficinas de 

                                                 
4 Ambiências são espaços organizados para o exercício de atividades humana. 
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desenho, pintura, modelagem e música, sendo que todas essas atividades estão dentro das 

cirandas e são acompanhadas pelo coordenador pedagógico.  

Quanto às atividades, todas são diversificadas, assim também como os ambientes, os 

quais são organizados por temas ou com seus devidos materiais, possibilitando o envolvimento 

por completo da criança. Não se permite que as crianças fiquem sem acompanhamento de um 

profissional responsável.  

3.1.3.3 Histórico da “Escola Pandora” 

A escola ora chamada pelo pseudônimo de “Pandora”, é uma escola pública municipal 

de Educação Básica, localizada em Pontes e lacerada. Para tanto, temos poucas informações 

sobre a mesma, devido à indisponibilidade de liberação do Projeto Político Pedagógico.   

A Escola tinha profissionais efetivos e contratados. A entrevista foi realizada com duas 

(2) professoras, que naquele momento, quando indagadas, disseram que uma era efetiva e outra 

contratada.  

3.1.3.4 Histórico da “Escola Éden” 

Esta é uma escola estadual que se encontra em pleno funcionamento e está situada em 

Pontes e Lacerda. Com regulamentação/autorização pelo no conselho Estadual de Educação, 

assim como as demais. Esta escola atende alunos da zona rural e urbana somente período 

diurno. Ela possui organização por ciclos de formação humana e trabalha com o ensino 

fundamental atende estudantes devidamente matriculados do primeiro (1º) ao nove (9º) ano na 

modalidade regular presencial.  

Como forma de possibilitar e contribuir para desenvolvimento dos estudantes, a escola 

desenvolve atividades complementares em várias áreas do conhecimento, entre elas, há 

atividades desenvolvidas nas oficinas de letramento e alfabetização; apoio escolar para 

estudantes que apresentam baixo rendimento; oficina de matemática; apoio escolar; oficina de 

língua portuguesa com atividades de leitura e produção de texto; com aulas de piano, violão, 

guitarra, leitura, teatro e rádio escolar.   

Obedecendo a legislação vigente, na posposta curricular dessa escola consta trabalhos 
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realizados na sala de Atendimento Educacional Especializada - AEE, à vista disso a proposta 

de educação inclusiva. Com isso, ela visa cumprir o estabelecido na legislação vigente, 

atendendo os alunos na sala de recurso e na sala-multifuncional.  

Assim a escola se preocupa em oferecer de forma interdisciplinar o atendimento 

educacional especializado aos alunos que dele necessita e da mesma maneira, oferece para os 

professores cursos da língua de sinais, para que os mesmos se capacitem para trabalhar com os 

alunos que apresentem esta necessidade. 

Além desse curso, há a oferta de vários cursos para sua clientela, nas referentes áreas da 

informática, sobre as noções básicas; cursos de comunicação alternativa e aumentativa; cursos 

do uso de recursos ópticos e não ópticos; cursos para autonomia na escola; cursos para alunos 

com deficiências e cursos para o desenvolvimento de processos mentais.  

Dada sua planta arquitetônica ser antiga, esta escola possui pouca acessibilidade, no 

sentido de facilitar e possibilitar o trânsito das pessoas deficientes físicas. Para tanto, a escola 

possui uma infraestrutura nas dependências bem organizada, distribuída em biblioteca; 

laboratório de informática com acesso à internet banda larga; quadra poliesportiva; refeitório 

amplo e salas de secretaria; de coordenação; direção e sala dos professores.  

 Como forma de possibilitar aos discentes conforto, segurança e tranquilidade, a 

instituição possui banheiros adequados, tanto para os alunos da grande massa, quanto banheiro 

adaptado para os alunos com necessidades especiais. 

De acordo com os PPPs das escolas, percebe-se que seus profissionais, na grande 

maioria, trabalham na área da formação acadêmica, pelo fato de, às vezes, o número de aulas 

ser insuficientes, então eles completam suas cargas horárias nas áreas afins.  Assim como nas 

demais escolas, todos os professores possuem ensino superior completo.  

Durante a pesquisa, percebeu-se que em todas as instituições existem momentos 

destinados a formação continuada dos professores, com as várias denominações, sendo de sala 

do professor, sala de formação, ciclos de estudos e ou rodas de conversas.  

3.1.4 Categoria formação continuada de professores  

De acordo com os objetivos específicos que buscavam saber se a formação continuada 

satisfazia aos professores, ou não, e se a formação possibilitava contribuições, no sentido de se 

fomentar refletir no fazer docente é que essa categoria se destina a informar.  

 As informações sobre os resultados dessa pesquisa serão apresentadas nas próximas 
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laudas que se seguem, sendo na parte destinada para a análise de conteúdo, tendo como 

balizamento as teorias já mencionadas e outras mais.  

Como forma de facilitar o entendimento e a compreensão da leitura desse trabalho, para 

a análises das entrevistas realizadas, elas foram compiladas, classificadas e codificadas, sendo 

organizadas por categorias de forma que possibilite a trabalhar com os dados e achados, dentro 

das indagações de forma clara.  

A questão inerente à formação de professores, foi subdividida em quatro categorias de 

forma que possibilitasse a compreensão das informações e foi utilizado os métodos de análise 

de conteúdo, por ser eficaz e possibilitar tanto obter resultados precisos em pesquisa de caráter 

qualitativo quanto quantitativo. Nisto Bardin (2016), salienta que:   

 

A codificação corresponde a uma transformação-efetuada segundo regras precisas – 

dos dados brutos do texto, transformação esta que, por recorte, agregação e 

enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo, ou da sua expressão, 

susceptível de esclarecer a análise a acerca das características do texto, que podem 

servir de índices (BARDIN, 2016, p.103). 
 

De acordo com a autora ora mencionada, a codificação permite-se esclarecer, tanto 

quanto analisar as informações conseguidas. Com tal pretensão, seguem-se as figuras com as 

informações das representações inerentes à formação continuada de professores.   

Antes da realização dessa etapa da pesquisa, fez-se necessário visitar todas as 

instituições e consequentemente confeccionar um cronograma junto ao pesquisado. Sendo que 

antes, o projeto referente a pesquisa já havia sido aprovado pelo comitê de ética. Contudo, para 

participar da pesquisa cada participante assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

- TCLE, conforme Apêndice F. 

Na Figura 1, estão representadas as categorias que foram extraídas da análise do 

conteúdo, expressando os resultados das respostas oriundas dos professores. 

Nesse momento, a análise de conteúdo, será desenvolvida de forma a utilizar das quatro 

categorias extraídas dos questionários respondidos pelos professores. E em seguida, da mesma 

forma proceder-se-á, com a análise das respostas advindas dos coordenadores.  

  Nessa primeira parte da análise, foram apresentados e discutidos os dados inerentes à 

categoria local de realização da formação continuada de professores apresentando onde ela 

acontece.  
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Figura 1 - Categorias de análises 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No segundo momento, será trabalhado com a categoria época de realização que versa 

sobre quando a formação continuada acontece. Já no terceiro momento foi desenvolvido a 

análise da categoria tipos de formação continuada, apresentando sobre como acontece a 

formação e quarto e último momento, o trabalho de análise foi realizado levando em 

consideração a categoria grau de satisfação, tendo por base o quesito satisfação dos professores 

em relação a forma como é realizado o momento de formação continuada; sendo que nessa 

última parte buscou-se verificar se a formação ao ser realizada, satisfaz ou não aos anseios dos 

professores.  

Conforme Bardin (2016), Bauer e Gaskell (2012) e Triviños (2015), a seguir foi feito, 

as especificações de cada categoria, de forma a abordar detalhadamente sobre cada 

categorização conforme especificadas nas representações a seguir. 

3.1.5 Apresentação da categoria: local onde acontece a formação continuada dos professores 

De acordo com as informações obtidas na questão que versa sobre a categoria onde a 

formação continuada de professores acontece, constatou-se que para todos os entrevistados, a 
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formação continuada de professores acontece na escola. Dentre esses 80% são de Cuiabá, e 

20% são de Pontes e Lacerda.   

Ao enfatizar sobre a importância da formação continuada de professores a ser realizada 

na escola, tende a valorizar a instituição, o espaço do fazejamento pedagógico, sendo defendida 

pelos estudiosos, como Nòvoa (1992), Imbernòn (2009), Tardif (2012) e entre outros.   

 

Figura 2 - Representação da categoria: local onde acontece a formação continuada de 

professores 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: da pesquisa 

 

De acordo com Nòvoa (1992), Imbernòn (2009), Tardif (2012) entre outros, quando a 

formação continuada é realizada, in loco, ela é vista de forma a valorizar o espaço do fazer 

pedagógico e passa a considerar e respeitar as subjetividades de cada participante, levando em 

consideração as realidades locais, pois é onde os professores, acabam passando grande parte de 

seu tempo/vidas. Dessa forma, Colombo e Maciel (2007), salientam que: 

 

A formação continuada feita na própria instituição acontece na reflexão compartilhada 

com toda a equipe, nas tomadas de decisões, na criação de grupos de estudo, na 

supervisão e orientação pedagógica ou assessoria de profissionais especialmente 

contratados para isso. Essa formação auxilia não somente o profissional como também 

as escolas, pois promovem a articulação entre os professores e a interdisciplinaridade 

(COLOMBO e MACIEL, 2007, p.90).  

 

Em consonância com essa ideia, Tardif (2012), assevera sobre a importância do 

conhecimento e do saber docente na e durante o exercício da docência, o qual se adquire com 

o tempo, com os pares ou até mesmo com os professores do nosso tempo formação primária.   

É notório que o saber propicia ao docente condições e melhorias para exercer com mais 

segurança e tranquilidade sua função, assim como, lhe confere argumentos para um pensar de 

forma precisa e adequada (BITENCOURT, 2017). 
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Dessa forma, a formação continuada realizada em serviço, os professores deixarão de 

serem objetos e passarão a serem os sujeitos protagonistas da própria formação (TARDIF, 

2012); consequentemente ao apostar, acreditar e desenvolver uma formação continuada, que 

vise valorizar tanto os profissionais, quanto o in loco/espaço do trabalho docente, eles se 

munirão de informações e consequentemente terão mais autonomia e segurança para realizar 

suas ações pedagógicas. 

 Acredita-se, que automaticamente, também se mudará a concepção, o entendimento e 

o respeito sobre a importância da formação continuada em serviço, como determina Lei de 

Diretrizes e Bases – LDB, Lei número 9394/1996, que visa que a formação continuada, esteja 

em sintonia com a prática docente, visando o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. “A 

formação de professores é, sem dúvida, muito importante para o processo de ensino-

aprendizagem do educando, pois é por meio dela que o profissional adquire habilidades para 

desempenhar seu papel em sala de aula” (COLOMBO E MACIEL, 2007, p.93).  

Nesse sentido, Verdinelli (2007) compreende que a formação continuada em serviço é 

aquela atividade realizada no próprio ambiente de trabalho, ou seja, na escola, palco constituído 

por excelência, para as ações pedagógicas.  As quais a partir de então, devem ser concebidas 

como nicho de pesquisa e de investigação.  

Com isso Imbernòn (2011), já salientava que a formação continuada centrada na escola 

envolve todas as estratégias empregadas conjuntamente pelos formadores e professores. Nisto, 

deve se entender a escola como locos de formação, pois implica em priorizar a instituição como 

espaço de formação diante de outras ações formativas.  

Segundo Pimenta e Anastasiou, (2014) na última década, pouco foram os investimentos 

inerentes às políticas aprovadas para ampliação de programas visando fomentar estudos a 

respeito da formação continuada tanto quanto, políticas com vista a contribuir para o sucesso 

do processo de ensinagem/aprendizagem  

A formação continuada realizada para pequenos grupos, ou seja, in loco, em 

serviço/espaço do fazer pedagógico, onde predomina os vários saberes, se faz importante pelo 

fato de que retratam as subjetividades das realidades.  

De acordo com Almeida e Placco (2013, p.140), essa forma “de formação em serviço 

passa a conectar-se com o que ocorre na sala de aula, no recreio ou no pátio, e pode contribuir 

com novas posturas, ideias e inovações ao considerar as necessidades do grupo de educadores”. 

