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CONCEPÇÕES DE PROFESSORES(AS) DA EDUCAÇÃO BÁSICA SOBRE 

FORMAÇÃO CONTINUADA: traçando um diálogo com os princípios do 

desenvolvimento profissional docente 

  

RESUMO  

  

Pesquisas na área de Educação e de Formação de Professores(as) 

destacam a importância da formação continuada como processo formativo docente, 

entretanto ainda há espaço para discussões sobre a opinião dos(as) professores(as) 

sobre a formação continuada, seja em relação à concepção e/ou ao processo. Diante 

dessa realidade e a partir da proposta pedagógica da Rede Municipal de Itabuna-

BA, esta pesquisa possibilita escutas significativas junto aos(às) professores(as), a 

fim de conhecer quais as concepções de Formação Continuada (FC) desses 

profissionais, com vista a promover possíveis diálogos com os princípios do 

Desenvolvimento Profissional Docente (DPD). As alternâncias de processos 

formativos a cada nova gestão e a baixa frequência docente em encontros formativos 

foram inquietações que motivaram a elaboração da presente pesquisa. Nesse 

contexto, surgiu a questão de pesquisa: qual(is) a(as) concepção(ões) dos(as) 

professores(as) da Educação Básica da Rede Municipal de Itabuna-BA sobre FC e 

as relações destas aos princípios do DPD? Para responder à questão norteadora, o 

objetivo geral é analisar a(s) concepção(ões) dos(as) professores(as) da Educação 

Básica da Rede Municipal de Itabuna-BA sobre o processo de FC e as referências 

destas concepções aos princípios do DPD. Trata-se de uma pesquisa exploratória, 

com levantamento de dados, a partir da análise documental em sites oficiais e das 

propostas pedagógicas da Rede. Pautada na abordagem qualitativa, apresenta a 

organização e categorização dos dados por meio do procedimento da Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 1977), com análise dos resultados coletados entre os 

participantes que apresentam impactos positivos a partir de reflexões críticas 

referentes à FC. Por fim, como Produto Educacional, é apresentado o livreto “Diário 

Pedagógico para o Desenvolvimento Profissional Docente”, com reflexões dos 

resultados deste estudo e orientações viáveis para a FC com vista ao DPD.   

  

Palavras-chave: Educação Básica. Formação Continuada. Desenvolvimento 

Profissional Docente. Rede Municipal de Itabuna-BA.   
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CONCEPTIONS OF BASIC EDUCATION TEACHERS ON CONTINUING TRAINING: 

outlining a dialogue with the principles of teacher professional development  

  

 

ABSTRACT  

  

Researches in the field of Education and Teacher Training highlight the 

importance of Continuing Education (CF) as a formative process for teachers, 

however, there is still room for discussion about the opinion of teachers about 

continuing education, whether in relation to the conception and/or the process. Facing 

this reality and based on the pedagogical proposal of the Municipal Network of 

ItabunaBA, this research enabled significant hearings with the teachers, in order to 

know what are the conceptions of Continuing Education (CP) of these professionals, 

in order to promote possible dialogues with the principles of Teacher Professional 

Development (PDD). The alternation of formative processes with each new 

administration and the low frequency of teachers in formative meetings were concerns 

that motivated the development of this research. In this context, the research question 

arose: what are the conception(s) of the Basic Education teachers of the Municipal 

Network of ItabunaBA about CF and the relations of these to the principles of DPD? 

To answer the guiding question, the general objective was to analyze the concept(s) 

of Basic Education teachers from the Municipal Network of Itabuna-BA about the CF 

process and the references of these conceptions to the principles of the PDD. This 

was an exploratory research, with data survey, based on the documental analysis of 

official websites and the pedagogical proposals of the Network. Based on the 

qualitative approach, it presents the organization and categorization of data through 

the procedure of Content Analysis (BARDIN, 1977), with analysis of the results 

collected among the participants who presented positive impacts from critical 

reflections on the CF. Finally, as an Educational Product, the booklet "Pedagogical 

Diary for Teacher Professional Development" is presented, with reflections of the 

results of this study and viable guidelines for CF with a view to PDD.   

  

Key-words: Basic Education. Continuing Education. Teacher Professional 

Development. Municipal Network of Itabuna-BA.  
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INTRODUÇÃO  

 

O interesse em pesquisar formação de professores(as) vem do meu 

envolvimento profissional e pessoal com esta temática, desde minha trajetória 

iniciada no magistério, processo este individual e coletivo do meu desenvolvimento 

profissional docente, somado à minha trajetória de vida. Venho de uma família de 

seis irmãos, filhos de Anísia, uma mulher costureira e dona de casa, e do Seu Anísio, 

um administrador de fazenda. Morei no campo, onde desfrutei com liberdade tudo o 

que um ambiente como esse pode proporcionar. Iniciei meus estudos aos sete anos, 

no antigo MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização), em uma escola 

estadual, localizada no centro da cidade de Itabuna. Era um lugar de treinos da 

escrita (caligrafia e cópias), leituras por silabação e sabatina da tabuada. Sobrevivi, 

aprendi a ler e escrever e fui seguindo sem saber onde isso tudo ia parar. Com o 

término do ensino fundamental, na época chamado de “ginásio”, busquei o ensino 

técnico com o objetivo de ingressar no mercado de trabalho.  

Inicialmente, havia optado por Contabilidade, contudo, sem qualquer 

identificação com a área, desisti na segunda semana do curso. Considerando que 

poderia acontecer o mesmo nas aulas de Administração, escolhi o Magistério, última 

alternativa. E lá me encontrei, descobri-me como professora. A partir de então, 

iniciou-se o meu caso de amor com a educação. Abracei o Magistério e fui me 

construindo/constituindo professora. Tive excelentes professoras e via nelas 

possibilidades reais de mudança de vida, de associar talento, vocação e 

profissionalização para contribuir com o desenvolvimento de outras pessoas, 

ajudando a desenvolver suas potencialidades. Naquele período, estudei e estagiei à 

noite, pois trabalhava durante o dia e precisava conciliar as tarefas e obrigações com 

as demandas do mercado de trabalho e o desejo de tornar-me professora.   

Após o Magistério, fiz a graduação em Pedagogia nas Faculdades 

Montenegro, instituição privada, localizada em Ibicaraí-BA, por meio do Programa de 

Crédito Educativo. Durante o curso, realizei estágios remunerados pelo estado, na 

função de professora e coordenadora pedagógica. Em 2002, fui aprovada em 

concurso público da Rede Municipal de Itabuna-BA e, no mesmo ano, fiz minha 

primeira especialização em Psicopedagogia. Em paralelo à trajetória profissional, 

sempre estive envolvida em movimentos sociais e sindicais, atuando em diversos 
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espaços de controle social, o que fortaleceu o meu compromisso pessoal com a 

educação.   

Durante o percurso pela Rede Municipal de ensino, passei pela educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental como regente. Também participei da 

formação de professores(as), programas sociais (coordenadora e educadora social) 

e de alfabetização na condição de coordenadora. No Programa Todos pela 

Alfabetização (TOPA), passei 10 anos como professora formadora, pela UESC. 

Trabalhei, ainda, como tutora a distância e de estágio na UAB/UESC. Sou 

colaboradora externa do Núcleo Jovem Bom de Vida/UESC e professora convidada 

da Especialização em Saúde Escolar/UESC, na disciplina Saúde Sexual e 

Reprodutiva, trabalhando com FC de professores/as e profissionais da área de 

saúde.  

A formação de professores(as) foi algo que sempre me encantou, pois muito 

do que sou enquanto profissional se constituiu nos processos formativos que 

participei, identificando-me com posicionamentos políticos e referenciais 

pedagógicos que dialogavam com a minha maneira de ver, viver e entender a 

educação como processo de aprendizagem individual e coletiva. Além disso, sempre 

me posicionei questionando, refletindo e resistindo diante de posturas cartesianas e 

tradicionais de uma educação puramente formativa e descontextualizada da 

diversidade dos sujeitos que nos cercam.   

Assim, partindo da minha trajetória pessoal e profissional e das realidades 

nas quais estou inserida, destaco a proposta pedagógica da Rede Municipal de 

Educação de Itabuna-BA, alterada em 2017. Vi, aí, uma oportunidade para 

possibilitar escutas significativas junto aos(às) professores(as), a fim de conhecer 

quais as concepções de FC destes profissionais e, assim, promover possíveis 

diálogos com os princípios do Desenvolvimento Profissional Docente (DPD). 

Segundo Freire (2013, p. 108), “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na 

palavra, no trabalho, na ação-reflexão”.   

Pensar na FC é uma necessidade e um desafio para a educação básica, 

constituindo-se como um direito a ser efetivado através de políticas públicas que 

permeiam a vida profissional do docente. Dessa forma, a gestão municipal se 
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apresenta como uma das instâncias responsáveis por sua implementação junto aos 

professores, com vistas a garantir e proporcionar espaços e modalidades que 

possibilitem aprimoramentos técnico-pedagógicos voltados ao ensino aprendizagem, 

à valorização profissional e à construção social. E pensando nesses desafios 

vigentes, proponho-me a pesquisar e analisar sobre a FC numa perspectiva 

participante, bem como de observadora, algo que nasceu durante toda a minha 

trajetória enquanto profissional desta rede de ensino.   

 Assim, tenho a consciência de que a formação de professores da educação 

básica é de grande pertinência para o desenvolvimento profissional e humano, pois 

ela não se finda nunca, sendo composta pela formação inicial e continuada (em 

serviço) com amparo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL,1996), no Plano Nacional de Educação (2014-2024), no Plano Nacional de 

PósGraduação (2011-2020), na Resolução CNE/CP n.º 2 (BRASIL, 2015) e no 

Decreto n.º 8.752/16, revogado em 12/2019, e mencionado aqui, pois estava vigente 

durante a realização desta pesquisa e dada a sua importância enquanto marco legal 

para FC. Já a atual Resolução CNE/CP n.º 2/2019 (BRASIL, 2019) fere as 

instituições públicas, principais responsáveis pela formação inicial e continuada, 

além de condicionar as formações para as competências e habilidades (FREITAS, 

2020). Assim, “a Formação Continuada é concebida como formação em serviço, 

enfatizando o papel do professor como profissional e estimulando-o a desenvolver 

novos meios de realizar o seu trabalho pedagógico a partir da reflexão sobre a própria 

prática” (ANDRÉ, 2002, p. 13). Essa ação pedagógica e educativa de reflexão sobre 

a prática é parte estruturante do profissional docente, necessitando, portanto, ser 

contínua.  

Nessa direção, a Resolução n.º 2 (BRASIL, 2015) define no Art. 3º, §3º, o 

que a formação inicial e continuada representa para educação básica:  

 
§3º A formação docente inicial e continuada para a educação básica 

constitui processo dinâmico e complexo, direcionado à melhoria permanente 

da 1) qualidade social da educação e à valorização profissional, devendo 

ser assumida em regime de colaboração pelos entes federados nos 

respectivos sistemas de ensino e desenvolvida pelas instituições de 

educação credenciadas (BRASIL, 2015, p. 3).  
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Diante do exposto, a temática FC que abordo nesta pesquisa se refere aos 

professores da Educação Básica da Rede Municipal de Itabuna-BA, na qual estou 

inserida, sobre as alternâncias de processos formativos que se constituem a cada 

nova gestão, bem como sobre a baixa frequência docente em encontros formativos. 

Essas inquietações motivaram a elaboração da presente pesquisa, uma vez que 

tenho vivenciado, em boa parte das formações, a prevalência de reuniões 

específicas para tratar de questões metodológicas e avaliativas, programas federais, 

projetos municipais e eventuais demandas espontâneas, ao invés de encontros 

formativos. Nesse sentido, movida por minhas inquietações e curiosidades docentes, 

decidi ingressar no mestrado em educação com a finalidade de buscar dirimir minhas 

dúvidas e inquietações, pois entendo que como docente preciso estar atenta aos 

fatores circundantes à minha práxis docente, buscando esclarecer as dúvidas 

emergentes. Daí, em sintonia com Paulo Freire, reitero suas palavras:   

 
A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao 

desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de 

esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta faz parte 

integrante do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a curiosidade 

que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo 

que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos (FREIRE, 2002, p. 

15).  
 
Essa inquietação indagadora, afirmada por Freire (2002), é também minha, 

pelo meu envolvimento e compromisso pessoal, profissional e político com a 

categoria docente e com o desenvolvimento de aprendizagens e promoção humana. 

Desse modo, busquei ouvir os(as) professores(as) e, assim, conhecer, compreender 

e analisar o entendimento deles(as) em relação aos estudos teóricos e práticos sobre 

FC/DPD, que se define como:   

 
[...] um processo contínuo de melhoria das práticas docentes, centrado no 

professor, ou num grupo de professores em interação, incluindo momentos 

formais e não formais, com a preocupação de promover mudanças 

educativas em benefício dos alunos, das famílias e das comunidades 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2009, p. 226).  

 

Essa conceituação corrobora com Marcelo (2009, p. 9) que afirma que o DPD 

é “uma atitude permanente de indagação, de formulação de questões e procura de 

soluções”, uma explicação simples diante da amplitude que esse termo representa, 

pois abarca toda trajetória individual e coletiva do docente, que se inicia muito antes 



23  

  

das formações acadêmicas ou institucionais. Parte da perspectiva construtivista trata 

de processos em que o docente vai vivenciando aprendizagens significativas a médio 

e longo prazo, desenvolvendo suas potencialidades, construindo seu conhecimento 

sobre a própria docência.  

Nesse contexto surgiu a minha questão de pesquisa: qual(is) a(as) 

concepção(ões) dos(as) professores(as) da Educação Básica da Rede Municipal de 

Itabuna-BA sobre formação continuada e as relações destas aos princípios do 

Desenvolvimento Profissional Docente?  

Para responder à questão norteadora deste estudo, tracei como objetivo 

geral analisar a(s) concepção(ões) dos(as) professores(as) da Educação Básica da 

Rede Municipal de Itabuna-BA sobre o processo de Formação Continuada e as 

referências dessas concepções aos princípios do Desenvolvimento Profissional 

Docente. E, para tanto, os objetivos específicos traçados são: a) conhecer as 

concepções de formação continuada apontadas pelos professores da Rede 

Municipal de ensino de Itabuna-BA; b) identificar as relações declaradas pelos 

professores entre Formação Continuada e os princípios do Desenvolvimento 

Profissional Docente; c) publicar e divulgar um livreto com reflexões dos resultados 

deste estudo, com orientações didáticas para a formação docente, enquanto Produto 

Educacional.  

Partindo dessas contextualizações e dialogando com autores que 

fundamentam esta pesquisa, refleti e identifiquei as concepções sobre a FC e DPD, 

por meio das respostas apresentadas pelos(as) professores(as) participantes, 

estabelecendo relações entre essas concepções com os princípios do DPD. 

Segundo García, o desenvolvimento profissional pode ser entendido   

 
[...] como o conjunto de processos e estratégias que facilitam a reflexão dos 

professores sobre a sua própria prática, que contribui para que os 

professores gerem conhecimento prático, estratégico e sejam capazes de 

aprender com a sua experiência (GARCÍA, 2009, p. 144).  
 

O estudo da FC, junto aos profissionais da educação básica, se justifica pela 

relevância do próprio exercício dessas atividades em que se desenvolvem as práticas 

pedagógicas, propondo uma reflexão que possibilite contribuir para os estudos, 

pesquisas e produções relacionadas às formações continuadas, partindo da 
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perspectiva do DPD e considerando as especificidades e subjetividades do sujeito 

profissional, bem como as implicações próprias de sua área de atuação.    

A presente investigação parte da hipótese de que é possível planejar a FC, 

partindo da escuta de professores(as), considerando as concepções que têm sobre 

FC, além do segmento em que atuam, suas práticas pedagógicas e conhecimentos 

acumulados nas fases da carreira docente, assim como os dados que caracterizam 

os princípios do DPD. Para tanto, organizamos este trabalho por capítulos cuja 

divisão e temas são descritos na sequência.   

O primeiro capítulo discute a Formação Continuada dos Professores(as) da 

Educação Básica, contextualizando as propostas de FC da Rede Municipal de 

Itabuna-BA com aspectos conceituais, marcos legais e bibliográficos, estabelecendo 

um diálogo com pesquisadores da área, enfatizando a importância desse processo 

para a vida profissional do docente.   

O segundo capítulo traz a discussão sobre DPD, buscando compreender 

seus conceitos, características e princípios, partindo do pressuposto de que está 

ligado à trajetória pessoal e profissional do(a) professor(a), apresentando uma 

análise dos estudos científicos recentes, a partir de uma revisão de literatura dos 

últimos 5 (cinco) anos sobre o DPD e a FC de professores(as) da Educação Básica.  

O terceiro capítulo expõe o percurso metodológico que aborda as 

características da pesquisa, justificando a escolha metodológica, o contexto da 

pesquisa, da produção e coleta de dados e suas categorias para análise. O quarto 

capítulo traz a análise dos dados fundamentados em três categorias: Professoras e 

Professores, participantes desta pesquisa; Compreensão da concepção dos 

professores da Rede Municipal sobre o processo de formação continuada; A voz da 

docência de professores(as) da Rede Municipal: vivências e práticas docentes.  

A dissertação é finalizada com as considerações finais, destacando-se os principais 

aspectos da pesquisa, seguida pelo referencial bibliográfico e pelos anexos e 

apêndices, com os termos utilizados que autorizaram a realização da investigação. 

Por fim, apresento o Produto Educacional oriundo desta investigação: um livreto 

eletrônico intitulado Diário Pedagógico para o Desenvolvimento Profissional Docente 

com orientações para formação, que será disponibilizado aos interessados(as) via 

online.  
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1 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES(AS) DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

 
  O presente capítulo versará sobre a FC pautada em aportes teóricos que 

explicitam a importância desta etapa para a consolidação da carreira de todo(a) 

docente, haja vista que esse é um percurso contínuo que deve perpassar por toda a 

formação, desde o momento inicial. E por isso, faz-se muito importante traçar o 

contexto do processo formativo da Rede Municipal da cidade Itabuna – BA, realizando 

uma contextualização dos aspectos da FC dos(as) docentes da supracitada rede 

pública de educação.  

 
1.1 Formação continuada: uma discussão teórico-crítico-reflexiva  

A FC de professores(as) da Educação Básica é uma necessidade docente 

que precisa estar em consonância com as demandas educacionais que chegam à 

escola, visto que aspectos sociais e econômicos influenciam, diretamente, a 

educação e estão sempre passando por transformações, exigindo do professor 

práticas inovadoras frente aos desafios que se apresentam no dia a dia do fazer 

pedagógico. Contudo, além de estar amparada legalmente, precisa também 

coadunar com a proposta pedagógica da rede de ensino e ser garantida por gestores 

e assistida pela categoria de docentes.  

Nesse sentido, a FC dos docentes da educação básica é um direito e uma 

necessidade assegurado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996). Determina no Art. 62 que para atuar na educação básica, a 

formação de professores/as, deverá ser em nível superior, em curso de licenciatura 

plena. E no Art. 67, Inciso II, afirma que os sistemas de ensino deverão garantir a 

formação dos docentes em serviço. Esse mesmo artigo versa sobre a valorização de 

professores/as, que compreende piso salarial, progressão funcional, condições de 

trabalho e o aperfeiçoamento profissional continuado.  

Assim, o processo de FC no Brasil vem se modificando em diferentes 

momentos históricos e políticos, que evidenciam concepções teórico-metodológicas 

diferentes, a fim de contemplar projetos governamentais com vista à melhoria de 

práticas educativas, através de ações formativas, que fundamentem essas práticas. 

Nesse sentido, Nóvoa destaca terminologias e situa a ideia de FC nestes termos:  
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A ideia de formação continuada se difundiu com intensidade no Brasil na 

década de 1990, por meio dos seguintes termos: capacitação, treinamento, 

aperfeiçoamento e educação permanente. A formação continuada, para 

além da nomenclatura, é compreendida numa perspectiva de mudança da 

prática, apontada como um continuum do desenvolvimento profissional de 

professores, o qual é composto por três fases: formação inicial, indução 

profissional e formação continuada (NÓVOA, 2019, p. 1-15).  

 
 

A reflexão é acompanhada por definições sobre FC que, ao longo do tempo, 

vêm apresentando análises conceituais acerca de terminologias que compreendem 

um fazer contínuo da carreira docente. Assim, “discute-se hoje na literatura 

especializada a ideia do desenvolvimento profissional dos professores como uma 

concepção de formação não dissociada da própria realização do trabalho docente” 

(DINIZ-PEREIRA, 2010, p. 2), buscando assim a superação da racionalidade técnica, 

de aprendizagens mecânicas e treinamentos metodológicos, pois segundo Gadotti:   

 
A formação continuada do professor deve ser concebida como reflexão, 

pesquisa, ação, descoberta, organização, fundamentação, revisão e 

construção teórica e não como mera aprendizagem de novas técnicas, 

atualização em novas receitas pedagógicas ou aprendizagem das últimas 

inovações tecnológicas (GADOTTI, 2011, p. 41).  

 
 

A concepção de FC, defendida por Gadotti, apresenta o entendimento da 

superação do tecnicismo, destacando aspectos essenciais de autonomia e de 

desenvolvimento docente que repercutem diretamente nas práticas educativas, em 

seus fazeres e saberes, contando com o amparo da política educacional 

desenvolvida pelo MEC e nos âmbitos estadual e municipal. O suporte das equipes 

técnicas (das respectivas secretarias) e as parcerias com as instituições de ensino 

superior, organizações não governamentais (ONG’s) e entidades comprometidas 

com escolas, professores, alunos e comunidades podem promover formações 

contextualizadas e contínuas para os professores.  

Importante destacar que a FC é um dos principais elementos para a melhoria 

da prática pedagógica, o que demanda tempo para realização de estudos, pesquisas 

e reflexões constantes acerca das concepções pedagógicas presentes em 

programas de formações promovidas por secretarias de educação municipais e 

estaduais, que precisam estar em sintonia com as realidades dos docentes. Nesse 

sentido, Cunha afirma:  
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A formação do educador é um processo, acontecendo no interior das 

condições históricas em que ele mesmo vive. Faz parte de uma realidade 

concreta determinada, que não é estática e definitiva. É uma realidade que 

se faz no cotidiano. Por isso, é importante que este cotidiano seja 

desvendado. O retorno permanente da reflexão sobre a sua caminhada 

como educando e como educador é que pode fazer avançar o seu fazer 

pedagógico (CUNHA, 2006, p. 169-170).  

 
 

Esse processo de FC possibilita ao professor(a) análises da sua rotina que 

perpassam pela caminhada docente, ora como educador(a), ora como educando(a), 

pois são vivências significativas para possíveis avanços pedagógicos, cujas 

condições históricas do docente são determinantes para sua identidade pessoal e 

profissional.  

Assim, Pimenta (1995) destaca aspectos essenciais da formação inicial e 

continuada como saberes da docência, que vão da identidade profissional do 

professor(a), ao desenvolvimento da reflexão docente sobre a prática. Constitui-se, 

assim, por meio das experiências vivenciadas ao longo da trajetória docente de forma 

individual e coletiva, direcionadas à tendência reflexiva para formação de 

professores(a) e à abordagem crítico-reflexiva. Dessa forma, Nóvoa assegura que 

   
a formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça 

aos professores um meio de pensamento autônomo e que facilite as 

dinâmicas da autoformação participada. 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 uma 

identidade profissional (NÓVOA, 1992, p. 25).   

 
 

É através dessa perspectiva crítico-reflexiva que a FC precisa fomentar o 

desenvolvimento docente, assegurando reflexões que visam a contribuir com 

conhecimentos educacionais, partindo das suas práticas e experiências, pois “o 

importante é o tipo de reflexão que queremos incentivar nos nossos programas de 

formação de professores, entre nós, entre nós e os nossos estudantes e entre os 

estudantes” (ZEICHNER, 1993, p. 50).  

Nesse sentindo, Gatti e Barretto (2009) problematizam a FC, apresentando 

uma sequência de aspectos que demonstram as lacunas existentes na efetivação 

dessa política pública, aumentando assim o distanciamento das realidades 

pedagógicas dos(as) professores(as):  
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[...] a formação continuada é organizada com pouca sintonia com as 

necessidades e dificuldades dos professores e da escola; os professores 

não participam das decisões acerca dos processos de formação aos quais 

são submetidos; os formadores não têm conhecimento dos contextos 

escolares e dos professores que estão a formar; os programas não preveem 

em acompanhamento e apoio sistemático da prática pedagógica dos 

professores, que sentem dificuldade de atender a relação entre o programa 

desenvolvido e suas ações no cotidiano escolar; mesmo quando os efeitos 

sobre a prática dos professores são evidentes, estes encontram dificuldade 

em prosseguir com a nova proposta após o término do programa; a 

descontinuidade das políticas e orientações do sistema dificulta a 

consolidação dos avanços alcançados; falta melhor cumprimento da 

legislação que assegura ao professor direito a formação continuada (GATTI; 

BARRETTO, 2009, p. 221).  

 
 

Gatti e Barreto traduzem o que buscamos desenvolver nesta pesquisa, 

voltada aos(às) professores(as) da Educação Básica do Município de Itabuna-BA. 

Por serem os principais envolvidos(as) em processos de FC, só eles(as) podem 

apresentar respostas que fundamentem este estudo, partindo do entendimento sobre 

concepção de FC, considerando os seus perfis, trajetórias e vivências no percurso.   

E sendo a FC um processo que transcende a uma necessidade do(a) 

professor(a), pois compreende a atividade docente como um percurso contínuo 

permanente, Freire (2001) nos apresenta responsabilidades para quem ensina, 

afirmando a importância ética da qualidade do ensino e a crítica da própria atividade 

docente a partir de formações permanentes, pois:   

 
A responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe coloca o 

dever de se preparar, de se capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar 

sua atividade docente. Esta atividade exige que sua preparação, sua 

capacitação, sua formação se tornem processos permanentes. Sua 

experiência docente, se bem percebida e bem vivida, vai deixando claro que 

ela requer formação permanente do ensinante. Formação que se funda na 

análise crítica de sua prática (FREIRE, 2001, p. 259-260).  

 
 

Logo, a análise crítica da prática docente, tão enfatizada por Freire, é 

fundamental para o desenvolvimento profissional, pois possibilita a constante busca 

por saberes múltiplos e embasamentos teórico-metodológicos que visam a promover 

mudanças significativas no exercício de suas atividades, e que, inseridos na FC, 

podem promover a valorização da escola pública, enquanto espaço democrático de 

ensino e de oportunidades para as classes populares, visto que:  
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[...] é urgente que engrossemos as fileiras da luta pela escola pública neste 

país. Escola pública e popular, eficaz, democrática e alegre com suas 

professoras e professores bem pagos, bem formados e permanentemente 

formando‐se. Com salários em distância nunca mais astronáutica, como 

hoje, frente aos de presidentes e diretores estatais (FREIRE, 2003, p. 49).   

 

 

Freire (2003) enfatiza que a escola pública, popular e eficaz está diretamente 

relacionada a salários dignos para professoras e professores que ocupam função tão 

importante, e é por isso que compreendemos que esta não é uma questão que 

dependa única e exclusivamente da professora ou do professor, mas dos sistemas 

de ensino que devem criar e garantir as condições para que isso se torne possível, 

de modo que a organização e a articulação coletiva dos docentes venham 

impulsionar a efetivação das políticas públicas de FC e a valorização profissional.   

As tomadas de decisões quanto ao processo de FC geralmente seguem 

orientações externas e não dialogam com as necessidades locais dos professores. 

Os programas imprimem orientações pedagógicas específicas para determinados 

segmentos, estabelecendo prioridades que não englobam as realidades 

educacionais da Rede Municipal, em especial no que diz respeito às rupturas 

existentes por falta de acompanhamento e continuidade de processos da FC de 

professores(as) da Educação Básica.   

Nessa perspectiva, pensar a FC é colocar em prática mais que conteúdos, é 

buscar o equilíbrio das dimensões de conhecimento com a humana subjetividade 

docente e, principalmente, com a superação da vinculação direta da FC com a 

política governamental implementada por gestões a cada quatro anos. Nesse 

sentido, Ferraz et al. (2017) destacam que o currículo é muito mais que conteúdos: 

  
Torna-se essencial pensar a formação de professores não só na perspectiva 

do currículo, como na apreensão de conteúdos a partir da incorporação das 

experiências práticas na sua aprendizagem, no âmbito da dimensão ética e 

política. Nesse sentido, o currículo é mais que conteúdos, se considerarmos 

sua dimensão filosófica, artística, política, técnica e prática (FERRAZ et al. 

(2017, p. 392).  

 

Por isso, ao se falar da formação de professores(as), não se faz referência 

apenas a uma habilidade técnica ou ao domínio de um conjunto de informações ou 

competências didáticas, mas sim de uma formação humana em sua integralidade, 

compreendendo a função social que os docentes exercem diariamente em suas 
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práticas educativas. Sendo assim, o currículo precisa fazer parte do centro dessa 

discussão, tão imperativa quando falamos da formação inicial ou continuada.  

Assim, torna-se importante salientar que a FC de professores(as) da 

Educação Básica não significa uma mera atualização pedagógica, mas abarca um 

conjunto de atitudes pessoais e profissionais.  

 
Portanto, a formação continuada se insere no processo de formação 

docente não como um mecanismo de substituição ou complementação da 

formação inicial, mas como um elemento que contribuirá para a atuação 

profissional do docente. Ela não consiste, apenas, em um processo de 

atualização científica, didática ou pedagógica, mas deverá fornecer 

elementos que possibilitem o professor a repensar o seu fazer pedagógico, 

por meio do desenvolvimento de atitudes que lhe permitam descobrir, 

fundamentar, organizar, revisar e construir saberes, os quais contribuirão 

para a melhoria do seu desempenho profissional (MACEDO, 2011, p. 5).  
  
 
Tais afirmações reforçam o quão dinâmicos os(as) professores(as) precisam 

ser para atender as exigências de sua função e melhorar suas práticas pedagógicas. 

Alarcão (1998) compreende a formação de professores(as) como um processo ativo 

que vai se adequando à sua atividade profissional ao longo do tempo, dessa forma:  

 
Ela deve visar o desenvolvimento das potencialidades profissionais de cada 

um, a que não é alheio o desenvolvimento de si próprio como pessoa. 

Ocorrendo na continuidade da formação inicial, deve desenrolar-se em 

estreita ligação com o desempenho da prática educativa (ALARCÃO, 1998, 

p. 106).  

 
Destaco que a FC é um processo que permeia a vida dos docentes que 

buscam atender as demandas profissionais e pessoais, lidando com as mazelas, 

enfrentando as condições precárias de trabalho e a falta de valorização profissional, 

que só poderão ser modificadas, quando os professores(as) passarem a ser os 

agentes de mudanças, a partir do seu local de trabalho, das suas práticas, 

experiências e envolvimentos profissionais e sociais.  

Sendo assim, é essencial que a FC de professores(as) estimule a atitude 

crítico-reflexiva da sua prática individual e/ou coletiva, “já que a formação inicial deve 

preparar para uma profissão que exige que se continue a estudar durante toda a vida 

profissional” (IMBERNÓN, 2011, p. 67), pois o conhecimento é dinâmico, assim como 

as mudanças sociais e econômicas, e para dar conta da trajetória profissional 
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docente, faz-se mister garantir estudos permanentes e específicos, nas diversas 

áreas de conhecimento.  

Portanto, a constância da FC de professores(as) da Educação Básica 

precisa acompanhar as transformações sociais e econômicas e, para isto, as esferas 

governamentais precisam implementar as políticas públicas para FC, no sentido de 

garantir acesso, participação e permanência dos docentes em seus espaços de 

formação, sendo fundamental o envolvimento da categoria no que tange à luta pelos 

direitos à FC de qualidade e permanente.  

 

1.2  Contextualizando a formação continuada da rede municipal de educação de 

Itabuna - BA  

  
A FC de professores(as) da Educação Básica precisa fazer parte da proposta 

pedagógica adotada pela rede de ensino, pois assim a sua concepção orientará a 

FC dos docentes, considerando segmentos de ensino, área de atuação, tempo de 

serviço na docência, promovendo FC permanente e contínua, com vistas ao DPD. 

Nessa perspectiva, convém apresentar um recorte sobre o processo de Formação 

Continuada da Rede Municipal de Itabuna-BA, no período de 2001 a 2020, no qual 

me insiro enquanto professora e formadora.   

Nessa perspectiva, destaco que as alternâncias de gestores municipais 

implicaram mudanças quanto à condução das políticas públicas educacionais 

vigentes, com interrupções de projetos e/ou programas e assessorias que 

contribuíram de forma positiva para a melhoria da qualidade educação municipal. 

Além disso, outro fator relevante é a rotatividade de profissionais e professores que 

compõem a secretaria de educação e gestões escolares, pois mesmo sendo um 

processo democrático, um exercício de alternância previsto a cada quatro anos, 

acaba comprometendo a continuidade de ações que vinham dando certo.   

Nessa direção, a Rede Municipal de Ensino de Itabuna-BA implantou os 

Ciclos de Formação Humana (CFH) denominado Escola Grapiúna, Lugar de Todos 

Nós (ITABUNA, 2002, realizando uma mudança de paradigma educacional para 

professores, alunos, comunidade escolar, pais e responsáveis. Tal proposta tinha por 

objetivo romper com a repetência e possibilitar o desenvolvimento integral dos 
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alunos, na perspectiva da inclusão social e cultural, capacitando o aluno para o 

exercício da cidadania. Nesse sentido, Barreto e Souza explicitam:  

 
Os ciclos têm a ver com a intenção de regularizar o fluxo de alunos ao longo 

da escolarização, a fim de assegurar que todos possam cumprir os anos de 

estudo previstos para o ensino obrigatório, sem interrupções e retenções 

que inviabilizem a aprendizagem efetiva e uma educação de qualidade. Eles 

têm recebido denominações diversas, estando, em certa medida, 

associados a propostas de promoção automática, avanços progressivos, 

progressão continuada. Vêm também assumindo conotações variadas ao 

longo dos quase quarenta anos em que ocorreram as muitas iniciativas de 

introduzi-los nas redes escolares em períodos, lugares e circunstâncias 

diferentes (BARRETO; SOUZA, 2004, p. 33-34).  