Contudo, centrar a formação na escola não é apenas mudar o lugar onde ela acontece ou 

mesmo entendê-la como um conjunto de técnicas e procedimentos, é além disso, pois implica 

uma carga ideológica, permeada intrinsicamente de valores, atitudes e crenças. Não se trata 
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apenas, de um agrupamento de professores para formá-los, mas sim, de um novo enfoque para 

se redefinir os conteúdos, as estratégias e os propósitos da formação.  

 A formação centrada na escola/in loco/em serviço, pretende desenvolver um paradigma 

colaborativo entre os professores, com foco na “ação-reflexão-ação”; com o aprender entender, 

conhecer e modificar sua própria realidade (ALARCÃO, 2011). 

Tardif (2012) salienta que nessa configuração, o individualismo dará lugar à 

colaboração, e em vez da dependência, a autonomia e a colaboração crítica.  

Nessa nova concepção de formação continuada centrada na escola, o professor passa a 

ser considerado um profissional capaz de pensar, refletir e articular sua prática, valores, crenças 

e saberes, vendo-se como elemento nuclear no processo de transformação e mudança dentro do 

contexto educacional (ALARCÃO, 2011).  

A respeito da formação realizada na escola, a literatura apresenta algumas ponderações, 

no sentido de que esta deve ser pensada na perspectiva de buscar a entendê-la como um processo 

dinâmico, que vai além dos encontros esporádicos, impostos de forma vertical aos professores; 

pois, acredita-se que ao conceber a escola como loco do processo de formação continuada, 

possibilita aos professores, um vivenciar pedagógico formativo que poderá facilitar a 

aprendizagem dos alunos.  

Prada (2006) e Colombo e Maciel (2007), corrobora sobre a formação continuada em 

serviço/loco, com apontamentos singulares, enfatizando que:    

 

A formação continuada em serviço, desenvolvida nas próprias escolas, reduz custos 

para as entidades que a oferecem e para os próprios professores, além de lhes poupar 

gastos com transportes e sustento, bem como o desgaste físico – emocional produzido 

pelo deslocamento a locais distantes do trabalho para fazer cursos. [...]. A formação 

continuada de professores em serviço [...] pesquisa coletiva, [...] implica melhorar o 

trabalho docente, transformando as relações cotidianas, o contexto educativo do 

tempo e local de trabalho onde os docentes constroem ou reconstroem conhecimentos 

como os estudantes (PRADA, 2006, p. 79). 
 

Com isso, verifica-se que tanto Demo (2002), Prada (2006) e Colombo e Maciel (2007), 

entre outros, são incisivos, a respeito da importância e dos benefícios desse modelo de formação 

continuada a ser realizada na escola, espaço este designado para a mediação da ação 

pedagógica. 

Mais do que nunca, deve-se entender que entre as funções da formação continuada 

realizada em serviço, precisa acima, de tudo, contribuir para o desenvolvimento profissional 

dos professores, considerando as necessidades reais da escola, investigando as práticas 

realizadas pelos docentes, na intenção de possibilitar e fomentar a produção de conhecimentos.  

A formação continuada de professores não pode restringir-se somente à participação em 
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cursos, palestras, ações descontínuas, sem relação entre si; estas ações são importantes para o 

desenvolvimento profissional. São possibilidades, mas não podem ficar reduzidas a isto; estes 

momentos fazem parte do processo de formação do professor, mas devem estar e serem 

realizados em sintonia com a realidade e necessidade local.   

  Visto que a escola é o loco da mediação pedagógica, ela deve ser vista como espaço, 

onde ações são transformadas em ideias, com possibilidades de serem concretizadas.  

Dessa forma, ao se preocupar em estar em formação, implica um investimento pessoal, 

um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à construção 

de uma identidade profissional, a qual vem se descaracterizando no decorrer dos tempos, devido 

à desvalorização do magistério nessa nossa contemporaneidade (HALL, 2015).  

 Para tanto, de acordo com Nòvoa (1992, p. 10), “a formação não se constrói somente 

por acumulação de cursos, mas sim, através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as 

práticas de construção e reconstrução permanente”, não no final do processo, mas durante a sua 

realização. 

Demo (2002), salienta que os cursos de formação continuada de professores precisam 

ter como prioridade a aprendizagem do aluno, pois este é o fundamento de todo processo de 

formação com vistas ao ensino-aprendizagem.  

Nisto, o professor precisa estudar, e estar disposto a participar não só dos encontros de 

formação, mas também ter acesso as teorias que estejam culminadas com as práticas de 

aprendizagem, ou seja, é necessário aprender a pesquisar estratégias que possam servir como 

apoio na instituição/localidade, buscando novas possibilidades que o ajudem na construção e 

reconstrução do conhecimento.  

 Tanto na visão de Demo (2002) quanto na de Alarcão (2011), a formação continuada 

não pode ser concebida como um meio de acumulação de informações com a participação de 

cursos, palestras, seminários de conhecimentos, que muitas vezes, apresentam informações fora 

da realidade.  

Ainda para os autores, essa formação continuada, deve acontecer através de um trabalho 

de reflexividade crítica sobre as práticas de ensinagem, visando uma reconstrução permanente 

de uma identidade pessoal e profissional, em interação mútua. 

Para tanto, é necessário que haja continuidade no processo de formação, já que não é 

em um ou em alguns encontros que o professor irá desenvolver essas aprendizagens.   

Nesse sentido, Candau (1997), compreende que a formação continuada do professor, 

pressupõe um enfoque de forma multidimensional, com fatores de caráter científicos, políticos 

e efetivos, que necessitam estar dissociados, articulados entre si, e com o pedagógico. 
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Entretanto, nem sempre é possível constatar essa articulação, tanto nos momentos destinados 

para a formação, quanto em relação aos programas de formação continuadas de professores.   

3.1.6 Apresentação da categoria: época de realização da formação continuada de professores  

No momento em que os professores participantes da pesquisa foram indagados sobre 

quando a formação continuada de professores ocorre, 100% dos entrevistados disseram que ela 

acontece semanalmente.  80% dessa são professores de Cuiabá e 20% são professores de Pontes 

e Lacerda. 

 Em relação aos professores de Cuiabá, para eles a formação acontece tanto semanal 

quanto mensal. Já, os professores de Pontes e Lacerda disseram que formação continuada é 

realizada somente semanalmente. 

Quando os professores de Cuiabá foram indagados sobre quando a formação continuada 

acontece, alguns disseram que:  

 
      [...] nas sexta-feira, [...] (P6) 

      [...] realizadas nos sábados pela manhã, [...] (P8) 

 

Da mesma forma, quando os professores de Pontes e Lacerda, foram entrevistados na 

mesma questão, a qual buscava saber informações em relação, quando a formação continuada 

acontecia para eles, disserem que:  

 

 [...] são todas as quartas-feiras, [...] (P17) 

 [...] acontece todas as terças feiras feira. (P20) 

 

Figura 3 - Representação da categoria: época de realização da formação continuada dos 

professores  
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Nesse sentido, tanto Candau (1997), quanto Demo (2002), comungam com a ideia de 

que a formação continuada de professores em serviço, in loco, deve ir além de restringir-se, 

somente a algumas seções de formação, mas devem estar concentradas; e não deve ser realizada 

somente em alguns dias no início do ano letivo. 

 Também com participações em eventos no decorrer do ano, em atividades incluindo-se 

palestras, seminários ou encontros mensais com equipe pedagógica de apoio ao material 

didático adotado pelo estabelecimento. Isso tudo é importante, mas o professor deve ir além, 

pois assim como a ação docente é cotidiana e complexa, a formação deve ter o mesmo caráter.  

Mais que nunca, os professores necessitam de dispositivos de cunho didático e 

pedagógico que satisfaçam às suas necessidades. Demo (2002), salienta que há ainda, ações em 

que a teoria não corresponde às necessidades dos professores; visto que, há cursos, de caráter 

fragmentado, desfocados da realidade, pois estes nem sempre atendem e complementam as 

formações como deveriam.  

3.1.7 Apresentação da categoria: tipos de formação continuada 

Quando os professores foram indagados a respeito de como a formação continuada 

acontece, 85% deles disseram que esta acontece nas rodas de conversa e ou sala de formação; 

e, 10% deles disseram que a formação continuada acontece em palestras, enquanto que 5% 

deles disseram que a formação continuada acontece em reunião pedagógica. 

Dente os 85% dos entrevistados que disseram que a formação continuada acontece em 

roda de conversa, todos são de Cuiabá, e os outros entrevistados, que disseram que a formação 

continuada acontece em palestras e reuniões pedagógicas, correspondem a um total de 15%, os 

quais são todos professores de Pontes e Lacerda. 

 

Figura 4 - Representação da categoria: tipos de formação continuada 
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  De acordo com a visão de Candau (1997), tanto como Demo (2002), quanto para 

Imbernòn (2011), há várias concepções inerentes aos momentos destinados à formação 

continuada e com diversas denominações. 

Nessa categoria cada grupo, das duas cidades apresentam como acontece a formação 

continuada de professores. Cada grupo apresentou suas ponderações, claras e definidas.  

Quando os professores de Cuiabá foram indagados a respeito sobre como a formação 

continuada de professores é realizada, disseram que: 

 

[...] nós fazemos nas rodas de conversa, [...] (P1),  

Na escola acontecem reuniões pedagógicas e roda de conversa, [...], (P2). 

As formações acontecem na roda de conversa, [...]. (P14)  

 

Da mesma forma, quando os professores de Pontes e Lacerda, foram interpelados com 

a mesma indagação, disserem que: 

 

[...]. Em forma de palestras. (P18)  

[...] acontecem reuniões pedagógicas, [...], (P20)  

  

Como é possível perceber, para os professores entrevistados a formação continuada, 

acontece na modalidade e ou formato de roda de conversa.  

Para tanto, essa forma de realização de formação continuada de acordo com Franco 

(2012, p.32), é um momento importantíssimo, destinado para os profissionais realizar a reflexão 

do seu fazer docente, pois “a ausência de espaço de reflexão e crítica, marca definitiva do espaço 

pedagógico, compromete as relações democráticas da escola, o que impede o exercício crítica 

da educabilidade”.  

Percebe-se que a formação continuada destes professores, acontece em vários momentos 

e isso é de extrema relevância. No entanto, ao acontecer a formação, assim, como nos fora 

reportado pelos entrevistados, deve-se atentar para que não haja desfoque, pois se tratando de 

reuniões pedagógicas, rodas de conversa e ou oficinas, há possibilidades de se discutirem   

assuntos de pouca relevância. 

Às vezes, nem todos os assuntos discutidos nesses momentos são inerentes ao 

fazejamento pedagógico. No entanto, de acordo como Tardif (2012), é impossível conceber 

uma formação sem considerar os interesses dos professores, quanto os tipos de formação 

momentos e realidade.  

Dessa forma, os professores que são os mais interessados nesse processo, então seria de 

extrema importância que estes também se sentissem bem e pudessem usufruir, de forma 
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participativa, desse momento, almejando e socializando os conhecimentos que os respaldassem 

no ato da docência. Nesse momento, há possibilidade de troca de experiências, as quais são 

adquiridas de diversas formas, em diversos momentos e em ocasiões diferentes.  

Nisto, o saber que os docentes nutrem, em detrimento ao fazer docente, são inerentes   

às formações, que são permeadas de estratégias capazes de contribuir com o desenvolvimento 

do processo de ensino-aprendizagem. Ao mesmo tempo, tais experiências, e ou saberes 

necessitam ser considerados, compartilhados e respeitados (TARDIF, 2012). 

Franco (2012), adverte no sentido de se atentar a respeito da formação acontecer de 

várias formas, com diversas conotações, para não se efetuar no vácuo, por isso, precisa se 

encontrar vinculada ou direcionada para algo prático, com objetivo estipulado.  

Em consonância com tal situação, Nòvoa na década de noventa e Alarcão (2011), 

afirmam que a formação deve servir para estimular o desenvolvimento profissional dos 

professores, promover autonomia contextualizada, no sentido não só de ver as necessidades da 

escola, mas também, as possibilidades que podem ser criadas almejando o sucesso do processo 

de ensino-aprendizagem.  

Dessa forma, assim como a formação continuada, o currículo também está estabelecido 

na Lei de Diretrizes e Bases, - LDB, Lei de nº 9394/96, a qual salienta que, a formação deve 

ser inerente à cada modalidade de ensino sistema escolar e devendo ser consideradas as 

características regionais e locais da sociedade, com vistas à valorização da cultura, da economia 

e considerar o perfil da clientela que será atendida.  

Nòvoa (1992), versa que além de tudo, a formação continuada de professores, pressupõe 

processos de investigação, os quais devem estar diretamente, articulados com as práticas 

educativas, devendo ser capaz de despertar o professor para uma concepção crítica-reflexiva. 

Contudo, essa formação necessita de um ímpeto pessoal, por meio de um trabalho inovador, 

vislumbrando uma idealização própria.  

Dever-se-á então, entender que a formação continuada de professores, ao se construir 

processualmente por diversos momentos, torna-se necessária e permanente com início no 

âmbito acadêmico, tendo como efeito, melhores resultados no/com exercício da docência.  

Arroyo (2011, p.27) ao abordar sobre o currículo, apontando-o como elemento de 

disputa da escola, salientando que as “lutas coletivas nas praças desde o final dos anos de 1970, 

continuam no chão da escola. Lutas essas, que mudam de foco, mas coincidem nos tensos 

processos de se construir um projeto profissional de educação básica, mais plenas” e 

democrática, pautada nos parâmetros de igualdades de direitos.  

Dessa forma, os currículos devem ser repensados, em que o aluno seja percebido como 
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foco e ou objeto/central de todo o processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, o aluno deve ser 

visto e pensado dentro de sua singularidade, de forma subjetiva e do mesmo modo, as práticas 

docentes precisam ser repensadas.  

Tais associações se justificam, pois, nessa nova contemporaneidade “entender um novo 

contexto vivido nas salas de aulas frente às reações conservadoras é fundamental para tomar 

posições políticas de transformações de novas identidades profissionais” (ARROYO, 2013, 

p.33). 

3.1.8 Apresentação da categoria: grau de satisfação dos professores sobre a formação 

continuada  

Como nessa dissertação a nossa incumbência, de acordo com os objetivos específicos é 

apresentar a visão dos professores e dos coordenadores sujeitos entrevistados, sobre a formação 

continuada, trazendo seus posicionamentos a respeito de como a formação continuada acontece, 

entre outros fatores.  

Como já foram apresentadas as três primeiras categorias, abordando os locais de 

realização da formação, época de realização da formação e tipos de formação continuada, nessa 

última categoria apresentar-se-á o grau de satisfação dos professores em relação à formação 

continuada, trazendo seus posicionamentos a respeito da forma como ela acontece.  

Sendo que para a realização dessa categoria, assim como nas demais ora apresentadas, 

também serão consideradas as informações advindas tanto dos professores entrevistados de 

Cuiabá, quanto os de Pontes e Lacerda.  

 

Figura 5 - Representação da categoria: grau de satisfação dos professores  
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Com isso, quando os professores foram questionados sobre se a formação continuada, 

realizada para eles, era ou satisfatória ou não, 50% dos entrevistados disseram que não era 

satisfatória, apontando vários motivos.  

Entre os motivos alegados pelos entrevistados, a grande maioria reportou a respeito da 

desconsideração com que é feita a escolha dos temas estudados, sendo que nem sempre tais 

temas escolhidos estão e/ou são de acordo com as realidades das escolas, bem como o 

coordenador pedagógico não tem o perfil de formador.  

Ao ser indagados sobre se a formação continuada, se os satisfaziam ou não, uns disseram 

que não, outrossim, e outros às vezes. Alegando que durante a realização da formação 

continuada, eles tinham deparado com formadores que estavam há muito tempo fora da sala de 

aula e da escola, e então desconheciam as realidades e acabavam atropelando e desfocando o 

momento destinado à realização da formação continuada. 

 De forma direta, quando indagados, sobre quais seriam os motivos, que fazia com que 

a formação fosse insatisfatória disseram que: 

 

[...] nós não escolhemos os temas que são propostos. (P2) 

[...] não vêm ao encontro dos nossos anseios, são temas que já vêm de cima pra baixo. 

Vêm colocados. Nós não somos consultados, [...]. (P4)  

[...] quando se refere a metodologia muitas das vezes um formador ele próprio não 

tinha condições de propor algo. [...]. (P6).  

[...] o tema trabalhado não se volta realmente para a disciplina que a gente está. (P9) 

 

De acordo com as informações apresentadas pelos entrevistados, são vários os itens que 

são atribuídos, para se confirmar o grau de descontentamento a respeito da formação continuada 

que eles recebem. Motivos esses que perpassam desde a escolha dos temas, tanto quanto pela 

forma do trabalho que é realizada pelo coordenador pedagógico.   

Para Nòvoa (1992), a formação continuada de professores necessita ser considerada 

como o momento-chave da capacitação profissional, articulando-se com o desenvolvimento da 

sociedade.  Contudo, de acordo com as respostas dos entrevistados, essa ainda não é uma 

realidade na educação pública do estado de Mato Grosso, conforme pontuado pelos 

participantes da pesquisa. 

De acordo com os entrevistados, na maioria na maioria das vezes, a proposta de 

formação continuada ainda deixa a desejar, seja tanto em relação as temáticas terem pouca e ou 

nenhuma relação com a realidade, frustrando as expectativas dos professores, devido seus 

posicionamentos serem desconsiderados, tanto quanto em relação ao despreparo de 

coordenadores, conforme as respostas que foram apresentadas.   
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Nòvoa (1992), ainda enfatiza, que tal impasse só poderá ser resolvido se a formação 

continuada de professores for pensada de professores para professores e em locais 

determinados; de forma a considerar as subjetividades, tantos dos profissionais, quantos dos 

locais em que as formações são realizadas.  

Tardif (2012), salienta que mais do que nunca a formação continuada de professores 

precisa ser repensada nesse novo século, pois devido sua importância no sentido de 

instrumentalizar o professor para o exercício da docência.  

Somente dessa forma, os docentes terão condições de desenvolver um trabalho 

satisfatório no processo de ensino-aprendizagem; pois sendo formados, serão investidos de um 

importante mecanismo que os possibilitem a realizar sua função com mais segurança e 

tranquilidade. E a escola, como instituição de ensino, só pode lucrar, pois tudo poderá ser 

refletido, revisto, rediscutido, enfim refeito, não após a ação docente, mas durante. Criando 

possibilidades para a mudança, mesmo que essa seja lenta e provoque desequilíbrio.  

Como forma de se cumprir com suas funções e de satisfazer aos anseios e as 

necessidades dos professores, Alarcão (2011), salienta que a função maior tanto da formação 

continuada, quanto dos formadores de professores, deve ser de promover o despertar para a 

reflexão, dando a importância ao ato de ensinar.  

 Para isso, o formador deve levá-los a compreender sobre a necessidade de estar sempre 

participando de momentos destinado à formação, tendo por base os dilemas do cotidiano 

escolar, os quais são diferentes de outras épocas, portando são reais e locais. 

Sobre 50% que disseram que a formação continuada não é satisfatória, esse contingente, 

são professores de Cuiabá. Já os 25% que disseram que a formação continuada é satisfatória, 

são de Pontes e Lacerda. Enquanto que os 25% que disseram, que a formação continuada às 

vezes é satisfatória, são professores de Cuiabá.  

Assim como os que disseram que a formação não é satisfatória, e elencaram alguns 

motivos, também os que disseram que a formação continuada realizada é e às vezes satisfatória, 

justificaram suas ponderações, reportando que:   

 

[...] eu acho satisfatório porque é educação é formação. [...]. (P5).  

[...] oportunidade de está, [...] melhorando nossos conhecimentos. (P7). 

[...] satisfaz as vezes, [...]. (P17) 

[...] as vezes, [...], não gostam muito porque tem muita leitura, [...]. (P19). 

 

Nessa última parte da categorização e análise dos conteúdos inerentes às respostas dos 

entrevistados é possível perceber que há vários itens que contribuem tanto para o contentamento 
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dos professores, quanto para o descontentamento. 

 De acordo com os enunciados ora elencados, a satisfação com a formação se dá em 

virtude que esta, também é “educação, é formação”. Estes compreendem que tais fatores, são 

como “oportunidades” de melhoria no “conhecimento”.  

De acordo com tais entrevistados, para eles, por meio da formação continuada, é 

possível adquirir informações e/ou conhecimentos que possam contribuir para a melhoria dos 

trabalhos realizados em sala de aula e de certa forma, tanto possibilita uma melhor qualidade 

na docência, quanto uma melhor possibilidade de fomentar discussão e reflexão no fazejamento 

pedagógico.  

Diante disto, Colombo e Maciel (2007, p. 91), salientam que, “a qualidade aplicada na 

docência, deve ser entendia como uma busca contínua no aperfeiçoamento”. Estes são fatores 

que auxiliam o professor no desenvolvimento do trabalho docente, e que contribuem para a 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Fatores esses que são as contribuições que 

poderão servir como dispositivos para o avanço do processo de ensino-aprendizagem, entre eles 

conhecimentos ampliados, segurança, mais informações entre outros.  

Em relação aos descontentamentos apontados pelos professores entrevistados, 

Vasconcellos (2011), compreende que a temática inerente à formação continuada de professores 

necessita ser discutida, com foco em um processo com vistas às mudanças, conforme as 

necessidades de cada realidade/localidade.  

De forma corroborativa, Pimenta e Anastasiou (2014), concatenam que nesse novo 

século, no setor educacional, novas exigências estão postas ao trabalho docente.  No lugar das 

remotas verdades absolutas, carregadas de dogmas e certezas morais, cobra-se dos professores 

que estes cumpram as mais variadas funções, entre as da família, que estão passando por um 

momento de desestruturação, e ao mesmo tempo, da perda de valores. Cabendo à escola, um 

posicionar quase que de forma brusca, no sentido de retomar algumas posturas que, possibilitem 

um (re) fazer pedagógico satisfatório dentro da sala de aula.  

3.1.9 Apresentação da categoria: função do coordenador pedagógico e os desafios da formação 

docente. 

Em relação as funções desenvolvidas pelo coordenador pedagógico no tocante ao 

exercício da função, estão formação continuada realizada para os professores, constatação das 

principais dificuldades enfrentadas no desenvolvimento do trabalho docente. Além da formação 
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continuada de professores, estão o acompanhamento pedagógico, que é realizado com os alunos 

e os professores, o acompanhamento no diário eletrônico, participação e acompanhamento no 

planejamento, acompanhamento nas principais dificuldades enfrentadas no desenvolvimento 

do seu trabalho cotidiano, possibilitar mecanismos de intervenções, que contribuam para o 

professor solucionar as dificuldades enfrentadas em sala de aula, entre outras.   

Nesse sentido, buscou-se então, conhecer algumas atividades desenvolvidas pelo 

coordenador pedagógico ao realizar o processo inerente à formação continuada dos professores 

entre outras. Sendo que “a formação pode ser feita por várias modalidades, porém centrada na 

escola, isto é, centrada no contexto organizacional, onde estão os professores” (ALMEIDA e 

PLACO, 2013, p.11), podem surtir mais e melhores efeitos.  

 Tais atividades inerentes ao cargo são fundamentais, pois é a partir dela, que há 

possibilidades de idealizar e ou almejar melhores resultados do processo de ensino-

aprendizagem. Essas atividades cotidianas que são realizadas no sentido de conhecer as 

principais fragilidades inerentes à docência, para posteriormente serem realizadas as 

intervenções com vistas a solucionar as dificuldades enfrentadas pelos professores em sala de 

aula.  

Com isso, a maioria dos coordenadores pedagógicos entrevistados, eram efetivos e 

possuíam habilitação em Pedagogia, e os demais habilitação em História, conforme demostra o 

gráfico a seguir. 

 

Gráfico 3 – Representação gráfica: formação acadêmica dos coordenadores pedagógicos 

 

Fonte: da pesquisa 

  

Dentre esses profissionais que trabalham exercendo a função de coordenadores 

pedagógicos nas escolas municipais e estaduais, mais da metade possuía aproximadamente 

quinze (15) anos de experiência no magistério, enquanto que os demais tinham menos de dez 

(10) anos de experiência na docência. 
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De acordo com os apontamentos realizados pelos professores, estes alegaram que a ação 

da coordenação não é satisfatória, pelo fato de que nem sempre os coordenadores conheciam 

as realidades das escolas e também pelo fato de que, estes estão muito tempo fora da sala de 

aula, sendo desconhecedores das realidades e das necessidades escolares. 

3.1.10 Um pouco sobre o processo de eleição do coordenador pedagógico 

Devido aos vários dilemas que ultimamente tem adentrado na docência, entre eles a 

desvalorização da profissão, a função coordenação pedagógica, não tem sido mais vista como 

outrora, em que tal função sustentava certo status.   