  
Essa nova organização escolar, por Ciclos, já estava prevista na LDBEN 

9394/96, ficando explicitado no Decreto 6.755 (BRASIL, 2009) que compete à rede 

de ensino fazer a escolha por séries ou ciclos:   

Art. 23: A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 

semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não 

seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 

forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 

aprendizagem assim o recomendar (BRASIL, 2009, p. 2).  

 

Nessa direção, a organização do ensino Municipal de Itabuna-BA ficou da 

seguinte forma: Ciclo da Infância-CIN (6 a 8 anos de idade); Ciclo da Pré-

adolescência - CPA (9 a 11 anos); Ciclo da Adolescência-CAD (12 a 14 anos). Foram 

criadas, ainda, as Classes de Integração e Recursos (CIR) para os alunos em 

distorção série/idade. Assim, a equipe técnica responsável pela criação dessa 

proposta pedagógica CFH foi composta por:  

 
Profissionais envolvidos diretamente com a Secretaria de Educação do 

Município que, na época, convocou representantes das escolas como 

professores e coordenadores, para discutir os postulados teóricos que iriam 

nortear a proposta educacional. O texto apresenta seu lugar social a partir 

do olhar dos técnicos, que, em sua maioria, eram profissionais oriundos da 

Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC, localizada no município de 

Ilhéus vizinho a Itabuna, mais precisamente, na rodovia que interliga as duas 

cidades. Entre eles estavam, o Secretário de Educação do Município Adeum 

Sauer, a Diretora do Departamento de Educação Básica Alba Lúcia 

Gonçalves e a Diretora do Departamento de Projetos Raimunda Assis. 

Também fizeram parte da equipe alguns professores vinculados ao 

município de Itabuna. E além desses profissionais, participaram a 

professora Andreia Krug, de Porto Alegre, onde havia atuado na 

implantação dos Ciclos, além do professor Miguel Arroyo que já vivenciara 

em Minas Gerais a experiência dos Ciclos de Formação (LIMA, 2009, p. 6).   
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  Por meio desse coletivo, foi organizado o programa de FC da Rede 

Municipal, a fim de possibilitar os estudos para as mudanças previstas para o 

processo de ensino aprendizagem desta nova e pioneira proposta pedagógica, com 

todos os envolvidos nesse processo educativo.  

 
A formação continuada para os professores, desenvolvida pela Secretaria 

de Educação Municipal de Itabuna, no período entre 2002 a 2004, tem por 

objetivo oportunizar o compartilhamento de ideias, a realização de debates 

e discussões e, assim, se configurar como uma oportunidade para a 

compreensão dos ciclos e a melhoria das práticas pedagógicas cotidianas 

(SILVA, 2015, p. 64).  

 

  Durante este período, a Educação Municipal 1  passou por formações 

continuadas  compromissadas, atuantes, participativas. Um período de intensos 

estudos, com envolvimento dos professores, coordenadores e gestores. Em 2002, 

foi realizado concurso público que regularizou o quadro funcional docente, além da 

publicação do plano de carreira dos professores, que possibilitou equiparações na 

carreira docente, quanto a nível e classe, havendo, assim, um marco valorativo 

profissional. A partir desse plano, os profissionais tiveram os seus salários 

adequados à qualificação profissional (graduação e pós-graduação), ocorrendo na 

gestão do então prefeito Geraldo Simões, do Partido dos Trabalhadores (PT).   

O Programa de FC da CFH (2002 a 2004) foi organizado e desenvolvido para 

realização de ações formativas, direcionadas ao conhecimento dos assuntos 

voltados para o desenvolvimento humano, conforme descrito no Quadro 1.  

 
Quadro 1 – Programa de Formação Continuada da Escola Grapiúna (2002-2004)  

Seminários/Cursos Programa 
Palestrantes/ 

Formador 

Carga 
horária 

 
 

1. Seminários: encontros 
participativos 

-Democratizando a escola 
pública.  
-Escola Grapiúna: ação de 
todos nós.  
-Educação de qualidade: 
direito de todos.  
-Cultura como prática da 
liberdade.  

  
José Clóvis de 

Azevedo  
  
  

 Miguel G. Arroyo  

  
16h  

  
  
  

 48h 

 
1 Nesse período, fiz parte da equipe da SME, como técnica pedagógica, e considero relevante este 

processo da FC, sendo professora da Rede de Ensino do Município de Itabuna desde a implantação 

dos ciclos em 2002.  
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2. Curso: Organização do 
trabalho pedagógico 

(2002) 

Currículo, planejamento e 
avaliação.  

Coordenadores 
pedagógicos  

 
112h  

 
 

3. Seminários da 
Escola Grapiúna 

-A organização dos tempos 
e espaços: uma prática 
inclusiva.  
-Ciclos de Formação  
Humana: uma experiência 
transformadora.  
-Participação democrática: 
da consciência ingênua à 
consciência crítica.  

Elvira de Sousa 
Lima 

 
Andréia Krug 

 
Pablo Gentili 

 

8h  
  

8h  
  

8h  
   

 -Escola como experiência 
política de educação e de  
participação coletiva.  
-A gestão democrática na 
Escola Grapiúna e os 
Ciclos de  
Formação Humana.  

  

Regina Leite Garcia  

  

Vitor Paro  

  

8h  

  

8h  

 
4. Curso de 

desenvolvimento infantil e 
linguagens 

-Desenvolvimento infantil.  
-Linguagem verbal.  
-Linguagem 
Lógicomatemática.  
-Linguagem artística.  

Andréia A.Sauer  
Nair 

Andrade/Indaiara 
Célia da Silva  

  Rita Prudente  
Jorge Batista  

  
  

120h  

5. Curso de  
Desenvolvimento Humano 

-Escola como espaço de 
desenvolvimento humano.  

 
Alda Muniz Pêpe  

 
32h  

6. Curso: Programa de 
Formação de 

alfabetizadores –  
PROFA (MEC) 

 
-Alfabetização,Letramento 
e Prática escolar.  

  
Coordenadores 

pedagógicos  

  
180h  

 
7. Seminário: Encontros de 

educadoras e 
educadores da Escola 

Grapiúna 

 
 

Imagem e autoimagem.  

 
 

Miguel G. Arroyo  

 

6h  

  

 
8. Curso em educação 

especial 

-Oficina de Língua de 
sinais.  
-Deficiência auditiva.  
-Deficiência mental.  

Lucília Santos 
França 

José Lopes  

60h 
60h 
120h 

Total da Carga Horária da 
Formação 

     
794h  

Fonte: Proposta Político Pedagógica da Escola Grapiúna. Itabuna-BA (2004).  

Observo que entre os palestrantes, tivemos autores renomados que 

contribuíram, de perto, para a efetivação dessa proposta pedagógica de ensino, visto 

que são referências sobre o assunto. Houve também a participação dos professores 

técnicos da secretaria de educação e professores(as) colaboradores(as) dessa Rede 

Municipal, os quais conheciam de perto a realidade da proposta para a rede. As 

formações foram significativas e decisivas para o fortalecimento da Escola Grapiúna, 
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um investimento maciço em FC, a fim de possibilitar conhecimentos gerais e 

específicos sobre os temas relevantes para cada ciclo (segmentos de ensino). Faz-

se relevante destacar que a Rede Municipal teve como assessor da proposta CFH o 

professor Miguel Arroyo, um importante colaborador para a educação, não só nesta 

esfera municipal, mas como teórico nacionalmente conhecido.   

 Ressalto,  ainda,  o  Programa  de  Formação  de  Professores(as)  

Alfabetizadores(as) – PROFA, que foi inserido junto à FC da Rede Municipal, 

garantindo a efetivação de um programa específico para alfabetizadores. Mesmo esta 

não sendo uma prática dos ciclos de formação, prevaleceu, contudo, o bom senso em 

possibilitar a participação dos alfabetizadores e coordenadores nesse programa tão 

relevante para a rede.   

  Após esse período de implantação da CFH, em 2004, as gestões posteriores 

foram se alternando e estruturando propostas de FC conforme o Quadro 2.  

 
Quadro 2 – Aspectos da FC de professores(as) da rede municipal de ensino no 

período de 2005 a 2016  

PERÍODO GESTOR 
PROPOSTA DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES/AS 

  

 

2005-2008  

Prefeito: Fernando  

Gomes  

 

Sec. de Educação:  

Gustavo Lisboa 

Encontros Pedagógicos com a Rede Municipal.   
Formação da Rede.   
Encontros e formações com coordenadores 
pedagógicos.   
Jornadas Pedagógicas.   
Seminários e oficinas pedagógicas.   
Seminário de Trocas.   
Programa do MEC/GESTAR.  

 

 

 

 
2009-2012 

 

 
Prefeito: José Nilton  
Azevedo 
 
 
 
 
Sec. de Educação:  
Gustavo Lisboa 

Formação da rede: formação com foco na 
alfabetização e letramento.   
Formação da rede com foco na criança de seis anos. 
Formação da rede com foco nas áreas do 
conhecimento: Expressão, Artes, Ciências da 
Natureza, Matemática, Ciências Sociais - Letramento 
em Leitura, Matemática, Científico e Tecnológico.   
Formação da rede com foco nas Tecnologias da  
Informação e Comunicação – TICs (Letramento  
Científico).   
Seminário de trocas   
Programa do MEC (2010-2011) PROLETRAMENTO 
Formação em contexto.   

  Formação com coordenadores pedagógicos.   
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2013-2016  

 

Prefeito: Claudevane  

M. Leite  

 

 

Sec. de Educação:  

Dinalva Melo  

As leituras de mundo nas diversas linguagens (Os 
contadores de estórias da nossa Cultura popular, 
artesanato, pintura, trovadores, bordadeiras e dentre 
outros). As intervenções pedagógicas com alunos 
com necessidades educativas (DV, DM e DA) e 
dificuldades de aprendizagem e as possibilidades 
para ingressar mercado de trabalho.  
Do processo de aprender às estratégias de ensinar.  
Adequações do Plano Municipal de Educação (PME).  
TICs na Alfabetização e Letramento de Jovens e 
Adultos.  

Fonte: Relatórios da coordenação de Formação Continuada do Departamento de Educação Básica, 

da Secretaria de Educação do município de Itabuna-BA (2005-2008/2009-2012/20013-2016). 

CDROM.  

Conforme vemos no Quadro 2, a FC de professores(as) estava estruturada 

por formações com coordenadores pedagógicos, jornadas pedagógicas, seminários 

e oficinas pedagógicas, seminário de trocas e programa do MEC, não apresentando 

avaliação e acompanhamento dos citados encontros formativos referentes às três 

gestões municipais, quanto à FC de docentes 2 . Embora as gestões seguintes, 

apresentadas no Quadro 2, mantivessem a mesma proposta de ensino (CFH), foram 

fazendo alterações e descaracterizando a proposta inicial.   

 
Neste período, entre algumas mudanças significativas, houve a extinção das 

CIR, substituídas pelas Turmas de Conhecimentos Específicos - TCE, que 

atende aos alunos com distorção idade-escolaridade; do Plano de 

Acompanhamento Didático - PAD, substituído pelo Laboratório de 

Aprendizagens e, posteriormente pelo Grupo de Estudos sobre Educação, 

Metodologia da Pesquisa e Ação – GEEMPA, e hoje, pelo Grupo de Estudo 

e Intervenção na Alfabetização – GEIA, além da dissolução das equipes, 

compostas por técnicos e/ou formadores da SME, que acompanhavam e 

assessoravam as escolas/professores com regularidade (ITABUNA, 2017, 

p. 22).  

  

  Além dessas mudanças, um aspecto importante versou sobre as 

modalidades avaliativas previstas na proposta CFH, que não previa a retenção 

(reprovação) do(a) aluno(a), visto que:   

 
As modalidades avaliativas propostas pelo CFH eram a Avaliação 

Formativa, Progressiva e Especializada, com a intenção de contribuir com o 

processo ensino e aprendizagem, dando condições aos alunos avançarem 

em seus ciclos/fase, ao tempo que poderiam ter acompanhamentos 

paralelos a depender das necessidades de aprendizagens apresentadas, 

podendo ser encaminhado para o ano posterior ao seu, com ou sem um 

 
2 Destaco que dou ênfase ao período de implantação do CFH e da PHC, contudo apresento alguns 

aspectos das gestões intermediárias no Quadro 2.  
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apoio educacional especializado. Ainda, ao final de cada ciclo, o aluno 

poderia ser encaminhado para uma Classe de Integração e Recursos (CIR), 

que atendia aos alunos em distorção idade-escolaridade-aprendizagem 

(ITABUNA, 2017, p. 21).  

 
  Nesse cenário, professores(as) do ensino fundamental II (6º ao 9º ano) foram 

intensificando as críticas quanto à aprovação automática, que não considerava as 

aprendizagens mínimas necessárias para a progressão do(a) aluno(a), que mesmo 

sem dominar “conhecimentos específicos para os primeiros anos de escolarização: 

ler, escrever e realizar as quatro operações matemáticas” (ITABUNA, 2015, p. 12), 

ainda assim, era aprovado(a). Este aspecto, aprovação automática dos alunos, foi 

um dos principais entraves para a continuidade dessa proposta de ensino.  

  Assim, algumas inquietações foram se materializando em seis consultas 

públicas realizadas pelo Conselho Municipal de Educação (CME), no período de 

2003 a 2013, e no Encontro de Avaliação da Escola Grapiúna que aconteceu em 

2015, com o objetivo de avaliar os 10 anos do CFH. Neste evento, foi apresentada a 

pesquisa “Dez anos de CF de Itabuna: o proposto, o realizado e as novas 

perspectivas”, das professoras Rosenaide Pereira Ribeiro Ramos e Tânia Maria 

Sampaio Dias.  

Nas suas considerações, as pesquisadoras apresentaram as proposições 

sinalizadas pelos entrevistados a respeito das mudanças necessárias para 

o ensino municipal, dentre as quais destacamos: Tabela 6 - Percentual das 

respostas dos entrevistados com opção de mais de uma resposta 

PROPOSIÇÕES % Revisão da Proposta Curricular 71,18 Mudar a Forma 

de Avaliação 50,84 Formação e Participação dos Pais 42,13 RNC 30,50 

Formação e Valorização dos Professores 30,50 (ITABUNA, 2020, p. 19).  

   
Nessa direção, a SME realizou, ainda em 2015, um dos encontros do Fórum 

de Pais (mães e/ou responsáveis), para realização de uma enquete, a fim de 

conhecer o entendimento deles sobre a proposta de ensino desenvolvida na Rede 

Municipal de Educação. O resultado da enquete evidenciou o não entendimento da 

proposta de ensino por ciclos, bem como da avaliação que era a promoção 

automática. Além desse aspecto, a queda nas matrículas, segundo dados do Censo 

Escolar (BRASIL, 2016), foi utilizada como justificativa para repensar a proposta 

pedagógica municipal, visto que o objetivo inicial da Escola Grapiúna já não 

correspondia com a realidade educacional em vigor.   
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Assim, em 2017, na 5ª gestão do Sr. Fernando Gomes, foi nomeada a 

Professora Anorina Smith Lima como Secretária de Educação, compondo uma nova 

equipe Técnica para o trabalho junto ao Departamento de Educação Básica (DEB), 

dando início aos estudos para uma nova proposta pedagógica da Rede Municipal de 

ensino, em substituição ao Ciclos de Formação Humana (CFH). Deste modo, em 

março de 2017, encaminhou um documento para o CME de Itabuna-BA.  

 
Neste documento, foi apresentada a intencionalidade da SME sobre a 

implantação de um novo modelo de organização do ensino na Rede 

Municipal, com justificativas, substituindo o modelo de organização em 

Ciclos de Formação Humana. No documento de caráter preliminar, foram 

apresentadas as bases da mudança em relação ao Currículo, a Avaliação e 

ao Acompanhamento Metodológico, com o compromisso de envio ao CME, 

no segundo semestre de 2017, o documento que se constituiria na nova 

Proposta Político-Pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Itabuna – 

Pelo Direito de Aprender, a qual foi apresentada ao referido Órgão 

Colegiado do Sistema Municipal de Ensino, em 31/10/2017, para tramitação 

(ITABUNA, 2020, p. 21-22).  

 

 

   Partindo dessa premissa, o ano letivo de 2017 iniciou com alteração na 

proposta de ensino, que passou a contemplar a escolaridade anual. Enquanto isso, 

os trâmites legais já estavam em andamento para a construção de uma nova 

proposta político-pedagógica para a Rede Municipal, atendendo às recomendações 

sinalizadas pelo Parecer emitido pelo CME.  

 
Assim, o Parecer CME nº 02/2018 emitido para a SME faz uma série de 

recomendações de ajustes na Primeira Versão da PPP Pelo Direito de 

Aprender, dentre elas, assumir uma teoria pedagógica em seu bojo. A partir 

daí, sob a condução da nova secretária a Professora Nilmecy Santos 

Gonçalves, deu-se seguimento aos trabalhos e iniciou-se um processo de 

escuta à Comunidade Escolar e participação mais efetiva dos 

representantes da Rede Municipal de Ensino por meio de Portaria instituída 

para legitimar a participação dos sujeitos que estariam envolvidos mais 

diretamente na revisão e reelaboração do documento, assumindo por meio 

do propósito máximo da SME: a recolocação do lugar da escola, do papel 

do professor e dos sujeitos envolvidos na educação e dos conhecimentos 

escolares, para a organização do trabalho educativo - a Pedagogia 

Histórico-Crítica - como teoria pedagógica que por meio dos seus 

fundamentos filosóficos, psicológicos e didático-metodológicos, norteará 

toda a educação da Rede Municipal de Ensino, em sua Proposta Político-

Pedagógica Pelo Direito de Aprender, em seu Regimento Referência para 

as Unidades Escolares e neste Referencial Curricular Municipal (ITABUNA, 

2020, p. 21-22).  

  E assim foi se constituindo todo o processo legal, com base nos documentos 

normativos: LDBEN/1996, PME (2015-2024) e Diretrizes Curriculares Nacionais para 
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a formação inicial e continuada, sendo realizadas: escutas, estudos e 

aprofundamentos teóricos metodológicos acerca da Pedagogia Histórico-Crítica, 

junto à equipe técnica do DEB, aos professores, aos pais e à comunidade em geral.  

      Nessa direção, a equipe técnica da SME sinalizava que a principal função da  

FC é “colaborar com a transformação da prática docente para melhor atender a 

demandas cada vez mais desafiadoras para professores e alunos” (ITABUNA, 2017, 

p. 21, visto que o trabalho proposto para esse processo formativo está centrado na 

perspectiva colaborativa, com vistas à identidade pessoal e coletiva das professoras 

e dos professores. A Rede de Formação, denominada de Suporte Pedagógico da 

Política Educacional Pelo Direito de Aprender, foi composta conforme apresentado 

na Figura 1.  

 

Figura 1 – Suporte pedagógico da política educacional pelo direito de aprender  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conforme a Figura 1, a Assessoria abrange grupos específicos de trabalho 

para segmentos ou temáticas e sua composição está organizada da seguinte forma:  

 
A Assessoria de Formação Continuada é coordenada por três assessoras 

técnico-pedagógicas e contém uma célula que abarca a educação para as 

relações étnico-raciais, dada a importância de trabalhar na formação de 

todas as áreas e segmentos com a diversidade humana dentro de uma 

perspectiva cultural, política, econômica e social (ITABUNA, 2017, p. 294).  

    

       Fonte: SMI, 2017. 

.2017. 
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As equipes de professores(as) formadores(as) foram compostas por meio de 

uma seleção pública, via Edital Interno (n.º 01/2017), publicado no DO do Município, 

edição n.º 2.284, de 30/05/2017. Foram escolhidos/as seis 

professores(as)/formadores(as) por área de conhecimento, visto que iriam atuar com 

os docentes dos 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) (ITABUNA, 2017). O Quadro 3 apresenta como estão organizados os 

demais grupos de professores/formadores.  

          

Quadro 3 – Organização dos Grupos de Professores(as)/Formadores(as)  

Grupo Professores/formadores Atuação Nº de formadores 

 

PACTO/PNAIC  
Responsável pela 

formação dos professores 
alfabetizadores 

Anos iniciais do 
Ensino Fundamental 

6 (seis) formadoras 
e 1 (uma) 

coordenadora local 

Núcleo de 
Tecnologia 

Municipal (NTM) 

Formação dos 
Profissionais da 

Educação Municipal 

Ministram oficinas, 
cursos e 

acompanhamento nas 
escolas que possuem 

laboratórios de 
Informática 

5 (cinco) 

 
Grupo de 
Estudos e 

Intervenção em 
Alfabetização – 

GEIA 

A coordenadora é 
responsável pela 

formação dos professores 
alfabetizadores, bem como 
pelo acompanhamento do 
trabalho nas escolas que 

têm o GEIA, fomentando a 
pesquisa e a intervenção 

nas escolas 

 
Intervenção para 

alunos que ainda não 
estão alfabetizados 

nos anos finais 

18 (dezoito) 

Centro 
Psicopedagógico 

de Educação 
Inclusiva – CEPEI 

Visa fortalecer o acesso 
ao conhecimento acerca 

das intervenções 
necessárias ao trabalho de 
Planejamento Educacional 

Individualizado 

Formação para o 
trabalho com inclusão 

de pessoas com 
deficiência 

30 (trinta) 

   Fonte: ITABUNA (2017).  

   

A partir desta organização, e atendendo as demandas referentes à nova 

proposta pedagógica PHC, aconteceram estudos e encontros formativos destacados 

no Quadro 4.   
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Quadro 4 – Formação continuada períodos de 2017 a 2020  

TEMA 
Segmento de 

Ensino/Professores/as 
Responsável 

Carga 
Horária 

“Visualizando o currículo no dia a 
dia da sala de aula”; “Pedagogia de 

Projetos como alternativa para o 
ensino”; “Avaliação na Educação 

Infantil/observaçã, reflexão e (ação) 
mediação”. 

 

Educação Infantil 

 

Assessoria de 
Formação 

Continuada, 
Assessorias de 

Ensino 

 

Pacto “Planejar e avaliar – as 
interfaces do processo de ensino-

aprendizagem”; “Os tempos 
didáticos de Língua Portuguesa – 

Repensando os métodos de 
alfabetização”; “Adequação 

Curricular – Estratégias de inclusão 
para crianças com NEE”; “Avaliar e 

Intervir; Ler para se deleitar é 
diferente de ler para outros fins”; “I 

Mostra de Práticas Exitosas – 
Autoria e Partilha” 

Ensino Fundamental 
(1º ao 3º) 

 
Formadoras do Pacto 

Assessoria de 
Formação 

Continuada 

32h 

Avaliação e Currículo 

4º e 5º Linguagem 
História/Ciências da 

Natureza/ Matemática e 
Geografia 

Assessoria de 
Formação 

Continuada, 
Assessorias de 

Ensino e formadores 

 

Ciências Humanas - Percursos 
Históricos e Geográficos da 

Avaliação Escolar. Linguagens, 
Avaliação escolar, extraescolar e 

Ensino das Linguagens. Ciências da 
Natureza e Matemática Avaliação e 

Currículo. 

EJA 

Assessoria de 
Formação 

Continuada, 
Assessorias de 

Ensino e formadores 

32h 

Adaptação Curricular: uma 
necessidade 

Todos os segmentos da 
Educação Infantil à EJA 

Assessoria de 
Educação 

Especial Inclusiva 
 

A Coordenação Pedagógica e a 
Construção de Saberes II 

Coordenadores 
pedagógicos 

Indaiara Célia 

100h, 
56h 

presen-
ciais e 

44h 
remota-
mente 

 
Curso de Formação sobre os 

Fundamentos da PHC 
 

Assessoria de formação 
continuada e demais 
assessorias do DEB 

Prof. Dr. Tiago Nicola 
Lavoura, da UESC 

 

Pré-jornada 
Diretor e coordenador 

pedagógico 

Assessoria de 
Formação 

Continuada, 
Assessorias de 

Ensino e formadores 
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Jornada Pedagógica Consultas 
Públicas realizadas pelo CME, com 
a Rede de Ensino, sobre a Política 

Municipal de Educação entre 2003 e 
2016 e das consultas com a 
Comunidade Escolar para a 

Reescrita da Proposta Político-
Pedagógica Pelo Direito de 
Aprender para professores 

Professores(as), 
diretores/vices 
Coordenadores 

pedagógicos 

Assessoria de 
Formação 

Continuada, 
Assessorias de 

Ensino e formadores 

 

Consulta Pública com as diversas 
Etapas e Modalidades e membros 

da Comissão de Elaboração da 
Proposta Pelo Direito de Aprender 

Professores, gestores e 
membros da Portaria n.º 

012/2017 - SME 
(Comissão de 

Elaboração da Proposta 
Pelo Direito de 

Aprender) 

Assessoria de 
formação continuada 
e demais assessorias 

do DEB 

 

Formação Continuada a Distância  
Formação Continuada a Distância, 
com o objetivo de aproximar os(as) 
professores(as) cada vez mais da 
Pedagogia Histórico-Crítica 20 lives 
formativas Um curso na plataforma 
Moodle Revisão Final da Cartilha da 
PPP Pelo Direito de Aprender 
Sistematização do Referencial 
Curricular Municipal da Rede de 
Ensino Protocolamento do 
Referencial Curricular Municipal da 
Rede de Ensino de Itabuna no CME 

 
 

Assessoria de Formação 
Continuada, Equipe do 
NTM, demais 
assessorias do DEB, 
profissionais da 
Educação da Rede 
Municipal de Ensino de 
Itabuna, Profissionais da 
Educação Superior de 
diversas Universidades 
Assessoria de Formação 
Continuada, Comissão 
de Governança 
Municipal, Comissão de 
Acompanhamento ao 
PPP, demais 
assessorias do DEB, 
profissionais da 
Educação da Rede 
Municipal de Ensino de 
Itabuna Secretária 
Municipal da Educação, 
Chefe de Gabinete da 
SME, Assessoria 
integrante do 
Departamento de 
Educação Básica, 
representando a diretora 
do DEB, Representantes 
da Assessoria de 
Formação Continuada 
do DEB, Representantes 
da Comissão de 
Governança Municipal e 
da Comissão da PPP 
Pelo Direito de Aprender. 

Assessoria de 
Formação 

Continuada 
 

Fonte: SME/Encontros Formativos da Rede Municipal de Ensino de Itabuna-BA nos períodos de 2017-

2020.  
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  No Quadro 4, fizemos o recorte dos principais encontros formativos, mediante 

o relatório da FC 3 , pois apresentaram a participação de docentes, 

coordenadores(as), diretores(as), visto que estes profissionais são professores(as) 

efetivos(as) da Rede Municipal de ensino, mesmo que atuando em outras funções 

(direção, coordenação e assessorias).   

A Rede de FC também conta com a colaboração das Universidades 

(Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC e Universidade Federal do Sul da 

Bahia – UFSB) da região que, por meio de parcerias 4 , possibilitam formações 

continuadas nas diversas áreas do conhecimento, possibilitando a aproximação da 

produção de conhecimentos teóricos com a prática da educação básica.   

O Programa de FC para os(as) professores(as) da Rede Municipal de Ensino 

de Itabuna-BA, na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, Pelo Direito de 

Aprender, aborda os seguintes eixos para formação: “a discussão acerca da temática 

narrativas contemporâneas: o corpo e currículo na escola; os princípios que 

nortearão todo o processo; e o fortalecimento da escola enquanto lócus da formação” 

(ITABUNA, 2017, p. 299).  

Para tanto, as ações formativas previstas na proposta Pelo Direito de 

Aprender5 estão direcionadas para professores(as) docentes e coordenadores(as) 

pedagógicos, destacando o papel do(a) coordenador(a) na participação das 

formações, para acompanhar de perto a ação docente, desde o planejamento a 

possíveis intervenções, sendo a formação em contexto um plano para favorecer os 

diálogos, reflexões e proposições da realidade local.   

 
Os princípios que nortearão todo o processo de formação continuada: 

princípio da reflexividade, princípio da mobilização dos saberes docentes, 

princípio da constituição da identidade profissional, princípio da 

socialização, princípio do engajamento e da colaboração. Utilizamos como 

parâmetro para nossa política de formação continuada os princípios 

propostos na formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

 
3 Segundo Relatório do quadriênio da FC DEB/SME/2017-2020.  
4 As parcerias ocorrem através de convites da SME para as instituições acadêmicas contando com 

docente como formador na Rede, também em atendimento a convites das instituições de ensino 

superior para a SME (cursos, oficinas, seminários, campo de estágios), bem como em programas 

federais como PSE, Portaria 013/2018, que institucionaliza a parceria com o Núcleo Jovem Bom de 

Vida/UESC na Especialização em Saúde Escolar, em vigência.  
5 Proposta Político-Pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Itabuna intitulada Pelo Direito de 

Aprender.  
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– PNAIC (2013 – 2017), visto que o Programa é a referência de Formação 

mais recente se tratando de políticas nacionais (ITABUNA, 2017, p. 301).  

 

 

Além dos princípios norteadores para o processo de FC, também constam 

“três eixos principais que se inter-relacionam: avaliação externa, acompanhamento 

pedagógico e formação” (ITABUNA, 2017, p. 300), considerando que a avaliação 

externa prevista será semestral e de forma censitária, envolvendo Português e 

Matemática. O acompanhamento pedagógico junto à escola será feito mensalmente, 

através de visitas técnicas e elaboração de relatórios descritivos das ações 

realizadas e de possíveis intervenções da SME.   

Está previsto no texto da proposta que este acompanhamento pedagógico 

seja cuidadoso e acolhedor, no sentido de observar e intervir, mediante à 

necessidade encontrada, relacionando a realidade da escola à formação, assim 

como valorizando a formação continuada no espaço escolar. Desse modo, a FC visa 

a contemplar professoras/professores da Educação Infantil ao 9º ano e EJA, bem 

como gestores(as) municipais, coordenadores(as) pedagógicos(as), secretárias(os) 

escolares e também o pessoal de apoio das unidades escolares, mensal e 

bimestralmente, em duas vertentes: a primeira, a formação centrada na(o) 

professora(o) e a segunda no fortalecimento da escola, enquanto espaço privilegiado 

de formação (ITABUNA, 2017, p. 301).  

Esta proposta de FC foi sendo desenvolvida junto aos docentes desde 2017. 

Contudo, algumas mudanças ocorreram por conta de longos períodos de greves 

dos(as) professores(as), decorrentes desde a última gestão (Prefeito Claudevane 

Moreira Leite/2013-2016), ou seja, no ano letivo de 2015 que se estendeu a 

30/03/2016. Portanto, o ano letivo de 2016 foi iniciado em 16/05/16, ocorrendo, dessa 

forma, de o ano letivo vigente adentrar o ano civil seguinte. Em 2018, uma nova greve 

de 77 dias alterou, mais uma vez, o calendário, atingindo, em cheio, a FC.   

E por conta desse longo período sem aulas, o grupo de professores(as) 

formadores(as), que havia sido selecionado por meio de edital interno, foi destituído.  

Uma professora foi realocada para o grupo específico de estudo da proposta 

Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) e os demais retornaram para suas funções, nas 

respectivas unidades escolares. O grupo de professores formadores do PACTO, por 

sua vez, também passou por reestruturação, ficando apenas uma professora 
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formadora e as duas outras professoras foram para a equipe de estudo da proposta 

PHC. As demais foram realocadas em escolas. E por conta da pandemia 

mundial/Covid – 19, o ano letivo de 2019 foi encerrado em 18/03/2020.  

Mesmo diante do afastamento social, medida necessária para evitar o 

contágio por Sars-CoV-2 (COVID – 19), a SME manteve os trabalhos remotos através 

de Home Office, por meio de reuniões via plataformas de videoconferência, tais como 

o Google Meet e/ou chamadas de vídeo. Assim, de junho a dezembro/2020, foram 

realizadas formações a distância, através da utilização do canal do Núcleo de 

Tecnologia Municipal (NTM) no Youtube, configurando um novo espaço de formação. 

Foram ofertados cursos online, para possibilitar habilidades e assegurar 

conhecimentos necessários na utilização dos recursos tecnológicos disponíveis, 

como meio de comunicação para professores(as), coordenadores(as), gestores(as) 

e secretários(as) escolares, com o objetivo de desenvolver novas aprendizagens e 

aproximar, de alguma forma, todos os envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem.   

Destacamos que a nova gestão municipal/2021 da SME buscou um novo 

formato para o calendário da Rede, sendo aprovado pelo CME e SIMPI o Continuum 

Letivo 2020/2021, “o qual possibilita a renovação automática da matrícula, garantindo 

a permanência de todos os alunos desta Rede” (ITABUNA, 2021, p.4). O SME/2021 

contempla calendários com períodos para entrega de blocos de atividades, bem 

como recebimentos destes, e a sistematização das ações pedagógicas para esta 

proposta de ensino não presencial, com orientações para gestores(as), 

professores(as), alunos(as) e responsáveis.  

Os cursos do FNDE (Formação pela Escola) foram ofertados em períodos 

bimestrais durante todo o ano de 2020/2021, sendo cada curso composto por carga 

horária de 40h ou 60h, com previsão de 8 horas para encontros presenciais virtuais 

(definidos pela tutoria), desde que a sua conclusão não exceda o prazo de 45 dias.  

Cada curso conta com material didático em versão eletrônica, disponibilizado 

no SIFE AVA. Esse material é composto por caderno de estudos e de atividades que 

auxiliam o cursista e o tutor na condução das atividades pedagógicas. O Quadro 5 

apresenta os cursos disponibilizados.    
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  Quadro 5 – Cursos disponibilizados pelo FNDE  

Curso Carga horária 

Censo Escolar da Educação Básica – Sistema EDUCACENSO 60 horas 

Competências Básicas 60 horas 

Controle Social para Conselheiros 40 horas 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb 

40 horas 

Plano de Ações Articuladas – PAR 60 horas 

Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 60 horas 

Programas do Livro – PLI (Programa Nacional do Livro 
Didático) 

Programa Nacional 
de Alimentação 
Escolar – PNAE 

Programas do Transporte Escolar – PTE 40 horas 

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 
Educação 

60 horas 

Fonte: SME/NTE/2020/2021.  