No estado de Mato Grosso, tal função, não tem tido atrativos suficientes para fazer com 

que o professor se interesse voluntariamente em exercer a função.  

Para tanto, a função do coordenador pedagógico é legal e está prevista na Lei Orgânica 

dos Profissionais da Educação Básica (LOPEB), Lei de Número 050/1998, e alterada pela Lei 

complementar, Lei de número 206/2004, precisamente no artigo 3º.   

 Ao ser realizada nas escolas, ela é regida por editais específicos expedidos pela 

Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso - SEDUC-MT.  

Sendo que a quantidade de coordenadores, bem como a jornada de trabalho por eles 

exercidas, são estabelecidas conforme o número de alunos matriculados nas unidades escolares.   

Em Pontes e Lacerda, na rede municipal, é um pouco diferente. Contudo, há também 

editais específicos expedidos pela Secretaria Municipal de Educação - SME.  

Porém, caso não haja profissionais nas escolas que tenham interesse para exercer a 

função de coordenador, o secretário municipal de educação, no uso das suas atribuições legais, 

convida outros profissionais de outras escolas, para ser coordenador na escola em que não 

apresentar candidato e ou, não conseguiu ser eleito pelos pares. 

Na maioria das vezes, estes coordenadores convidados não conhecem os pares, como 

também desconhecem as realidades, onde desempenharão suas futuras funções.  

Contudo, o aceitante de tal convite está isento de passar pelo processo de seleção. É 

indicado de forma direta.  Caso a escola indique alguém, é lavrada uma ata e caso contrário, 

essa função fica sobre a responsabilidade do secretário de educação.  

Quanto aos profissionais das escolas municipais de Cuiabá, os professores que querem 

ser tornarem coordenadores pedagógicos e se interessarem em exercer tal função, passam por 

um processo de seleção, em que são eliminados os candidatos que não obtiverem nota mínima 
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de sete (7,0). Isto é, independe da área de formação do profissional, precisa ter ensino superior. 

Após aprovação poderão se candidatar e concorrer ao cargo pleiteado. 

Quanto aos professores de Pontes e Lacerda, nem sempre são indicados quem tem curso 

superior. Basta querer ser indicado pela escola e na falta destes, são indicados quem está 

cursando e ou quem tem somente ensino médio, e esteja trabalhando em alguma escola.  

Nas escolas de Pontes e Lacerda todos os coordenadores pedagógicos pesquisados, 

foram eleitos, enquanto que os coordenadores pedagógicos pesquisados de Cuiabá, todos 

passaram pelo processo seletivo. Tanto os coordenadores pedagógicos de Pontes e Lacerda, 

quanto os de Cuiabá, exercem a função por dois anos. Sendo permitido outro mandato com a 

mesma duração.  

Pelo fato de, ao exercer tal função, terem que passar por tais procedimentos, os quais 

podem ou não apresentar facilidades para com as atividades a serem realizadas, o pesquisador 

buscou saber destes, algumas informações inerentes ao trabalho realizado.  

Tais informações são relativas às atividades realizadas por eles, inerentes às dificuldades 

encontradas sobre as principais intervenções realizadas.  

3.1.11 Categoria: atividades desenvolvidas pelo coordenador 

Entre as principais atividades desenvolvidas pelo coordenador pedagógico está o 

trabalho de formação continuada, que deve ser realizado com os professores e outras ações que 

serão apresentadas na figura 6 a seguir.  

De certa forma verificou-se que todas as ações realizadas pelo coordenador pedagógico 

são de grande importância e estão relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem. Contudo, 

foram evidenciadas, somente as atividades de maiores relevâncias para esta pesquisa. 

Nòvoa (1992), enfatiza que, acima de tudo a função primordial da formação continuada 

de professores acompanhada pelo coordenador, é de possibilitar aos docentes sobretudo 

mecanismos que os levem a refletir tanto ao desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem, quanto despertá-los para a importância da própria formação. 

Como mostra na representação da figura 6, são muitas as atividades desenvolvidas pelo 

coordenador no exercício da função.  

Nòvoa (1992), enfatiza, que acima de tudo, a função primordial da formação continuada 

de professores, acompanhada pelo coordenador pedagógico, é de possibilitar aos docentes 

mecanismos que os levem a refletir quanto ao desenvolvimento do processo de ensino-
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aprendizagem, assim como despertá-los para a importância da própria formação. 

De acordo com a categoria ora citada, há possibilidade de entendimento quanto aos 

apontamentos realizados pelos professores, em relação às ações desenvolvidas pelo 

coordenador pedagógico. Nisto eles disseram que nem sempre as ações realizadas pelo 

coordenador pedagógico, contribuem para a efetivação da prática docente, devido aos vários 

fatores, assim como salientado por Almeida e Placo (2013, p. 12), quando versam que “no 

contexto do trabalho, o professor formador deve investir, instituir uma dinâmica formativa, 

visando à escola como um todo”.  

 

Figura 6 - Representação da categoria: atividades desenvolvidas pelo coordenador 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: da pesquisa 

 

Ao trabalhar com a formação de professores, o formador deve estar atento e se adequar 

a formação, com vistas a possibilitar informações e conhecimentos que sirva para melhorar a 

realidade. 

Contudo, deve ser entendido que a formação continuada, jamais pode ser concebida 

somente por meio de curso, mas, acima de tudo, por meio da ação-reflexão-ação, e que este seja 

o tripé fundante do processo de ensinagem, (ANASTASIOU, 2014); o qual deve ser 

compreendido, não no final do processo, mas durante a sua realização. Dessa forma, percebe-

se que o sucesso da educação, nesse novo século, depende sobremaneira, da valorização 

docente.  

Outro fator interessante que fora apontado foi em relação às temáticas discutidas na 

formação continuada pelos professores, refere-se às temáticas estudadas e ou discutidas, sendo 

que nem sempre estas, são escolhidas pelos professores. 

 Dessa forma, percebe-se que pouco está se visando a melhoria da prática docente 
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contribuindo para o sucesso no/do processo de ensino-aprendizagem. Isso acontecerá quando 

os processos formativos forem pensados como “processo de intervenção nas organizações 

escolares, e dessa forma se concretizará a formação continuada de professores centrada na 

escola” (ALMEIDA, PLACCO, 2013, p. 12).  

 Nesse sentido, Nòvoa (1992) salienta que é inconcebível a ideia de se ter e se pensar 

uma formação alheia a realidade. Visto que, toda e qualquer formação só se concretiza na 

medida em que se servir para possibilitar e ou solucionar problemas existentes em determinados 

órgãos e ou instituições.  

 Isso se concretiza na fala de alguns professores, quando foram entrevistados e 

informaram que nem sempre a formação continuada acontece como eles gostariam. A 

justificativa apresentada é que os temas estudados, na maioria das vezes, não são selecionados 

pelos mesmos e tampouco, são discutidos por profissionais, ou seja, por formadores com 

experiência na função de formador.  

De acordo com a representação da categoria ora apresentada, que aborda algumas das 

atividades desenvolvidas pelo coordenador, percebe-se que o coordenador pedagógico 

desenvolve várias atividades, durante a realização do processo de formação continuada.  

As atividades de análise dos resultados das aprendizagens dos alunos, planejamento e 

sala do educador, são as atividades mais elementares pois é a partir destas que ele obterá 

informações para realizar os trabalhos inerentes a formação continuada dos professores.   

Na função de coordenador pedagógico, este não deverá ser apenas um mediador de 

conflitos, pois sua função está além. Como tal, a função deve ser realizada visando contribuir 

para que o professor possa utilizar, das informações adquiridas para solucionar e ou poder sanar 

as dificuldades de alguns alunos.  

Tanto Nòvoa (1992), quanto Tardif (2012), salientam que são necessárias práticas de 

formação que tomem como referência as dimensões coletivas institucionais que contribuam 

para a emancipação profissional e para a consolidação de uma profissão que seja autônoma na 

produção dos seus saberes e dos seus valores.  

Haja vista que, também, quando os professores foram indagados sobre onde eram 

realizadas as cronologias em que as formações aconteciam, fora mencionado que tanto a SME5 

quanto o CEFAPRO6, todos esses órgãos tem oferecido momentos de formação contínuas, 

porém de forma estanque para os coordenadores; isso porque, na maioria das vezes, estes órgãos 

designam formadores para as escolas, sendo que nem sempre, estes conhecem as realidades 

                                                 
5 Secretaria Municipal de Educação  
6 Centro de formação de professores  
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locais.  

Quando estes coordenadores pedagógicos vão para o CEFAPRO, simplesmente, eles 

passam a acompanhar uma determinada instituição, somente pelo fato de ser e estar na condição 

de formador. Contudo na maioria das vezes, sempre é a instituição que ele exercia a função de 

professor.  

 E quando se torna coordenador na instituição, que anteriormente exercia a função de 

professor, nessa função raramente participava do momento destinado à formação continuada.   

Nisto Freire (1996), salienta que nenhuma formação deve acontecer descontextualizada, 

caso isso se concretize, foge totalmente do perfil e das propostas de formação profissional que, 

fere o princípio da criatividade e nega, sobremaneira a curiosidade e a necessidade docente.  

Nessa perspectiva, Tardif (2012), salienta que a formação dos professores, realizada 

dessa forma, perde simultaneamente seu sentido e contradiz sua característica de formação 

continuada, pois foge da proposta de formação continuada e profissional.   

Imbernòn (2006), por sua vez assevera que atualmente, precisa-se entender que se está 

longe da profissão docente, se limitar o ensino somente com a mera transmissão de um 

conhecimento de cunho acadêmico, que pouco serve para o cotidiano de uma docência decente.  

Nisto o conhecimento necessita desequilibrar para depois assimilar e em seguida, 

possibilitar meios de transformação. Necessita-se, realmente, de um tipo de conhecimento, 

advindo de uma formação que perpassa o cotidiano e contribua, tanto para o crescimento 

pessoal, quanto o profissional, social e local. 

Deve ser entendido que o sucesso da formação continuada de professores, quanto da 

ação pedagógica só acontecerá se a formação continuada buscar atender e satisfazer as 

necessidades dos professores, de forma que esta seja realizada com/por profissionais que dispõe 

de tempo e experiência; experiência inerentes tanto em relação à formação acadêmica, quanto 

de prática docente. 

Imbernòn (2006), enfatiza que, a principal função dos formadores na formação 

continuada é fomentar melhorias e mudanças na instituição educativa; tanto quanto provocar e 

possibilitar ótima compreensão, em ralação aos que dela participam, no sentido de que, 

vislumbrem melhores condições em relação ao trabalho pedagógico. Ademais é munir aos 

participantes de argumentos científicos que lhes permitam e capacitem a resolver situações 

problemáticas relacionadas ao ensino, em todo seu contexto.  

Caso contrário, estaremos fadados a continuar com o insucesso educacional procurando 

justificativas infundadas, como meio de se defender dos nossos vícios e práticas de insucessos 

mal desenvolvidas nas escolas. 
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Deve-se entender que escola é local de sucesso e não de fracasso. Local de 

acompanhamento e assessoramento dos trabalhos realizados pelos docentes, que são refletidos 

nas atividades realizadas pelos alunos. Trabalhos esses que podem apresentar problemas e 

dificuldades de aprendizagens, e é o espaço destinado para o aperfeiçoamento das práticas de 

ensinagem (ANASTASIOU, 2014). 

Ademais, nessa era globalizada, jamais pode-se perder de vista sobre qual é o verdadeiro 

papel da escola, e sua função primordial tanto que Libânio, Oliveira e Toschi (2012), enfatizam 

que: 

A escola é o local do trabalho docente, espaço de aprendizagem da profissão, onde o 

professor põe em prática suas convicções, seus conhecimentos, [...], suas 

competências profissionais e pessoais, trocando experiências com os colegas e 

aprendendo mais sobre seu trabalho” (LIBÂNIO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2012, p. 

427). 

 

 Charlot (2013), enfatiza que, acima de tudo a escola, espaço da realização e 

confirmação do ensino, objeto macro de toda e qualquer cultura, precisa ser vista e defendida 

como tal. Enfim, que tal local, instituição, deve ser entendido como espaço de realização e de 

criação de momentos prazerosos de aprendizagens.  

Nisto, deve-se entender que a formação continuada pode estimular o desenvolvimento 

profissional tanto dos professores quanto dos futuros profissionais. Para tal, necessita-se 

despertar para o viés da reflexibilidade, fator que contribuirá para que assumam a 

responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional, de forma a participar como 

protagonistas na implementação das políticas educativas.   

De acordo com Nòvoa (1992), por se tratar de educação, com pessoas que buscam 

conhecimentos, almejando melhorias na estrutura didática pedagógica, a formação continuada 

de professores necessita estar em sintonia com a experimentação, inovação, buscando novas 

possibilidades e novos modos de se pensar e entender o trabalho pedagógico, com vistas a 

considerar o processo de investigação, que contribua diretamente e de forma articulada com as 

práticas educativas no contexto inerente à docência.  

 Diante do exposto, percebe-se que a formação continuada de professores realizada in 

loco é indispensável para a reflexidade da prática docente.  

Nesse espaço, ambas devem ser vistas e quistas de forma indissociáveis, pois, a 

formação continuada ao ser realizada, com base na realidade das instituições educativas, supõe 

se manter e estar em constante pesquisa com o intuito de poder obter informações objetivando 

o êxito do/no processo de desenvolvimento ensino-aprendizagem.  

Assim, de acordo com as respostas aos questionários aplicados com os coordenadores 
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pedagógicos constatou-se, que são várias, dificuldades que enfrentam cotidianamente nas 

escolas, conforme consta a seguir na figura 7.   

3.1.12 Categoria: dificuldades encontradas pelos coordenadores  

De acordo com a apresentação na figura 7, a seguir, estão apresentadas as principais 

dificuldades encontradas pelos coordenadores ao realizar o processo de formação com os 

professores. As quais estão resumidas em situações como falta de tempo percebida pelos 

professores, tanto quanto nas questões burocráticas, como também pelo fato que na maioria das 

vezes, estes não dispunham de tempo para estar se capacitando, alegando que, devido ao fator 

econômico, bem como os dilemas vivenciados por eles no exercício da docência.  

Fatores que, de certa forma, tem dificultado e impossibilitado aos coordenadores de 

realizar uma formação continuada que possibilitem aos professores desenvolver um trabalho 

com tranquilidade durante o fazejamento pedagógico.  

 

Figura 7 - Representação da categoria: principais dificuldades encontradas pelos 

coordenadores pedagógicos 

 

 

 

  

 

 

           

        

 

Fonte: da pesquisa 

 

Na visão dos coordenadores pedagógicos entrevistados, uma das funções da 

coordenação é preocupar-se com a indisciplina dos alunos, no intuito de poder possibilitar apoio 

ao professor. Certo, que esse fator também pode ser determinante no processo de ensino-

aprendizagem e acaba interferindo no trabalho docente. Ou seja, há momento que cabe à 

coordenação pedagógica se envolver com tais situações.  
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No tocante às dificuldades encontradas pela coordenação pedagógica, no que concerne 

ao impossibilitar a realização das atividades inerentes ao cargo, como já mencionadas, entre 

elas está indisciplina da sala de aula.  São situações que demandam tempo e isso na função de 

coordenação é primordial.  

 Também, de acordo com os coordenadores, alguns professores não querem se 

qualificar, alegando vários fatores, tais como, mencionado, se sentem desmotivados na 

docência. 

Para esse grupo de coordenadores pedagógicos entrevistados, fatores também como as 

questões burocráticas, tem impossibilitando-os de realizar uma formação, bem como exercer 

suas funções de forma com que todos fiquem contentes. Pois, pelo fato deles terem que 

acompanhar os trabalhos em sala de aula e na plataforma On-line, eles acabem tendo pouco 

tempo para se dedicarem com mais afinco sobre as questões inerentes à formação continuada 

dos professores.  

Mesmo não realizando as funções que lhes são atribuídas na função de coordenação 

pedagógica, todas demostram saber, quais são as reais atividades que deveriam desenvolver no 

intuito de poder contribuir para o desenvolvimento da ação docente dos professores, assim 

como também, em relação para com as atividades desenvolvidas em sala de aula pelos 

professores. 

De acordo com Almeida e Placco (2002), entre as funções realizadas pelo coordenador 

pedagógico deve prevalecer, acima de tudo, a parceria que ele necessita construir de forma 

articulada com/entre os professores, pois o trabalho da coordenação pedagógica só deve ser 

realizado com vista a possibilitar tomadas de decisões capazes de garantir o alcance das metas 

do processo de ensino-aprendizagem. 

Na visão dos coordenadores pedagógicos entrevistados, além das outras funções, eles 

também se preocupam com a indisciplina dos alunos. Certo, que esse fator pode ser 

determinante no processo de ensino aprendizagem, pois acabam interferindo no trabalho em 

sala de aula de forma que reflete no fazer docente. Ou seja, há momento que cabe à coordenação 

pedagógica se envolver com tais situações, no intuito de apoiar o professor.  

Para tanto formar e capacitar, deve ser uma ação, uma responsabilidade com função e/ 

ou papel da coordenação e dos professores de forma contínua; sendo cada uma ao seu modo, 

dentro de tempo e espaço. Com isso, Almeida e Placco (2002), corroboram com o entendimento 

de que:   

O trabalho do coordenador não é muito diferente do professor que para fazer seus 

planejamentos, precisa antes conhecer o que seus alunos já sabem o que não sabem e 

precisam aprender. [...] a questão é que, geralmente percebemos muitas necessidades 
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ao mesmo tempo, justamente pela forma como a formação inicial tem se desenvolvido 

nos últimos tempos. Podemos observar, por exemplo, que o professor conhece pouco 

sobre o processo de aprendizagem dos alunos, sobre, como lidar com a indisciplina, 

ou mesmo sobre estratégias de ensino (ALMEIDA e PLACCO, 2002, p.28). 

 

De acordo as autoras ora mencionadas, todo processo de ensino como o andamento e 

desenvolvimento das ações realizadas na escola, devem passar sob o olhar da coordenação 

pedagógica, visto que é do coordenador pedagógico essa função de acompanhar; dar suporte ao 

professor para que este, possa lidar com alguns dilemas e ou dificuldades encontradas em sala 

de aula. Ou seja, algumas dificuldades apresentadas pelos professores.  

Deve ser entendido que o coordenador pedagógico não trabalha sozinho de forma 

isolada, ele precisa tanto dar quanto receber feedback. Ele deve desenvolver seu trabalho de 

forma interativa e construtiva com todos do grupo. E estes devem participar no intuito de poder 

adquirir possibilidades, meios e ou estratégias, com finalidades pedagógicas (ALMEIDA, 

PLACCO, 2002). 

Para evitar que suas ações caiam em descrédito, elas necessitam, acima de tudo, do 

envolvimento dos professores, pois possibilitaria um melhor acompanhamento das ações 

desenvolvidas em sala de aula, como possibilitar que o professor realize sua função com 

propriedade e segurança.  

Com isso o coordenador teria mais facilidade de contribuir no intuito de sanar algumas 

dificuldades apontadas pelos professores. Nisto se faz necessário que este assuma sua função, 

que se configura em “acompanhar o PPP, formar os professores, partilhar suas ações, também 

é importante que compreenda as reais relações decorrentes dessa posição. Do contrário, uma 

vez realizada tal prática, ela corre o risco de se tornar limitada e limitante” (ALMEIDA E 

PLACCO, 2002, p. 55).  

Nesse sentido, mesmo sendo função da coordenação pedagógica, acompanhar de perto 

o PPP da escola, ainda é difícil, pois o coordenador enfrenta dificuldades em estimular a criação 

e situação que facilite um debate acerca das defasagens do ensino, assim como de estimular os 

professores na realização de suas atividades docentes.  

O trabalho do coordenador com os professores, deve ser realizado na perspectiva do 

feedback, visando o desenvolvimento da prática pedagógica no constante fazer, errar, rever, 

mudar e decidir, ou seja, na vertente ação-reflexão-ação, com realizações constantes, tendo por 

base a necessidade da instituição (ALARCÃO, 2011; PIMENTA, GHEDIN, 2012). 

 Por mais que o trabalho da coordenação pedagógica seja complexo, com pouco retorno 

em todos os sentidos, menos no intelectual. Muitos coordenadores, na preocupação e vontade 
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de fazer algo diferenciado, ignoram alguns fatores, buscam suportes e aprofundamentos 

teóricos, e se envolvem com as práticas escolares, com seus problemas e preocupações, e ainda 

assim, mesmo demonstrando empenho e envolvimento, com atitudes e vontade de tentar 

revertê-las, pois compreende que o objetivo de seu trabalho é o sucesso da aprendizagem dos 

alunos.  

Com isso, os coordenadores pedagógicos, como forma de poder possibilitar mecanismos 

para sanar as dificuldades encontradas, se preocupam em realizar formação continuada com os 

professores, com o intuito de poder contribuir para o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. 

 Tal preocupação se concretiza, ao acompanhar e desenvolver um trabalho diferenciado, 

o qual exige desse profissional uma atenção maior, que o possibilite entender os fatos, na 

perspectiva de mudanças. Com essa visão, Almeida e Placco (2002, p. 71), salientam que na 

função de coordenação pedagógica é muito importante a esse profissional “prestar atenção no 

outro, em seus saberes, dificuldades e angústias”. 

Nesse sentido, Tardif (2012) enfatiza que é de grande importância que ao se tornar 

coordenador e ao exercer sua função, este profissional possa valorizar os saberes dos pares. 

Pois, pelo fato de se tornar coordenador, ele não passa a saber de tudo. Mas nessa função ele 

deve aprender a ouvir seus pares, para a partir de então poder entender suas dificuldades e agir.  

Almeida e Placco (2002), assevera que coordenador pedagógico, necessita dispor de um 

olhar atento, sem pressa, que acolha as mudanças, as semelhanças e as diferenças; um olhar que 

capte antes de agir. Concatenado a este entendimento, Tardif (2012) destaca, que o coordenador 

ao exercer sua função, este deve se atentar para questão da valorização dos saberes. Pois, não é 

pelo fato de se tornar coordenador que não deve ouvir seus pares, mas a partir de então, deve 

aprender a ouvi-los, entendê-los e atendê-los.   

Nesse interim, a escola deve ser concebida e compreendida como espaço das 

aprendizagens. Ser vista como nicho propício de informações, saberes e conhecimentos. Isto 

sendo posto em prática há grandes possibilidades de a proposta pedagógica ser desenvolvida de 

forma exitosa a fim de possibilitar um fazer respaldado pelas vozes dos agentes escolares. Nesse 

sentido, Almeida e Placco (2002), ressaltam que: 

 

 É importante considerar ainda a fala do coordenador em relação às vozes dos 

corredores e salas de professores, ou seja, os momentos de reuniões informais que os 

professores fazem para troca de experiências pedagógicas, principalmente com 

professores mais experientes, nos corredores e nas salas de professores, antes do início 

das aulas e nos intervalos. São momentos de interação, muito rico, e muitas vezes as 

reuniões maiores [...] perdem o colorido das reuniões espontâneas de professores. 
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(ALMEIDA e PLACCO, 2002, p. 75). 

 

De acordo com os autores, tais momentos são propícios, pois possibilitam poder ouvir, 

as várias vozes dos seus pares, suas angústias no momento em que estão sendo evidenciadas no 

processo de formação.  

Ao agir dessa forma, o coordenador pedagógico acaba tendo elementos suficientes que 

lhe possibilite a uma intervenção, que lhe permita um fazer pedagógico satisfatório aos 

professores. Certo que haverá situações e momentos, em que poderá haver alguns 

afrontamentos e ou desentendimentos em relação à ação do coordenador, pois alguns poderão 

fazer interpretação errônea, em relação à sua função. Contudo, deve ser entendido que o 

coordenador pedagógico, na maioria das vezes, é um professor, porém agora, preocupado com 

outras funções, de forma mais direta.  

O coordenador pedagógico, assim como o professor, também realiza suas anotações em 

um bloco de notas e/ou no caderno de campo, o qual passa a ser o seu “diário de classe”, 

contendo informações, com vistas às tomadas de decisões. Entre as quais, o acompanhamento 

de forma especial para com as questões de cunho burocrático, as quais necessitam que sejam 

realizadas com datas e horários determinados. 

Nesse sentido, Imbernòn (2011), enfatiza que este profissional, exercendo a função de 

coordenador pedagógico, no intuito de realizar uma mediação, busca oferecer aos regentes das 

salas de aulas conhecimentos e informações, cujas finalidades se resumem em questões práticas.  