  
Estes dez cursos foram disponibilizados para os professores(as) da Rede, 

além de formações específicas para implementação da proposta pedagógica Pelo 

Direito de Aprender.   

Partindo desse contexto, inseri na presente pesquisa a investigação sobre 

as Concepções de Professores(as) da Educação Básica sobre Formação 

Continuada: traçando um diálogo com os princípios do DPD, para analisar como 

professores(as) da Educação Básica da Rede Municipal de Itabuna-BA concebem o 

processo de FC e as relações dessas concepções com o estabelecimento dos 

princípios do DPD. Isso porque a Rede tem um histórico fértil em formação de 

professores(as), uma trajetória marcada por mudanças que visam a melhoria da 

qualidade do ensino, com professores(as) empenhados(as) em estudos e reflexões, 

objetivando a promoção de conhecimentos que possam superar as desigualdades 

dos(as) alunos(as) e da comunidade escolar.  

1.3 Marcos Legais da Formação Docente: compreendendo a relevância da FC 

de forma documental e teórica  

A FC dos professores(as) da educação básica é uma necessidade e um 

direito previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 

9394/96, determinando, em seu art. 62, que a formação de docentes para atuar na 

educação básica deverá ser em nível superior, em curso de licenciatura plena. No 

art. 67, Inciso II, determina que os sistemas de ensino deverão assegurar a formação 
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dos docentes em exercício, a valorização do magistério, o piso salarial, a progressão 

funcional, as condições de trabalho e o aperfeiçoamento profissional continuado.   

Assim, a década de 1990, com a redemocratização e a necessidade de 

desenvolver a política de FC para os(as) professores(as) da educação básica, contou 

com a LDB, numa perspectiva responsiva a esse período do país, mediante 

aprovação da Nova Constituição e todos os desafios postos à educação escolar 

naquele novo momento político do Brasil. Aliado a isso, vieram todas as pressões 

dos organismos internacionais para a adesão de suas políticas e indicações para o 

tal almejado crescimento econômico do país.  Segundo Barretto (2015):  

 
Um marco regulatório decisivo para a formação docente nas últimas 

décadas tem sido a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

de 1996 (Brasil, 1996). Acompanhando a tendência mundial, ela determina 

que os professores de todos os níveis educacionais sejam formados em 

curso superior. Não sem motivo, a mesma lei passa a considerar a educação 

a distância (EaD) como modalidade de educação formal em todos os níveis 

de ensino, o que favorece a expansão da formação docente exigida 

(BARRETTO, 2015, p. 681).  
  

             Esse mesmo marco regulatório, a LDB, é muito significativo para a sociedade 

brasileira, principalmente para os profissionais da educação, apresentava, no Art. 61, 

um ponto polêmico em relação à discriminação da categoria dos trabalhadores da 

educação básica, modificado através da Lei n.º 12.014 (BRASIL, 2009), inserindo-se 

um texto adicional que definiu as categorias de trabalhadores que devem ser 

considerados profissionais da educação:  

 
Art. 61.  Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, 

nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos 

reconhecidos, são:  
I- professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 

educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;  
II- trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 

habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e 

orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado 

nas mesmas áreas;  
III- trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 

superior em área pedagógica ou afim.  
Parágrafo único.  A formação dos profissionais da educação, de modo a 
atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos 
objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá 
como fundamentos:  
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 
fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho;  
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados 
e capacitação em serviço;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
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III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições 

de ensino e em outras atividades (BRASIL, 2009, p. 2).  
  

Nessa direção, a Universidade Aberta do Brasil (UAB), voltada para o 

desenvolvimento da modalidade de educação a distância, apresenta papel 

fundamental, pois tem como objetivo expandir e interiorizar a oferta de cursos e 

programas de educação superior no País. Conforme o Decreto n.º 5.800 (BRASIL, 

2006), trata-se de uma política de fomento para que instituições superiores 

(universidades públicas e institutos federais) adotem a UAB (com a colaboração dos 

estados e municípios), ofertando cursos de graduação, pós-graduação, 

aperfeiçoamento e extensão universitária, visando ampliar o número de vagas na 

educação superior, priorizando, assim, a formação inicial e continuada dos 

profissionais do magistério. As atividades da UAB foram iniciadas em 2006 e vêm se 

firmando como o maior programa público de educação a distância.   

No ano de 2020, foram cerca de 116.755 alunos matriculados nos 143 cursos 

de licenciatura, bacharelado, especialização e de tecnólogo. Participaram do sistema 

118 instituições públicas de ensino, cujo programa já formou mais de 271.720 

estudantes (BRASIL, 2006). Esses dados estão dispostos no Quadro 6.  

 
Quadro 6 – Panorama UAB (Adaptado pelo autor)  

PANORAMA UAB 

Matriculados Tecnólogos 

116.755 3.747 

Licenciatura Formados 

80.396 271.720 

Bacharelado Cursos 
17.444 143 

Especialização Polos 

15.168 848 

Instituições Participantes 

118 
Fonte: DED/ CAPES (2020).  

O Quadro 6 apresenta um panorama geral dos números da UAB, com dados 

até o ano de 2020, trazendo um demonstrativo das modalidades dos cursos 

ofertados, polos e instituições. A UAB torna-se mais uma alternativa para minimizar 
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os problemas da carência de professores/professoras para atuação na educação 

básica e, consequentemente, a quantidade de professores/professoras atuantes, 

sem formação. No entanto, apesar dessa iniciativa implementada por meio das 

instituições participantes, as instituições privadas foram pioneiras na oferta dessa 

modalidade de ensino nos primeiros dez anos (VIDAL; MAIA, 2010).   

De acordo com Barretto (2015):   

 
A partir da metade da primeira década dos anos 2000, o MEC assume um 

papel proativo na formação de docentes da educação básica, concebendo-

a como um processo contínuo, que começa na formação inicial e prossegue 

ao longo da vida profissional. Monta então, em pouco mais de meia década, 

um grande aparato institucional de formação docente, orientado pela 

perspectiva de instituição de um sistema nacional de educação. Com a 

publicação do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, que instituiu a 

Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica para a CAPES, com a função de incidir sobre a atuação, fomento e 

criação de programas de formação inicial e continuada dos profissionais do 

magistério. Tornando-se a referência, das políticas de formação dos 

profissionais da Educação, implementa a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica com o objetivo de 

organizar, em regime de colaboração entre os entes federados, a formação 

inicial e continuada dos profissionais de magistério para as redes públicas 

de educação básica (ART. 1º) (BARRETTO, 2015, p. 685).  

 
Conforme o Art. 4º, §1º desse mesmo Decreto, as realizações dos planos 

estratégicos de formação seriam feitas pelos Fóruns Estaduais de Apoio à Formação 

Docente em regime de colaboração entre estados e Distrito Federal. A partir dessa 

política, foi instituído o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica (PARFOR), com o objetivo de “induzir e fomentar a oferta da educação 

superior, gratuita e de qualidade para profissionais do magistério que estivessem no 

exercício da docência” (BRASIL, 2009, p. 2).  

Na rede pública da educação básica, e que não possuíssem formação 

específica na área em que atuavam em sala de aula. O Quadro 7 demonstra os 

efeitos práticos desse objetivo.  

 
Quadro 7 – Os resultados do PARFOR  

OS DADOS NUMÉRICOS DO PARFOR ACUMULADOS DESDE O SEU LANÇAMENTO 

Turmas implantadas até 2019 3.043 

Matriculados (2009 a 2019) 100.408 

Turmas concluídas até 2019 2.598 
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Turmas em andamento em dezembro/2019 445 

Professores já formados 53.512 

Professores cursando em dezembro/2019 59.565 

Instituições de ensino superior participantes 104 

Municípios com turmas implantadas 510 

Municípios atendidos (com pelo menos um professor matriculado) 3.300 

Fonte: CAPES (2010). Disponível em: https://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor. Acesso 

em: 5 maio 2020.  

 No Quadro acima, vemos o alcance do PARFOR por meio de um quantitativo 

significativo de professores em busca da formação inicial e, até mesmo, da segunda 

graduação e formação pedagógica para aqueles docentes da rede pública que atuam 

na educação básica e que possuem curso superior, sem habilitação em licenciatura. 

Assim, o PARFOR vem efetivando, de certa forma, oportunidades formativas para 

profissionais da educação básica que almejam qualificação, como também atendendo 

o que preconiza a LDBEN.  

Nessa direção, destacamos o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), para a formação inicial de professores que foi instituído pela 

Portaria n.º 38 (BRASIL, 2007) e, posteriormente, ampliado através do Decreto n.º 

7.219 (BRASIL, 2010), cujo objetivo é fortalecer a formação inicial de 

professores(as), oportunizando aos estudantes de licenciatura a atuação com alunos 

de uma determinada escola pública de educação básica. Estes discentes são 

acompanhados pelo professor de seu curso de licenciatura, como também pelo(a) 

professor(a) da unidade escolar. O PIBID representa momentos de aprendizagens 

entre licenciados e professores participantes, vivências que incentivam e 

oportunizam a valorização do ensino na educação básica, pois possibilita a inserção 

dos alunos de licenciaturas nas escolas, promovendo  

 
formação inicial desses e a formação continuada dos professores das 

escolas públicas e dos professores das instituições de ensino superior (IES) 

que participam. Assim, a proposta do PIBID permite um fortalecimento entre 

ensino, pesquisa e extensão, busca aproximar teoria e prática e diminuir as 

distâncias entre a universidade e a escola (OLIVEIRA; LEIRO, 2019, p. 11).  

   
Emerge assim uma nova proposta para aproximar as Instituições de Ensino 

Superior (IES) e a educação básica, rompendo com a antiga tradição que era tão 

somente um estágio estanque e quase nunca humanizado. Assim, essa nova 

https://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor
https://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor
https://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor
https://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor
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perspectiva busca a convivência harmônica e interativa por meio do tripé ensino, 

pesquisa e extensão, possibilitando aos estudantes formação na prática, com 

fundamentação teórica e acompanhamento de profissionais das instituições 

envolvidas.    

Outro documento pertinente para a formação de professores(as) é o Plano 

Nacional de Pós-Graduação, que “tem como objetivo definir novas diretrizes, 

estratégias e metas para dar continuidade e avançar nas propostas para política de 

pós-graduação e pesquisa no Brasil” (BRASIL, 2010, p. 1). Trata-se de um plano 

pioneiro, que contempla as metas desse nível de ensino e atuação, sendo parte 

integrante do Plano Nacional de Educação (PNE). É importante sinalizar que este 

plano é o resultado de planejamentos idealizados, organizados e coordenados pelo 

estado, sendo que os três planos anteriores foram determinantes para a 

institucionalização e expansão da comunidade científica nacional, assim como para 

o importante crescimento da produção intelectual brasileira.  

O PNE, por sua vez, aprovado em 2014, veio, no contexto educacional, 

direcionar esforços e investimentos para a melhoria da qualidade da educação e 

estabelecer diretrizes, metas e estratégias que devem ser atingidas em 10 (dez) 

anos, em regime de colaboração entre Estados, Municípios e Distrito Federal. Ele 

abrange todos os níveis de ensino e modalidades, pretendendo, entre outras coisas, 

a diversidade na educação inclusiva, inovação tecnológica, melhor distribuição e 

destinação de verbas e, principalmente, a valorização e formação de 

professores(as).  

Essas políticas de formação continuada reafirmam a importância de se 

garantir ao professor oportunidades efetivas para reflexões sobre a sua prática, em 

seu exercício da docência. Entretanto, não bastam as leis ou documentos 

norteadores para que haja a efetivação desses direitos, pois é através da 

implementação das políticas públicas educacionais que isso ocorre, em consonância 

com o controle social, com a participação da sociedade através dos Conselhos de 

Educação, Fórum de Educação, Sindicatos, Associações de Pais e Mestres e 

Comitês Gestores. O importante é buscar, constantemente, a efetivação e ampliação 

das políticas de formação continuada frente ao estado e à rotina exaustiva da ação 

docente.     
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A FC dos(as) professores(as) da educação básica impacta direta e 

positivamente na qualidade da educação brasileira, mas sua implementação em 

todos os níveis federativos (como preconiza a legislação) esbarra em empecilhos 

políticos, econômicos e sociais do país. De acordo com Gatti, Barretto e André 

(2011):   

A discussão sobre a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica e o delineamento de um sistema nacional 

de educação são elementos importantes das políticas federais que 

impactam diretamente sobre as políticas de formação e profissionalização 

dos professores em todo o país. Assim, surgem subsídios para o debate 

sobre a formação inicial e continuada desses profissionais, o trabalho que 

vem sendo realizado nas instituições formadoras, públicas e privadas, e os 

currículos dos cursos ofertados (GATTI; BARRETTO; ANDRÉ, 2011, p. 12).  

 
Esse debate sobre a formação inicial e continuada e a atuação docente 

perpassa por reflexões acerca das Políticas de Formação dos Profissionais da 

Educação Básica, que precisariam estar em consonância com as mudanças do 

mundo atual. Ainda que este movimento não ocorra ao mesmo tempo, para ambas 

as partes, implica também em reformulações das políticas educacionais, dos 

currículos desenvolvidos nos cursos ofertados pelas instituições formadoras, a fim 

de possibilitar novas perspectivas para o exercício da docência.  

Saviani (2018) apresenta um forte relato que contextualiza os impactos 

causados pelo golpe de 2016, denunciando inúmeros retrocessos de décadas que 

vão comprometendo uma estrutura de anos de lutas, estudos e pesquisas, 

fragilizando legislações que são garantidoras de direitos para os docentes:  

 

O PNE (2014 - 2024) tornou-se letra morta, pois várias de suas metas já 

venceram sem serem atingidas e as que ainda não venceram não têm mais 

a mínima chance de se viabilizar. Vejamos: a) metas já vencidas: Meta 1 

(Educação Infantil) – universalizar, até 2016, a educação infantil na 

préescola para as crianças de 4 a 5 anos de idade; Meta 3 (Ensino Médio) 

– universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 

15 a 17 anos de idade; Meta 18 – assegurar, no prazo de 2 anos (portanto, 

até 2016), a existência de planos de carreira para os profissionais de todos 

os sistemas de ensino; Meta 19 – assegurar condições, no prazo de 2 anos 

(portanto, também até 2016) para a efetivação da gestão democrática; b) 

metas a vencer: Meta 2 – universalizar o ensino fundamental de 9 anos para 

toda a população de 6 a 14 anos até o último ano de vigência deste PNE 

(2024); Meta 4 – universalizar, para a população de 4 a 17 anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superlotação. (...) Meta 20 – ampliar o investimento público em educação 

pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do PIB, no quinto 

ano de vigência desta Lei (2019) e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB 
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ao final do decênio (2024). Mas, com a Emenda Constitucional apelidada de 

PEC do fim do mundo, que impede o aumento dos gastos públicos por 20 

anos, todas essas metas já estão inviabilizadas pelo menos até 2036. 

Acresce que a meta de 10% do PIB em educação foi viabilizada pela decisão 

dos governos do PT de destinar recursos do pré-sal para esse fim. Agora, 

porém, além do congelamento dos gastos públicos por 20 anos, os recursos 

do pré-sal também deixarão de estar disponíveis, pois a exploração dessas 

imensas reservas de petróleo está sendo entregue, na “bacia das almas”, 

às empresas internacionais (SAVIANI, 2018, p. 38-39).  

 
Saviani, sabiamente, pontua de forma didática e crítica os retrocessos e 

descasos frente ao PNE (2014-2024) pós-golpe de 2016, visto que a interrupção do 

governo da presidenta Dilma comprometeu o processo democrático e a efetivação 

dessa política educacional, bem como este e demais planos e programas de 

formação e valorização profissional. Mesmo as importantes metas estabelecidas pelo 

PNE que estão por vencer não possuem a mínima possibilidade de serem 

alcançadas, visto que ficaram inviabilizadas por conta do congelamento de gastos 

públicos por 20 anos, e pela falta de investimentos necessários para atingir as metas 

estabelecidas no prazo de 10 anos, tão essenciais para a vigência do PNE.  

Nessa direção, um outro retrocesso nos foi imposto em dezembro de 2019, 

e dessa vez referente à Resolução n.º 2, que “define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos 

de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada […]” (BRASIL, 2015, p. 3).   

Essa Resolução apresentou mudanças importantes quanto à organização e 

estrutura curricular, ao aumento na carga horária mínima para licenciaturas de 2.800 

para 3.200 horas, mais tempo para atividades práticas e também formação 

pedagógica para graduados não licenciados e segunda licenciatura. Definiu também 

os princípios da Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica e 

tantos outros avanços que atendiam aos anseios do campo educacional.  

Contudo, a Resolução foi revogada pela Resolução n.º 2, de 20 de dezembro 

de 2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e 

institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação 

Básica (BNC-Formação). Essa atual normativa, estranhamente, não contempla a 

formação continuada, que só aparece de forma limitada em dois incisos do Capítulo 

II:   
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CAPÍTULO II DOS FUNDAMENTOS E DA POLÍTICA DA FORMAÇÃO 
DOCENTE”. VII - a articulação entre a formação inicial e a formação 
continuada; VIII - a formação continuada que deve ser entendida como 
componente essencial para a profissionalização docente, devendo integrarse 
ao cotidiano da instituição educativa e considerar os diferentes saberes e a 
experiência docente, bem como o projeto pedagógico da instituição de 
Educação Básica na qual atua o docente (BRASIL, 2019, p. 3).  
 
 

Essa normativa tem provocado preocupações frente à formação docente, em 

meio à situação de instabilidade nacional, com fortes ataques à educação, à ciência 

e à pesquisa, por parte do governo atual, que determina uma política de formação 

para professores da educação básica com normatizações que visam ao controle do 

trabalho pedagógico dos docentes, mediante as competências que estão postas na 

BNCC. Tudo isso tem por finalidade a imposição de uma educação tecnicista, 

centrada em domínio de conteúdos e competências, direcionando a formação para 

esses fins, o que representa um retrocesso para a formação continuada de 

professores, ferindo, também, a autonomia das universidades.  

Essa Resolução escamoteia a formação continuada, pois define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para formação inicial separadas da formação continuada, 

representando uma ruptura quanto à continuidade, principalmente na articulação que 

fora estabelecida na Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, entre a formação e 

valorização dos profissionais da educação básica, destacando a importância da 

formação continuada para todos(as) os(as) professores(as) em suas etapas e 

modalidades de atuação, visando o desenvolvimento contínuo desses profissionais.  

Isto revela uma fragmentação nítida de um processo que precisa ser 

contínuo, a fim de proporcionar ao professor a segurança e autonomia em percorrer 

a carreira profissional docente. Nesse sentido, a Associação Nacional pela Formação 

dos Profissionais da Educação (ANFOPE) publicou carta aberta, repudiando as 

medidas impositivas que vêm sendo tomadas pelo MEC, destacando essa 

Resolução que vincula a formação inicial dos professores aos conteúdos da BNCC.   

Dessa forma, cada vez mais o professor deverá ter sua formação 

intrinsecamente ordenada pela BNCC, formulada no interior de uma política de 

reorientação curricular, adotada por vários países, entre eles o Brasil, cujas alianças 

sociais, políticas e econômicas estão sendo construídas no interior da racionalidade 

neoliberal na educação, que atende, prioritariamente, aos interesses dos setores 

privados em sua lógica empresarial (DARDOT; LAVAL, 2016; HYPOLITO, 2019). 
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Torna-se, porém, um processo perverso cuja finalidade é avaliar para controlar e de 

padronizar para gerar uma falsa ideia de organização, normatizando as 

desigualdades e ferindo a autonomia das instituições de ensino, ao determinar um 

rol de conteúdos (competências) em relação à organização curricular para formação 

docente e que deve ser seguido por todas as instituições de ensino, responsáveis 

por cursos de licenciatura de formação inicial ou continuada.   

Nesse sentido, destaca-se a formação inicial proveniente das IES, que 

propicia o aperfeiçoamento teórico e as experiências práticas dos estágios para 

habilitação profissional. Esse momento está constituído por reflexões fundamentadas 

sobre a prática e o fazer docente, sendo importante, pois   

 
a formação inicial dos professores só pode se dar a partir da aquisição da 

experiência dos formados (ou seja, tomar a prática existente como 

referência para a formação) e refletir sobre ela. O futuro profissional não 

pode constituir seu saber-fazer senão a partir de seu próprio fazer. Não é 

senão sobre essa base que o saber, enquanto elaboração teórica se 

constitui. Frequentando os cursos de formação, os futuros professores 

poderão adquirir saberes sobre a educação e sobre a pedagogia, mas não 

estarão aptos a falar em saberes pedagógicos. Esses saberes podem 

colaborar com a prática, sobretudo, se forem mobilizados a partir dos 

problemas que a prática coloca, pois, há relação de dependência entre a 

teoria e a prática (BURCHARD; SARTORI, 2011, p. 8).  

 
Freire (1999) corrobora trazendo o conceito de competência processual, 

incluindo tanto as experiências individuais quanto coletivas. Elas contribuem para a 

ampliação da noção de FC, orientada para enriquecer a essência humana e suas 

subjetividades, na medida em que possibilita, além do exercício diário entre teoria e 

prática, a construção profissional e pedagógica do sujeito em seu constante processo 

de transformação.  

Assim, evidencia-se o processo de formação de professores(as) como 

complexo, pois envolve conceitos e conhecimentos que vão além dos saberes 

inerentes à profissão docente. É um fenômeno contínuo que deve estar em 

consonância com os clássicos e novos referenciais do campo da educação, bem 

como exige do professor uma prática reflexiva, inovadora e pautada na cooperação 

para dar conta da diversidade que constitui a sala de aula. Nesse sentido, Candau 

(2003) apresenta três elementos fundamentais para a formação de professores(as): 
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a escola, como lócus privilegiado de formação; a valorização do saber docente; e o 

ciclo de vida dos professores.    

Nesta perspectiva, observa-se que a FC de professores(as) é uma 

necessidade para a profissão docente, ao tempo em que promove o desenvolvimento 

de novas estratégias que propiciam a melhoria do processo de aprendizagem e as 

dinamicidades e desafios do ato de ensinar nos tempos atuais. Moita (2000), Nóvoa 

(2009), Dominicé (2010) e Pineau (2010) apresentam a formação como percursos de 

vida, de histórias, de experiências e de afirmações dos sujeitos com os contextos dos 

quais fazem parte.  

Assim, a motivação interna, a questão econômica e profissional são aspectos 

significativos que impulsionam o(a) professor(a) a fazer este percurso que perpassa, 

muitas vezes, por uma busca pessoal e solitária, carregada de vontades para mudar 

práticas educativas, a fim de possibilitar inovações em saberes e fazeres educativos. 

É importante entender a formação de professores(as) como algo constante e que 

precisa manter princípios:  

 
Apesar de ser composto por fases claramente diferenciadas do ponto de 

vista curricular, a formação de professores é um processo que tem que 

manter alguns princípios éticos, didáticos e pedagógicos comuns, 

independentemente do nível de formação em causa. Isso significa que o 

modelo de ensino e, consequentemente, o modelo de professor assumido 

pelo sistema de ensino e pela sociedade tem de estar presente, 

impregnando as atividades de formação de professores, a todos os níveis. 

Este princípio implica também a necessidade de existir uma forte 

interconexão entre o currículo da formação inicial de professores e o 

currículo da formação permanente de professores. Nesta perspectiva não 

se deve pretender que a formação inicial ofereça ‘produtos acabados’ 

encarando-a antes como a primeira fase de um longo e diferenciado 

processo de desenvolvimento profissional (GARCÍA, 1995, p. 54-55).  

  
Além disso, sendo a formação em serviço um continuum movimento interno, 

no qual os(as) professores(as) são os sujeitos ativos do processo, García (1999), 

Imbernón (2006) e Candau (2003) evidenciam a importância da formação no espaço 

escolar, enquanto continuada, em serviço e em contexto, destacando que os 

programas de formação, ao tomarem a escola como espaço formativo, estarão 

considerando as necessidades que emergem do próprio contexto escolar, o que 

poderá contribuir para a melhoria da aprendizagem dos alunos, da qualidade do 

ensino e ampliar a participação dos professores em ações de formação docente que 

estejam articuladas ao seu trabalho pedagógico.  
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Assim, Candau (2003) também reafirma que a FC em serviço e no serviço 

possibilita ao professor a reflexão in loco, capaz de romper com o padrão clássico de 

formação e com o “espontaneísmo”, oportunizando construções individuais e 

coletivas que refletem diretamente no fazer pedagógico.  

 
Na experiência dos professores, o dia-a-dia na escola é um locus de 

formação. Nesse cotidiano, ele aprende, desaprende, reestrutura o 

aprendido, faz descobertas e, portanto, é nesse locus que muitas vezes ele 

vai aprimorando a sua formação. Nesse sentido, considerar a escola como 

locus de formação continuada passa a ser uma afirmação fundamental na 

busca de superar o modelo clássico de formação continuada e construir uma 

nova perspectiva na área de formação continuada de professores. Mas este 

objetivo não se alcança de uma maneira espontânea, não é o simples fato 

de estar na escola e de desenvolver uma prática escolar concreta que 

garante a presença das condições mobilizadoras de um processo formativo. 

Uma prática repetitiva, uma prática mecânica não favorece esse processo. 

Para que ele se dê, é importante que essa prática seja uma prática reflexiva, 

uma prática capaz de identificar os problemas, de resolvê-los, e cada vez as 

pesquisas são mais confluentes, que seja uma prática coletiva, uma prática 

construída conjuntamente por grupos de professores ou por todo o corpo 

docente de uma determinada instituição escolar (CANDAU, 2003, p. 57). 

  
Portanto, cabe enfatizar que a prática reflexiva pode desencadear o processo 

formativo a partir do envolvimento de todos os(as) professores(as) que, de forma 

coletiva, identificam problemas e buscam resolvê-los, visto que os programas de 

formação continuada, muitas vezes, não alcançam as especificidades, realidades 

regionais e locais. Por isso, há sempre currículos fechados, prazos e metodologias 

rigorosas, além de não serem disponibilizados para todos os seguimentos de ensino, 

priorizando, na maioria das vezes, a Alfabetização e anos iniciais do Fundamental I, 

negligenciando os(as) professores(as) do Fundamental II e da Educação de Jovens 

e Adultos.  

Nesse contexto, faz-se relevante conhecer os marcos legais que regem a 

formação continuada dos professores da educação básica, a fim de estabelecer 

diálogos com teorias bibliográficas que fundamentam esta pesquisa e que precisam 

ser refletidas pelo profissional docente, a fim de possibilitar as resistências individuais 

e coletivas frente a qualquer tipo de retrocesso aos direitos até aqui conquistados.   

 

 

 



58  

  

2 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE E FORMAÇÃO   

CONTINUADA DOS(AS) PROFESSORES(AS) DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

 Este capítulo propõe reflexões sobre o DPD, partindo das concepções de 

estudos teóricos que abordam os principais aspectos que constituem o processo de 

crescimento, desenvolvimento do(a) professor(a) da educação básica, considerando 

as especificidades humanas e profissionais destes docentes. Os estudos de García 

(1999; 2009), Oliveira-Formosinho (2009), Imbernón (2009), Day (1999) e outros que 

se dedicam a essa temática fundamentarão as reflexões sobre a FC com vistas ao 

DPD.  

 

2.1 Desenvolvimento Profissional Docente (DPD): conceitos, características e 

princípios   

   
O DPD é um campo de conhecimento vasto e diverso que envolve o tornar-

se professora/professor, compreendendo o desenvolvimento individual e coletivo de 

docentes que vai além da formação inicial e continuada. Compreende um percurso 

que compõe a trajetória pessoal e profissional, perpassando por fases, que vão se 

constituindo durante seu processo formativo.   

Desse modo, Marli André (2011) fomenta um olhar específico sobre duas 

terminologias importantes para esta pesquisa: a formação inicial e continuada, que 

são aspectos determinantes para o DPD e estão imbricados, de fato, neste campo 

educacional fértil e decisivo para as mudanças pedagógicas, pois compreende 

formação x desenvolvimento. Assim, a autora faz um destaque conceitual importante 

com base em estudos de autores referência em DPD e FC.  

 
[...] o conceito de desenvolvimento profissional docente em substituição à 

formação continuada (NÓVOA, 2008; IMBERNÓN, 2009; MARCELO, 

2009). A preferência pelo seu uso é justificada por Marcelo (2009) porque 

marca mais claramente a concepção de profissional do ensino e porque o 

termo “desenvolvimento” sugere evolução e continuidade, rompendo com a 

tradicional justaposição entre formação inicial e continuada (ANDRÉ, 2011, 

p. 26).  

 
Entretanto, o destaque quanto aos termos que “melhor” correspondem aos 

processos formativos da carreira docente possibilita reflexões quanto à 

profissionalização docente, visto que esses termos abordados pela autora 
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caracterizam a trajetória do(a) professor(a) frente ao seu fazer pedagógico. Assim, a 

FC precisa ser planejada e implementada na perspectiva do DPD, pois este 

representa o conjunto de tudo que envolve a vida funcional docente.  

Fundamentado em estudos realizados nos últimos cinco anos, baseados em 

autores renomados que são referências em pesquisas sobre o DPD e Formação de 

Professores, partindo dos conceitos, características e princípios das investigações, 

pretendeu-se promover diálogos sobre a FC de professores(as), estabelecendo as 

possíveis aproximações e/ou distanciamentos, visto que sua inferência se dá nos 

processos formativos durante toda carreira docente, sendo os professores 

participantes desta pesquisa da Rede Municipal de Ensino da cidade de Itabuna-BA, 

os sujeitos desse processo.    

Nesse contexto, as discussões sobre o DPD são iniciadas no Brasil em um 

período de debates sobre qualidade educacional, proveniente de mudanças 

econômicas, políticas e sociais, bem como por influências de organizações 

internacionais. E por estar em consonância com documentos legais como LDBEN e 

PNE, tendo a temática se fortalecido como estratégia viável ao campo educacional 

brasileiro. Faz-se mister ressaltar que o conceito de DPD surgiu na literatura 

educacional para demarcar uma diferenciação com o processo tradicional e não 

contínuo de formação docente (PONTE, 1998).   

Assim, compreender o conceito do DPD se faz necessário para refletirmos 

sobre o que os professores(as) da Rede Municipal de Itabuna-BA entendem por FC, 

a partir das concepções apresentadas por eles nesta pesquisa, visto que, através do 

questionário online, foi possível conhecer o entendimento dos docentes sobre a(s) 

concepção(ões) de FC. Uma construção pessoal, baseada em vivências e 

experiências dos mesmos.  

Nessa perspectiva, García (2009) destaca as mudanças que o termo DPD 

vem passando ao longo do tempo:  

 
O conceito de desenvolvimento profissional tem vindo a modificar-se 

durante a última década, sendo essa mudança motivada pela evolução da 

compreensão de como se produzem os processos de aprender a ensinar. 

Nos últimos tempos, tem-se vindo a considerar o desenvolvimento 

profissional como um processo a longo prazo, no qual se integram diferentes 

tipos de oportunidades e experiências, planificadas sistematicamente para 
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promover o crescimento e desenvolvimento do docente (GARCÍA, 2009, p. 

7).  
 

Essa explicação de García (2009) sobre as modificações acerca do conceito 

de DPD corrobora com Villegas-Reimers (2003, p.34) quando define que “o 

desenvolvimento profissional docente é o crescimento profissional que o professor 

adquire como resultado da sua experiência e da análise sistemática da sua própria 

prática”. Esse conceito também dialoga com a perspectiva de Day (1999), que amplia 

o entendimento do DPD.   

 
O desenvolvimento profissional docente inclui todas as experiências de 

aprendizagem natural e aquelas que, planificadas e conscientes, tentam, 

direta ou indiretamente, beneficiar os indivíduos, grupos ou escolas e que 

contribuem para a melhoria da qualidade da educação nas salas de aula. É 

o processo mediante o qual os professores, sós ou acompanhados, revêem, 

renovam e desenvolvem o seu compromisso como agentes de mudança, 

com os propósitos morais do ensino e adquirem e desenvolvem 

conhecimentos, competências e inteligência emocional, essenciais ao 

pensamento profissional, à planificação e à prática com as crianças, com os 

jovens e com os seus colegas, ao longo de cada uma das etapas das suas 

vidas enquanto docentes (DAY, 1999, p. 4).  

 

Ambos os autores abordam o DPD como processo que engloba a trajetória 

do tornar-se professor: um percurso em que se aprende a ensinar, a melhorar 

práticas educativas a partir do contexto escolar, da identidade e subjetividade 

docente, que vai se constituindo através das elaborações individuais e coletivas, 

enquanto processo contínuo de estudos que atualiza, empodera e qualifica docentes 

em processos formativos, os quais precisam atender às demandas do profissional 

docente em seu contexto escolar.  

García (2009) explica que é na escola que se concretiza o DPD, pois é neste 

espaço que se oportunizam as vivências essenciais da profissão docente.  

 
Entende-se o desenvolvimento profissional dos professores como um 

processo individual e coletivo que se deve concretizar no local de trabalho 

do docente: a escola; e que contribui para o desenvolvimento das suas 

competências profissionais, através de experiências de índole diferente, 

tanto formais como informais (GARCÍA, 2009, p. 10).  

 
Esse conceito de DPD, empregado por García, amplia as reflexões sobre os 

aspectos conceituais, pois considera conhecimentos não formais como elementos 

que também constitui o DPD, o que também coaduna com Oliveira-Formosinho 
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(2009, p. 226) quando afirma que o desenvolvimento docente inclui “momentos 

formais e não formais, com a preocupação de promover mudanças educativas em 

benefício dos alunos, das famílias e das comunidades”. O autor situa o ambiente 

escolar como espaço propício para o desenvolvimento dos saberes docentes e da 

comunidade escolar, o que reafirma a importância da escola enquanto lugar de 

promoção de conhecimentos para a comunidade escolar.  