Almeida e Placco (2002, p. 112), corroboram no sentido de que “na coordenação 

pedagógica é possível buscar parceiros, fazer conceituações, planejar, executar e acompanhar 

de muito perto o desenrolar das ações”. Sendo que para isso, necessita-se entrosamento que 

possibilite a compreensão, em relação à dimensão do ato pedagógico. Para realizar essa função, 

o coordenador precisará de espaço que lhe permita realizar o seu trabalho.  

Como profissional do ensino e atuante na escola, o coordenador pedagógico deve ser 

percebido como um educador se tornando um leitor assíduo, “leitor de seus professores, dos 

estudantes, da comunidade na qual está inserida a escola, um leitor dos seus limites, das 

experiências, das dores, de suas conquistas e aprendizados” (ALMEIDA, PLACCO, 2013, p. 

88).  

Com isso, o coordenador pedagógico torna-se, juntamente com seus pares, de forma 

direta e em parceria com a direção da escola, um agente cuja maior função é de transformação.  

 Dada a importância de sua função exercida como coordenador, ele deve pensar suas 

práticas, no intuito de construir mecanismos que sirvam de recursos dentro dos percursos de 
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formação continuada no bojo da coletividade, visando dispositivos que fomentem a superação 

das fragilidades encontradas durante a realização do processo de ensino-aprendizagem 

(ALMEIDA, PLACCO, 2002).  

Entre as muitas funções desenvolvidas pela coordenação pedagógica, a principal é a de 

acompanhar e orientar os professores, dando lhes suporte para o trabalho em sala de aula. Sendo 

que tal acompanhamento se configura na observação da prática pedagógica e na realização do 

planejamento. Pois, mesmo os coordenadores sendo responsáveis pela formação dos 

professores, eles não podem assumir essa tarefa sozinhos, pois são ações inerentes ao ensino.   

 

Os coordenadores passam a ocupar o lugar de formadores, de articuladores de uma 

rede de aprendizagem dentre das escolas. Mas esse processo não acontece de um dia 

para o outro. Para que os coordenadores se tornem formadores e hajam como 

formadores e, quem sabe, se reconheçam como autoridades técnicas, diante de um 

grupo não basta apenas nomeá-los ou entregar-lhes uma nova rotina e uma lista de 

atribuições. (ALMEIDA, PLACCO, 2002, p. 73). 

 

Dessa forma, a contribuição e a articulação realizada pelo coordenador pedagógico, só 

irá contribuir para certas ações, se este profissional apresentar certo nível de conhecimento e 

informação sobre o ensino.  

É de suma importância que a função do coordenador pedagógico seja exercida por 

professores, pois este, mesmo sem experiência de coordenação, carrega consigo alguns anseios 

que, ao se tornar coordenador, ele terá uma breve visão de sua nova caminhada, visando melhor 

relacionamento com os pares, e almejando um fazer pedagógico respaldado pela ação-reflexão-

ação, (ALARCÃO, 2011; PIMENTA e GHEDIN, 2012).  

Há de se entender que nem todo profissional com prática e experiência na docência, 

apresenta características para exercer a função de coordenador pedagógico, assim também, nem 

todo coordenador pedagógico, apresenta habilidades para ocupar o cargo de direção. 

Contudo, se sendo a escola espaço constituído por excelência com possibilidade de 

fomentar e acompanhar as aprendizagens, mais do que nunca, os agentes, trabalhadores desse 

espaço, devem despertar para as questões inerentes às dificuldades de lidar e compreender os 

fatores da não aprendizagem (ANASTASIOU, 2014).   

É inquestionável o quanto a escola precisa da compreensão dos dilemas que interferem 

no processo de ensino-aprendizagem, para se efetivar na concepção democrática, crítica e 

cidadã. (ARROYO, 2013). 

Ao mesmo tempo, para essa concretização acontecer, cada um dos seus agentes, devem 

ser respeitados e entendidos no âmbito de suas habilidades, potencialidades, afinidades, de 
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maneira diferenciada de ver, trabalhar e entender as fragilidades do processo, visando 

possibilidades que sirvam para sanar algumas dificuldades encontradas no ensino-

aprendizagem.  

3.1.13 Categoria: intervenções realizadas pelos coordenadores pedagógicos 

De acordo com a figura 8, representação da categoria das principais intervenções 

realizadas pelos coordenadores pedagógicos, para solucionar as dificuldades enfrentadas pelos 

professores em sala de aula.  

 

Figura 8 - Representação da categoria: principais intervenções realizadas pelos coordenadores 

pedagógicos para solucionar as dificuldades enfrentadas pelos professores em sala de aula 
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em um processo reflexivo cíclico e contínuo, estando sempre atento para com as atividades 

desenvolvidas pelos professores, não com a intenção de massacrá-los, de puni-los, mas com o 

respeito e compromisso de poder contribuir para o sucesso de sua prática docente.   

Ainda os autores ora mencionados, salientam que o coordenador pedagógico, agindo 

com tal presteza e com envolvimento de forma direta na ação docente, acaba levando o 

professor a entender que ele pode contribuir de forma participativa com a gestão.  

Ao agir dessa forma, o professor perceberá que o coordenador pedagógico, acima de 

tudo tem o papel de mediador. Pois é um agente da escola, com mais capacidade de apresentar 

e sugerir mecanismos em forma de atividades que visem a contribuir para os processos tanto de 

aprendizagem quanto de ensinagem (ANASTASIOU, 2014).  

 O coordenador pedagógico, no exercício da função, cria estratégias tanto para viabilizar 

as ações realizadas em sala de aula quanto as que devem ser executadas no momento 

estabelecido para a formação continuada. 

 Nesse sentido, é de fundamental importância que ele planeje os momentos de formação 

continuada, “realize um levantamento de hipóteses que lhes possibilite enxergar possibilidades 

de atuação, e, a partir delas, proceder à análise do que será mais produtivo, tanto para a 

instituição, quanto para o seu grupo de professores” (ALMEIDA, PLACCO, 2013, p. 121). 

Tardif (2012) salienta que para que o coordenador possa desenvolver seu trabalho nessa 

função, ele deve utilizar os saberes dos profissionais da instituição que são importantes para 

todas as ocasiões. Sendo, que tais saberes são adquiridos ao longo da vida, da experiência e da 

docência, em diversos espaços, podem contribuir para um refletir na ação docente.  

Contudo, mesmo o coordenador pedagógico com pouca ou muita experiência, poderá 

realizar esse trabalho na função.  

Nisto, para que ele tenha mais e melhores possibilidades, em primeiro lugar, ele deve se 

pautar nas observações realizadas em sala de aula, pois estas podem servir de estratégias que 

possibilitem uma intervenção mais apropriada junto aos professores.   

Ademais, como o professor realiza observações para poder intervir no processo de 

ensino junto com seus alunos, também da mesma forma, o coordenador pedagógico deve agir, 

primando por um trabalho que vise satisfazer e atender as reais expectativas dos professores e 

alunos. 

Entre as atividades de intervenções elencadas pelos coordenadores, está inserida a busca 

de parcerias com as famílias que se configura um aliado importante e ao mesmo tempo um 

dispositivo nesse mundo globalizado. Em uma época em que vários dilemas interferem no 

processo de ensino aprendizagem.  
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De acordo com os coordenadores pedagógicos entrevistados, nesse mundo 

tecnologicamente globalizado e altamente regido pelo poder do consumismo, como meio de 

sanar e diminuir as dificuldades encontradas durante o processo de ensino-aprendizagem pelos 

professores, eles tentam buscar a parceira com as famílias.    

Agora, mais do que nunca, faz-se necessário, buscar o acompanhamento da família, 

estabelecer uma parceira, solicitando que acompanhem seus filhos, que voltem a cumprir suas 

funções previstas nas legislações vigentes. Que tais funções são bem mais complexas do que, 

alimentar, cuidar, assistir, educar e acompanhar. 

Certo que, quando os coordenadores pedagógicos mencionaram a falta de participação 

da família, salientaram que está, na grande maioria, não acompanha seus filhos na escola como 

deveria. Nisto então, surge espaço e ou margem para prevalecer fatores como indisciplinas e 

outros itens que contribuem na perspectiva do não desenvolvimento da aprendizagem. 

 Nesse sentido, Tiba (1996), salienta que nessa nova contemporaneidade apresenta 

inversão dos valores, em uma época em que se configura e emancipação da mulher, em que 

essa, agora não mais é uma simples dona de casa, mas é uma pessoa com direitos e deveres 

iguais ao do homem, tudo muda na sociedade e no contexto familiar. 

 Nisto, muitas mulheres iniciam suas carreiras em vários setores da sociedade e acabam 

ficando com o seu tempo escasso para se dedicar ao acompanhamento escolar dos filhos ou 

mesmo auxiliá-los nas tarefas de casa. 

Assim, muitos dos afazeres que até então eram destinados à mulher, entre eles a atenção 

e o cuidado para com a vida escolar dos filhos, agora é compartilhado com o pai. De acordo 

com o autor, em outras épocas da nossa sociedade e da história, tal função era destinada de 

forma exclusiva à mulher.   

Assim, com a “emancipação da mulher, ele começou a sair de casa, porém o pai e a mãe 

não assumiram novos papeis. Não é porque a mãe passou a sair de casa que o pai resolveu 

permanecer no lar, e tão pouco”, se justifica que as crianças podem ficar sem assistência (TIBA, 

1996, p. 80).  

Como meio de poder participar da vida escolar, os pais ou responsáveis, precisam estar 

bem informados pela escola, através dos agentes escolares, e de modo especial pelo 

coordenador pedagógico, que é o mediador das ações da escola, juntamente com o professor. 

No entanto, de acordo com os entrevistados, a escola precisa de um feedback, o qual 

infelizmente tem acontecido de forma bem acanhada, por parte da família dos alunos.  

Por mais que a criança esteja em uma escola, seja ela da melhor qualidade, está sempre 

necessitará que alguém se preocupe e se importe com ela, com o seu desenvolvimento. É 
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inconcebível a ideia de que o profissional da educação, assim, como os outros das mais variadas 

áreas, trabalhe sozinho. Nesse sentido, Nòvoa (1992); Imbernòn (2006); Alarcão (2011); Tardif 

(2012), Pimenta e Anastasiou (2014) e Ghedin (2015) entre outros, concatenam com Delors 

(2012), ao salientar que:   

 

A contribuição dos professores é crucial para preparar os jovens, não só para encarar 

o futuro com confiança, mas para construí-lo eles mesmos e de maneira determinada 

e responsável. É desde os ensinos primário e secundário, que a educação deve procurar 

superar estes novos desafios: contribuir para o desenvolvimento, ajudar a 

compreender e, de algum modo, dominar o fenômeno da globalização, e, ainda 

favorecer a coesão social. Os professores têm um papel determinante na formação de 

atitudes – positivas ou negativas –perante o estudo. Devem despertar a curiosidade, 

desenvolver a autonomia, estimular o rigor intelectual e criar as condições necessárias 

para o sucesso da educação formal e da educação permanente. (DELORS, 2012, p. 

123).     

 

   Para tanto, como já foi discutido tal situação, deve-se compreender quão é de extrema 

importância a questão formação de professores. Contudo, pouco se resolverá se essa formação 

não se atrelar às necessidades do ensino e aos anseios dos professores.   

Ainda de acordo como esse mesmo autor, constata-se que é de grande importância o 

papel do professor, como agente de mudança, que favorece a compreensão mútua e a tolerância. 

Esse papel será ainda mais decisivo no século XXI, em virtude do esfacelamento familiar, pois 

ao assumir uma sala de aula é função do professor possibilitar e propiciar para que as crianças 

entendam que há coisa que elas:  

 

[...] só aprendem com aproveitamento se o professor tomar como ponto de partida do 

seu ensino os conhecimentos que elas já trazem consigo para a escola. [...]. O 

professor deve estabelecer uma nova relação com quem está aprendendo. [...] Ele deve 

transformar-se naquela pessoa que ajuda os seus alunos a encontrar, a organizar e a 

gerenciar o saber. [...] (DELORS, 2012, p.125). 