García (2009) também esclarece que o crescimento do DPD é marcado por 

oportunidades e experiências que, de forma planejada, promovem o 

desenvolvimento das(os) professoras(res), destacando assim as características do 

DPD que se baseiam no construtivismo, um processo a longo prazo, que tem lugar 

e contextos concretos e que está diretamente relacionado com os processos de 

reforma da escola, pois o professor é visto como um prático reflexivo. É também 

concebido como um processo colaborativo e, por fim, pode adotar diferentes formas 

em diferentes contextos.   

Sendo assim, é importante destacar que as características do DPD 

demonstram aproximação com o que defendemos/acreditamos como proposta viável 

para planejar a FC de professores(as) da educação básica, considerando a 

importância da identidade profissional, que se desenvolve ao longo da carreira 

docente.  

Segundo García (2009, p. 11), “[...] é a forma como os professores se 

definem a si mesmos e aos outros. É uma construção do seu eu profissional, que 

evolui ao longo da sua carreira docente e que pode ser influenciada pela escola, 

pelas reformas e contextos políticos [...]”.  

Ainda segundo o autor, é necessário “considerar identidade docente como 

uma realidade que evolui e se desenvolve de forma individual e coletiva. A identidade 

não é algo que se possui, mas sim algo que se desenvolve ao longo da vida” 

(GARCÍA, 2009, p. 11). Esta afirmação evidencia a importância do DPD na 

constituição do ser professor(a), uma profissão que precisa ser constituída por 

processos formativos contínuos ao longo da vida profissional docente.  

Para tanto, destacamos os princípios orientadores do DPD, enquanto modelo 

de formação docente, os quais representam aspectos importantes para conduzir à 
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formação de professores(as) da educação básica, com vistas ao desenvolvimento 

pessoal e profissional de docentes, através de formações planejadas e contínuas.   

No Quadro 8, estão sistematizados os princípios e descrições que devem 

orientar o DPD, segundo Marcelo García.  

  
Quadro 8 – Princípios que devem orientar o Desenvolvimento Profissional Docente  

Princípio Descrição 

 
Institucionalidade 

O desenvolvimento dos professores precisa ser integrado ao da 
instituição de Ensino Superior, o que implica a formação docente ser 
prestigiada. 

Diversidade 

Cada momento do ciclo de vida profissional dos professores 
apresenta diferentes demandas, portanto os projetos precisam 
contribuir para a aprendizagem profissional como um todo. 

Continuidade 
Requer processos estáveis e permanentes, em vez de 
descontinuados. 

Transparência 
O professorado precisa dispor de informações claras acerca de todos 
os processos e de todas as iniciativas. 

Integração 

É essencial a integração entre diferentes tipos de conteúdo disciplinar 
e psicopedagógico, teoria e prática e coletivos relacionados, como 

assessores, gestores e professores. 

Indagação 

O professor deve estar engajado no processo de forma ativa, 
aplicando os novos conhecimentos adquiridos, o que requer 

provocação. 

Racionalidade 

O desenvolvimento não pode ter como base a improvisação; desenho 
(planejamento), sistematização e acompanhamento do processo 
(avaliação) são essenciais. 

Oportunidade 

A oferta de formações deve ser adequada, tanto em relação ao tipo 
quanto à quantidade, respeitando os diferentes tempos institucionais 
e contextos externos. 

Contextualização 
Deve ser focada nos desafios do cotidiano do professor, visando a 

promover inovação e melhorias nas instituições de ensino. 

Excelência 
Implica avaliar processos, objetivando verificar resultados em relação 
à qualidade. 

Compromisso 
profissional e 

social 

O compromisso social da docência leva à aquisição de conhecimentos 
profissionais que possam melhorar os processos de ensino. 

Colaboração e 
gestão do 

conhecimento 

A perspectiva de colaboração também requer que o professor deixe 
de ser um consumidor de conhecimento e se transforme em alguém 
que o produz, por meio de seu engajamento e de sua contribuição com 
os pares. 

Fonte: Os Princípios por Marcelo Garcia (2006 apud MAYOR RUIZ, 2009, p. 69).  

 
Estes princípios do DPD e suas descrições orientam processos formativos 

para inovações e mudanças ao longo da carreira docente, em suas práticas 
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pedagógicas, bem como em suas trajetórias profissionais, pois perpassam pela 

motivação e satisfação em estar na docência, exercendo suas funções, socializando 

fazeres e saberes, experiências e vivências, diminuindo assim as inseguranças desta 

profissão.   

A escolha por modelos e/ou programas de formação que tenham como 

perspectiva o DPD pode aderir aos princípios sinalizados por Marcelo García (2006 

apud MAYOR RUIZ, 2009), visto que são norteadores e podem assegurar a formação 

de professoras/professores com base na profissionalização e de acordo com a 

proposta pedagógica que se tem na rede de ensino, a fim de desenvolver processos 

formativos realmente voltados para as demandas docentes.  

Nessa perspectiva, o DPD aborda conteúdos pautados na prática “professor 

investigador”, sobre aprender a ensinar, e o conteúdo para a prática, que são os 

conhecimentos utilizados para a organização da própria prática, que englobam os 

conhecimentos técnicos pedagógicos, didáticos e áreas específicas.   

Sendo assim:  

 
[...] coloca a necessidade de que os professores que se encontram em 

formação adquiram um conhecimento próprio de um perito do conteúdo a 

ensinar, para que possam desenvolver um ensino propício à sua 

compreensão por parte dos alunos (GARCÍA, 2009, p. 57).   

 

García (2009) evidencia ser necessário que o(a) professor(a) em processo 

de formação obtenha conhecimentos específicos para ensinar e que venham a 

promover aprendizagens para as(os) alunas(os). Assim, as principais práticas do 

DPD apresentadas por Darling-Hammond et al. (2009), Fiorentini e Crecci (2013) são 

eficazes para o desenvolvimento de professoras/professores, uma vez que  

 
a) ocorrem de modo intensivo e contínuo; b) são conectadas às práticas 

docentes; c) o foco de atenção incide sobre a aprendizagem dos alunos; d) 

são planejadas para atender aos conteúdos curriculares específicos; e) são 

alinhadas às prioridades e às metas de melhoria do ensino e f) são 

projetadas para construir relações fortes entre os professores (FIORENTINI; 

CRECCI, 2013, p. 11).   
  

 
Com base no exposto, essas práticas sinalizadas pelas autoras podem 

favorecer o desenvolvimento docente, pois agregam aspectos que também se 
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aproximam da FC. Mesmo havendo críticas acerca do distanciamento entre 

formação inicial e continuada e o contexto de atuação dos professores(as), podem  

 
surgir questões sobre as proximidades e/ou distanciamentos entre a 

formação continuada e o DPD. De acordo com a literatura da área, 

compreendemos que não se trata de optar por um ou outro, porque se 

consideramos o significado do termo formar, originalmente refere-se a dar 

forma a algo ou alguém, algo de fora para dentro que está normalmente 

associado a cursos, oficinas, seminários ou treinamentos, em contrapartida, 

o termo desenvolvimento transmite a ideia de processo, de mudanças, de 

transformação pessoal e profissional, portanto, a formação relaciona-se com 

o Desenvolvimento sendo um instrumento poderoso para que ele aconteça 

(SILVA; SOUZA, 2018, p. 14).  

 

Assim a aproximação entre a FC e o DPD vai além da utilização de termos 

que possam definir processos formativos de professores(as), a formação é uma 

estratégia viável para o desenvolvimento docente. André (2011, p. 26) alerta que “ao 

se decidir adotar o DPD como objeto de área de formação de professores, deve-se 

ter em mente sua amplitude e, portanto, assumir todas as consequências que essa 

opção acarreta”.   

Entendemos que é preciso comprometer-se com o DPD que precisa estar 

assegurado enquanto política pública de valorização profissional, oportunizando 

novas aprendizagens, aprimoramentos e qualificações ao longo da trajetória docente 

– por vezes marcada por momentos que não colaboram para o desenvolvimento dos 

profissionais, pois não contribuem para mudanças de práticas pedagógicas e não 

atendem à concepção de FC que leve ao desenvolvimento profissional esperado 

para esta categoria.   

Nesse sentido, Ferreira (2020) apresenta uma figura (Figura 2) que ilustra as 

características, concepções, aspectos, elementos e fatores que compõem o DPD, 

observando as visões de diversos autores que o concebem como um campo de 

conhecimento vasto e complicado.  
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Figura 2 – Perspectiva de Representação do Desenvolvimento Profissional Docente  

 

A Figura 2, representada por um cone, traduz o processo contínuo do DPD 

que perpassa por diversos aspectos e “ocorre num contexto de desenvolvimento 

pessoal, social, cultural, organizacional e curricular” (FERREIRA, 2020, p. 8).  

Pois concebe o antes e o depois da profissão docente, evidenciando as 

mudanças decorrentes dos processos formativos, com foco na evolução e na 

continuidade, visando reconstruir a identidade docente em movimentos evolutivos.  

Contudo, é preciso compreender que a profissão docente e o seu 

desenvolvimento são a base fundamental para assegurar a qualidade da 

aprendizagem dos alunos e consequentemente o êxito profissional docente, que 

necessita de condições de trabalho que promovam e valorizem o seu 

desenvolvimento enquanto sujeitos ativos para as evoluções tão exigidas e 

esperadas pela sociedade.  

 
[...] as políticas de desenvolvimento profissional docente precisam garantir 

um atrativo maior para a profissão, a fim de que os professores não a 

abandonem depois de amplo processo formativo. É necessária uma 

valorização docente de modo a fomentar um imaginário coletivo acerca da 

profissão, desenvolvendo ações concretas de melhoras das condições de 

trabalho e, ao mesmo tempo, a proposição de mecanismos avaliadores e 

reguladores para garantir a responsabilidade dos docentes no exercício da 

profissão (NUNES; OLIVEIRA, 2017, p. 7).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
            Fonte :  Ferreira (2020, p.  7).   
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Nesse sentido, o DPD perpassa pelo compromisso de docente e gestores 

educacionais, pois ambos precisam assumir o desenvolvimento profissional, com 

vistas a fomentar políticas públicas educacionais voltadas ao DPD, exercendo assim, 

suas funções, em suas instâncias, visto que o DPD é um processo continuo, de 

caráter organizacional, contextual e transformador, que também é composta pela FC.   

 

2.2 DPD e FC: considerações sobre estudos científicos recentes  

  
Nesta etapa do trabalho, buscamos investigar estudos e pesquisas acerca 

do DPD e da FC de professores/as da educação básica, a fim de possibilitar uma 

ampliação da visão crítico-analítica, em um universo de estudos diversificados que 

compõem a estrutura educacional. Assim, por meio dos descritores DPD e Formação 

de Professores(as), iniciamos a busca por artigos publicados nos últimos cinco anos, 

nas plataformas CAPES e SciELO. A partir dessa busca, foram encontrados 261 

artigos e, desse universo, foram escolhidos 20 (vinte) artigos por dialogarem 

diretamente com o tema desta pesquisa (Quadro 9).  

  
Quadro 9 – Autores e artigos sobre FC e DPD  

AUTOR(ES) TÍTULO DO ARTIGO 

Matos et al. (2016) 
A Formação Continuada de Professores da 
Educação Básica: uma Revisão Sistemática 

Gorzoni e Davis (2017) 
O conceito de profissionalidade docente nos 
estudos mais recentes 

Cericato (2016) 
A profissão docente em análise no Brasil: uma 
revisão bibliográfica 

Oliveira et al. (2018) 
Desenvolvimento profissional docente: um olhar 
para além da formação 

Santos e Carvalho (2017) 
Formação e Monitorização: duas etapas no 

desenvolvimento profissional docente  

Gomes e Fiorentini (2016) 
Um ensaio exploratório sobre o desenvolvimento 
profissional docente em uma perspectiva 
catastrófica  

Farias e Rocha (2016) 

 Desenvolvimento profissional de professores da 
Educação Básica: reflexões a partir da experiência 
no PIBID  

Scarinci e Almeida (2016) 
Objetivos gerais de um programa de 
desenvolvimento profissional docente  

Jacomini e Penna (2016) 
Carreira docente e valorização do magistério: 
condições de trabalho e desenvolvimento 
profissional  
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Lacerda e Melo (2017) 
Formação e desenvolvimento profissional de 
professoras da Educação Básica  

Pereira e André (2017) 
A formação inicial do professor e o 
desenvolvimento profissional docente  

Franco (2010) 

Os impactos das políticas públicas nas ações de 
formação docente em Ituiutaba/MG: contribuições 
para uma análise das políticas e práticas formativa 

Ferreira (2017) 
Desenvolvimento profissional e carreira docente: 
diálogos sobre professores iniciantes  

Delgado et al. (2017) 
Desenvolvimento profissional docente: a formação 
inicial em foco  

Trevisan, Trevisan e Ribeiro (2018) 
A relação entre teoria e prática no processo de 
Desenvolvimento Profissional Docente: o caso da 
escola Luiza Nunes Bezerra  

Hobold (2018) 

Desenvolvimento profissional dos professores: 
aspectos conceituais e práticos. 

Romanowski, Martins e Vosgerau 
(2018) 

Pesquisa em formação de professores do Grupo 
Práxis Educativa Dimensões e Processos  

Pinheiro, Serrazina e Silva (2019) 

Desenvolvimento Profissional de uma Professora 
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no Tema 
Probabilidade  

Jardilino e Diniz (2019) 

Universidade e Escola Básica: experiências de 
pesquisa colaborativa na formação continuada de 
professores/as  

Almeida e Fernandes (2020) 

Proposições conceituais em torno da formação e 
do trabalho docente: uma orientação 
emancipatória para o desenvolvimento profissional  

  Fonte: Autoria própria.  

Esses 20 (vinte) artigos estão em consonância com o nosso tema de 

pesquisa, o que constituiu nossa revisão de literatura e contribuiu significativamente 

para a interlocução com as publicações e discussões mais recentes na área, 

importante contextualização do aporte teórico dos principais autores do DPD e da 

Formação de Professores.   

A partir dessa seleção, iniciamos as aproximações pelos títulos, resumos e 

palavras-chave, em seguida fizemos a leitura dos artigos, e assim fomos 

identificando diversos aspectos conceituais e descritivos de estudos didático-

metodológicos, realizados em diferentes realidades educacionais, acerca do DPD e 

da formação de professores, para ampliar o repertório teórico desse universo 

pesquisado. Com isso, encontrarmos nessas pesquisas elementos constitutivos 
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quanto à temática em estudo, ou seja, a busca por aproximações e distanciamentos 

entre as publicações que tratam do DPD e da FC.  

Nessa direção, o primeiro estudo nos trouxe justamente uma seleção de 

estudos. Matos et al. (2016) realizou um levantamento sobre estudos publicados 

referentes à temática: formação continuada de professores(as) da educação básica, 

em bases nacionais e internacionais. Inicialmente, foram 2.062 (dois mil e sessenta 

e dois) artigos encontrados, após triagem cuidadosa e sistemática, considerando as 

características específicas desse estudo.   

Por meio desta revisão sistemática, com base em autores renomados nesse 

campo investigativo, buscamos entender como os autores abordaram a temática, 

visando proporcionar uma pesquisa mais detalhada com novos conhecimentos sobre 

o desenvolvimento profissional, bem como versando sobre a promoção de ações 

inovadoras para a formação continuada e, consequentemente, para o melhoramento 

da qualidade do ensino da educação básica.  

Neste percurso, os autores apontaram que é essencial a reflexão contínua 

da prática docente, exercitando com mais criticidade a sua função educativa, o que 

permite apreender novos conhecimentos e saberes específicos ao profissional 

docente, considerando a sua trajetória, seu envolvimento, sua satisfação pessoal e 

profissional, ainda que se apresentem discordâncias entre unidades formadoras e 

pesquisadores, quanto aos aspectos conceituais e ao que é preconizado pelas 

políticas de FC. Ainda assim, esses estudos mostram que os programas de formação 

continuada contribuem para a qualificação docente.  

  
2.2.1 Conceitos e características do DPD  

  
O estudo de Oliveira et al. (2018) nos apresenta reflexões sobre os principais 

conceitos e características do DPD, o que representa a amplitude deste campo de 

conhecimento para além da formação de professores(as), pois mesmo que o foco da 

formação e do DPD seja o(a) professor(a), englobam, consequentemente, alunos(as) 

e toda a comunidade escolar.    

Nesse sentido, Urzetta e Cunha (2013) apresentam a definição do DPD, 

compreendido como   
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[...] um processo, que pode ser individual ou coletivo, mas que se deve 

contextualizar no local de trabalho do docente — a escola — e que contribui 

para o desenvolvimento das suas competências profissionais através de 

experiências de diferente índole, tanto formais como informais (URZETTA; 

CUNHA, 2013, p. 843).   

 
Desse modo, Farias e Rocha (2016), citando Oliveira-Formosinho (2009), 

propõem complementar a discussão com outro conceito para o DPD, que consiste 

em  

[...] um processo contínuo de melhoria das práticas docentes, centrado no 

professor ou num grupo de professores em interação, incluindo momentos 

formais e não formais com a preocupação de promover mudanças 

educativas em benefício dos alunos, das famílias e das comunidades 

(FARIAS; ROCHA, 2016, p. 128).  

 

Esses conceitos se complementam, pois apresentam uma perspectiva 

construtivista, que se desenha em um processo no qual o docente é um sujeito que 

aprende de forma ativa ao vivenciar situações concretas de ensino e ao observar, 

avaliar, refletir, num processo que se desenvolve a longo prazo (GARCÍA, 2009). O 

autor destaca a mudança conceitual nos últimos tempos, em virtude de pesquisas 

realizadas sobre os processos de ensinar e aprender, apresentando sete 

características do DPD: 1) baseia-se no construtivismo; 2) considera-se um processo 

a longo prazo; 3) apresenta lugar e contextos concretos; 4) está diretamente 

relacionado com os processos de reforma da escola; 5) o professor é visto como um 

prático reflexivo; 6) é concebido como um processo colaborativo; 7) pode adotar 

diferentes formas em diferentes contextos.  

Essas características demonstram aproximação e identificação do DPD junto 

ao que aqui se defende como formação de professores da educação básica, em que 

se considera a identidade profissional como consequência da construção de uma 

trajetória pessoal e coletiva, que perpassa por conhecimentos constantes do 

universo docente em aprender para ensinar, fazendo-se necessário compreender 

que a profissão docente e o seu desenvolvimento são essenciais para garantir a 

qualidade da aprendizagem do aluno, pois, segundo García,  

 
o desenvolvimento profissional pode adaptar diferentes formas em 

diferentes contextos. Por isso mesmo, não existe um e só um modelo de 

desenvolvimento profissional que seja eficaz e aplicável em todas as 

escolas. As escolas e docentes devem avaliar as suas próprias 

necessidades, crenças e práticas culturais para decidirem qual o modelo de 
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desenvolvimento profissional que lhes parece mais benéfico (GARCÍA, 

2009, p. 11).  

 
E as diversas experiências do docente são objetos de reflexões para os 

autores, envolvendo a prática, o papel em pensar a prática e sobre a prática, da 

interação e do trabalho coletivo e colaborativo no ambiente escolar como aspectos 

fundamentais do DPD, que vão instituindo melhoria nos processos de ensino e 

aprendizagem, valorizando o docente em sua trajetória profissional, considerando as 

condições e relações de trabalho, aspectos que influenciam em seu 

desenvolvimento.  

Oliveira et al. (2018) promovem uma análise do DPD com um olhar além da 

formação. Contudo, considerando a realidade das nossas escolas da Rede Municipal 

de Ensino, como os docentes poderiam estabelecer diálogos com seus pares para a 

construção de práticas colaborativas e interativas? As conversas informais dariam 

conta de promover as análises necessárias ao DPD?  

Diante dessas indagações, neste cenário neoliberal em que vivemos, com 

flexibilização e precarização das relações de trabalho (regimes de trabalho), 

mudanças “legais” que chegam ao setor educacional, retirando direitos dos 

professores, torna-se complexo pensar na efetivação do DPD, visto que ele só é 

possível mediante condições adequadas de formação e de trabalho, o que ainda está 

distante da realidade, ainda que funcione de maneira precária em determinadas 

escolas.   

Santos e Carvalho (2017) apresentam uma importante opção de formação 

para professores(as), já implementada em Coimbra/Portugal, uma proposta 

formativa desenvolvida em duas etapas do DPD: processo de formação e de 

monitorização, com base na integração do Moodle em contextos de ensino e 

aprendizagem (básico e secundário), com algumas iniciativas como aparelhamento 

tecnológico. As autoras destacam que não basta a integração curricular destas 

tecnologias, mas sim a funcionalidade e o domínio para utilização das ferramentas 

encontradas neste Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), nos contextos 

educacionais que envolvem diversos fatores, principalmente a formação de 

professores(as) para utilização das ferramentas disponibilizadas pelo Moodle: Wiki, 
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fórum, questionário, chat e outros. Partindo desse pressuposto, apresentam o 

Decreto-Lei n.º 22/2014 que estabelece   

 
um novo paradigma para o sistema de formação contínua, orientado para a 

melhoria da qualidade de desempenho dos professores, com vista a centrar 

o sistema de formação nas prioridades identificadas nas escolas e no 

desenvolvimento profissional dos docentes, de modo a que a formação 

contínua possibilite a melhoria da qualidade do ensino e se articule com os 

objetivos de política educativa local e nacional (PORTUGAL, 2014, p. 1286).  

 
Nesse sentido, o coletivo escolar pode organizar formações para encontrar 

possíveis saídas para os problemas enfrentados em sala de aula, ou seja, as 

necessidades reais dos professores(as) em seu local de trabalho, pois “existe uma 

relação muito estreita entre desenvolvimento profissional docente e mudança” 

(SANTOS; CARVALHO, 2017, p. 4). Tal premissa é reforçada, ainda, com o conceito 

de DPD como  

o processo através do qual os professores, enquanto agentes de mudança, 

reveem, renovam e ampliam, individual ou coletivamente, o seu 

compromisso com os propósitos morais do ensino, adquirem e 

desenvolvem, de forma crítica, juntamente com as crianças, jovens e 

colegas, o conhecimento, as destrezas e a inteligência emocional, 

essenciais para uma reflexão, planificação e prática profissionais eficazes 

em cada uma das etapas das suas vidas profissionais (SANTOS; 

CARVALHO, 2017, p. 326).  

 
Assim, o DPD é um procedimento dinâmico de mudanças, individual e/ou 

coletiva, que envolve os processos educacionais nos quais os(as) professores(as) 

estão inseridos(as), implicando formação contínua e permanente que possibilite 

aprendizagens condizentes com uma sociedade em constante mudança. Sendo 

assim, as autoras apresentam  

 
um projeto de formação decorrente em duas etapas consecutivas, que 

denominamos de Modelo Bietápico de Formação (MoBiForm). 

Consideramos que é um modelo de formação contínua de professores 

flexível e personalizado e que, por isso, possibilita aprendizagens mais 

significativas em contextos mais ricos e diversificados (SANTOS; 

CARVALHO, 2017, p. 330).  

 

As autoras desenvolveram esse modelo com base em uma vasta revisão de 

literatura e fundamentação teórica, buscando atender as reais demandas dos(as) 

professores(as) participantes, possibilitando o desenvolvimento de habilidades para 
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o domínio da Plataforma Moodle e sua utilização no contexto de sala de aula. Esse 

estudo possibilitou inovações nas formações com essa temática para aquele 

território.   

Entretanto, aqui no Brasil, essa realidade ainda não é universalizada para os 

espaços escolares, estando distante do fazer educacional de professores(as) e 

estudantes. Um aspecto relevante a ser ressaltado é que neste momento de 

pandemia, por conta da Covid-19, os ambientes virtuais de aprendizagens estão 

sendo utilizados como estratégia para o ensino, comprovando o quanto a 

desigualdade social está presente na vida de grande parte da população.  

 
2.2.2 Desenvolvimento Profissional Docente em uma Perspectiva Catastrófica 

(DPDPC)  

Aqui no Brasil, os pesquisadores Gomes e Fiorentini (2016) promoveram 

estudos voltados para um ensaio exploratório sobre DPD, em uma perspectiva 

catastrófica, pois no ensaio realizado teceram relações entre aprendizagem, 

socialização e a teoria das catástrofes, com o objetivo de construir um modelo 

analítico para o DPD, em uma perspectiva catastrófica. Utilizaram, portanto, como 

referência a prática profissional, experiências de aprendizagens de dois alunos dos 

cursos de matemática que participaram de uma iniciação à docência.   

Destacamos que neste estudo foi desenvolvido um modelo conceitual de 

DPD em uma Perspectiva Catastrófica (DPDPC), que ajuda a entender a 

aprendizagem e o desenvolvimento profissional dos(as) professores(as), 

considerando as experiências de formação e de docência, sendo possível a 

ocorrência dos momentos de conversão catastrófica com o saber escolar e uma 

progressiva socialização e identificação com outras formas de ser e se fazer docente. 

Sobre a terminologia da palavra catastrófica:  

 
Cabe destacar que não utilizamos aqui o termo catástrofe no sentido comum 

de desastre, mas na acepção fenomenológica atribuída por René Thom 

(1997) de uma mudança abrupta. Essa mudança, no contexto da formação 

e da prática docente, conforme definimos, corresponde a uma 

aprendizagem docente desencadeada por um processo de conversão e que 

contribui para o desenvolvimento do professor. Essa conversão pode ser 

caracterizada como catastrófica se resultar de uma situação de desequilíbrio 

ou problematização e tiver o potencial de provocar mudanças tanto em 

relação ao saber e à postura e identidade do professor, quanto em relação 

à sua prática pedagógica e ao seu entorno objetivo, isto é, ao ambiente 
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sociocultural onde está inserido (GOMES; FIORENTINI, 2016, p. 254 – 

grifos dos autores).  

 
Com base na justificativa da terminologia catastrófica, termo que provoca 

certo espanto devido ao sentido habitualmente utilizado, verificamos que os autores 

utilizaram um modelo para “[...] instrumentalizar a identificação, descrição e análise 

dos processos de aprendizagem e de desenvolvimento profissional docente em 

contextos de experiências colaborativas em comunidades de prática docente” 

(GOMES; FIORENTINI, 2016, p. 254).  

Esse estudo evidenciou a transformação catastrófica que se torna mais 

efetiva quando se faz análise das fases do desenvolvimento dos licenciandos do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e se percebem as 

mudanças de realidades e de identidade, principalmente quando os alunos assumem 

a função de docentes.  De acordo com García,   

 
o desenvolvimento profissional procura promover a mudança junto dos 

professores, para que estes possam crescer enquanto profissionais e 

também como pessoas. Muitas investigações se têm dedicado a tentar 

perceber como se dão estas mudanças e desenvolvimentos, no fundo, como 

se constroem as aprendizagens (GARCÍA, 2009, p. 15).  

 
Na literatura mais recente (IMBERNÓN, 2002; GARCÍA, 2009; NÓVOA, 

2009), encontramos o conceito de DPD em substituição à formação inicial e 

continuada.   

A preferência por essa conceituação é justificada por Marcelo (2009), porque 

define, claramente, a concepção de profissional do ensino; e o termo 

desenvolvimento profissional sugere evolução e continuidade, rompendo 

com a tradicional justaposição entre formação inicial e continuada 

(URZETTA; CUNHA, 2013, p. 843).  

 
Também, Fiorentini e Crecci (2013) consideram que a expressão DPD tem 

sido usada como um termo guarda-chuva para vários tipos de atividades, processos 

e concepções sobre formação docente, o que corrobora com as colocações de 

García (2009) quando apresenta o amplo campo de conhecimento do DPD.  

Sob a perspectiva catastrófica, Gomes e Fiorentini (2016) apresentam seis 

princípios que abarcam a aprendizagem e o desenvolvimento profissional do(a) 

professor(a).  
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O DPDPC ocorre em um contexto de prática reflexiva ou investigativa; os 

professores são indivíduos inteligentes, questionadores, críticos e de 

espírito aberto; os professores são protagonistas e criativos; o professor é 

um ser social; viver a formação é construir mudanças; o DPDPC não se 

constrói por meio de simples acumulação de cursos, conhecimentos e 

técnicas (GOMES; FIORENTINI, 2016, p. 256).  

 
Esses princípios, articulados aos recursos teóricos e às experiências 

significativas vivenciadas, constituem-se como processos de formação da 

identidade, de desenvolvimento profissional que, ao serem contínuos, permanecem 

ao longo da carreira profissional dos docentes, ou seja, a constituição do DPD de 

professores(as).  

 
2.2.3 A pesquisa pautada nas práticas do PIBID  

  
Farias e Rocha (2016) desenvolveram relevante pesquisa voltada aos 

profissionais da educação básica participantes do PIBID, Programa que “assumem 

o desenvolvimento profissional de professores como objeto da formação docente”. 

Os autores discutem como práticas e saberes promovidos pelos docentes em seu 

ambiente ampliaram seus conhecimentos profissionais. Tendo como um dos 

propósitos demarcar o “desenvolvimento profissional dos professores como objeto 

de estudo da formação docente” (FARIAS; ROCHA, 2016, p. 2). Buscaram 

fundamentação em outros teóricos como Imbernón (2009), García (1999; 2009), 

Nóvoa (1991; 2009) e Oliveira-Formosinho (2009).  

O desenvolvimento profissional, então, é definido como   

 
um conjunto de fatores que possibilitam ou impedem que o professorado 

avance na identidade. A melhoria da formação e a autonomia para decidir 

contribuirão para esse desenvolvimento, porém, a melhoria de outros 

fatores (salário, estruturas, níveis de decisão, níveis de participação, 

carreira, clima de trabalho, legislação trabalhista) também o farão e de forma 

muito decisiva. Podemos realizar uma excelente formação e depararmos 

com o paradoxo: um desenvolvimento próximo à proletarização no 

professorado porque os outros fatores não estão suficientemente garantidos 

nessa melhoria. E isso repercute, é claro, no desenvolvimento profissional, 

mas também muito no desenvolvimento pessoal e na identidade 

(IMBERNÓN, 2009, p. 77-78).  

 
Esse conceito ampliado do DPD possibilita análises significativas quanto aos 

diversos fatores que compõem o desenvolvimento do professor. Farias e Rocha 

(2016, p. 56) advertem que “as ideias de melhoria e de desenvolvimento devem 
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ultrapassar o nível da satisfação do próprio profissional e do contexto escolar”, para 

não ficarmos submetidos a conjunturas políticas.  

Segundo García (1999), o professor deve ser considerado como profissional 

do ensino e ator do desenvolvimento profissional docente, o que implica um processo 

contínuo de aprendizagens e mudanças, trajetórias marcadas por diversos saberes 

e fazeres.   

Outra definição apresentada é a de Oliveira-Formosinho (2009), que 

considera o DPD como  

 
[...] um processo contínuo de melhorias das práticas docentes, centrado no 

professor, ou num grupo de professores em interação, incluindo momentos 

formais e não formais, com a preocupação de promover mudanças 

educativas em benefício dos alunos, das famílias e das comunidades. Esta 

definição pressupõe que a grande finalidade dos processos de 

desenvolvimento profissional não é só o enriquecimento pessoal, mas 

também o benefício dos alunos. Pressupõe a procura de conhecimento 

prático sobre a questão central da relação entre aprendizagem profissional 

do professor e aprendizagem dos seus alunos, centrando-se no contexto 

profissional (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2009, p. 226).   

 

Percebe-se na definição uma acentuada preocupação com a melhoria das 

práticas educativas, focadas no desenvolvimento de aprendizagens para 

professores(as) e, consequentemente, para alunos(as). Assim, Nóvoa (2002) afirma 

que o DPD precisa estar unido ao desenvolvimento da escola, visto que é na escola 

o espaço onde o professor efetivamente pode promover mudanças significativas no 

processo de ensino-aprendizagem.   

Farias e Rocha (2016) destacam que as práticas e saberes desenvolvidos 

no PIBID se constituem como força motriz para o desenvolvimento profissional de 

professores(as) da educação básica, como um ensaio do DPD. Desse modo, dão 

ênfase a este Programa que “trouxe materialidade à possibilidade de 

desenvolvimento profissional de professores da rede pública de ensino em todo o 

Brasil” (FARIAS; ROCHA, 2016, p. 58). Compreendendo a relevância desse estudo, 

tão bem escrito e fundamentado, é que destacamos a necessidade da utilização de 

dados que possam comprová-lo, dada a importância científica de artigos como esse.  
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2.2.4 Conceituando o vocábulo profissionalidade  

  
Gorzoni e Davis (2017) trouxeram à discussão o conceito sobre 

profissionalidade docente, associada ao conhecimento profissional específico de 

ensinar, concebido por meio da formação inicial e continuada, proveniente das 

experiências docentes vivenciadas ao longo de trajetórias, de competências e 

habilidades próprias do ser professor(a), o que nos remete ao DPD.  

Assim, as pesquisadoras promoveram diálogos com autores nacionais e 

internacionais para estabelecer a relação entre profissionalidade docente e DPD, 

visto que “tanto o termo profissionalismo quanto a profissionalidade interferem no 

desenvolvimento profissional, que se constitui na dinâmica dialética entre o 

desenvolvimento individual e o desenvolvimento do grupo profissional” (GORZONI; 

DAVIS, 2017, p. 1411).   

Conforme Gorzoni e Davis (2017, p. 1409), autores como “Roldão (2007) e 

Ferreira (2009) se reportam ao conceito de profissional docente para definir a 

profissionalidade docente, distinguindo-a de outras profissões, por destacar seus 

saberes específicos”, ou seja, a profissão é pautada na construção de 

competências e no desenvolvimento de habilidades próprias ao ato de ensinar. Isso 

nos lembra os desafios de ensinar em meio a diversos contextos sociais, 

econômicos, culturais e afetivos, fatores adicionados à falta de condições de 

trabalho e valorização profissional.  

Os resultados encontrados nesse estudo, apresentaram que a 

profissionalidade docente está relacionada à especificidade profissional; à expressão 

pessoal e única em ser docente; ao desenvolvimento profissional da identidade que 

é construída pelas ações docentes a partir das demandas sociais da escola; à 

construção de competências e ao desenvolvimento de habilidades próprias do ato de 

ensinar durante a formação inicial e/ou continuada e também ao longo das 

experiências de trabalho do professor.  

 
2.2.5 Atuação do formador  

  
Scarinci e Almeida (2016, p. 1065) fazem a análise de um programa de DPD 

sob o enfoque da atuação do formador, através de três objetivos gerais: 

“desenvolvimento da capacidade reflexiva e de investigação da prática, a 
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compreensão de uma concepção de ensino e a promoção da autonomia 

profissional”.   

Contextualizam como o(a) professor(a) se sente diante dos problemas 

vivenciados em sala de aula, com os desafios quanto à aprendizagem e indisciplina 

dos alunos, da solidão a que a prática profissional os relega e a busca por programas 

de formação continuada, os quais representam, “muitas vezes, um reflexo desse 

sentimento de desamparo e desejo de formar parcerias que o ajudem a dar conta do 

fazer profissional cotidiano” (SCARINCI; ALMEIDA, 2016, p. 1064).  

Para tanto, as autoras também afirmam que nas formações continuadas para 

professores(as) há um formador especialista em uma área específica, que organiza 

o programa de formação. Entretanto, os cursos, geralmente, não conseguem 

conectar conteúdos e os objetivos, e o(a) professor(a) volta para a sala de aula com 

a missão de aplicar o novo conhecimento, mas ainda com muitas dúvidas. Nesse 

sentido, afirmam ter encontrado fundamentação específica para a Formação 

Docente (CONTRERAS, 2002; NÓVOA, 1995; PERRENOUD, 1993; SOUZA, 2004; 

e outros), possibilitando orientações gerais para formações bem fundamentadas às 

reais necessidades dos(as) professores(as) em seus diversos contextos 

educacionais e sociais.  

Assim, o programa analisado foi ancorado na modalidade de FC em São 

Paulo (SP) e ocorreu por conta dos resultados conquistados em termos do DPD, 

conforme as autoras. Verificou-se que a atitude reflexiva promovida pelo professor 

formador, como estratégia de escuta junto aos docentes da educação básica, 

suscitava interações, entre eles, o(a) professor(a) e os conteúdos que, 

posteriormente, seriam sistematizados, reforçando, assim, “um dos pontos 

enfatizados por Zeichner (1992)” que é “a prática reflexiva se realiza em coletivo” 

(SCARINCI; ALMEIDA, 2016, p.1065).   

Portanto, o estudo destaca o quanto a atitude reflexiva, promovida pelo 

professor(a) formador(a), propõe a compreensão da concepção de ensino, assim 

como a promoção da autonomia profissional que são aspectos que contribuem 

efetivamente para que um programa de formação de professores(as) consiga 

alcançar seus objetivos, através da continuidade de ações que favoreçam o DPD de 

professores(as). Assim, através da escuta junto aos docentes da educação básica, 
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foi possível alcançar resultados significativos para a melhoria dos processos de FC, 

da cidade de SP, o que fomenta novas práticas a partir desta estratégia democrática 

e coletiva.  

 
2.2.6 Carreira docente e valorização do magistério  

  
Jacomini e Penna (2016, p. 178) apresentam uma pesquisa que traz como 

principal objetivo “analisar o exercício da docência, suas condições de trabalho e 

desenvolvimento profissional com foco na carreira”.Nesse estudo, ressaltam que o 

magistério se refere apenas à atividade educacional; apresentam um diferencial para 

essa revisão de literatura, trazendo a problematização das políticas públicas 

educacionais que legitimam e normatizam a carreira docente, segundo a 

Constituição Federal Brasileira de 1988, que sinalizava a valorização dos professores 

e, em seguida, segundo a Emenda Constitucional do Brasil n.º 19/1998, que 

evidenciou a necessidade de planos de carreira e o ingresso no magistério através 

de concurso público, piso salarial profissional, destacando que  

 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/96), no art. 67 

(Lei BR nº 9.394, 1996) estabelece que estatutos e planos de carreira devem 

garantir o ingresso no magistério por concurso público, o aperfeiçoamento 

profissional, inclusive com licença remunerada, o piso salarial, a progressão 

na carreira baseada na titulação e na avaliação de desempenho, uma carga 

de trabalho que contemple período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, além de condições adequadas de trabalho (JACOMINI; PENNA, 

2016, p. 179).  

 
As condições de trabalho são fatores determinantes para o pleno exercício 

da docência, visto que interferem diretamente na carreira profissional. Assim, as 

pesquisadoras fazem uma análise dos planos de carreira vigentes no país, 

considerando a formação para o ingresso na profissão, a jornada de trabalho, 

incentivos para a formação continuada e progressão na carreira.   

As pesquisadoras observaram a necessidade de concursos públicos, jornada 

de tempo integral, regulamentação de licenças para a formação continuada, com 

vistas a uma carreira que coopere para a valorização política e social da profissão 

docente. Segundo Hypolito (1999 apud JACOMINI; PENNA, 2016, p. 197), “a 

profissionalização docente tem sido discurso recorrente nas agendas de governo, 
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mas tal fato não necessariamente tem significado avanços e melhorias nas condições 

de trabalho do professor”. Ainda segundo as autoras, uma  

 
“análise dos planos de carreira em diferentes estados e capitais brasileiros 

evidenciou descumprimento da legislação estabelecida, o que, por um lado, 

pode estar relacionado ao financiamento da educação e à necessidade de 

estabelecimento de pactos entre os entes federados e o governo, a fim de 

garantir sua efetivação” (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011 apud 

JACOMINI; PENNA, 2016, p. 197).   

 
Diante da análise dos planos de carreira, realizados em 12 (doze) estados e 

suas capitais, verificou-se que a realidade encontrada estava distante do previsto na 

legislação, especialmente no que se refere à jornada de trabalho por tempo integral, 

o que favorece a precarização das condições de trabalho do professor. Um descaso 

com a carreira docente, que ainda persiste até os dias atuais, com a efetivação de 

contratos de trabalho precários, em detrimento a concursos públicos, além de planos 

de carreira descontextualizados e desatualizados, que comprometem o 

desenvolvimento do profissional docente e, consequentemente, a qualidade do 

ensino, aspectos da precariedade existente nas condições de trabalho dos 

professores da educação brasileira.   

 
2.2.7 Formação docente   

Lacerda e Melo (2017) abordam a temática formação e desenvolvimento 

profissional de professoras da Educação Básica. O estudo analisou aspectos da 

formação continuada de professores que atuavam em escolas públicas do Distrito 

Federal (DF) na Educação Básica e tinham participado de formações oferecidas pela 

Escola de Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação (EAPE). Essa pesquisa 

partiu de um questionamento norteador: “quais as contribuições das ações de 

formação continuada de professores, promovidas pela EAPE, para o DPD?” 

(LACERDA; MELO, 2017, p. 446). A fundamentação teórica utilizada para referendar 

as análises feitas ao longo do texto foi baseada, principalmente, em Gatti e Barretto 

(2009), Imbernón (2009), García (2009), Vaillant Alcaide e Garcia (2012), Melo (2007; 

2009), Nóvoa (2000) e Pimenta (2002).  
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As autoras abordaram dois aspectos importantes: a Formação de 

Professores e a relevância de um conceito e Formação pelas vozes das Professoras, 

respeitáveis pontos para realizarem a discussão sobre o tema proposto.   

Desse modo:  

 
O conceito de formação implica compreender que se trata de um processo 

permanente, contextualizado e que requer o consentimento das 

professoras, pois sem a sua adesão, os processos formativos são 

inviabilizados. Portanto, a formação deve ser planejada a partir das 

demandas reais de cada contexto, no sentido de possibilitar experiências 

significativas, tendo como finalidade promover o desenvolvimento pessoal 

e coletivo dos professores (LACERDA; MELO, 2017, p. 448-489).  

 
Partindo desse pressuposto conceitual, que aborda formação e DPD, 

imbricados em um processo permanente de formações, organizadas para atender as 

reais necessidades dos docentes, ocorre a possibilidade do desenvolvimento de 

habilidades e saberes significativos para suas práticas diárias cujos “processos 

formativos precisam constituir-se como espaços de convivência, de troca de 

experiências e, principalmente, de autorreflexão” (LACERDA; MELO, 2017, p. 438).  

Imbernón vai asseverar que  

  
a formação assume um papel que transcende o ensino, que pretende uma 

mera atualização científica, pedagógica e didática e se transforma na 

possibilidade de criar espaços de participação, reflexão e formação para que 

as pessoas aprendam e se adaptem para poder conviver com a mudança e 

a incerteza. Enfatiza-se mais a aprendizagem das pessoas e as maneiras 

de torná-la possível que o ensino e o fato de alguém (supondo-se a 

ignorância do outro) esclarecer e servir de formador ou formadora 

(IMBERNÓN, 2002, p. 15).  

 

Tais afirmações refletem a formação dos professores em seus espaços de 

trabalho, locais carregados de sentidos e significados, que proporcionam aos 

docentes um contexto para a convivência, para o diálogo e socialização de saberes, 

anseios e dúvidas, em que a formação continuada ocorre de maneira individual e 

coletiva.  

As análises feitas pelas pesquisadoras revelam distanciamento entre a 

formação inicial e continuada e dificuldades enfrentadas pelas professoras em início 

da carreira. Assim, asseveram que a formação continuada promovida pela EAPE é 

compreendida como campo fértil para a elaboração e reelaboração dos saberes 

docentes, para a constituição da identidade profissional, para reflexão das práticas 
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pedagógicas e, por conseguinte, para o aprimoramento profissional, desde que seja 

planejada e realizada conforme as demandas específicas de cada realidade e com o 

envolvimento direto das professoras.  

Pereira e André (2017) tecem considerações sobre a literatura da formação 

inicial de professores, ressaltam os aspectos para formar um bom professor e 

refletem como os autores abordam essa temática, com ênfase no “desenvolvimento 

profissional e na articulação entre universidade e escola” (Pereira e Anrdé, 2017, 

p.1).  Trata-se da real possibilidade de licenciandos aprenderem a docência, in loco, 

junto ao professor experiente, de forma colaborativa, sendo um processo desafiador 

para articular a formação inicial integrada ao ambiente em que o professor irá atuar.  

Nessa direção, “cada vez mais a formação inicial de professores assume 

importância, por conta das exigências que são colocadas diante da educação básica 

na sociedade contemporânea” (GATTI; BARRETTO; ANDRÉ, 2010, p. 6). A mesma 

investigação também contribuiu com importante pesquisa realizada sobre as 

ementas de algumas licenciaturas, entre elas a Pedagogia, a fim de conhecer nas 

disciplinas formativas os estudos para docência na Educação Básica e se constavam 

as contribuições de autores estrangeiros que também colaboraram com essa 

discussão.  

Assim, o estudo feito por Gatti, Barretto e André (2010) aponta resultados 

quanto à preocupação em relação às condições formativas oferecidas pelas IES, 

sinalizando a necessidade de serem revistas as questões institucionais dessa oferta. 

Para tanto, faz-se mister que sejam repensadas questões voltadas à Licenciatura em 

Pedagogia, pois o currículo ofertado apresenta aspectos de fragmentação em 

disciplinas dispersas, que não proporcionam diálogos entre a teoria e a prática, como 

também com a instituição escolar, que quase não aparece na composição das 

ementas, o que pode demonstrar falta de integração entre a formação inicial e a 

realidade de atuação profissional.   

E é nesse contexto que o DPD “está fortemente associado com a concepção 

de formação permanente ou aprendizagem ao longo da vida e pode incluir 

possibilidades de melhoria da prática pedagógica” (PEREIRA; ANDRÉ, 2017, p. 7). 

Essa afirmativa parte dos estudos apresentados por Vaillant Alcaide e García (2012) 

que concebem a necessidade de refletir sobre qual a formação que os professores 
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precisariam ter durante a sua carreira docente. Conhecimentos pautados nas ações 

educativas do cotidiano escolar, articulados aos estudos proporcionados por 

currículos de formação, direcionados para práticas vivenciadas no ambiente escolar.  

As autoras destacam modelos de formação inicial sugeridos por Vaillant 

Alcaide e García (2012) que aproximam a IES das escolas, pois, de acordo com suas 

concepções de ensino e aprendizagem, podem promover relações colaborativas 

entre esses espaços de formação e fortalecer a docência, também fora da 

universidade, em um exercício constante da teoria com a prática.   

Franco (2010) em seu estudo sobre a Formação continuada de professores, 

as políticas públicas educacionais e a Teoria da Atividade traça importante análise 

das políticas e programas educacionais, em projetos, cursos regulados em uma 

lógica neoliberal. Tais reflexões são originárias dos dados de uma pesquisa de 

mestrado de 2009 sobre a formação continuada de professores e as ações da 

realidade pública municipal de Ituiutaba/MG.  

 Nesse estudo, foram apresentados os impactos e impasses encontrados 

nas políticas públicas educacionais implementadas em níveis macro e micro que, 

segundo a autora, apresentam divergências em relação às intenções e ações que se 

materializam a partir destas. Isso impactou diretamente na FC, através do contexto 

dessas ações, nas escolas dos anos finais do ensino fundamental no período de 

2006/2008. Assim, a autora destaca:  

 
Ponderar, reavaliar, redirecionar o processo de formação de professores é 

de extrema importância. Atentar para a finalidade e ao significado social da 

formação docente torna-se imprescindível. Esta formação não pode ser 

garantida somente pelo acesso, pela certificação profissional ou por uma 

identidade profissional forjada na lógica neoliberal, que a considera mais um 

insumo e um recurso humano bem ou mal aproveitado e/ou usado pelo 

mercado (FRANCO, 2010, p. 9).  

 
Partindo desse pressuposto, podemos compreender a relevância da 

formação docente, para além da certificação, que perpassa pelo significado social e 

pessoal de ações direcionadas para a formação continuada, na superação da lógica 

neoliberal, através do DPD; uma vez que as ações da FC, na perspectiva da lógica 

mercadológica, “privilegiam cursos para minimizar as mazelas de uma formação 

acadêmica aligeirada, e tentando suprir as deficiências do sistema educacional” 

(FRANCO, 2010, p. 13). Contudo, inclui, na rotina docente, um paliativo do sistema, 
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para além do efetivo desenvolvimento humano do professor e de sua valorização 

profissional (FRANCO, 2010).   

Assim, a autora afirma que as políticas Públicas Educacionais precisam 

contemplar as escolas como espaços de formação e atuação docente, garantindo 

“tempo-espaço para estudos coletivos, transformação das práxis pedagógicas e, 

consequentemente, desenvolvimento pessoal e profissional no e do coletivo escolar” 

(FRANCO, 2010, p. 20). Desse modo, pode-se efetivar o que preconiza a 

LDBEN/1996 e a Legislação Municipal (no que se refere à FC), permitindo refletir, 

principalmente, como as políticas educacionais chegam às escolas e aos(às) 

professores(as) e como entendem esse processo considerando a formação humana 

(necessidades formativas) mediante a práxis social, enquanto ações determinantes 

para o DPD.  

Nessa direção, Ferreira (2017) apresenta um relevante estudo teórico, fruto 

de uma tese, que visa dialogar sobre pontos importantes do DPD, relacionando 

professores(as) em início de carreira e a reflexão sobre as fases da docência de 

acordo com modelos vigente no Brasil. Contudo, essas fases não correspondem à 

realidade brasileira, visto que seguem modelos europeus, os quais se distanciam da 

nossa realidade.  Sendo assim, os resultados apontados por este estudo contribuem 

para reflexões pertinentes acerca do desenvolvimento profissional, formação 

docente e início da carreira, tríade que compreende o fazer docente de 

professores(as) iniciantes enquanto determinante para o desenvolvimento da 

trajetória profissional dos(as) mesmos(as).  

A autora afirma que o(a) professor(a) precisa ser autorreflexivo para 

promover mudanças significativas em sua prática, visto que o processo formativo e 

a atuação docente estão vinculados aos principais contextos sociais que influenciam, 

diretamente, nas práticas e saberes dos professores. Nesse sentido, é possível 

identificar as características do docente em início de carreira, através das suas 

práticas, experiências e saberes. E é justamente na formação pedagógica e nos 

saberes próprios do professor que se aproxima do DPD, pois  

 
conceber a formação de professores, tal como temos feito nesse trabalho, 

como um ‘processo contínuo, sistemático e organizado’ significa entender 

que a formação de professores abarca toda a carreira docente. Falar da 

carreira docente não é mais do que reconhecer que os professores, do ponto 

de vista do ‘aprender a ensinar’, passam por diferentes etapas (pré-
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formação, formação inicial, iniciação e formação permanente [...] (GARCÍA, 

1999, p.112).  
 

 
Assim, verifica-se que a FC de professores(as) precisa ser constante em 

todas as etapas da carreira, sendo um condicionante para mudanças na prática dos 

docentes desde a fase inicial, estendendo-se pela trajetória profissional, a fim de 

proporcionar conhecimentos para a autonomia docente e segurança para enfrentar 

as dificuldades, de modo a desenvolver sua identidade profissional. Ferreira (2017, 

p. 82) destaca que “os cursos de formação de professores, devem aproximar o aluno 

– futuro professor – da realidade da prática escolar”, pois assim o docente teria a 

oportunidade de agregar seus conhecimentos teóricos às vivências significativas no 

dinâmico cotidiano escolar.   

A autora chama atenção para a falta de estudos e pesquisas que abordem o 

início da carreira docente, momento ideal para conhecer e entender os desafios 

encontrados no contexto escolar, marcado pela diversidade e subjetividade humana, 

de todos(as) os(as) envolvidos(as) nesse contexto. Por isso, assevera que são 

essenciais mais estudos que possam proporcionar reflexões acerca do início da 

carreira docente, pois esse processo é determinante para o desenvolvimento 

docente, que vai se constituindo por saberes e vivências individuais e coletivas, 

dentro e fora da escola. 

Ainda falando em formação inicial docente, Delgado et al. (2017) propõem 

“identificar as percepções e dificuldades encontradas no cotidiano da profissão 

docente”, tomando por base a formação inicial, apresentando no estudo resultados 

de uma pesquisa desenvolvida com nove professores em início de carreira no ensino 

fundamental I, de escolas públicas e privadas. Através das falas dos(as) 

professores(as) sobre a importância dos cursos de formação inicial, para o exercício 

da docência, é possível identificar elementos crítico-reflexivos sobre as instituições 

formadoras e seus currículos.  

Destacam a cultura da escola como espaço diverso com padrões, regras e 

rotinas já estabelecidos, além da cultura docente, pessoal e única, que busca 

adaptar-se, desenvolvendo sentimento de pertença junto ao coletivo, com seus 

pares, pois é em meio a esse ambiente que o(a) professor(a) desenvolve a sua 

identidade profissional. E é, portanto, nesse contexto em que a formação inicial é 
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colocada em “xeque”, uma vez que é preciso refletir se os conhecimentos 

acadêmicos, didáticos, pedagógicos e metodológicos darão conta da diversidade do 

universo escolar.  

 
2.2.8 Teoria e Prática: aspectos cruciais para a formação docente  

  
Delgado et al. (2017) explicam que o DPD vai desenhando a trajetória 

docente, marcada por experiências acadêmicas estimuladoras e reflexivas que, 

mesmo dissociadas da realidade escolar, proporcionam conhecimentos relevantes 

para o professor iniciar suas práticas docentes. Contudo  

 
[...] faz-se necessário que os cursos de formação de professores, ao 

elaborar seus currículos e organizar suas práticas considerem as demandas 

das escolas e de seus professores, aproximando esses dois universos: o da 

formação profissional e o da atuação profissional. Universos estes que 

precisam dialogar por meio da articulação entre elementos teóricos e 

práticos, compreendendo-os como igualmente complementares um ao outro 

e não como elementos díspares (DELGADO et al., 2017, p. 90-91).  

 
Essa afirmativa representa a busca pela constante superação da dicotomia 

entre a teoria e a prática, sendo a formação e a atuação profissionais as 

possibilidades de fomento de um trabalho voltado para as demandas escolares, 

colaborando com conhecimentos, necessidades de diálogos permanentes entre 

esses universos distintos e complementares, os quais se fundamentam nas práticas 

autorais. Seguem elogiando, portanto, as instituições de ensino superior, aquelas 

que estão desempenhando a função de garantir o processo da formação inicial 

através da prática reflexiva, bem como organizando e constituindo conhecimentos, 

saberes teóricos e práticos, para a prática docente.   

Trevisan e Ribeiro (2018) propõem um estudo sobre a relação da teoria e 

prática no processo DPD, na Escola Estadual Luiza Nunes Bezerra Juara (MT), que 

foi destaque nacional, em 2013, pois fora a ganhadora do Prêmio Gestão Escolar. 

Para tanto, analisaram as narrativas docentes dessa instituição, através das 

experiências vivenciadas, com base na perspectiva do processo de 

profissionalização docente, para compreender a conexão entre teoria e prática na 

visão dos professores. Foi identificada, junto aos professores(as) dessa escola, a 

preocupação com a FC e com o desenvolvimento de projetos educacionais de 
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maneira coletiva, possibilitando a aproximação da estreita relação entre teoria e 

prática. Outro fator relevante foi o envolvimento das diversas áreas do conhecimento 

(interdisciplinaridade), garantindo, portanto, o fortalecimento de práticas 

pedagógicas bem-sucedidas e até mesmo inovadoras.   

Os autores apresentaram reflexões importantíssimas, advindas das 

narrativas dos(as) professores(as). Desse modo, puderam identificar que as práticas 

educacionais desenvolvidas através de projetos, do trabalho coletivo mediado pela 

formação na escola e por grupos de estudos, foram os principais fatores que 

proporcionaram a superação dos desafios escolares, como o alto índice de 

reprovação. Para tanto, “o desenvolvimento da escola surge como consequência do 

diagnóstico de um problema significativo para a escola como instituição e para os 

professores que nela trabalham” (GARCÍA, 2013, p. 172).  

Esse estudo também contribuiu para reafirmar que a profissionalização 

docente se dá em um processo contínuo, desde a formação inicial à continuada, 

sendo a experiência docente um referencial para novas aprendizagens que se 

estabelecem por meio do diálogo entre a teoria e a prática. Assim, a FC na 

perspectiva do DPD foi determinante para a profissionalização docente, 

possibilitando os bons resultados alcançados pela escola, bem como a melhoria do 

ensino ofertado.  

Santos, Spagnolo e Stöbaus (2018) também apresentam um estudo teórico 

sobre o DPD e suas consequências em relação à aprendizagem docente, refletindo 

sobre o prisma da pessoa/profissional e da teoria/prática; analisam os princípios que 

constituem o desenvolvimento profissional e suas implicações quanto à melhoria da 

FC de professores(as).   

Os autores afirmam que a FC de professores(as) necessita de reformulação, 

considerando aspectos pessoais e profissionais que compõem o desenvolvimento 

profissional, visto que o modelo de FC, que foi sendo replicado ao longo dos últimos 

anos, não atende as reais necessidades dos docentes. Sendo de suma importância 

promover, nos ambientes educacionais, as reflexões sobre a prática, aliadas às 

teorias que possam dar sustentação às análises e, consequentemente, às mudanças 

provenientes das demandas individuais e coletivas.   
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Nessa perspectiva, os autores destacam a importância dos grupos de 

pesquisa das IES, que precisam estar em constante diálogo, não só entre si, mas 

com os diversos contextos educacionais, estimulando reflexões significativas e 

promovendo novos conhecimentos que poderão contribuir para a melhoria da 

qualidade educacional.  

Hobold (2018) apresenta uma discussão conceitual do DPD e o envolvimento 

nos processos de FC de professores(as) em consonância com García (1999) e 

Oliveira-Formosinho (2009). Para embasar esse estudo, a autora parte de duas 

questões norteadoras: uma sobre prática docente e o processo de desenvolvimento 

do professor e outra sobre que reflexões são essenciais para a escola participar do 

DPD.  

A autora justifica que a escolha dos autores anteriormente mencionados se 

deu pelas contribuições que cada um(a) apresenta em seus vastos estudos sobre os 

processos formativos de professores(as), sendo também duas principais referências 

sobre os estudos de DPD, tanto na FC em escola ou espaços formais, quanto em 

licenciaturas que preparam professores(a) para atuarem na Educação Básica. 

García (1999) concentra seus estudos na questão conceitual, fator determinante para 

o entendimento da temática. Já Oliveira-Formosinho (2009) esclarece que o conceito 

de FC não pode ocorrer afastado do DPD. Hobold (2018) corrobora com ambos na 

perspectiva da FC, como parte do DPD, partindo do entendimento conceitual para 

concepções em espaços formativos, formais e não formais.  

Ainda adverte que o conceito de DPD é vasto e considera que vários 

processos podem constituir a carreira do(a) professor(a), desde os aspectos 

familiares, escolares, profissionais, passando por fatores espirituais (crenças, credos 

e outras representações que constituem a espiritualidade de um professor). Outro 

destaque relevante é a necessidade de estudos e de valorização dos espaços 

formativos dos professores(as), bem como da intencionalidade em estudar a 

dimensão pessoal, independente da etapa de formação que se encontre.  

Romanowski, Martins e Vosgerau (2018) apresentam reflexões do Grupo de 

Pesquisa Práxis Educativa: Dimensões e Processos que integra a Linha de Pesquisa 

Teoria e Prática na Formação de Professores, do Programa de Pós-graduação em 

Educação da PUC – PR, que tem como objeto de estudo a formação de professores 
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e a didática. O estudo desse artigo tem como objetivo entender as relações 

estabelecidas entre a ação docente e os aspectos socioculturais dessa prática, 

abordando assim a didática, “a formação e a profissionalização do professor”, ou 

seja, “o desenvolvimento profissional e os saberes docentes” (ROMANOWSKI; 

MARTINS; VOSGERAU, 2018, p. 58).  

As contribuições dos grupos de pesquisa são extremamente importantes 

para a formação de professores(as) e de pesquisadores(as), visto que essa relação 

é uma via de mão dupla, cujos saberes se complementam, se dependem e precisam 

dialogar para possibilitar a construção de novos saberes que possam atender às 

reais necessidades dos professores da Educação Básica. Nessa perspectiva, 

também contribuem para a produção de dissertações e teses, possibilitando, além 

disso, a publicação acadêmica de “artigos científicos em revistas nacionais e 

internacionais, capítulo de livros, livros organizados, trabalhos em eventos como 

comunicações, participação em mesas, simpósios e em palestras proferidas” 

(ROMANOWSKI; MARTINS; VOSGERAU, 2018, p. 62).   

Assim, o Grupo Práxis busca manter o diálogo entre a didática, a formação 

de professores(as) e as tecnologias, considerando suas particularidades e as 

contribuições de cada campo do conhecimento, que se complementam e articulam-

se no processo de formação continuada. Dessa forma, esta pesquisa evidenciou a 

prática e a teoria como aliadas para compreensão das diversas realidades 

educacionais, fenômenos que são investigados, problematizados e sistematizados, 

possibilitando conhecimentos que visam à transformação dessas realidades, num 

eterno movimento dialético entre teoria e prática.   

Pinheiro, Serrazina e Silva (2019) trazem um relato do contexto da FC de um 

grupo de professores(as) que ensinavam Matemática para os anos iniciais do ensino 

fundamental. Assim, uma professora do grupo foi escolhida para esse estudo 

específico, a fim de compreender o seu processo de desenvolvimento e como essa 

formação implicava seu desenvolvimento profissional, bem como suas práticas 

educacionais.  

O relato faz parte da pesquisa do doutorado de Pinheiro, ainda em 

andamento, em que são refletidas questões sobre o ensino de probabilidade, 

estatística na formação de professores, visto que esse assunto proporciona o 
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desenvolvimento de diversas capacidades cognitivas, contribuindo para o 

desenvolvimento do pensamento matemático. Daí o interesse em analisar a 

participação daquela professora, através de questionário, entrevista e pela 

observação de suas aulas gravadas. Assim foi possível descrever e interpretar suas 

ações, desde a participação nos encontros formativos às suas práticas educacionais 

em sala de aula.   

Esse relato apresentou resultados importantes quanto à relevância dos 

conhecimentos teóricos aliados à prática docente, visto que o desenvolvimento 

profissional da professora se deu pela influência da participação nas formações, em 

meio aos estudos e reflexões feitas a partir da sua prática, o que possibilitou a 

ampliação de novos conhecimentos e mudanças conceituais, que se refletiram em 

planejamentos estratégicos mais adequados, para promoção da aprendizagem dos 

alunos.  

Jardilino e Diniz (2019) desenvolveram uma pesquisa com professores(as) 

participantes de três universidades no período de 2014-2017, no projeto em rede 

Observatório da Educação – OBEDUC/Capes e Observatório da Pesquisa 

Educacional da Região dos Inconfidentes – OBERI, com apoio da FAPEMIG. As 

reflexões oportunizadas por esse estudo são necessárias e pertinentes para os dias 

atuais, para se pensar a relação da universidade com a Educação Básica e os 

resultados desencadeados por essa aproximação. Esse trabalho colaborativo 

fortalece a importância da pesquisa na e para formação docente, considerando suas 

especificidades e a ressignificação do DPD pelos(as) professores(as), pois são estes 

profissionais que vivenciam novas práticas educacionais e retornam para suas 

escolas com reais possibilidades para contribuir com ideias de autogestão, de 

cidadania, podendo decidir sobre seu próprio processo de formação.  

Jardilino e Diniz (2019, p. 11) questionam: “fica o desafio de nos 

interrogarmos sobre os modos, os usos e os resultados das pesquisas: o que fazer 

com esse rico material?”. Esse questionamento é bem pertinente aos que estão na 

função de pesquisadores, pois a pesquisa realizada junto a professores, escola e 

espaços educacionais dificilmente é socializada in loco. Nesse sentido, é preciso 

fomentar espaços e momentos para reflexões sobre a formação docente e a 

pesquisa, para assim fortalecer, cada vez mais, os vínculos com os aspectos que 
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formam “o campo educacional: subjetivos, políticos, cognitivos, sociais, afetivos” 

(JARDILINO; DINIZ, 2019, p. 11).  

Almeida e Fernandes (2020), por sua vez, propõem a junção dos conceitos 

de desenvolvimento profissional, FC e trabalho docente, como referência para 

estudos posteriores. Assim, proporcionam orientações acerca dos princípios teórico-

conceituais, a fim de agregar os temas referentes ao DPD como orientação 

emancipatória. Essa orientação perpassa pelas relações que se estabelecem entre 

os pares, em que a formação docente, um fator de construção profissional, pode 

qualificar e empoderar o(a) professor(a) em seu contexto de atuação. Apresentam, 

ainda, a hipótese de que “o lugar da formação continuada é o da interação com o 

trabalho docente como ação que inclui, mas não encerra o desenvolvimento 

profissional” (ALMEIDA; FERNANDES, 2020, p. 86). Essa hipótese reafirma a 

complexidade e amplitude que a FC pode exercer na trajetória docente, 

estabelecendo as conexões estratégicas e conceituais para sua profissionalidade.  

Nessa perspectiva, faz-se mister considerar relevante o destaque das três 

razões em atentar para a centralidade do trabalho docente e para a compreensão da 

FC como elemento do desenvolvimento profissional:  

 
1) a formação é um elemento constitutivo da profissionalização permanente 

dos professores; 2) a formação, nos termos aqui enfocados, concebe os 

professores como profissionais; 3) a formação permite a superação de uma 

visão do professor como um mero prático que, embora reflexivo, opera a 

partir de uma pobre racionalidade instrumental (ALMEIDA; FERNANDES, 

2020, p. 88).  

 

Essas três razões representam a FC na perspectiva do DPD, visando a 

profissionalidade docente, fator que precisa progredir em sua carreira, como um fazer 

contínuo, perfazendo trajetórias com autonomia, comprometimento individual e 

coletivo, enquanto categoria. Assim, ressignificar essa profissão, em seus contextos 

de atuação, condições de trabalho e estrutura da carreira do(a) professor(a) é algo 

de profunda urgência.   

Entre os autores mais citados nessas pesquisas de 2016-2020, estão 

estudiosos de renome internacional e nacional que vêm contribuindo para as 

reflexões, estudos e pesquisas sobre conceitos, concepções, princípios, conteúdos 

e características da temática em estudo. Portanto, referências para estudos, 
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reflexões e pesquisas na área de formação de professores são de suma importância 

aos estudos desenvolvidos a partir da base teórica a que esses pesquisadores se 

dedicam, permanentemente, com a ampliação das discussões no campo da 

formação de professores e DPD. Em vista disso, consideramos que para a presente 

investigação, os estudos aqui apresentados agregaram valorosas contribuições, haja 

vista as diversificadas abordagens sobre o objeto de pesquisa, possibilitando 

reflexões ampliadas e consistentes.  

Os autores mais mencionados por estes pesquisadores, como referências 

do DPD e da formação de professores da Educação Básica, são: Almeida (1999; 

2000; 2010), Gatti (2009; 2010; 2011), Imbernón (2009; 2010; 2002), García (2009), 

García e Vaillant (2012), Veiga (2012), Melo (2007; 2009), Oliveira (2012; 2013), 

Pimenta (2002), Perrenoud (2001), Candau (2007), Zeichner (1993), Marx (2013), 

Nóvoa (1995; 2000; 2009), García (2003; 2009), Contreras (2012), Huberman (1992) 

Messina (2016), Roldão (2007), Scheibe (2010), Day (2001), Cunha (2014), André 

(2010), entre outros.   

Os citados autores tiveram seus estudos utilizados para embasamento 

teórico nas pesquisas aqui analisadas, referentes aos últimos cinco anos, com a 

finalidade de defender a reflexão, o diálogo e o trabalho coletivo no ambiente escolar 

como um aspecto fundamental no DPD, que visa a autonomia docente e a melhoria 

nos processos de ensino e aprendizagem. De tal modo, concordamos com a 

exposição sobre a importância do DPD, na e para carreira docente, de crescimento 

profissional e institucional, para a melhoria e garantia das condições de trabalho. 

Reconhecemos a necessidade da revisão de práticas de formação docente, 

priorizando as práticas reflexivas, colaborativas e investigativas.  

As reflexões apresentadas pelos artigos pesquisados trazem revisões 

bibliográficas de documentos e estudos sobre a temática, que implicam reafirmar o 

quanto esse percurso investigativo, pautado em fontes seguras e atualizadas, é 

indispensável para garantir um estudo cientificamente respaldado e contextualizado. 