 

Por mais que o professor seja habilidoso, que saia da sua zona de conforto, porém se 

não houver entrosamento com a equipe, ou seja, o diálogo e a participação da família na escola, 

seu envolvimento na vida escolar da criança, raramente obter-se-á o sucesso esperado para com 

a aprendizagem. Pois, acredita-se que “a forte relação estabelecida entre professor e família, 

constitui o cerne do processo pedagógico” (DELORS, 2012, p. 126).  

Silva e Speller (2008), salientam que realização da tarefa de casa pode ser um bom 

mecanismo, como tentativa de se estabelecer uma parceria entre escola família. Para tanto, a 

escola jamais concordou e tampouco concordará com a questão da indisciplina e da baixa 

aprendizagem dos alunos. Contudo, compreende que, tais situações são inevitáveis, no tocante 
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à aprendizagem.  Entre outros, e é tanto papel da escola quanto da família trabalhar em prol do 

desenvolvimento integral da criança.  

 

O papel da escola e da família na educação dos pequenos parece, portanto, delinear-

se como uma questão sem resposta para educadores e pais. A criança chega à escola 

sempre com uma educação inacabada, diferente daquela que essa instituição lhe 

oferecerá, o que é fundamental. [...]. As crianças chegam à escola vinda de um 

discurso, de referências e valores familiares que não necessariamente se iguala aos da 

escola, mas é justamente a oferta de outros referenciais que abre possibilidades 

psíquicas e sociais para a busca de lugares no mundo. Portanto a escola deve ser um 

espaço que propicie essa vivência, através de outros laços [...] (SILVA e SPELLER, 

2008, p. 100).  

 

 

Nesse ínterim, faz-se necessário que tanto a escola quanto a família, busquem meios de 

entendimentos, com vistas ao desenvolvimento da criança no processo de aprendizagem, pois 

de acordo com as realidades educacionais brasileira, a criança da escola pública raramente 

chega à escola no nível esperado, sempre apresenta defasagem, tanto em relação com as 

habilidades quanto com as competências estabelecidas para cada faixa etária.  

 Dessa forma, entende-se que “nunca é demasiado insistir na importância da qualidade 

do ensino”, (Delors, 2012, p. 128), pois, essa acima de tudo, deve ser a visão da escola, da 

família, bem como da sociedade. Sendo que, nesse novo século que se inicia, o teor qualidade 

educacional deve superar, o fator quantidade.  

Nesse contexto, Cury (2003, p .58) salienta, que “precisamos conhecer algumas áreas 

do processo de construção da inteligência para encontrar as ferramentas necessárias e capazes 

de dar uma reviravolta na educação”.  

Para tanto, com o sucateamento que a educação brasileira vem sofrendo, nos últimos 

anos, o qual tem contribuído de forma exacerbada para o aparecimento dos dilemas que, 

constantemente vem se achegando na educação. Fatores que tem contribuído para fomentar o 

desencanto, o desgosto e a desistência de muitos professores para com a docência.  

Pelo fato de tantos dilemas, e intempéries que constantemente vem massacrando a 

educação no Brasil, passa-se a ideia de que “a educação está falida, a violência e a alienação 

social aumentaram, porque, sem perceber, cometemos um crime contra a mente das crianças e 

dos adolescentes” (CURY, 2003, p. 59).  

 Isso também se justifica, na visão de Arroyo (2013), ao concatenar com Cury (2003), 

quando menciona sobre a questão do engessamento dos currículos, os quais na tentativa de 

satisfazer a legislação, acaba fugindo da realidade social e local. Pois “a sala de aula não é um 

exército de pessoas caladas, nem de um teatro onde o professor é o único ator e os alunos, 
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expectadores passivos, todos são atores da educação” (CURY, 2003, p. 125).  

Infelizmente, essa ainda é uma realidade encontrada em muitas escolas brasileiras, as 

quais ao agir dessa forma, contribui para o fracasso do processo de ensino-aprendizagem, bem 

como culmina com a falta de participação dos familiares. 

 Nesse sentido, Silva e Spiller (2008, p. 35), enfatizam que “o conceito que temos hoje 

de família foi resultado de uma série de acontecimentos históricos que foram se construindo no 

fluxo discursivo da cultura até chegar à forma como se constata”, hoje em pleno século XXI.  

Nessa perspectiva, tanto Heywood (2004), quanto Ariès (2006) ao abordar sobre a 

história social da criança e da família em outras épocas, versam que as crianças, suas famílias, 

tem suas funções na sociedade, sendo que para cada tipo de família, havia uma norma de educar 

seus filhos.  

Contudo, quando deparamos no século XXI, isso se diferencia, agora com a visão de 

que a criança deve ir para a escola, com a perspectiva de se preparar para a vida adulta e adquirir 

conhecimentos almejando uma profissão futura. Nessa nova modernidade, em que escola e 

família nem sempre se relacionam de forma amigável, “a criança tornou-se um elemento 

indispensável da vida quotidiana, e, os adultos passaram a se preocupar com a educação, a 

carreira e o futuro” (ARIÈS, 2006, p. 189).  Em muitos casos, o presente da criança em relação 

a escola, fica à mercê da instituição e de seus professores.   

3.1.14 A importância da avaliação diagnóstica no acompanhamento dos alunos 

Na visão dos coordenadores pedagógicos entrevistado, algumas situações são 

entendidas como fragilidades encontradas no processo de ensino-aprendizagem, e estas são 

constatadas ao se realizar a avaliação diagnóstica em todas as turmas. Entre elas, estão o baixo 

nível de aprendizado refletidos nas notas dos alunos, as ausências dos estudantes durante as 

aulas, a indisciplina em sala de aula, entre outras.  

De acordo com LDB, Lei de número, 9394/1996, a avaliação deve passar de o crivo da 

quantidade para o crivo da qualidade com o intuito de poder assumir um caráter participativo e 

também deve ser concebida como:  

 

[...] um processo de diálogo e de tomada de decisão consciente, em que cada categoria 

de actores traz o seu contributo, com base de discussão em pé de igualdade e não, 

como acontece frequentemente no modelo convencional, [...]. Trata-se de um 

processo de aprendizagem” (ESTRELA e NÒVOA, 1999, p.123).  
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Isto é percebido ao realizar-se a sondagem. No contexto educacional a avaliação, nas 

visões de Mizukami (2002); Alarcão (2011) Luckesi (2011), deve ser realizada tendo em vista 

alguns parâmetros, que seja percebida de forma flexível, reflexiva, dinâmica e acima de tudo, 

deve ser pensada com vista na qualidade do processo de ensino-aprendizagem.  

A avaliação não pode ser vista como meio de punição e tampouco, ser realizada somente 

no final de uma etapa, mas como forma de acompanhamento das atividades realizadas sempre 

durante as ações pedagógicas. Dessa forma, acredita-se em conseguir dispositivos que 

possibilitem uma intervenção, afim de contribuir para sanar as dificuldades encontradas e ao 

mesmo tempo, alcançar resultados diferentes. 

Os autores ainda enfatizam que não se pode perder de vista que “o sucesso e qualidade 

de uma avaliação estão, em grande medida, relacionados com a utilização de critérios 

simultaneamente múltiplos e aprimorados” (ESTRELA e NÒVOA, 1999, p. 123). Para ter 

sucesso depende de fatores especiais como: pertinência, critérios e hipóteses a serem alcançadas 

no momento do avaliar. Nesse sentido, Luckesi (2011), enfatiza que: 

 

[...] o ato de avaliar não serve como pausa para pensar a prática e retorna a ela; mas 

sim como um meio de julgar a prática e torná-la estratificada. [...] com a função 

classificatória, a avaliação não auxilia em nada no avanço e o crescimento. Somente 

com uma função diagnóstica ele pode servir para essa finalidade (LUCKESI, 2011, p. 

82). 

 

Nisto, quando os coordenares pedagógicos realizam a avaliação diagnóstica, suas 

preocupações se voltam para o sucesso da aprendizagem, pois, o ato de diagnosticar indica 

acompanhamento das atividades realizadas tanto pelos professores em sala de aula, quanto 

pelos coordenadores no exercício da função. 

 O autor ainda salienta que nessa perspectiva, a avaliação diagnóstica deverá ser 

assumida como instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em que se encontra o 

aluno, logo ela não será somente um instrumento de aprovação e de reprovação, mas de 

encaminhamentos adequados para a aprendizagem, Luckesi (2011), podendo possibilitar maior 

compreensão e reflexão sobre o trabalho realizado.  

Segundo Luckesi, (2011, p.116), “para que a avaliação diagnóstica seja possível, é 

preciso compreendê-la e realizá-la de forma comprometida com uma proposta pedagógica” e 

esta deve ser coerente. Assim, ao ser realizada com os alunos, possibilita tanto o sistema, quanto 

ao coordenador pedagógico, professor e família, verificar se os objetivos propostos estão ou 

não sendo alcançados. 
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 Corroborando com tal situação, Mizukami e Reali (2002, p. 95-96), advogam que além 

dessa “avaliação servir para controlar o processo educacional, ela se mostra geralmente 

separada do restante do processo educativo de ensino-aprendizagem, enquanto deveria ser 

apenas uma das etapas, aliás, não uma etapa independente, mas uma ação constante”.  

Dessa forma possibilitaria ao professor refletir com mais propriedade sobre o seu fazer 

docente. E a escola se efetivaria como espaço de reflexão, propício à aprendizagem em que se 

produz conhecimento sobre educação (ALARCÃO, 2011). 

Anastasiou (2014), salienta que quando se realiza a avaliação diagnóstica, e falhas são 

constatadas no processo de ensino-aprendizagem, deve-se atentar, visto que tal falha poderá 

estar mais acentuada no processo educacional inerente ao ensino.  É função da coordenação 

pedagógica realizar essa constatação junto aos professores, propondo meios que possibilitem 

melhores resultados. 

Como perceber que está havendo o desencontro, em relação ao dueto ensino e 

aprendizagem, em sala aula? Isto é possível “quando um aluno não entende as explicações, a 

professora tem vontade de poder entrar no cérebro dele para fazer o trabalho. Mas não pode; 

por mais semelhante que sejam os seres humanos, são também singulares e, logo, diferentes” 

(CHARLOT, 2013, p. 107). Os alunos precisam ser respeitados, nas suas subjetividades a fim 

de proporcionar-lhes mecanismos, como meios eficazes ou que possa acontecer a 

aprendizagem.  

De acordo com Tardif (2012), ao se concretizar essa hipótese, também se concretizam 

vários dilemas da educação nesse novo milênio, que são desvalorização do magistério e o 

desprezo e desencanto da docência.  

Dessa forma, Charlot (2013, p. 14-15), enfatiza que nessa contemporaneidade brasileira, 

“novas exigências estão postas ao trabalho dos professores. Que no colapso das antigas certezas 

morais, cobra-se deles que cumpram funções da família e de outras instâncias sociais; que 

respondam os problemas da violência, da indisciplina”. Nisto, o autor ainda salienta que:  

 

O ensino, atividade é característica do professor, é uma prática social complexa, 

carregada de conflitos de valores e que exige opções éticas e políticas. Ser professor 

requer saberes e conhecimentos científicos, pedagógicos, educacionais, sensibilidade 

da experiência, indagação teórica e criatividade para fazer frente às situações únicas, 

ambíguas, incertas, conflitivas, e por vezes, violentas das situações de ensino, nos 

contextos escolares e não escolares (CHARLOT, 2013, p. 15). 

 

Diante de tais situações, vivenciadas pelos professores e coordenadores pedagógicos 

percebe-se que, enquanto a família não assumir suas responsabilidades perante a vida escolar 

de seus filhos, o fracasso escolar rondará o fazer docente.  
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Diante disso, necessita-se entender que quando se ensina, supostamente se ensina algo 

a alguém ou alguma coisa, e, no entanto, o ato de ensinar é uma ação e, da mesma forma, 

também deve ser concebido o ato de aprender.  Freire (1996), destaca que somos seres 

inconclusos, e talvez, seja essa a máxima que nos induz tanto ao ato de ensinar quanto de 

aprender.  

 Contudo, para que tais atos aconteçam, devem-se atentar para alguns fatores de cunho 

pessoal, dentre elas compreender que quando se fala do ato de ensinar, automaticamente, 

necessita verificar alguns pormenores, com a intenção de se saber: O que se ensina?  Para que 

se ensina?  Quem se ensina? Quem aprende? Quando se ensina? Como se ensina? Onde se 

ensina? E, será que todos sabem ensinar?  Será todos querem aprender? ...entre outros.  