Consideramos que essa atitude possibilita múltiplos olhares para além da FC, visto 

que esta perpassa pelas condições de trabalho do docente da Educação Básica, 

políticas educacionais, realização pessoal, profissional e de efetivação de direitos, 

desde a elaboração de planos de carreira a práticas educativas nas escolas. 
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Entretanto, a reflexão e a implementação do DPD ainda ocorrem de forma precária, 

mesmo sendo relevante enquanto um modelo viável para a formação de 

professores(as).   

Identificamos como pontos convergentes o interesse pelo DPD, enquanto 

perspectiva de FC, processo que pode ocorrer em diversos espaços e momentos na 

vida profissional do(a) professor(a), que mesmo diante das dificuldades e desafios 

impostos pela realidade atual, busca as inovações em investigar, pesquisar, refletir 

e socializar processos de pesquisas, as quais promovem o conhecimento e reflexões 

da prática sobre a prática.   

Outro aspecto bem destacado pelos estudos aqui analisados, refere-se à 

superação da dicotomia entre teoria e prática, a necessidade de diálogos 

permanentes entre a educação básica e as universidades, fortalecimento dos grupos 

de pesquisa, socialização dos estudos acadêmicos acerca da educação básica. Já 

os pontos divergentes perpassam por aspectos conceituais, didáticos, 

metodológicos: a separação da formação inicial e continuada, haja vista que são 

processos distintos, mas que se dão muitas vezes paralelamente. Outro ponto 

divergente fica no campo das especificidades de cada autor, em suas linhas de 

pesquisas específicas, o que nos possibilita olhares diferenciados e amplos sobre 

um mesmo objeto de estudo.  

A análise aqui descrita buscou apresentar uma visão ampla das pesquisas 

realizadas nos últimos cinco anos sobre DPD e a formação de professores(as) da 

educação básica, para contextualizar uma realidade que também é nossa, no intuito 

de promover conhecimentos, ampliar entendimentos e novas possibilidades para o 

desenvolvimento profissional docente.  

  
3 PERCURSO METODOLÓGICO  

Este capítulo trata do percurso metodológico. Descreve os procedimentos 

que foram realizados, com as respectivas definições e descrições, a caracterização 

do campo e dos sujeitos da pesquisa, a investigação, estruturação dos instrumentos 

de produção e análise dos dados. Segundo Freire (2005, p. 35), “ninguém caminha 

sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo 

e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar”.  
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3.1 Contextualizando a pesquisa  

  
Esta seção busca descrever os aspectos referentes aos processos 

vivenciados na realização da pesquisa, assim como o caminho trilhado para nortear 

a investigação, marcado pelo delineamento metodológico na perspectiva da 

pesquisa qualitativa. Essa abordagem concebe a singularidade específica do sujeito 

e a subjetividade do fenômeno para chegar a algo generalizado, proporcionando os 

recursos técnicos e metodológicos que atendem os objetivos do presente estudo e 

as particularidades da realidade pesquisada. De acordo com Minayo,   

 
[...] a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não podem 

ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2002, p. 21-22).   

 
Pautada nesse viés, a presente investigação foi desenvolvida de forma 

exploratória, com o levantamento de dados a partir da análise dos documentos em 

sites oficiais do MEC, referentes à formação e ao DPD de professores(as) da 

Educação Básica. Além disso, foi feita análise documental das propostas de FC da 

Rede Municipal de Ensino, bem como do Anuário Estatístico de 20206, com dados 

referentes ao ano de 2019 do município de Itabuna-BA.   

Nessa direção, Cellard (2008, p. 295) enfatiza que a análise documental é 

“uma fonte extremamente preciosa para todo pesquisador nas ciências sociais”, por 

ser imprescindível para conhecer e entender o passado distante e/ou recente de 

indivíduos, grupos e sociedades, e ainda pode ser o único registro de tais ações 

realizadas.  Assim sendo,  

 
o documento permite acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do 

social. Como ressalta Tremblay (1968; 284), graças ao documento, pode-se 

operar um corte longitudinal que favorece a observação do processo de 

maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, 

comportamentos, mentalidades, práticas, etc., bem como o de sua gênese 

até os nossos dias (CELLARD, 2008, p. 295).  

 
6 Anuário, segundo o dicionário Aurélio (2021), é uma publicação anual, contendo informações 

científicas, literárias, artísticas, econômicas etc. Neste caso, foram utilizados alguns dados 

referentes à Educação da Rede Municipal de Ensino da cidade de Itabuna-BA.  

https://www.sinonimos.com.br/imprescindivel/
https://www.sinonimos.com.br/imprescindivel/
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Nesta perspectiva, esta pesquisa apresenta uma relação dinâmica entre o 

universo pesquisado e o sujeito, buscando interpretar o fenômeno por meio das 

respostas apresentadas pelos(as) professores(as) participantes, a fim de entender 

seu significado mediante análise, descrição e compreensão. Nessa direção, Yin 

(2016) destaca cinco características importantes que definem bem essa abordagem:   

 
1. Estuda o significado da vida das pessoas nas condições do cotidiano; 2. 

Representa as opiniões dos participantes do estudo; 3. Abrange o contexto 

em que as pessoas vivem; 4. Revela conceitos existentes que permitem 

explicar o comportamento social humano; e 5. Utiliza múltiplas fontes para 

coleta dos dados (YIN, 2016, p. 36).  

 
Nessa perspectiva de pesquisa com a abordagem qualitativa, optou-se pelo 

método indutivo e descritivo, visto que os participantes foram se posicionando diante 

do questionário de pesquisa online quanto ao seu entendimento sobre FC, 

considerando o seu tempo de regência, suas trajetórias profissionais, as reflexões 

quanto às suas práticas pedagógicas após as formações oferecidas pela Secretaria 

de Municipal de Educação (SME), entre outros aspectos.  

Desta forma, utilizamos a proposta de dialogar com os principais marcos 

legais e teóricos que abordam a FC, bem como documentos oficiais da SME. Assim, 

realizamos o levantamento documental e bibliográfico, via sites oficiais do MEC e 

principais plataformas de periódicos científicos como CAPES7 e SciELO8. Iniciamos 

a pesquisa pelos descritores: DPD and8 Formação de professores.   

A partir dessa busca, foram encontrados 261 artigos. Nesse primeiro 

momento, verificamos título, resumo e palavras-chave. Essa triagem foi essencial 

para a escolha dos artigos que mais se aproximaram da temática em estudo, por 

conta da quantidade de textos filtrados. Assim, foram escolhidos 20 artigos que mais 

se aproximaram do universo pesquisado, possibilitando, assim, análises específicas 

sobre conceitos e concepções referentes ao DPD e à FC de professores(as).  

Diante dos dados alcançados, debruçamo-nos sobre a análise do problema 

de pesquisa: qual(is) a(as) concepção(ões) dos(as) professores(as) da Educação 

 
7 Disponível em: https://www-periodicos-capesgovbr.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php? 
8 Disponível em: https://scielo.org/   
9 Este recurso “and” é disponibilizado pelas plataformas a fim de possibilitar buscas mais objetivas, 
refinadas, junto aos estudos publicados. Utilizamos para filtrar os textos com ênfase nos últimos 
cinco anos, visando identificar os que possivelmente dialogavam com a temática em questão.  

https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php
https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php
https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php
https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php
https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php
file:///D:/Usuario/Desktop/gov
https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php
https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php
https://scielo.org/
https://scielo.org/
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Básica da Rede Municipal de Itabuna-BA sobre a formação continuada e as relações 

destas aos princípios do Desenvolvimento Profissional Docente?   

Consideramos os procedimentos e interações da realidade investigada como 

processo dinâmico que “envolve a obtenção de dados pelo contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, procurando compreender o processo, 

segundo a perspectiva dos participantes da situação em estudo” (GODOY, 1995, p. 

58).   

A realização desta pesquisa qualitativa respeitou os procedimentos éticos e 

investigativos exigidos para um trabalho científico, primando pelo rigor que 

efetivamente determina a seriedade que todo trabalho dessa natureza precisa 

demonstrar em seu bojo de intencionalidades, pois  

 
na perspectiva das abordagens qualitativas, não é a atribuição de um nome 

que estabelece o rigor metodológico da pesquisa, mas a explicitação dos 

passos seguidos na realização da pesquisa, ou seja, a descrição clara e 

pormenorizada do caminho percorrido para alcançar os objetivos, com a 

justificativa de cada opção feita. Isso sim é importante, porque revela a 

preocupação com o rigor científico do trabalho, ou seja: se foram ou não 

tomadas as devidas cautelas na escolha dos sujeitos, dos procedimentos 

de coleta e análise de dados, na elaboração e validação dos instrumentos, 

no tratamento dos dados. Revela ainda a ética do pesquisador, que ao expor 

seus pontos de vista dá oportunidade ao leitor de julgar suas atitudes e 

valores (ANDRÉ, 2013, p. 96).  

 
Sendo assim, apresentamos a seguir o detalhamento do percurso 

metodológico que possibilitou conhecer o passo a passo da realização desta 

pesquisa, visando a compreensão e explicitação de sua importância como 

investigação junto aos(às) professores(as) da Educação Básica, da Rede Municipal 

de Itabuna-BA, em relação às concepções de FC com vistas ao DPD.  

  
3.2 Campo de pesquisa  

  
O campo de pesquisa para o desenvolvimento deste estudo é a cidade de 

Itabuna-BA, delimitada a SME, através da sua rede básica de ensino. Itabuna fica 

localizada ao sul da Bahia, suas principais atividades econômicas são o comércio e 

a prestação de serviços. Sua população é estimada em 213.685 (duzentos e treze 

mil, seiscentos e oitenta e cinco) habitantes, conforme levantamento realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2020. Os sujeitos da 
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pesquisa são professores(as) (urbano/campo) da Educação Básica, concursados(as) 

e em pleno exercício da docência.  

O município de Itabuna possui 69 (sessenta e nove) escolas urbanas e 21 

(vinte e uma) escolas do campo, totalizando 90 (noventa) unidades de ensino. Em 

2020, contou com 16.941 (dezesseis mil novecentos e quarenta e um) alunos 

matriculados. Um ano atípico por conta da pandemia provocada pelo Covid-19, que 

determinou as primeiras medidas para o distanciamento social, iniciadas dia 

23/03/2020.   

Nessa direção, a equipe técnica da SME, atendendo as orientações do MEC, 

elaborou estratégias para distribuições de kits de alimentação, contendo itens que 

compõem o lanche dos alunos matriculados em 2019, para todas as escolas da Rede 

Municipal de Ensino e, em setembro, deu início à distribuição de blocos de atividades, 

seguindo um calendário por segmentos de ensino, uma estratégia para manter o 

vínculo educacional.  

A SME, no período de 2017-2020, estava organizada de acordo com a Lei 

n.º 2.378, de 27 de janeiro de 2017, Art. 54, que versa sobre a composição da 

estrutura administrativa interna desta secretaria, para organizar e orientar a política 

educacional no município. Sendo assim, a SME era composta por: Departamento de 

Educação Básica (DEB); Departamento de Acompanhamento de Gestão (DAG); 

Departamento de Infraestrutura (DI) e Departamento de Pesquisas Pedagógicas, 

Planejamento e Informações Gerenciais (DPPPIG), conforme representado na 

Figura 3.  

  
Figura 3 – Organograma da Secretaria Municipal de Educação  

 

                                     

     

 

 

 

 

               

  

  Fonte: Secretaria de Educação (2017).  
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Cada Departamento era composto por um(a) diretor(a), assessorias, técnicos 

e/ou coordenação. Todos, em sua maioria, eram professores efetivos da Rede.  

A Rede Municipal de Ensino é composta por 1.203 (mil, duzentos e três) 

professores(as) concursados(as), estando: 512 (quinhentos e doze) atuando na 

docência, 113 (cento e treze) como coordenadores pedagógicos, 141 (cento e 

quarenta e um) como diretores (e vice-diretores), 116 (cento e dezesseis) 

professores(as) em situação de afastamentos, ou lotados em outros espaços 

educativos e/ou programas e projetos da Rede, conforme a Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Áreas de atuação de professores(as) da Rede Municipal de Itabuna em 
Projetos, Programas e Área Técnica da SME  

 Técnicos SME  46  

CEPEI  30  

CME  5  

Núcleo Cuidar  4  

Classe Hospitalar  11  

Casa do Educador Paulo Freire  6  
NTM  4  
SIMPI  6  

Cantina Central  1  

Escola de Dança  2  

PROPAZ  7  

SEM  43  
GEA  18  

MÃO NA MASSA  02  

 Biblioteca Itinerante  04  

Total  189  
                 Fonte: SME (2020).  

Até a conclusão desta pesquisa, não obtive o quantitativo de professores(as), 

que podem estar atuando em situação de desvio de função por questões de saúde, 

em secretaria de escolas ou em parcerias internas da própria gestão. Visto que não 

localizei 132 (cento e trinta e dois) professores(as) do quantitativo geral de 

professores(as) concursados.  
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3.3 Sujeitos da Pesquisa: professores(as) da educação básica da rede municipal 

de Itabuna-BA    

                     
Os sujeitos desta pesquisa são professores(as) concursados(as) da Rede 

que estão atuando na regência, entre 10 e 30 anos na docência, e que participaram 

da FC nos últimos 5 anos9. Esse recorte foi necessário para garantir a participação 

de professores(as) com vivências em propostas/processos de FC, a fim de se 

alcançar “escutas” mais consistentes das práticas pedagógicas das(os) docentes 

participantes, frente aos seus processos formativos.  

De acordo com o Quadro 10, temos um panorama geral dos(as) docentes, 

por segmento de ensino, que corresponde à distribuição de profissionais, sem 

especificar as formações de ambos para atuação nestes segmentos de ensino. 

Verificamos também algumas oscilações na quantidade de professores(as) por 

segmentos de 2014 a 2018, o que pode acenar para diversas situações a que o 

docente está propício a passar, entre elas: diminuição de alunos(as) 

matriculados(as), fechamento de turmas e/ou escolas.  

  
Quadro 10 – Quantidade de professores(as) da rede municipal de Itabuna, segundo 

suas funções e segmento que atendem (2015-2019)  

Ano 
Professores da 

Educação 
Infantil 

Professores 
Regentes do Ensino 

Fundamental 

Professores 
Regentes da 

EJA 

Professores 
Coordenadores 

Pedagógicos 

2015 187 575 102 217 

2016 202 574 105 154 

2017 202 545 98 - 

2018 173 543 80 113 

2019 172 538 87 122 

  Fonte: Anuário Estatístico (2020). Disponível em:       

http://www.itabuna.ba.gov.br/download/Anuario_Estatistico_Base_de_Dados_2019.pdf   

O Quadro 11 apresenta o quantitativo dos(as) professores(as) da Rede por 

formação acadêmica, titulações que demonstram aspectos do DPD de 

professores(as) do município.   

 

 
9 A fonte utilizada para esse recorte foi coletada junto à SME e por meio do questionário online 

utilizado nesta pesquisa.  

http://www.itabuna.ba.gov.br/download/Anuario_Estatistico_Base_de_Dados_2019.pdf
http://www.itabuna.ba.gov.br/download/Anuario_Estatistico_Base_de_Dados_2019.pdf
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Quadro 11 – Quantidade de professores(as) da Rede Municipal de Itabuna, por Nível 

de Formação, 2015-2019  

Ano Graduados Especialização Mestrado Doutorado 

2015 320 873 27 4 

2016 332 927 30 1 

2017 315 986 45 2 

2018 200 914 43 2 

2019 180 909 57 4 

  Fonte: Anuário Estatístico (2020). Disponível em:  
http://www.itabuna.ba.gov.br/download/Anuario_Estatistico_Base_de_Dados_2019.pdf   

 
A distribuição de professores(as) no Quadro 11 apresenta a formação inicial 

(graduação) e continuada (especializações, mestrado e doutorado) também 

representando o desenvolvimento profissional dos(as) docentes da Rede, atendendo 

as normativas do PNE (2014/2024), tratando mais especificamente da formação 

docente, contidas em suas metas 15 e 16. Todavia, essa temática também pode ser 

encontrada em outras metas e estratégias do próprio PNE.  

Em relação à graduação, existe um expressivo aumento formativo quando 

observamos os anos de 2015 a 2019, havendo, em 2015, 320 professores(as) 

graduados(as). Ainda sobre a graduação, em 2015, eram 320 (trezentos e vinte) 

professores(as) portadores(as) apenas do referido título e, em 2019, 180 (cento e 

oitenta). Já em relação à especialização, verificam-se números expressivos em cada 

ano, sendo, em 2015, 873 (oitocentos e setenta e três) e, em 2019, 909 (novecentos 

e nove) com essa titulação. No nível do mestrado, foi indicado um quantitativo 

significativo de 27 (vinte e sete) professores(as) em 2015, sendo 57 (cinquenta e 

sete) em 2019. O doutorado é o nível de formação com menor representatividade 

neste período do anuário estatístico, em 2015 havia 4 (quatro) doutores e, em 2019, 

também 4 (quatro).  

Essa informação, ainda que não apresente detalhes sobre a formação 

específica dos docentes, mostra um quantitativo importante para visualizar a FC e o 

DPD de professores(as) da Rede, que englobam tempo de serviço, fases da 

docência, entre outros aspectos importantes para visualização desses profissionais 

em suas áreas de atuação e envolvimento com processos de formação, visto que 

não basta a titulação, mas o fortalecimento do ensino e aprendizagem, o equilíbrio 

entre a teoria e a prática, bem como a valorização profissional em buscar novos 

http://www.itabuna.ba.gov.br/download/Anuario_Estatistico_Base_de_Dados_2019.pdf
http://www.itabuna.ba.gov.br/download/Anuario_Estatistico_Base_de_Dados_2019.pdf
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conhecimentos por meio da pesquisa e extensão. O que pode representar retornos 

positivos para o profissional e para a Rede de Ensino, além de promoção na carreira 

docente.  

Outro aspecto que destacamos sobre as(os) docentes se refere aos 

afastamentos com ou sem remuneração. Nessa direção, o Quadro 12 mostra o 

quantitativo de professores(as) em situação de afastamento por motivos de licença 

por doença (licença com vencimento) e licença para mestrado e doutorado, que pode 

ser com ou sem vencimento.   

 
Quadro 12 – Quantitativo de professores(as) da rede municipal em situação de 
afastamento (2015-2019)  

Ano 
Auxílio- 
Doença 

Licença com 
Vencimento 

Licença sem 
Vencimento 

Licença Mestrado e 
Doutorado 

Total 

2015 60 - 25 14 99 

2016 78 - 22 44 144 

2017 37 21 30 21 109 

2018 45 - 12 - 57 

2019 50 - 51 8 116 

  Fonte: Anuário Estatístico/2020. Disponível em:  
http://www.itabuna.ba.gov.br/download/Anuario_Estatistico_Base_de_Dados_2019.pdf   

  
Os professores(as) que se afastam por motivos de saúde, licença sem 

vencimento, situações pessoais e familiares estão sujeitos à legislação trabalhista 

vigente. Já as licenças para a FC, embora estejam presentes na LDBEN/1996 e no 

PNE/PME, ainda assim, estão sujeitas à discricionariedade da gestão e às demandas 

internas. Brzezinsky (2014) relaciona a FC em resposta a essas demandas.  

 
Como faz parte do desenvolvimento profissional, a formação continuada 

deve ser assegurada pelo Estado mediante licença remunerada, tal como 

está previsto no inciso II, art. 67 da LDB/1996, o que é suficiente para 

justificar que se concilie um projeto institucional (prioritário) com o pessoal. 

Deve, também, ser estimulada por uma política da educação que responda 

às demandas educacionais da coletividade, traduzidas nos projetos políticos 

pedagógicos das escolas da educação básica, lócus privilegiado do trabalho 

docente (BRZEZINSKI, 2014, p. 1248).  

 
Importa ressaltar que os quantitativos referentes ao latu sensu e stricto sensu 

estão condicionados ao tempo determinado para cada formação. Na modalidade de 

liberação para FC com vencimento, faz-se necessário o registro para tal modalidade 

http://www.itabuna.ba.gov.br/download/Anuario_Estatistico_Base_de_Dados_2019.pdf
http://www.itabuna.ba.gov.br/download/Anuario_Estatistico_Base_de_Dados_2019.pdf


101  

  

com prazos formalizados por meio de termo de compromisso do docente com a 

Rede, em atendimento à Portaria n.º 9.422/2020 e ao Decreto n.º 13.743, de 

14/07/2020 que regulamenta a concessão de licença com vencimento de 

professores(as) da Rede Municipal de Ensino.  

 
3.4 Da construção à produção dos dados   

  
Os dados foram selecionados via análise documental da Rede de Ensino de 

Itabuna, por meio das propostas pedagógicas de 2001 a 2020, conforme Anuário 

Estatístico de Itabuna (2019). Também foi feita análise bibliográfica dos marcos 

legais e teóricos, correspondentes à FC de professores(as) da Educação Básica e 

ao DPD.   

Realizamos reunião com a SME do período pesquisado, posteriormente com 

o corpo técnico do DEB, para apresentar a pesquisa, objetivos, justificativa, 

estratégia para produção de dados, bem como o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE), que contém as questões técnicas e éticas sobre a pesquisa, 

destacando a confidencialidade da(o) professor(a).   

Durante esses encontros, que só aconteceram após a aprovação do projeto 

de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UESC, com o Certificado 

de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) 23116719.7.0000.5526, tivemos a 

oportunidade de expor os detalhes da pesquisa em andamento e estabelecer 

algumas participações em encontros com os profissionais da Rede Municipal, a fim 

de sensibilizá-los a responder ao questionário.  

A partir da aprovação do CEP, realizamos a análise em documentos 

referentes à FC de professores(as) da Rede Municipal de Itabuna e ao DPD. 

Inicialmente, elaboramos um questionário fechado, mas após as orientações na 

ocasião do exame de qualificação, o questionário online estruturado passou a ter 

duas perguntas discursivas pertinentes aos objetivos da pesquisa, o que possibilitou 

o posicionamento dos(as) professores(as) participantes frente ao fenômeno 

pesquisado.   

A produção e a análise dos dados possibilitaram as interpretações da 

realidade investigada, dialogando com teóricos em DPD e FC, a partir das respostas 

dos docentes participantes. De acordo com Ludke e André (1986, p. 45), “analisar os 

dados qualitativos significa ‘trabalhar’ todo o material obtido durante a pesquisa, ou 
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seja, os relatos das observações, as transcrições de entrevistas, as análises de 

documentos e as demais informações disponíveis”.  

Nessa perspectiva, salienta-se que os dados qualitativos permitem múltiplas 

interpretações tanto em relação às respostas dos participantes da pesquisa quanto 

à leitura realizada pela própria pesquisadora, permitindo a produção de reflexões 

frente às ações desenvolvidas durante a realização do estudo.  

O principal instrumento de produção de dados foi o questionário online, 

confeccionado e hospedado na plataforma Google Forms, composto por 11 (onze) 

questões, das quais 9 (nove) eram fechadas, com múltipla escolha, e 2 (duas) 

discursivas, relacionadas à FC, abordando aspectos da trajetória individual e coletiva 

voltados para a prática pedagógica dos participantes em suas trajetórias docentes.  

De maneira geral, as questões presentes no questionário envolvem a 

reflexão do que os docentes entendem por FC, em que deveriam categorizar, em 

grau de importância, afirmações relativas ao tema quanto à periodicidade, 

modalidades, motivações, experiência profissional, conhecimentos adquiridos, 

dificuldades para participar das formações, incentivo e valorização profissional.  

Assim, participamos de alguns encontros formativos da Rede promovidos 

pelo DEB, nos quais aproveitávamos a oportunidade e apresentávamos a pesquisa, 

pedindo o apoio dos colegas (coordenadores/as e professores/as) no sentido de 

compartilhar juntos aos demais regentes o link do questionário online 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ8xfypS30ON2ZgkVkz6iUSz2ObKP

RJJ5BvVqC1O7g1m82A/viewform?usp=sf_link) que fora enviado para os e-mails 

dos coordenadores(as) e os mesmos socializavam, divulgando nos grupos de 

WhatsApp das suas respectivas unidades escolares, pedindo a participação de 

todos(as) neste processo da pesquisa.   

Realizamos visitas a 13 (treze) unidades escolares da Rede (campo e 

urbano), realizadas no período de novembro/2019 a 13 de março/2020. Também 

utilizamos a ferramenta Messenger do Facebook como canal de comunicação direto 

com os professores, a fim de apresentar a pesquisa, solicitando a participação para 

que pudessem responder ao questionário. O link do questionário online foi 

disponibilizado para os 512 (quinhentos e doze) professores(as) regentes, primeiro 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ8xfypS30ON2ZgkVkz6iUSz2ObKPRJJ5BvVqC1O7g1m82A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ8xfypS30ON2ZgkVkz6iUSz2ObKPRJJ5BvVqC1O7g1m82A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ8xfypS30ON2ZgkVkz6iUSz2ObKPRJJ5BvVqC1O7g1m82A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ8xfypS30ON2ZgkVkz6iUSz2ObKPRJJ5BvVqC1O7g1m82A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ8xfypS30ON2ZgkVkz6iUSz2ObKPRJJ5BvVqC1O7g1m82A/viewform?usp=sf_link
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entre os dias 27/02/2020 e 23/03/2020, por e-mail, WhatsApp, Messenger do 

Facebook, nesse período tivemos o retorno de 59 professores(as).   

Em setembro/2020, após reestruturação do questionário definitivo, foi 

encaminhado o novo link, acompanhado por um pequeno texto, solicitando a 

participação dos docentes que haviam respondido no momento anterior, para 

responder novamente aquele questionário, bem como para os demais 

professores(as).   

Destacamos que o ano letivo de 2019 da Rede municipal de Itabuna encerrou 

em 18 março de 2020, por decreto municipal. Nesse mesmo mês, houve o início do 

distanciamento social e a suspensão das aulas presenciais, devido à pandemia 

gerada pelo vírus Sars-CoV-2 (COVID-19) e em atendimento às orientações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde. O questionário 

online foi o instrumento mais viável para a produção de dados, tão necessário para 

chegar rapidamente aos docentes.  

O link do questionário ficou disponível de setembro a novembro/2020. 

Durante esse período, houve o retorno de 83 (oitenta e três) respostas, ou seja, 16% 

do universo de 512 (quinhentos e doze) professores(as) regentes. As perguntas 

fechadas foram analisadas com estatística simples, considerando o total e as 

frequências.  

  
3.5 Procedimento para análise dos dados   

  
Com o objetivo de ponderar as respostas do questionário online, dados 

produzidos pela participação dos(as) professores(as), com base no aporte teórico e 

nas apreciações documentais utilizadas para este estudo, os dados foram 

averiguados por meio da Análise de Conteúdo que é “um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens.” (BARDIN, 2006, p. 38).  

Ainda conforme Bardin (2011, p. 15), “a análise do conteúdo é um conjunto 

de instrumentos de cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se 

aplicam a discursos (conteúdos e continentes) extremamente diversificados”, o que 

possibilita exercício de interpretações e reflexões sobre os significados encontrados 

durante o estudo realizado.  
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Nesta perspectiva, Bardin (2011) apresenta três processos para a realização 

da análise de conteúdo; 1) pré-análise, que consiste em organizar e sistematizar o 

material a ser analisado (leitura flutuante, escolha dos documentos, delimitação, 

formulação de hipóteses e elaboração de indicadores), que corresponde ao 

levantamento documental de marcos legais e teóricos sobre FC e DPD, dados do 

questionário online; momento para deixar-se “invadir por impressões, 

representações, emoções, conhecimentos e expectativas” (FRANCO, 2008, p. 52).  

Ainda sobre a pré-análise, no que tange à escolha dos documentos, 

utilizamos as regras da: exaustividade, representatividade, homogeneidade e 

pertinência, a fim de responder à questão de pesquisa e aos objetivos propostos para 

este estudo, avaliando a escolha dos documentos legais e teóricos frente aos 

registros escritos, a saber: 83 (oitenta e três) questionários respondidos pelos(as) 

professores(as).   

O segundo processo para Análise do Conteúdo foi a exploração do material, 

identificação das unidades e criação das categorias, ou seja, com as respostas do 

questionário estruturado, organizamos as unidades de registro por agregação de 

temas e frequência de termos marcantes nas respostas discursivas, dando origem 

às categorias de análises para este estudo.  

Importante destacar que as unidades de registro que deram origem às 

categorias serão apresentadas na discussão dos dados em cada categoria 

estabelecida. Segundo Bardin, isso equivale 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 o analista acerca das características do texto, que 

podem servir de índices (BARDIN, 2006, p. 129).  

 

 
O último processo de análise do conteúdo foi o tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação, pois esse é o processo do tratamento e análise dos dados 

(qualitativo e quantitativo) fornecidos pelo instrumento de pesquisa, o questionário 

online. Trata-se de uma “operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia), com os critérios previamente definidos” (BARDIN, 1977, p. 117).  
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Partindo desse pressuposto, Bardin (2011) ressalta a importância do rigor na 

utilização da análise de conteúdo, a necessidade de ultrapassar as incertezas e 

descobrir o que é questionado. Assim, visando a sintonia em atender aos critérios 

metodológicos desta modalidade de apreciação, busca-se explicar, inicialmente, o 

conceito de “categoria”, discutido por Bardin (2011), que apresenta os critérios de 

categorização e escolha (classificação e agregação), indicando um modo estratégico 

para organizar os dados verificados de maneira a refletir a realidade estudada.   

As categorias foram organizadas, considerando o critério semântico 

(temático) que, segundo Bardin (1977), indica o que foi escrito (temas, palavra, 

frases) ou marcado (frequência em escolhas) presentes nas respostas ao 

questionário online estruturado, estabelecendo diálogos com os marcos legais e 

teóricos, buscando a compreensão dos conteúdos presentes nas respostas dadas 

por professores(as) a cada pergunta, e os possíveis cruzamentos realizados para o 

alcance das reflexões.   

No Quadro 13, apresentamos os dados já tratados e organizados de acordo 

com os respectivos núcleos de sentido, as unidades de registro e o desenho das 

possíveis categorias de análise. Essa distribuição se deu de acordo com os objetivos 

traçados para esta pesquisa, em observância ao referencial teórico adotado e com o 

propósito de garantir a validade e fidedignidade das análises realizadas.   

  
Quadro 13 – Análise de conteúdo segundo Bardin (2011)  

Pré-análise 
83 respostas do 

questionário online: marcos 
legais e teóricos 

Exaustividade, 
Representatividade, 

Homogeneidade e Pertinência 
Exploração do material, 
criação das categorias e 

identificação das 
unidades 

913 respostas do questionário 
estruturado: 11 perguntas: 

2 “discursivas” e 9 “fechadas” 

Frequências de: Palavras 
Conteúdos; Identificação das 

unidades; Categorização/ 
sistematização dos dados 

Tratamento dos 
resultados, inferência e 

interpretação 

Inferência e interpretação, 
tratamento e análise dos 

dados (qualitativo e 
quantitativo) Fundamentação 

teórica + conteúdos + 
análises 

Diálogo entre marcos legais e 
teóricos e as respostas ao 

questionário online estruturado. 
Análises dos dados 

  Fonte: Organização dos dados pela autora (2020).  

 
Isto posto, após estabelecidos os recortes possíveis e levando em 

consideração o referencial teórico e os núcleos de sentido do material empírico, 

conformamos em três categorias de análise:  
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● Professoras e Professores, participantes desta pesquisa.  

● Compreensão da concepção dos professores da Rede Municipal sobre o 

processo de formação continuada.  

● A voz da docência de professores(as) da Rede Municipal: vivências e 

práticas docentes.  

Os dados obtidos foram organizados e seus resultados discutidos a partir 

dessas três categorias. Para tanto, no próximo capítulo, apresentaremos essa 

discussão, tomando por base a análise dos dados.   

  

4 ANÁLISE DOS DADOS   

  
Este capítulo traz a análise dos dados desta pesquisa, discutidos consoante 

às categorias definidas. Trata-se de um momento de apreciação e tomada de 

posição, em que os dados dialogam com a temática estudada e a voz dada aos(às) 

professores(as), sujeitos da pesquisa, concretizando-se neste diálogo acadêmico. 

De acordo com a trajetória apresentada no capítulo anterior, os dados serão 

analisados fundamentados em três categorias: Professoras e Professores, 

participantes desta pesquisa; Compreensão da concepção dos(as) professores(as) 

da Rede Municipal sobre o processo de FC; e a voz da docência de professores(as) 

da Rede Municipal: vivências e práticas docentes.  

 
4.1 Professoras e professores participantes desta pesquisa  

  
A presente categoria apresenta os(as) professores(as) participantes desta 

pesquisa, com informações significativas que refletem as respostas de 83 docentes 

da Educação Básica da Rede Municipal de Itabuna-BA., bem como alguns 

importantes dados sobre o quadro funcional de professores(as) da Rede, com vasta 

experiência na regência e na caminhada marcada pela FC. Além de informações 

transversais significativas quanto à formação inicial e continuada, tempo de serviço, 

segmento de atuação, participações em formações oferecidas pela SME, interesses 

profissionais, nível de formação dos docentes e conhecimento a respeito da proposta 

de FC.  
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Estes docentes participantes, atenderam os requisitos do estudo em foco, o 

que representou 100% de aceitação desse universo, conforme representado na 

Figura 4.  

 
Figura 4 – Quantitativo de professores(as) participantes desta pesquisa  

 

Do quantitativo de professores(as) participantes, foi possível identificar 

alguns dados importantes que compõem a caracterização do perfil destes 83 

docentes, conforme o Quadro 14.  

 
Quadro 14 – Gênero e formação dos(as) professores(as) participantes desta 

pesquisa  

SEXO  FORMAÇÃO INICIAL FORMAÇÃO CONTINUADA 

Mulheres 70 Pedagogia 48 Graduação 83 

Homens 13 Letras 16 Mais de uma graduação 9 

  Educ. Física 5 
Pós-graduação 
(Especialização) 

69 

  História 4 Pós-graduação (Mestrado) 9 

  Matemática 4 
Não possuem 
Pósgraduação 

5 

  Geografia 2  

  Biologia 2  

  Química 1  

  Filosofia 1  
   Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

 
No Quadro 14, é possível verificar, diante do quantitativo de docentes 

participantes, que todos(as) têm graduação, o que implica concepções de FC 

        

Fonte:   Elaborado pela au tora   ( 2020 ) .   
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elaboradas e contextualizadas com a teoria e a prática, visto que apenas 5 (cinco) 

docentes não possuem pós-graduação. Assim, Pimenta e Lima (2010) apresentam 

uma afirmativa que corrobora com a realidade formativa dos participantes desta 

pesquisa.  