Deve ser entendido que esse ato nunca foi e nem tão pouco é fácil. Isso é ação docente 

que depende tanto de ações didáticas quanto pedagógicas. “Um dos mitos da profissão docente 

é que, ensinar é algo fácil. Ensinar sempre foi difícil, mas nos dias de hoje passou a ser ainda 

mais difícil” (IMBERNÓN, 2009, p. 90).   

Essa dificuldade enfatizada que o ato de ensinar, nessa nova contemporaneidade, pode 

ser atribuído à vários fatores, quais já foram apontados em momentos anteriores. Logo, essa 

nova era traz grandes desafios, dentre eles o desprestígio da profissão docente, e isso, tem 

contribuído para a desconsideração do contexto educacional. Concretizando, de tal forma, a 

existência dos dilemas educacionais e suas implicações na ação docente. 

 

 

  



108  

 

A educação ocupa cada vez mais espaço na vida das pessoas à medida 

que aumenta o papel que desempenha da dinâmica das sociedades 

modernas. [...]. Doravante, temos que aprender ao longo de  

toda vida, e que alguns saberes penetram e enriquecem os outros 

(DELORS, 2012). 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo como hipótese: obter informações que nos levassem a compreender, se a 

Formação Continuada de Professores realizada nas escolas públicas, de Cuiabá e Pontes de 

Lacerda- MT, aconteciam de forma a conduzir o processo de ensino-aprendizagem e conhecer 

as dificuldades enfrentadas pelo coordenador, bem como saber quais intervenções são 

realizadas, no tocante à formação continuada. 

A presente pesquisa serviu para verificarmos como os professores se sentem e reagem 

diante da formação continuada, e como os coordenadores estão vivenciando sua função de 

construir em seu cotidiano a condução do processo ensino-aprendizagem, embora fragilizados 

e esclarecendo como supera-las dentro da perspectiva dos dilemas existentes.   

Nesse sentido, a formação continuada de professores, se faz tão necessário pelo fato de 

estarmos numa era globalizada e tecnologicamente conectada, em que a docência 

constantemente sofre com os dilemas da educação, que também podem ser considerados 

desafios educacionais. Desafios esses, que são totalmente diferentes dos de outros tempos. 

Nesse novo tempo, tanto os avanços tecnológicos, quanto os culturais e sociais, 

fomentam certas instabilidades nos docentes quando interferem de certa forma, em seu fazer 

pedagógico. Para tanto, a formação continuada ao ser realizada pelo coordenador pedagógico 

não deve acontecer na contramão de tais dilemas, ela deve ser realizada de forma a possibilitar 

mecanismos que contribuam para   as necessidades do trabalho docente.   

 Para tanto, reportou sobre os sujeitos entrevistados, que são os professores e 

coordenadores, responsáveis por  suas formações inerentes ao fazer pedagógico, com 

apontamentos sobre a necessidade de pensar tanto sobre a possibilidade de se atentar sobre uma 

formação continuada de professores ser realizada in loco, pois, dessa forma, poderá satisfazer 

e contribuir com mais dispositivos para que os professores possam sanar algumas dificuldades 

enfrentadas durante a realização e o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.  

Com a realização desse trabalho, percebeu-se que todos os professores e coordenadores, 
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sujeitos entrevistados têm formação acadêmica superior nas mais variadas áreas do 

conhecimento.  

Quanto aos professores, constatou-se que todos recebem capacitações. Contudo nem 

todos demonstraram satisfação com tais capacitações, alegando fatores como temas 

inadequados aos necessários, ao cotidiano de sua realidade. 

De acordo com os depoimentos, nem sempre as temáticas são discutidas nos momentos 

da formação continuada, deixando-os insatisfeitos. Os temas raramente são selecionas pelos 

professores, ou seja, os temas chegam prontos nas escolas.  

Por esse motivo, na visão de alguns, professores essa capacitação pouco contribui com 

informações que possam ser utilizadas em sala de aula, espaço do fazer docente e de encontro 

de teoria e prática.  As temáticas são alheias aos anseios dos professores. Pois muitas vezes, 

essas temáticas não são pensadas de professores para professores. 

Percebeu-se também, de acordo com vários professores entrevistados, que as discussões 

realizadas, no momento da formação continuada, ficam a desejar, pelo motivo de que os 

formadores conhecem pouco a realidade da escola, e também, pelo fato de que eles são 

profissionais que têm pouca experiência e não dominam o assunto da discussão.  

Com isso, os olhares e os saberes dos professores veteranos, em relação a escola são 

ignorados, contradizendo o entendimento de alguns autores como Nòvoa (1992); Freire (1996) 

e Tardif (2012) que são incisivos nesse quesito, no sentido de se atentar para a valorização, 

tanto em relação aos olhares dos professores quanto, para com as realidades escolares.  

Segundo os autores a formação continuada, jamais pode acontecer de forma alheia à 

realidade, pelo fato de que tantos os saberes, quanto os conhecimentos dos professores são 

oriundos e adquiridos em vários momentos inerentes às muitas realidades. Realidades essas que 

são únicas e repletas de subjetividades que, se almejam por mudanças na educação, as   

realidades são fatores que precisam ser considerados. 

Contudo, o coordenador pedagógico na escola, não desenvolve somente essa função. 

Ele se envolve com outros afazeres, que de certa forma, se sobrecarrega, chegando ao ponto de 

ficar assoberbado com outras funções, e acaba tendo pouco tempo para se dedicar em preparar 

uma formação que possa satisfazer os professores. 

Com isso, os autores ora mencionados, enfatizam que, nessa nova contemporaneidade, 

a educação e a profissionalidade docente, cada vez mais está sendo assolada por situações de 

várias dimensões, que interferem na ação docente. 

  Situações que na visão desses mesmos autores são consideradas os dilemas da educação, 

que constantemente tem e vem adentrado aos espaços do fazer pedagógico, interferindo, 



110  

sobremaneira, tanto na qualidade do processo de ensino-aprendizagem, quanto na questão 

qualidade de vida dos profissionais do ensino.   

Diante do exposto, autores como Nòvoa, Arroyo, Anastasiou, Sacristàn e Freire, 

salientam que, nesse século, que se inicia, se quisermos uma educação diferenciada, que surta 

os efeitos necessários, e que cumpram com seus objetivos, deve-se preocupar, acima de tudo, 

em criar possibilidades diferenciadas tanto de aprendizagens quanto de ensinagens.  

Dito com outras palavras, deve-se pensar em uma educação que veja e compreenda o 

aluno como centro do processo de ensino-aprendizagem e que as informações proferidas nas 

aulas, sejam voltadas para o aluno, com instruções práticas.   

 De acordo com os entrevistados e com os teóricos, o segredo do sucesso do processo 

de ensino-aprendizagem não se encontra em receitas prontas e tampouco, existem fórmulas 

mágicas. O segredo está nas mãos das pessoas mais preparadas e investidas para tal função, ou 

seja, tal solução está nas mãos dos professores que, com seus modos peculiares de ensinar e de 

fazer parcerias, podem alcançar os melhores resultados tão almejados na educação.  

Um dos fatores que possibilita compreender e realizar um trabalho que vise o sucesso 

do ensino-aprendizagem é a participação em momentos de formação, que seja realizado na 

escola ou em locais destinados para tais fins.   

Porém, com profissionais que além de ter informações, que estejam e sejam flexíveis e 

proporcionem momentos de estudos, que possibilitem aos cursistas obter informações que 

sirvam como suporte para o fazer docente.  

Nisto, na visão dos autores já mencionados, a formação continuada de professores, deve 

ser pensada e compreendida como um processo continuo, e não como algo estanque. Ela deve 

ser vista e compreendida como elemento essencial para o sucesso do processo de ensino-

aprendizagem.  

Contudo, não significa que compreender a formação continuada nessa perspectiva, irá 

resolver de imediato todos os problemas de caráter pedagógico, mas poderá munir aos 

professores de informações e conhecimentos que os habilitem, os capacitem à um fazer 

pedagógico significativo, pautado pelo tripé ação-reflexão-ação.  
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APÊNDICE B  
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APÊNDICE C  

CARTA AUTORIZAÇÃO E.M. SANÁRIA SILVÉRIA DE SOUZA 
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APÊNDICE D  
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APÊNDICE E  

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICE F 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

                              UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO - STRICTO SENSU 

MESTRADO ACADÊMICO EDITAL Nº 011 DE 17/06/2016 

 
Título da Pesquisa: Formação continuada de professores: frente os dilemas da prática docente 

Nome do Pesquisador Principal: Antonio Gomes 

 

1.Natureza da pesquisa: o Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa que tem como 

Finalidade estudar como ocorreu a formação continuada de professores de duas escolas públicas de Cuiabá-MT? 

2. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo o sr. (a) permitirá que o pesquisador, Antonio Gomes, 

pedagogo, juntamente com a orientadora professora doutora Cilene Maria Lima Antunes Maciel, realizem os 

procedimentos para a realização da entrevista. Sendo que os Sr (a).  Tem a liberdade de recusar a participar e ainda 

se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo, contudo, sempre que 

necessitar poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone do pesquisador do projeto. (65) 

999024530, ou pelo e-mail:toninhoppl@gmail.com   

 3. Riscos: a participação nesta pesquisa poderá ocasionar o desconforto oportunizando o direito de retirar-se a 

qualquer momento do processo.   

4.Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Somente o 

pesquisador e sua orientadora terão acessos e conhecimentos dos dados. 

5. Benefícios: participando desta pesquisa os (a) Srs. (a) serão beneficiados quanto aos resultados que será 

apresentado para instituição, bem como uma capacitação in loco para os professores, visando poder contribuir para 

o processo de ensinagem, eixo central da aprendizagem.  

6. Pagamento: o Sr (a). Não pagarão e nem receberão nenhum pró-labore por participar desta pesquisa. 

Estando ciente deste esclarecimento, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar desta pesquisa. 

Portanto, preencha, por favor, os itens que se seguem. 

Pesquisador responsável: Mestrando Antonio Gomes (65) 999024530, ou pelo e-mail: toninhoppl@gmail.com 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu, __________________________________________, RG/CPF_______________________ 

abaixo assinado, aceito em participar do estudo como sujeito. Fui informado sobre a pesquisa e 

seus procedimentos e, todos os dados a seu respeito não deverão ser identificados por nome em 

qualquer uma das vias de publicação ou uso. 

Cuiabá-MT, ______ de _____________________ de 2017 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

mailto:toninhoppl@gmail.com
mailto:toninhoppl@gmail.com
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APÊNDICE G  

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA OS PROFESSORES 

ORD INDAGAÇÕES 

1 Aonde, quando e como acontece a formação dos professores da escola que você 

trabalha? Ela acontece de forma a satisfazer os anseios e as necessidades dos 

professores (as)? Justifique 

2 Quando à escola que você trabalha oferece formação, você participa ou não e 

por quê? Justifique 

3 No seu ponto de vista, a maneira que a formação acontece, contribui para os 

professores refletir a sua prática em sala de aula? Justifique. 

4 Há vários tipos de formação, mas enfatizamos somente dois: formação para a 

grande massa e formação in loco, (na escola), para pequenos grupos. Para você, 

qual seria o tipo de formação ideal que poderia contribuir melhorar para o seu 

trabalho em sala de aula? Justifique: 

5 As temáticas estudadas na formação são selecionadas por quem, e as mesmas 

contribuem para o trabalho em sala de aula? Justifique. 

6 No seu ponto de vista, quais seriam as funções que a coordenação pedagógica 

deveria desenvolver para melhor auxiliar o professor (a) no trabalho sala de 

aula? 

7 Você tem pretensão de se tornar coordenador (a), desta ou de outra instituição 

de ensino? Justifique 

8 Para você, quais seriam os fatores que mais interferem no processo 

aprendizagem dos seus alunos? 

9 Descreva a sua sensação ao se deparar com os resultados das avaliações internas 

e externas da instituição que você trabalha. 

10 Qual é a sua reação ao se deparar com os estudantes que apresentam problemas 

de aprendizagem? 
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APÊNDICE H 

QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO PARA OS COORDENADORES 

 

1- Senhor (a) coordenadora, (a) cite algumas atividades desenvolvidas por você no processo 

de formação continuada? 

 

2- Quais são as principais dificuldades que você tem enfrentado junto aos professores ao 

realizar a formação docente? 

 

3- Quais são as principais intervenções realizadas por você, para solucionar as dificuldades 

enfrentadas pelos os professores em sala de aula? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