[...] o papel da teoria é iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para a 

análise e investigação que permitam questionar as práticas 

institucionalizadas e as ações dos sujeitos e, ao mesmo tempo, coloca elas 

próprias em questionamento, uma vez que as teorias são explicações 

sempre provisórias da realidade (PIMENTA; LIMA, 2010, p. 12).   

 
Nessa direção, a maior frequência é a graduação em Pedagogia, seguida 

pela graduação em Letras e Educação Física; 9 (nove) participantes possuem duas 

graduações, o que lhes permite atuar em mais de uma área de conhecimento e/ou 

segmentos de ensino. Entre a FC, as especializações citadas são bem diversificadas, 

contemplando ações educativas e pedagógicas especializadas, sendo a 

Psicopedagogia a mais destacada; com relação ao mestrado, 9 (nove) dos regentes 

participantes possuem tal titulação.   

As mulheres representam 84% de participação nesta pesquisa e os homens 

16%. Essa representação reforça que a Educação Básica (creche, educação infantil, 

anos iniciais do ensino fundamental) é espaço ocupados por mais mulheres que 

homens. Gatti e Barretto (2009 apud CARVALHO, 2018, p. 16) “destacam a 

predominância de mulheres nos postos de trabalho de profissionais da educação”.  

Outra característica é a área de atuação ou segmento de ensino dos 

participantes desta pesquisa, pois observamos no Gráfico 1 que 43,4% dos docentes 

estão nos anos iniciais do ensino fundamental e 31,3% nos anos finais. Contudo, os 

demais segmentos de ensino também se fazem presente.  
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Gráfico 1 – Segmentos de atuação dos(as) professores(as) participantes da pesquisa  

 
                Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

  
No Gráfico 2, está representada a faixa etária dos docentes participantes 

desta pesquisa, a  maior frequência de idade está entre 41 a 50 anos, faixa etária 

que representa maturidade, experiências de vida, formação específica e tempo de 

serviço na docência, que se refletem em suas práticas pedagógicas, bem como nos 

posicionamentos críticos reflexivos diante do questionário de pesquisa.  

 
Gráfico 2 – Idade dos(as) professores(as) participantes da pesquisa 

 
               Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

  

  
Já no Gráfico 3, é possível verificar que a jornada de trabalho que mais 

prevaleceu foi de 40h, aspecto importante da docência que compõe o DPD.  

Representa maior permanência destes profissionais em seus locais de trabalho, 

possibilitando o fortalecimento de vínculos com alunos(as), comunidade e seus 

pares, ainda que não atuem no mesmo segmento de ensino.  

  

43 % 

31 % 

9 % 

7 % 

6 % 
% 4 Anos iniciais do ensino 

fundamental 

Anos finais do ensino 
fundamental 

Educação de Jovens e Adultos 

Educação do Campo 

Educação Infantil 

Creche 

  

11 % 

59 % 

30 % 

Entre 30 e 40 
Entre 41 e 50 
Mais de 51 anos 
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 Gráfico 3 – Carga Horária dos(as) professores(as) participantes da pesquisa  

 

             Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

 
A maior frequência é de 40 horas, em 78%, seguida por 20 horas com 

frequência de 20%. Essas características são importantes para conhecer aspectos do 

perfil do profissional docente e assim estabelecer processos formativos mais 

coerentes com suas realidades, pois  

 
conhecer de perto quem é o professor [...] parece-nos não só relevante, mas 

fundamental para que se possa delinear estratégias efetivas de formação. 

Aproximar-se das práticas dos professores, adentrar o cotidiano de seu 

trabalho é, sem dúvida, imprescindível para que se possa pensar, com eles, 

as melhores formas de atuação na busca de uma educação de qualidade 

para todos (ANDRÉ, 2009, p. 51).  

 
E, ao conhecer de perto o(a) professor(a), sabemos de aspectos 

significativos, de como se dá o processo de participações em FC, e de que maneira 

acontece a dispensa para estes fins. Nesse sentido, os(as) docentes afirmaram que 

em relação à liberação para participar de processos formativos, houve autorização 

pela gestão na maior parte dos casos, seguindo o Plano de Carreira e outros 

documentos oficiais, conforme se observa no Gráfico 4, ou a FC não aconteceu 

durante as horas do período regular do trabalho, ou houve autorização parcial.   

  

 

 

 

 

 

  

18 % 

78 % 

4 % 

20 h 

40 h 

Não responderam 
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Gráfico 4 – Dispensa para participação em FC  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

Nessa direção, o Plano de Carreira e Remuneração vigente no município não 

estabelece os critérios necessários para a licença com vencimento, embora cite, não 

determina. E é justamente a licença com vencimento que é necessária para a FC e 

consequentemente para o DPD, que só têm ocorrido por iniciativa pessoal, ainda que 

a valorização profissional seja positiva para ambas as partes. Ainda assim, a 

Educação Básica (SME) consegue cumprir o que preconiza as leis de FC, porém 

os(as) professores(as) precisam provocar processos formativos que atendam às 

suas demandas escolares, aos seus interesses pessoais e profissionais. Segundo 

Libâneo (2013, p. 456), “autonomia é a faculdade das pessoas de autogovernar-se, 

de decidir sobre seu próprio destino”.  

Sendo assim, o perfil dos(as) professores(as) participantes deste estudo 

apresenta aspectos que podem oportunizar processos formativos com vistas ao 

DPD, pois essa parcela do corpo docente, aqui representada, trouxe impressões que 

sinalizam concepções seguras e contextualizadas sobre o processo de FC, o que 

implica garantias de políticas públicas educacionais, de forma a superar os 

problemas relacionados ao trabalho docente e à valorização dessa categoria 

profissional.  

  

  

52 % 

25 % 

16 % 

7 % 

Sim, a gestão liberou de acordo com o 
plano de Carreira municipal e 
documentos oficiais. 

Não aconteceu durante as horas do 
período regular de trabalho. 

Liberou parcialmente, após negociação 
da carga horária. 

Não liberou, alegando contenção de 
despesas. 
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4.2 Compreensão da concepção dos professores da rede municipal sobre o 

processo de FC  

O Quadro 15 evidencia a construção dessa categoria de análise. Nela, fomos 

identificando no corpo das respostas discursivas as palavras mais evidenciadas. 

Assim, à medida que essas palavras iam sendo identificadas, eram marcadas com 

cores diferentes, sendo que, esgotado esse momento, as palavras eram agrupadas 

em ordem de frequência, amparadas na análise de conteúdo (BARDIN, 2011).   

  

Quadro 15 – Unidades de registro das palavras evidenciadas para esta categoria  

Nº Unidades de Registro Número de Frequência das Palavras 

01. Necessário 29 

02. Prática docente 24 

03. Processo 17 

04. Conhecimento 14 

05. Atualização 10 

06. Prática pedagógica 10 

07. Qualidade do ensino 10 

08. Imprescindível 10 

09. Importante 9 

10. Aprendizagem 9 

11. Estudo 8 

12. Essencial 8 

13. Teoria x prática 8 

14. Formação continuada 4 

15. Experiência 4 

             Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

  

Esses registros são carregados de significados e contextos que se 

aproximam, dialogam e evidenciam conteúdos que determinam as categorias que 

têm por finalidade apresentar quais as concepções de FC sinalizadas pelos 

professores(as) desta Rede de Ensino. Além disso, mostram uma concepção de 

continuidade ou processo de desenvolvimento profissional.  De acordo com André, 

constata-se que  

nos anos mais recentes, os pesquisadores buscam vincular as experiências 

de formação com as práticas do professor em sala de aula, o que constitui 

um avanço em relação ao que era feito na década anterior, pois mostra uma 

concepção da formação docente como um continnum, ou um processo de 
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desenvolvimento profissional, o que condiz com a literatura recente da área 

(ANDRÉ, 2010, p. 179).  

 
Nessa perspectiva, o entendimento das(os) professoras(es) participantes 

sobre FC perpassa por um vasto universo de conceituação, definições que cada 

um(a) foi se apropriando ao longo de sua trajetória docente. Visto que trazem uma 

carreira consolidada na docência, com suas vivências e saberes, comprometidos 

com suas formações continuadas, demonstrando, assim, identidade e autonomia 

profissional.  

E assim, foram sendo identificadas as concepções de FC, segundo os(as) 

professores(as) da Rede. Os(as) profissionais foram representados(as) por nomes 

fantasias, elementos da natureza com os quais me identifico, de modo a preservar 

suas identidades, respeitando-se a questão ética. A seguir, são apresentadas as 

concepções de Sol, Lua, Terra e Mar.    

a) Professor Sol: Absolutamente necessário para a atividade docente, pois permite 

a reflexão sobre a prática pedagógica, a partir de novas leituras, da troca com 

outros profissionais e do conhecimento de novas possibilidades teórico-

metodológicas.  

b) Professora Lua: É essencial sua importância para formação tanto teórica nas 

discussões com os colegas sobre o estudo. Ademais, é de suma importância e 

relevante também para depois aplicar na prática.  

c) Professora Terra: O Processo de Formação Continuada é o estudo e a pesquisa 

teórica e prática necessária para atualização dos profissionais de Educação no 

exercício de sua profissão.  

d) Professor Mar: Imprescindível para o docente, a partir da formação, ele poderá 

inovar, permanecer ou ajustar a sua práxis. Para isso também, é necessário está 

disponível, aberto, ter uma escuta atenta. Assim ponderar, o que mais lhe tocar.  

Diante dessas respostas, Pimenta (2005) enfatiza a importância dos saberes 

teóricos e práticos, o que coaduna com as professoras Lua e Terra, e assim 

apresenta explicações esclarecedoras quanto aos saberes em questão.   

 
[...] os saberes teóricos propositivos se articulam, pois, aos saberes da 

prática, ao mesmo tempo ressignificando-os e sendo por eles 

ressignificados. O papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas 

de análises para compreender os contextos históricos, sociais, culturais, 

organizacionais, e de si mesmos como profissionais, nos quais se dá sua 
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atividade docente, para neles intervir, transformando-os. Daí é fundamental 

o permanente exercício da crítica das condições materiais nas quais o 

ensino ocorre (PIMENTA, 2005, p. 26).  
 

  
Dourado (2015) também apresenta contribuições importantes quanto à 

garantia da base comum curricular para a melhoria da FC dos(as) docentes e nos 

apresenta uma definição para a melhoria da FC de professores(as) que fundamenta 

as colocações das professoras Mar e Sol.   

 
Outra definição fundamental para a melhoria da formação de profissionais 

do magistério consiste na garantia de base comum nacional, sem prejuízo 

de base diversificada, pautada pela concepção de educação como processo 

emancipatório e permanente, bem como pelo reconhecimento da 

especificidade do trabalho docente, que conduz à práxis como expressão 

da articulação entre teoria e prática e à exigência de que se leve em conta 

a realidade dos ambientes das instituições educativas da educação básica 

e da profissão (DOURADO, 2015, p. 307).  

 
Assim, pensar a FC é colocar em prática mais que conteúdos, é buscar o 

equilíbrio das dimensões de conhecimento com a humana subjetividade dos 

docentes. Por isso, ao se falar da formação de professores, não se faz referência 

apenas a uma habilidade técnica ou ao domínio de um conjunto de informações e de 

competências didáticas, mas de uma formação humana em sua integralidade, 

compreendendo a função social que os docentes exercem diariamente em suas 

práticas educativas.   

Algumas respostas apresentam conteúdos com expressões únicas e 

carregadas de sentidos, pois a fala docente aqui descrita traz consigo definições 

identitárias dos seus lugares de fala, expressando assim concepções de FC em suas 

trajetórias docentes, marcadas pela singularidade individual e coletiva que se apoia 

em seu ambiente de exercício da docência, e em seu DPD.   

Abaixo, outras afirmações semelhantes sobre concepção de FC com 

linguagem, poética e com metáforas que revelam concepções.  

a) Professora Cometa: Um momento de troca de experiências.  

b) Professor Raio: Às vezes foge da realidade e do cotidiano da sala de aula.  

c) Professora Estrela: A FC é a esperança de que as ideias estão em constante 

mutação, que os corpos necessitam de caminhos, pensamentos e novos afazeres.  
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d) Professor Nuvem: Como tomar banho, trocar a roupa se alimentar. Não dá para 

deixar de fazer.  

e) Professor Trovão: Oportunizar aos Educadores de se instrumentalizar das 

concepções da Secretaria da Educação.  

f) Professor Relâmpago: Que devemos sempre está participando dessas 

formações, quando a rede oferecer.   

g) Professor Meteoro: Se ficarmos só em sala, perdemos o "time" da história.  

 Os docentes participantes compreendem o que é a FC e expressaram suas 

concepções sobre ela como um dispositivo necessário, que requer participação 

constante para evoluir, em consonância com contextos e acontecimentos nos quais 

estão inseridos. Todos(as) os(as) participantes têm a FC como continuum e vinculam 

isso à prática profissional para a melhoria e profissionalização docente.   

Nessa perspectiva, os professores Nuvem e Meteoro sinalizam de maneira 

criativa as suas concepções de FC, uma necessidade vital para o exercício da 

docência com vistas a processos formativos atualizados, sendo importante refletir 

sobre as dimensões da FC.  

 
A formação continuada compreende dimensões coletivas, organizacionais e 

profissionais, bem como o repensar do processo pedagógico, dos saberes 

e valores, e envolve atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões 

pedagógicas, cursos, programas e ações para além da formação mínima 

exigida ao exercício do magistério na educação básica, tendo como principal 

finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca de 

aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do profissional 

docente (BRASIL, 2015, p. 13).  

 
Nesse sentido, a Professora Cometa evidencia a troca de experiência, para 

apresentar sua concepção de FC, aspecto voltado para práticas educativas já 

vivenciadas, experimentadas, que podem contribuir para novas estratégias 

pedagógicas, bem como valorizar e fortalecer os saberes e fazeres docentes. Pois, 

“estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo 

sobre os percursos e os projetos próprios” (NÓVOA, 1995, p. 25).   

Nessa perspectiva, o posicionamento do Prof. Raio chama atenção quanto à 

FC que não dialoga com a realidade escolar, nem com as demandas e 

especificidades deste espaço, onde de fato acontece o processo de ensino 

aprendizagem. Sendo assim, “os docentes, no exercício de suas funções e na prática 
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de sua profissão, desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho 

cotidiano e no conhecimento de seu meio [...] os quais brotam da experiência e são 

por ela validados (TARDIF, 2014, p. 39).  

Partindo desse pressuposto, a professora Estrela afirma que a FC é a 

esperança, o que nos faz lembrar “não sou esperançoso por pura teimosia, mas por 

imperativo existencial e histórico” (FREIRE, 2002, p. 10), ou seja, a FC é um processo 

constante de esperanças, que precisa permear toda trajetória docente, fomentando 

novas estratégias e possibilidades de resistências que promovam crescimento 

pessoal e profissional, mesmo diante dos retrocessos que a educação vem sofrendo 

nos últimos anos.   

O prof. Trovão apresenta uma concepção de FC voltada para a oportunidade 

em “se instrumentalizar das concepções da SME”, e o Prof. Relâmpago traz a 

necessidade em participar da formação “quando a rede oferecer”. Essas duas 

afirmações apresentam concepções de FC na perspectiva da racionalidade técnica, 

pois direcionam seus processos formativos ao que lhes é posto pela SME, não 

esboçando, assim, identidade e autonomia docente. Segundo Morgado,  

 
é necessário que os professores deixem de se limitar a cumprir aquilo que 

lhes é prescrito, se empenhem numa contínua renovação e (re)valorização 

científica e pedagógica e se assumam como profissionais autónomos que 

tomam decisões em prol do conjunto concreto de alunos com que trabalham. 

(MORGADO, 2011, p. 808).  

 

Isto posto, é importante que o(a) professor(a) possa refletir criticamente 

sobre a importância da FC e da profissão docente, visto que ambas se relacionam e 

precisam se articular, pois  

 
não pode haver boa formação de professores se a profissão estiver 

fragilizada, enfraquecida. Mas também não pode haver uma profissão forte 

se a formação de professores for desvalorizada e reduzida apenas ao 

domínio das disciplinas a ensinar ou das técnicas pedagógicas. A formação 

de professores depende da profissão docente. E vice-versa (NÓVOA, 2017, 

p. 1131).  

 
Dessa maneira, o autor nos leva a refletir sobre a FC com vistas ao DPD, pois 

aborda a relação profissão docente/FC, que vai permeando as ações educativas que 

estão ou deveriam estar articuladas, pois vão se desenvolvendo e fortalecendo a 
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trajetória docente. Possibilitando, assim, a compreensão das concepções dos(as) 

professores(as) aqui apresentadas.   

 
4.3 A voz da docência de professores(as) da rede municipal de ensino: vivências 
e práticas docentes  
 

Esta categoria apresenta reflexões sobre os conteúdos apresentados por 

docentes participantes da pesquisa, traduzindo o que estava implícito em suas 

expressões, considerando suas vivências e práticas docentes. Isto posto, é 

necessário que a(o) professor(a) compreenda sua trajetória docente enquanto um 

processo individual e coletivo que perpassa por diversos fazeres e saberes reflexivos 

da sua vida profissional.   

Nessa direção, utilizamos as unidades de registro para categorizar as 

escutas repletas de sentido e vivências com conteúdo que permeiam à docência de 

professores(as).   

 
Quadro 16 – Unidades de registro das palavras evidenciadas para esta categoria   

Nº Unidades de registro Nº de frequência de palavras 

 
01 

Ouvir o professor 35 

02 Teoria e prática 28 

03 Formação em contexto 19 

04 Escola 18 

05 Professor 15 
06 Conhecimento 12 

07 Sala de aula 12 

08 Realidade escolar 11 

09 Oficinas 06 
               Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

  

Estas unidades de registro com maior frequência sinalizam a importância dos 

conteúdos que representam, para contribuir com a prática docente, pois os contextos 

em que elas estão inseridas trazem a necessidade, o desejo, a identidade e o sonho 

de docentes participantes, pois “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na 

palavra, no trabalho, na ação-reflexão” (FREIRE, 2013, p. 108).   

Nesse sentido, compreender a FC como processo permanente de 

construções pessoais e coletivas ao longo da vida profissional é necessário para o 

melhoramento das práticas docentes e autonomia profissional. Considerando 

aspectos como o tempo de atuação nesta Rede de Ensino, demonstrado no Gráfico 
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5, é possível inferir a fase da carreira em que se encontram os participantes desta 

pesquisa.   

 
Gráfico 5 – Tempo de atuação dos(as) professores(as) participantes desta pesquisa 

na rede municipal de ensino de Itabuna  

          

     Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

  
  

Como podemos observar, 78,3% dos(as) professores(as) participantes desta 

pesquisa estão entre 10 a 20 anos de atuação na Rede, tempo que revela a 

experiência acumulada no efetivo exercício da docência. Esse também foi o recorte 

feito para alcançar os participantes da pesquisa. Esta margem de tempo de serviço 

corrobora com estudos desenvolvidos por Gracia (2017) que apresenta as etapas da 

carreira docente, prezando pela diferença existente entre mulheres e homens quanto 

aos períodos na carreira profissional.   

Os modelos europeus de Huberman (1992) e Gonçalves (1992) não atendem 

à especificidade das etapas da carreira docente no Brasil. Assim, “as Figuras 5 e 6 

são uma demonstração tímida, mas lógica de como essas etapas da carreira 

poderiam ser no Brasil para professores da educação básica, partindo dos modelos 

anteriores” (FERREIRA, 2017, p. 83).  

 
 
 
 
 

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                       

78 % 

% 7 

6 % 

% 4 
% 4 

% 1 

De 10 a 20 anos 

Mais de 25 anos 

De 2 a 5 anos 

De 30 a 40 anos 

Mais de 5 anos 

De 1 a 2 anos 
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Figura 5 – Períodos da carreira feminina no Brasil  

 

                                  Fonte: Ferreira (2017).  

  
Figura 6 – Períodos da carreira masculina no Brasil  

 

                             Fonte: Ferreira (2017).  

 

  A iniciação é o começo da docência, choque de realidades, entusiasmos, 

reflexões, decepções, o tornar-se professor. A estabilização é um período marcado 

pela experiência docente, segurança e inserção na vida escolar, já se tem a identidade 

profissional. A variação é o período marcado pelas alternâncias positivas e/ou 

negativas, mudanças no estilo e nos métodos de ensinar/avaliar, momento de 

melhorar o trabalho docente.  

Já a examinação é caracterizada pelas realizações positivas e negativas que 

segundo “Huberman (1992) aponta que o questionamento acontece de modo 

diferenciado para homens e mulheres, desencadeando crises, começando mais cedo 

e terminando mais tarde para os homens” (FERREIRA, 2017, p. 84). Já o período de 
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serenidade é composto pela tranquilidade e a experiência docente. A finalização é o 

período que encerra a carreira docente, perspectiva da aposentadoria.  

Importante ressaltar que essas etapas não são fixas, pois cada docente 

percorre sua trajetória de forma única, compondo suas vivências e experiências de 

acordo com suas particularidades. Assim, os(as) professores(as) que participaram 

desta pesquisa e estão na faixa de 10 a 20 anos já passaram pelos períodos de 

iniciação, estabilização, variação, examinação. E para as professoras, que já estão 

com o “pé” na etapa da serenidade, a partir desta etapa, já se identifica a diferença 

quanto ao tempo previsto para homens e mulheres.   

As etapas da carreira docente sinalizam demandas relacionadas às 

características específicas para os períodos indicados, visto que estas, são 

estratégias viáveis para o processo formativo dos(as) professores(as). Nessa 

perspectiva, a FC precisa  

 
[...] conceber a formação de professores, tal como temos feito nesse 
trabalho, como um processo contínuo, sistemático e organizado significa 
entender que a formação de professores abarca toda a carreira docente. 
Falar da carreira docente não é mais do que reconhecer que os professores, 
do ponto de vista do ‘aprender a ensinar’, passam por diferentes etapas (pré-
formação, formação inicial, iniciação e formação permanente) (GARCÍA, 
1999, p. 112).  

 
 

Nesse sentido, a formação docente caracterizada por García (1999) 

compreende a carreira docente, perpassando por etapas que implicam processos 

formativos organizados, planejados e desenvolvidos na perspectiva do DPD, a fim 

de proporcionar ao docente a possibilidade de continuar aprendendo, refletindo e 

estudando para dar conta das suas demandas profissionais.  

Nessa perspectiva, destacamos a escuta de professores(as) que 

expressaram importantes conteúdos em relação à FC direcionada para vivências e 

práticas docentes, no protagonismo da sua própria formação. Segundo o professor 

Raio: “Toda formação deveria ser a partir da escuta, dos anseios, dificuldades, 

expectativas, etc. apresentadas pelos docentes”. O que corrobora com Freire, que 

defende a escuta como um aspecto fundamental para formação de professores(as).  

 
[...] é preciso que falem a nós, de como veem a escola, de como gostariam 
que ela fosse; que nos digam algo sobre o que se ensina ou não se ensina 
na escola, de como se ensina. Ninguém democratiza a escola sozinho, a 
partir do gabinete do secretário (FREIRE, 2001, p. 43).  
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 A escuta é um aspecto importante para desenvolver a FC, pois possibilita 

diálogos críticos reflexivos que são essenciais para o ensino aprendizagem e para a 

efetiva democratização do ensino e das relações estabelecidas nesse espaço de 

promoção humana. E assim as(os) docentes nos falaram sobre o que esperam de 

processos formativos que possam contribuir efetivamente com as suas práticas.  

a) Professor Sol: O primeiro passo é ouvir o professor nas suas necessidades e 

angústias. Porque é ele que no chão da sala de aula enfrenta diariamente 

questões que envolvem a aprendizagem do aluno e muitas vezes passa por isso 

sozinho. Enquanto isso não acontecer e as formações vierem prontas e 

estagnadas pouco resultado se terá.  

b) Professora Lua: Ouvindo os professores da rede para entender suas 

dificuldades e a partir disso elaborar o planejamento da formação.  

c) Professora Terra: Ouvir os professores, saber das suas principais dificuldades, 

seus anseios e perspectivas.  

d) Professor Mar: "Escutando" os professores que atuam em sala de aula.  

De acordo com os(as) professores(as) participantes, é preciso escutar essas 

falas para entender as demandas, para conhecer as realidades e dificuldades, e 

assim preparar formações.  

 
No momento de planejar a formação, executá‐la e avaliar seus resultados, 
os professores participem de todo o processo e que suas opiniões sejam 
consideradas. Somente quando os professores constatam que o novo 
programa formativo ou as possíveis mudanças que a prática oferece 
repercutirão na aprendizagem de seus alunos, mudarão suas crenças e 
atitudes de maneira significativa, supondo um benefício para os estudantes 
e para a atividade docente. É quando a formação será vista como um 
benefício individual e coletivo, e não como uma ‘agressão’ externa ou uma 
atividade supérflua (IMBERNÓN, 2010 p. 32).  

 
 

Nessa perspectiva, em relação à necessidade em escutar sobre o que os(as) 

professores(as) pensam sobre FC, destacamos que os processos formativos 

precisam equilibrar teoria e prática, organizando e elaborando propostas de 

currículos voltados para as necessidades da docência.  

 
Faz-se necessário que os cursos de formação de professores, ao elaborar 
seus currículos e organizar suas práticas considerem as demandas das 
escolas e de seus professores, aproximando esses dois universos: o da 
formação profissional e o da atuação profissional. Universos estes que 
precisam dialogar por meio da articulação entre elementos teóricos e 
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práticos, compreendendo-os como igualmente complementares um ao outro 
e não como elementos díspares (DELGADO et al., 2017, p. 90-91).  
 

 

A teoria e a prática se complementam e estão imbricadas no processo 

educacional, desde a formação inicial, perpassando pelo ensino aprendizagem, 

sendo a base para o desenvolvimento profissional, pois representa a dinâmica do 

conhecimento. Torna-se urgente equilibrar estes elementos frente à FC para o 

fortalecimento da pesquisa e da ciência, para a promoção humana na sua 

integralidade, visto que necessitamos lançar mão de diversos conhecimentos a cada 

momento da nossa trajetória pessoal, profissional.   

Desta maneira, “quando os professores aprendem juntos, cada um pode 

aprender com o outro” (IMBERNÓN, 2000, p. 78). Pois socializam demandas, 

experiências e conhecimentos que auxiliam na prática de ambos. É a realidade 

escolar sendo pensada e estudada, considerando suas especificidades para a 

melhoria da qualidade do ensino e das relações estabelecidas nesse espaço de 

conhecimentos. Nesse sentido, é preciso considerar que  

 
pensar a formação continuada em serviço pressupõe perceber o [...] 
professor como sujeito capaz de criar e recriar sua própria formação, 
assumindo-se como protagonista desse processo. Entende-se que a 
formação é um processo em que o professor vivencia de forma deliberada 
e consciente a construção de sua autonomia e autoria profissional, em um 
movimento de ser, pensar e fazer a docência (PLACCO, 2010, p. 1).  
 

 
Nessa perspectiva, é fundamental conhecer a proposta pedagógica da Rede 

e assim pensar, planejar e avaliar os processos formativos articulados para estes 

fins. Visto que “a formação contínua se alicerça na dinamização de projetos de 

investigação-ação nas escolas, passa pela consolidação de redes de trabalho 

coletivo e de partilha entre os diversos atores educativos, investindo as escolas como 

lugares de formação” (NÓVOA, 2002, p. 40).  
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Gráfico 6 – Conhecimento sobre a proposta de FC da rede municipal de Itabuna-BA  

 
  
Os percentuais de frequência, diante das três possibilidades de respostas, 

entre sim e parcialmente, apresentaram uma diferença de 2%, sendo que 45% 

disseram conhecer a proposta pedagógica para FC, e 43% que parcialmente 

conheciam a proposta pedagógica para FC de professores(as) desta Rede de Ensino. 

Assim, os participantes demonstram que estão atualizados e articulados, visto que a 

proposta de FC da Rede foi implantada, justamente, em meio à pandemia da covid-

19.   

Esses percentuais de respostas, registrados pelos(as) professores(as) 

participantes, representam engajamento docente, compromisso social e profissional 

dos mesmos com a educação básica, o que implica saber o percurso que precisará 

ser feito para a efetivação dela. Segundo Day:  

 
Apresentar um leque de oportunidades de aprendizagem relacionadas com 
todos esses interesses e deve procurar não só satisfazer necessidades de 
desenvolvimento em curto prazo, mas também necessidades legítimas de 
desenvolvimento em longo prazo, uma vez que os contextos em que ocorre 
representam mudanças a nível pessoal, profissional e organizacional (DAY, 
2001, p. 208).  

 
 

Nesse sentido, o DPD dos(as) professores(as) da Educação Básica é 

caracterizado pelas necessidades profissionais que possam ser contempladas com 

este modelo de formação contínua.  

 

  
           Fonte:    Elaborado pela autora (2020).   

45 % 

43 % 

12 % 

Sim 

Parcialmente 

Não 



124  

  

O desenvolvimento profissional pode adotar diferentes formas em diferentes 

contextos. Por isso mesmo, não existe um e só um modelo de 

desenvolvimento profissional que seja eficaz e aplicável em todas as 

escolas. As escolas e docentes devem avaliar as suas próprias 

necessidades, crenças e práticas culturais para decidirem qual o modelo de 

desenvolvimento profissional que lhes parece mais benéfico (GARCÍA, 

2009, p. 11).  

 
Nessa direção, os modelos de DPD são amplos e podem atender as 

diversidades encontradas em escolas e/ou redes de ensino, pois  

 
o ensino é parte essencial do DPD, é a tarefa mais conhecida e ainda a mais 
complexa que é desenvolvida pelo/a professor/a, pois envolve vários 
sujeitos na construção do processo de ensinar, que é também o processo 
de aprender. Ensino é relação, é construção, é possibilidade de mudanças 
(CRUZ; BARRETO; FERREIRA, 2020, p. 368).  
 

 
O trabalho colaborativo é essencial para o DPD, trata-se de uma das suas 

características, visto que são estas que norteiam a implementação de 

programas/modelos com esta perspectiva. Sendo a motivação para participar de 

encontros formativos uma atitude interna do(a) docente em buscar de maneira 

pessoal, profissional e/ou coletiva a socialização de saberes e práticas. Segundo 

Nóvoa:  

A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça 
aos professores um meio de pensamento autônomo e que facilite as 
dinâmicas da autoformação participada. 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 uma 
identidade profissional (NÓVOA, 1992, p. 25).  
 

 
Nesse sentido, 43% dos(as) professores(as) declararam que participam dos 

encontros formativos por serem momentos de estudos com aporte teórico, reflexão 

e socialização de boas práticas. Destacamos que estes docentes têm formação 

inicial e continuada consolidada em suas trajetórias profissionais.   
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Gráfico 7 – Motivação para participar da formação continuada  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

  
Nessa perspectiva, García (1999) deixa claro que o DPD  

 
estuda os processos através dos quais os professores – em formação ou 

em exercício – se implicam individualmente ou em equipe, em experiências 

de aprendizagens através das quais adquirem ou melhoram seus 

conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir 

profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da 

escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos 

recebem (GARCÍA, 1999, p. 6).  

 
O DPD tem amplo campo de estudo com características, conteúdos, modelos 

e princípios específicos. Com base nesses aspectos, destacamos os princípios e as 

relações entre a FC, que segundo a Professora Chuva é “extremamente necessário 

para o desenvolvimento profissional”, e os princípios do DPD, presentes nos 

conteúdos sinalizados nesta pesquisa.  

Das concepções de FC expressadas pelos(as) professores(as) participantes, 

foi possível estabelecer diálogos com os princípios orientadores do DPD. Sendo: a 

Institucionalidade o princípio mais evidenciado, apresentado no Quadro 11, com 

informações que o contemplam, visto que demonstra o nível de formação dos 

docentes, pois todos(as) os(as) 83 participantes possuem graduação e, destes, 

apenas 5 não possuem pós-graduação. Foram identificadas também formações 

vinculadas a IES, em cursos para formação inicial e continuada, que caracterizam 
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modelos para formação docente, com aspectos importantes para fundamentar a 

formação de professores(as) da Educação Básica, visando o pleno desenvolvimento 

do docente.   

O princípio da Integração apareceu com frequência na fala dos(as) 

docentes, dada a preocupação com o equilíbrio entre teoria e prática e a integração 

entre conteúdos diversos, abrangendo 58% dos docentes que afirmaram utilizar os 

conhecimentos apreendidos nas formações em suas respectivas salas de aula. Isso 

demonstra que o(a) docente está envolvido(a) ativamente com novos conhecimentos 

e aplicando em suas práticas educativas.  

Esta afirmação, de que utilizam os conhecimentos trabalhados nos encontros 

formativos em suas práticas em sala de aula, corresponde também ao princípio 

Compromisso profissional e social, visto que os(as) docentes que participam de 

formações estão buscando a melhoria das suas práticas pedagógicas, visando o 

desenvolvimento pleno dos(as) alunos(as), principio representado pelo tempo de 

atuação nesta rede, sinalizado no gráfico 5 (78% de 10 a 20 anos); Participação em 

formações, Graduação, pós graduações. pois há empenho em continuar buscando 

novos conhecimentos a fim de promover educação com mais qualidade.  

A Colaboração e gestão do conhecimento é outro princípio que está 

presente na fala dos docentes que buscam qualificações, consumindo e produzindo 

novos conhecimentos. O princípio da Diversidade que se refere à aprendizagem 

profissional como um todo, atendendo às demandas que se apresentam em cada 

fase da carreira docente, não foi identificado. Já a Continuidade, Transparência e 

Racionalidade são três princípios do DPD que se rompem a cada gestão municipal, 

ou seja, há descontinuidade de processos formativos, ficando condicionados ao 

grupo político que assume a gestão municipal, negligenciando, assim, a evolução e 

a autonomia docente em planejamento de formações (sistematização, 

acompanhamento e avaliação) quanto à proposta de formação para os docentes. 

Quanto aos princípios Oportunidade (tipo e quantidade de formação), 

Contextualização (promover inovação e melhorias nas instituições de ensino), 

Excelência (avaliar processos, qualidade), não foi possível identificá-los na análise 

de dados – embora apareçam nas duas últimas propostas de formação continuada 

da Rede municipal de Itabuna. Na prática, esses princípios são suprimidos por 

demandas espontâneas.    
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Estes princípios do DPD, relacionados às concepções de FC, aqui 

apresentados por professores(as) da Rede, reafirmam a defesa de Nóvoa (2002, p. 

54) quando chama os docentes a assumirem “a responsabilidade do seu 

desenvolvimento profissional e que também participem como protagonistas no 

desenvolvimento de políticas educativas”. Isso implica acompanhar, participar, 

fiscalizar e avaliar as políticas públicas para FC na Rede de Ensino.   

As três categorias utilizadas para analisar os dados produzidos por esta 

pesquisa oportunizaram reflexões significativas para os(as) professores(as) e 

também para os(as) gestores(as), pois ao agrupar conteúdos trazidos pelas falas 

dos(as) 83 (oitenta e três) docentes participantes deste estudo, foi possível conhecer 

algumas importantes características destes(as) professores(as) e suas 

compreensões sobre concepções de FC pela voz da docência. Isso implicam novas 

possibilidades de FC com vistas ao DPD, pois identificam-se as necessidades, os 

desejos e interesses dos(as) docentes.  

Os(as) professores(as) se posicionaram com respostas marcadas pelas 

experiências de tempo de serviço, pelas formações pessoais e coletivas, somadas 

aos processos formativos que os(as) constituíram enquanto docentes desta Rede. 

Foi possível identificar as necessidades apontadas e o quanto valorizam a FC, a 

teoria e a prática para o desenvolvimento profissional de suas práticas educativas.  

Sendo assim, as falas dos(as) docentes aqui analisadas representam e 

apontam possibilidades para o desenvolvimento profissional de professores(as) que 

buscam na FC conhecimentos necessários para as renovações e mudanças tão 

esperadas e necessárias para novas práticas docentes nesta Rede de Ensino.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O percurso para realização desta pesquisa demandou estudo e disciplina, 

aspectos essenciais para essa travessia de estudar a Concepções de 

Professores(as) da Educação Básica sobre Formação Continuada: traçando um 

diálogo com os princípios do Desenvolvimento Profissional Docente. Este estudo 

está imerso nos saberes e fazeres da Rede Municipal de Ensino de Itabuna, em pleno 

processo de mudança da proposta pedagógica e em cumprimento ao calendário 

escolar de 2019, dentro do ano vigente, e em meio ao início da pandemia por Covid-

19, o que impôs a necessidade de distanciamento social. Foi e ainda está sendo um 

grande exercício de resiliência, que demanda constantes adaptações e reinvenções 

frente à luta em se manter viva, saudável e produtiva.   

Refletimos sobre as concepções de FC apresentadas por professores(as) da 

Rede Municipal de Ensino de Itabuna e estabelecemos as relações destas com os 

princípios do DPD, oportunidade única em saber/conhecer o que os(as) 

professores(as) pensam sobre FC, desenvolvimento profissional e carreira docente. 

Um estudo pertinente, dada à relevância da FC enquanto estratégia para a profissão 

e o desenvolvimento de docentes que atuam na Educação Básica.   

Alcançamos o objetivo proposto para esta pesquisa: conhecer as 

concepções de FC apontadas pelos professores(as) da Rede Municipal de Ensino 

de Itabuna-BA, o que foi possível através dos(as) participantes que registraram com 

autonomia, segurança e fundamentação as suas respostas carregadas de 

conhecimentos e conteúdos, demonstrando, assim, concepções de FC na 

perspectiva contemporânea, o que é positivo para a educação desta Rede.  

Identificamos as relações entre FC, declaradas pelos(as) professores(as), 

com os princípios do DPD, através do exercício crítico reflexivo, frente ao universo 

de informações e conteúdos estudados sobre a temática desta pesquisa. As 

concepções de FC apresentadas pelos(as) professores(as) participantes são claras 

quanto à importância que é estar com seus pares, estudando, refletindo e 

socializando saberes e práticas que são indispensáveis para a atualização e 

ampliação do repertório pedagógico.   
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Essa forma de conceberem a FC dialoga com os princípios do DPD, pois 

contemplam a perspectiva de continuidade e evolução do(a) professor(a) ao se 

colocar na condição de aprendente, em estar sempre em desenvolvimento mediante 

as transformações e mudanças motivadas pela dinâmica dos contextos sociais e 

políticos que estão inseridos(as), mesmo diante da realidade mundial (pandemia de 

covid-19) e a conjuntura nacional de negacionismo e violação de direitos.  

E, por fim, alcançamos o objetivo de publicar e divulgar um livreto com 

reflexões dos resultados deste estudo, contendo orientações didáticas para a 

formação docente, enquanto Produto Educacional. Este livreto traz a fala dos(as) 

docentes e de autores, entre os quais destacamos Paulo Freire, que nos inquieta e 

nos impulsiona para a superação das diferenças sociais, para a valorização e 

autonomia docente, para a promoção humana do sujeito na sua integralidade.   

O nosso Produto Educacional Diário Pedagógico para o Desenvolvimento 

Profissional Docente reflete o referencial teórico aqui utilizado e as implicações que 

este estudo pode possibilitar para professores(as) e gestores(as), visto que aponta e 

sinaliza demandas contextualizadas junto aos fazeres e saberes de professores(as). 

A partir desse contexto, trago as minhas impressões sobre este estudo com 

orientações para professores(as) e gestores(as) pensarem o DPD da Rede Municipal 

de Ensino.  

Nessa direção, alcançamos 16% do universo de 512 (quinhentos e doze) 

professores(as) regentes que aceitaram participar desta pesquisa, possibilitando 

análises significativas. O quantitativo oposto, que também é um dado relevante, nos 

sinalizou que talvez a estratégia e/ou a abordagem escolhida não tenha convencido 

os(as) professores(as) a colaborar com este estudo, em razão dos inúmeros fatores 

característicos da Rede e também ao período pandêmico, no qual estamos inseridos.  

Identificamos aspectos importantes que compõem o perfil dos docentes 

participantes, especificidades que precisam ser consideradas ao pensar em 

processos formativos por segmentos de ensino, por áreas do conhecimento em que 

atuam e por temáticas como: questões étnico-raciais, de gênero e sexualidade que 

perpassam essas duas possibilidades organizacionais e que precisam ser 

estudadas/trabalhadas junto aos professores(as), pois são demandas deles(as). São 

características específicas quanto ao tempo de serviço na docência, experiências 
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vividas e carregadas de conhecimentos teóricos e práticos. As fases da carreira 

docente “falaram” muito, pois são trajetórias individuais e coletivas expressadas em 

sinalizações positivas quanto a se sentir realizados(as) em sua carreira profissional 

de docente.   

Nessa perspectiva, os(as) professores(as) apontaram a necessidade e 

importância da FC para a docência, bem como serem ouvidos(as) antes dos 

processos formativos. Isso permite garantir estudos contínuos próximos das 

demandas individuais e coletivas, apresentadas pelos(as) docentes, que também 

sinalizaram a necessidade da FC centrada na escola, com seus pares imersos em 

suas realidades, como processos formativos voltados para o ensino aprendizagem, 

dialogando com a teoria e a prática.  

Assim, afirmamos com base nas leituras realizadas e nos dados produzidos 

com esta pesquisa que a FC precisa ser planejada e implementada na perspectiva 

do DPD, que visa verdadeiramente à profissionalização docente, por meio de 

modelos formativos que vislumbram a carreira, como um contínuo de conhecimentos 

e estudos que possibilitem o desenvolvimento do profissional docente. Isso porque 

os processos formativos também compõem a carreira do(a) professor(a), de forma 

colaborativa, desde o contexto escolar às instituições formadoras, pois o docente traz 

consigo sua identidade, subjetividade, autonomia e experiências formais e não 

formais.   

Nessa direção, não se trata aqui de optar por termos que correspondam à 

formação inicial ou FC, nem de substituição da FC por DPD, mas de refletir sobre 

processo contínuo, desenvolvimento do profissional docente que vai acontecendo 

por fases da carreira e compondo uma trajetória, que é pessoal e coletivo, centrada 

no ambiente escolar que é, de fato, o lugar onde se vivenciam os saberes adquiridos 

pelo avanço de cada docente em seus fazeres.   

García (1999) e Imbernón (2011) concebem que nem todo encontro 

formativo poderá possibilitar avanços positivos para o desenvolvimento docente, pois 

depende do envolvimento dos(as) professores(as) junto ao sindicato, que também é 

espaço de formação, ou seja, não basta promover encontros com temáticas 

pedagógicas, para atender às normativas da BNCC-formação, mas sim proporcionar 
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diálogos junto ao currículo previsto na proposta pedagógica adotada pela Rede, 

atentando-se às especificidades regionais e locais.   

Portanto, a FC com vistas ao DPD é possível e viável para valorização 

profissional docente e ganha uma relevância significativa considerando a nova 

organização do ensino, que passou de ciclo para série, provocando mudanças não 

só em sua organização, mas considerando a concepção teórica que precisa 

direcionar os processos formativos para práticas educativas emancipatórias e que 

contemplem os principais desafios para consolidação das Políticas de FC desta Rede 

de Ensino.   

Isto posto, a FC precisa ser garantida enquanto direito e compromisso 

político educacional, que está relacionado à necessidade urgente da atualização do 

Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos(as) professores(as) desta Rede 

Municipal de Ensino, que precisa contemplar as etapas e modalidades de ensino, 

visando a ampliação da garantia da reserva técnica desde a Educação Infantil até o 

3º ano, por conta do tempo de estudo e planejamento específicos, bem como o 

acesso à licença remunerada para formação continuada em  latu sensu e stricto 

sensu com a garantia de percentuais atualizados quanto aos incentivos mediante a 

qualificação profissional do(a) docente.  

Estes são aspectos decisivos para a valorização profissional e para o 

fortalecimento da carreira docente que irão se refletir diretamente nas práticas 

educativas junto à comunidade escolar, junto aos pares e, principalmente, junto aos 

alunos(as), possibilitando e motivando a(o) docente a continuar investindo em sua 

formação.  

Concluímos que a FC de professores(as) da Educação Básica e o DPD 

constituem-se em uma pesquisa que não tem fim, têm novos começos e muito 

trabalho.  

  

  

 

 

 

 



132  

  

REFERÊNCIAS  

  

ALARCÃO, I. Formação continuada como instrumento de profissionalização docente.  
In: Veiga, I. (org.). Caminhos da profissionalização do magistério. São Paulo: 
Papirus, 1998.  
 
ALARCÃO, I. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: Cortez, 
2003.  
 
ALMEIDA, M. I.; FERNANDES, T. R. Proposições conceituais em torno da formação 
e do trabalho docente: uma orientação emancipatória para o desenvolvimento 
profissional. Ensino em Re-Vista, v. 27, n. 1, p. 86-88, fev. 2020.  

ANDRÉ, M. (org.). Formação de Professores no Brasil (1990-1998). Brasília: 
EC/Inep/Comped, 2002. (Série Estado do Conhecimento).  
 
ANDRÉ, M. A produção acadêmica sobre formação de professores: um estudo 
comparativo das dissertações e teses defendidas nos anos 1990 e 2000. Revista 
Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores, v. 1, n. 1, p. 51, 2009.  
 
ANDRÉ, M. Formação de professores: a constituição de um campo de estudos. 
Educação, v. 33, n. 3, p. 179, 2010.  
 
ANDRÉ, M. O que é um estudo de caso qualitativo em educação? Revista da 
FAEEBA, v. 22, n. 40, p. 96, 2013.  
 
ANDRÉ, M. Pesquisas sobre formação de professores: tensões e perspectivas do 
campo. In: FONTOURA, H. A.; SILVA, M. (orgs.). Formação de Professores, 
Culturas: desafios à Pós-graduação em Educação em suas múltiplas dimensões. 
Rio de Janeiro: ANPEd Nacional, 2011. p. 26.  
 
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.  
 
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2006.    
 
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. São Paulo: Ed. Revista Ampliada, 2011.  
 
BARRETTO, E. S. de S. Políticas de formação docente para a educação básica no 
Brasil: embates contemporâneos. Revista Brasileira de Educação, v. 20, n. 62, p. 
685, 2015.  
 
BARRETTO, E. S. de S.; SOUSA, S. Z. Estudos sobre ciclos e progressão escolar 
no Brasil: uma revisão. Educação e Pesquisa, v. 30, n. 1, p. 33-34, 2004.  
 
BRASIL. Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. Brasília: Palácio do Planalto, 1996. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 16 ago. 2020.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm


133  

  

BRASIL. Resolução CNE/CP n.º 1, de 17 de novembro de 2005. Altera a Resolução  

CNE/CEB nº 2. de 19/04/1999, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação de Professores da Educação Básica em nível superior, curso de 
licenciatura, de graduação plena. Brasília: MEC, 2005.  

BRASIL. Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006. Dispõe sobre o Sistema 
Universidade Aberta do Brasil-UAB. Brasília: Palácio do Planalto, 2006.  

BRASIL. Decreto n.º 6.755, de 29 de janeiro de 2009. Institui a Política Nacional de 
Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes - no 
fomento a programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências. 
Brasília: Presidência da República, 2009. Disponível em: 
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2350013/decreto6-755-09. 
 Acesso em: 26 jun. 2020.  

BRASIL. Lei nº 12.014, de 6 de agosto de 2009. Altera o art. 61 da lei n° 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, com a finalidade de discriminar as categorias de 
trabalhadores que se devem considerar profissionais da educação. Brasília: Palácio 
do Planalto, 2009. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2009/lei/l12014.htm. Acesso 
em: 18 out. 2020.  

BRASIL. Decreto n.º 7.219, de 24 de junho de 2014. Dispõe sobre o Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID e dá outras providências. 
Brasília: Presidência da República, 2010.   

BRASIL. Resolução CNE/CP n. 02/2015, de 1º de julho de 2015. Define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 
licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 
licenciatura) e para a formação continuada. Brasília, Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, seção 1, n. 124, p. 8-12, 02 de julho de 2015.  

BRASIL. Censo Escolar da Educação Básica 2016: notas estatísticas. Brasília:  

MEC,  2017.  Disponível  em:  

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/20
1 7/notas_estatisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf. Acesso em: 
26 jun. 2020.  

BRASIL. Resolução n.º 2/2019, de 20 de dezembro de 2019. Define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação 
Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da 
Educação Básica (BNC-Formação). Brasília-DF: Conselho Nacional de Educação, 
2019.  Disponível em: 
https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/RepublicadaResolucao-cne-cp-002-2019-
12-20.pdf. Acesso em: 26 jun. 2020.  

BRZEZINSKI, I. Sujeitos sociais coletivos e a política de formação inicial e continuada 
emergencial de professores: contradições vs conciliações. Educação & Sociedade, 
v.  35,  n.  129,  p.  1248,  2014.  Disponível  em: 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2350013/decreto6-755-09
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2350013/decreto6-755-09
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2350013/decreto6-755-09
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2350013/decreto6-755-09
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2350013/decreto6-755-09
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2350013/decreto6-755-09
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12014.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12014.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12014.htm
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf
https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Republicada-Resolucao-cne-cp-002-2019-12-20.pdf
https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Republicada-Resolucao-cne-cp-002-2019-12-20.pdf
https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Republicada-Resolucao-cne-cp-002-2019-12-20.pdf
https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Republicada-Resolucao-cne-cp-002-2019-12-20.pdf
https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Republicada-Resolucao-cne-cp-002-2019-12-20.pdf
https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Republicada-Resolucao-cne-cp-002-2019-12-20.pdf
https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Republicada-Resolucao-cne-cp-002-2019-12-20.pdf
https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Republicada-Resolucao-cne-cp-002-2019-12-20.pdf
https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Republicada-Resolucao-cne-cp-002-2019-12-20.pdf
https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Republicada-Resolucao-cne-cp-002-2019-12-20.pdf
https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Republicada-Resolucao-cne-cp-002-2019-12-20.pdf
https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Republicada-Resolucao-cne-cp-002-2019-12-20.pdf
https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Republicada-Resolucao-cne-cp-002-2019-12-20.pdf
https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Republicada-Resolucao-cne-cp-002-2019-12-20.pdf
https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Republicada-Resolucao-cne-cp-002-2019-12-20.pdf
https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Republicada-Resolucao-cne-cp-002-2019-12-20.pdf


134  

  

https://www.scielo.br/j/es/a/3y7k7rZqMW5qk6ykJsGR6FJ/?format=pdf&lang=pt. 
Acesso em: 21 nov. 2020.  

BURCHARD, C.; SARTORI, J. Formação de professores de ciências: refletindo 

sobre as ações do PIBID na escola. Rio Grande do Sul, 2011.  

CANDAU, V. Formação continuada de professores: tendências atuais. In: CANDAU, 
V. (org.). Magistério: construção cotidiana. Petrópolis: Vozes, 2003.  

CARTA ABERTA. Em defesa da pós-graduação brasileira. Programa de 
PósGraduação em Linguística – UFSC, Brasília, 16 jun. 2020. Disponível em: 
https://ppglin.posgrad.ufsc.br/2020/06/16/carta-aberta-em-defesa-da-pos-
graduacaobrasileira/. Acesso em: 20 out. 2020.  

CARVALHO, M. Perfil do professor da educação básica. Relatos de Pesquisa, n. 
41, p. 16, 2018.  

CELLARD, A. A Análise Documental. In: POUPART, J. et al. (orgs.). A pesquisa 
qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 
p. 295-316.  

CERICATO, I. L. A profissão docente em análise no Brasil: uma revisão bibliográfica. 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos [online], v. 97, n. 246, p. 273-289, 
2016. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S2176-6681/373714647. Acesso em: 
16 jul. 2021.  

COMISSÃO DA REVISTA BRASILEIRA DE PÓS-GRADUAÇÃO (RBPG). (2005). 

APCN Mestrado Profissional 2005. Revista Brasileira de Pós-Graduação, v. 2, n. 

4, p. 166 167. Disponível em: https://doi.org/10.21713/2358-2332.2005.v2.91. 

Acesso em: 23 nov. 2020.  

 
CONTRERAS, José Autonomia de professores; tradução de Sandra Trabucco 
Valenzuela; revisão técnica, apresentação e notas à edição brasileira Selma Garrido 
Pimenta – São Paulo: Cortez, 2002.  
 
CRUZ, L.; BARRETO, A. C.; FERREIRA, L. Caminhos do desenvolvimento 
profissional docente na perspectiva freireana. Com a Palavra, O Professor, v. 5, n, 
12, p. 368, 2020. Disponível em: 
http://revista.geem.mat.br/index.php/CPP/article/view/529. Acesso em: 20 nov. 2020.  
 
CUNHA, M. I. O bom professor e sua prática. 18. ed. Campinas: Papirus, 2006.  
 
DARDOT, P.; LAVAL, C. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade 
neoliberal. São Paulo: Editora Boitempo, 2016.  
 
DARLING-HAMMOND, L. et al. Professional Learning in the Learning Profession: 
a Status Report on Teacher Development in the United States and Abroad. 
Washington, DC: National Staff Development Council, 2009.  
 
DAY, C. Developingteachers: the challenges of life long learning. London: Falmer 
Press, 1999.  

https://www.scielo.br/j/es/a/3y7k7rZqMW5qk6ykJsGR6FJ/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/es/a/3y7k7rZqMW5qk6ykJsGR6FJ/?format=pdf&lang=pt
https://ppglin.posgrad.ufsc.br/2020/06/16/carta-aberta-em-defesa-da-pos-graduacao-brasileira/
https://ppglin.posgrad.ufsc.br/2020/06/16/carta-aberta-em-defesa-da-pos-graduacao-brasileira/
https://ppglin.posgrad.ufsc.br/2020/06/16/carta-aberta-em-defesa-da-pos-graduacao-brasileira/
https://ppglin.posgrad.ufsc.br/2020/06/16/carta-aberta-em-defesa-da-pos-graduacao-brasileira/
https://ppglin.posgrad.ufsc.br/2020/06/16/carta-aberta-em-defesa-da-pos-graduacao-brasileira/
https://ppglin.posgrad.ufsc.br/2020/06/16/carta-aberta-em-defesa-da-pos-graduacao-brasileira/
https://ppglin.posgrad.ufsc.br/2020/06/16/carta-aberta-em-defesa-da-pos-graduacao-brasileira/
https://ppglin.posgrad.ufsc.br/2020/06/16/carta-aberta-em-defesa-da-pos-graduacao-brasileira/
https://ppglin.posgrad.ufsc.br/2020/06/16/carta-aberta-em-defesa-da-pos-graduacao-brasileira/
https://ppglin.posgrad.ufsc.br/2020/06/16/carta-aberta-em-defesa-da-pos-graduacao-brasileira/
https://ppglin.posgrad.ufsc.br/2020/06/16/carta-aberta-em-defesa-da-pos-graduacao-brasileira/
https://ppglin.posgrad.ufsc.br/2020/06/16/carta-aberta-em-defesa-da-pos-graduacao-brasileira/
https://ppglin.posgrad.ufsc.br/2020/06/16/carta-aberta-em-defesa-da-pos-graduacao-brasileira/
https://ppglin.posgrad.ufsc.br/2020/06/16/carta-aberta-em-defesa-da-pos-graduacao-brasileira/
https://ppglin.posgrad.ufsc.br/2020/06/16/carta-aberta-em-defesa-da-pos-graduacao-brasileira/
https://ppglin.posgrad.ufsc.br/2020/06/16/carta-aberta-em-defesa-da-pos-graduacao-brasileira/
https://doi.org/10.21713/2358-2332.2005.v2.91
https://doi.org/10.21713/2358-2332.2005.v2.91
https://doi.org/10.21713/2358-2332.2005.v2.91
https://doi.org/10.21713/2358-2332.2005.v2.91
http://revista.geem.mat.br/index.php/CPP/article/view/529
http://revista.geem.mat.br/index.php/CPP/article/view/529


135  

  

DAY, C. Desenvolvimento profissional de professores: os desafios da 
aprendizagem permanente. Porto: Porto Editora, 2001.  
 
DELGADO, A. P. et al. Desenvolvimento profissional docente: a formação inicial em 
foco. Temas em Educação e Saúde, v. 13, n. 1, p. 90-91, 2017.  
 
DINIZ-PEREIRA, Júlio. Formação continuada de professores. In: OLIVEIRA, Dalila 
Andrade et al (Orgs.). Dicionário: trabalho, profissão e condição docente. Belo 
Horizonte, UFMG: Gestrado, 2010. CD-ROM.  
 
DOURADO, L. F. Diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e 
continuada dos profissionais do magistério da educação básica: concepções e 
desafios. Educação & Sociedade, v. 36, n. 131, p. 301-307, 2015.  
 
DOMINICÉ, P. O processo de formação e alguns de seus componentes relacionais. 
In: NÓVOA, A.; FINGER, M. (org.). O método (auto) biográfico e a formação. Natal:  
EDUFRN, 2010.  
 
FARIAS, I; ROCHA, C. Desenvolvimento profissional de professores da Educação 
Básica: reflexões a partir da experiência no PIBID. Reflexão e Ação, v. 24, n. 3, p. 
56-128, 2016.  
 
FERRAZ, R. de C. S. N. et al. Saberes e Experiência: formação de professores da 
rede pública em atividades extensionistas. Revista Conexão UEPG, v. 13, n. 3, p. 
392, 2017.  
 
FERREIRA, L. G. Desenvolvimento profissional docente: percursos teóricos, 
perspectivas e (des)continuidades. Educação em Perspectiva, [S. l.], v. 11, p. 8,  
2020.  Disponível  em: 
https://periodicos.ufv.br/educacaoemperspectiva/article/view/9326. Acesso em: 17 
fev. 2021.  
 
FERREIRA, L. G. Desenvolvimento profissional e carreira docente: diálogos sobre 
professores iniciantes. Acta Scientiarum Education, v. 39, n. 1, p. 82-24, 2017.  
 
FIORENTINI, D.; CRECCI, V. Desenvolvimento profissional docente: um termo 
guarda-chuva ou um novo sentido à formação? Formação Docente-Revista 
Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores, v. 5, n. 8, p. 11, 2013.  
 
FRANCO, M. Análise de conteúdo. 3. ed. Brasília: Líber Livro, 2008.  
 
FRANCO, P. Os impactos das políticas públicas nas ações de formação docente em 
Ituituba/MG: contribuições para uma análise das políticas e práticas formativas. 
Revista online de Política e Gestão Educacional, n. 9, p. 9-20, 2010.  
 
FREIRE, P. A educação na cidade. São Paulo: Cortez, 1991.  
 
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 12. 
ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999.  

https://periodicos.ufv.br/educacaoemperspectiva/article/view/9326
https://periodicos.ufv.br/educacaoemperspectiva/article/view/9326


136  

  

FREIRE, P. Carta de Paulo Freire aos professores. Estudos avançados, v. 15, n. 
42, p. 43, 2001a.  
 
FREIRE, P. A educação na cidade. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001b.  
 
FREIRE, P. Ensinar exige criticidade In: FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: 
Saberes Necessários à Prática Educativa. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002.  
 
FREIRE, P. Professora sim, Tia não: cartas a quem ousa ensinar. 14. ed. São 
Paulo: Editora Olho d’Água, 2003.  
 
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 31. 
ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005.  
 
FREIRE, P.  Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: Olho 
d’Água, 2008.   
 
FREIRE, P.  Pedagogia do oprimido. 54. ed. rev. atual. São Paulo: Paz e Terra, 
2013.  
 
FREITAS, H. C. L. de. CNE ignora entidades da área e aprova Parecer e Resolução 
sobre BNC da Formação. Revista Educar Mais, v. 4, n. 1, p. 1-3, 2020. Disponível 
em: http://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/edu-carmais/article/viewFile/1711/1328. 
Acesso em: 5 jun. 2020.   
 
GADOTTI, M. Boniteza de um sonho: ensinar e aprender com sentido. 2. ed. São 
Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2011.  
 
GARCÍA, C. M. A formação de professores: novas perspectivas baseadas na 
investigação sobre o pensamento do professor In: NÓVOA, A. (org.). Os 
professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1995.  
 
GARCÍA, C. M. Formação de professores - para uma mudança educativa. 
Tradução de Isabel Narciso: Porto (Portugal): Porto Editora, 1999.  
 
GARCÍA, C. M. Desenvolvimento profissional docente: passado e futuro. Sísifo - 
Revista de Ciências da Educação, Lisboa, n. 8, p. 7, p. 10-11, jan./abr. 2009.  
 
GARCÍA, C. M. Formação de professores: para uma mudança educativa. Tradução 
de Isabel Narciso. Porto: Porto Editora, 2013.  
 
GATTI, B. A.; BARRETTO, E. S. S.; ANDRÉ, M. E. D. A. Políticas docentes no 
Brasil: um estado da arte. Brasília-DF: UNESCO, 2011.  
 
GATTI, B.; BARRETTO, E.; ANDRÉ, M. Políticas docentes no Brasil: um estado 
da arte. Brasília: MEC/UNESCO, 2010.  
 
GATTI, B.; BARRETTO, E. Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasília: 
UNESCO/MEC, 2009.  

http://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/edu-carmais/article/viewFile/1711/1328
http://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/edu-carmais/article/viewFile/1711/1328
http://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/edu-carmais/article/viewFile/1711/1328
http://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/edu-carmais/article/viewFile/1711/1328


137  

  

GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de 
administração de empresas, v. 35, n. 2, p. 57-63, 1995.  
 
GOMES, E.; FIORENTINI, D. Um ensaio exploratório sobre o desenvolvimento 
profissional docente em uma perspectiva catastrófica. Educação Matemática 
Pesquisa, v. 18, n. 1, p. 254-256, 2016.  
 
GONÇALVES, J. A. M. A carreira das professoras do ensino primário. In: 
NÓVOA, A. (org.). Vidas de professores. Porto-PT: Porto Editora, 1992.  
 
GORZONI, S.; DAVIS, C. O conceito de profissionalidade docente nos estudos mais 
recentes. Cad. Pesqui., São Paulo, v. 47, n. 166, p. 1408-1411, dez.  2017. 
Disponível em: https://www.scielo.br/j/cp/a/wQ9fQZq8sDY9cnSng5fxVFd/?lang=pt. 
Acesso em: 9 set. 2020.  
 
HOBOLD, M. S. Desenvolvimento profissional dos professores: aspectos conceituais 
e práticos. Práxis Educativa, Ponta Grossa, v. 13, n. 2, p. 425-442, maio/ago. 2018. 
Disponível em: https://revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa. Acesso em: 23 
out. 2020.  
 
HYPÓLITO, Á. M. BNCC, agenda global e formação docente. Revista retratos da 
escola, Brasília, v. 13, n. 25, p. 187-201, 2019. Disponível em: 
http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/995. Acesso em: 12 dez. 
2020.  
 
HUBERMAN, M. O Ciclo de vida profissional dos professores. In: NÓVOA, A. (org.). 
Vidas de professores. Porto: Porto Editora, 1992.  
 
IMBERNÓN, F. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a 
incerteza. São Paulo: Cortez, 2000.  
 
IMBERNÓN, F. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a 
incerteza. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002.  
 
IMBERNÓN, F. Formação Docente e Profissional: formar-se para a mudança e a 
incerteza. São Paulo: Cortez, 2006.  
 
IMBERNÓN, F. Formação docente do professorado: novas tendências. São Paulo: 
Cortez, 2009.  
 
IMBERNÓN, F. Formação continuada de professores. Porto Alegre: Artmed, 2010.  
 
IMBERNÓN, F. Formação docente e profissional: formar‐se para a mudança e a 
incerteza. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2011.  
 
ITABUNA (Município). Proposta Político-Pedagógico da Educação Grapiúna. 
Itabuna-BA: Secretaria Municipal de Educação, 2002.  
 
ITABUNA (Município). Proposta Político-Pedagógica da Escola Grapiúna. 
ItabunaBA: Secretaria Municipal de Educação, 2004.  

https://www.scielo.br/j/cp/a/wQ9fQZq8sDY9cnSng5fxVFd/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/cp/a/wQ9fQZq8sDY9cnSng5fxVFd/?lang=pt
https://revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa
https://revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa
http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/995
http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/995


138  

  

ITABUNA (Município). Relatório das ações Desenvolvidas pelo Departamento de 
Educação Básica. Itabuna-BA: Secretaria Municipal de Educação, 2015.  
 
ITABUNA (Município). Proposta Político-Pedagógica da Rede Municipal de 
Ensino de Itabuna Pelo direito de Aprender. Itabuna-BA: Secretaria Municipal de 
Educação, 2017.  
 
ITABUNA (Município). Proposta Político-Pedagógica da Rede Municipal de 
Ensino de Itabuna Pelo direito de Aprender. Itabuna-BA: Secretária Municipal de 
Educação, 2019.  
 
ITABUNA (Município). Referencial Curricular Municipal. Itabuna-BA: Secretária 
Municipal de Educação, 2020.  
 
ITABUNA (Município). PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
PEDAGÓGICAS PARA O CONTINUUM LETIVO 2020/2021. Itabuna-BA: Secretaria 
Municipal de Educação, 2021. p. 4.  
 
JACOMINI, M. A.; PENNA, M. G. de O. Carreira docente e valorização do magistério: 
condições de trabalho e desenvolvimento profissional. Pro-Posições, v. 27, n. 2, p. 
178-197, nov. 2016.  
 
JARDILINO, J. R. L.; DINIZ, M. Universidade e Escola Básica: experiências de 
pesquisa colaborativa na formação continuada de professores/as. Acta Scientiarum 
Education, v. 41, n. 1, p. 11, mar. 2019.  
 
LACERDA, V. L.; MELO, G. F. Formação e desenvolvimento profissional de 
professoras da Educação Básica. Ensino em Re-Vista, v. 1, n. 1, p. 438, abr. 2017.  
 
LIBÂNEO, J. C. Organização e Gestão da Escola: Teoria e Prática. 6. ed. rev. e 
ampl. São Paulo: Heccus, 2013.  
 
LIMA, G. Os Ciclos de Formação Humana em ITABUNA: política, sujeitos e reformas 
educacionais (1996-2004). In: Ciclo de Estudos Históricos da UESC. Ilhéus-BA, 
2009.  Disponível  em: 
http://www.uesc.br/eventos/cicloshistoricos/anais/geni_ettinger_campos_lima.pdf. 
Acesso em: 25 nov. 2020.  
 
FERREIRA, L. G. Desenvolvimento profissional e carreira docente: diálogos sobre 
professores iniciantes. Acta Scientiarum. Education, v. 39, n. 1, p. 79-89, 2017. 
Disponível em: https://doi.org/10.4025/actascieduc.v39i1.29143. Acesso em: 25 nov. 
2020.  
 
LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 
São Paulo: EPU, 1986.  
 
MACEDO, V. P. Formação de professores do contexto das mudanças educativas. In: 
25º Simpósio Brasileiro e 2º Congresso Ibero-Americano de Políticas e 
Administração da Educação.São Paulo: Anpae, 2011.  

http://www.uesc.br/eventos/cicloshistoricos/anais/geni_ettinger_campos_lima.pdf
http://www.uesc.br/eventos/cicloshistoricos/anais/geni_ettinger_campos_lima.pdf
https://doi.org/10.4025/actascieduc.v39i1.29143
https://doi.org/10.4025/actascieduc.v39i1.29143
https://doi.org/10.4025/actascieduc.v39i1.29143


139  

  

MATOS, N. C. et al. A Formação Continuada de Professores da Educação Básica: 
uma Revisão Sistemática. Cadernos de Pesquisa: Pensamento Educacional, 
Curitiba, v. 11, n. 28, p. 45-64 maio/ago. 2016. Disponível em: 
https://interin.utp.br/index.php/a/article/view/311/312. Acesso em: 25 nov. 2020.  
 
MAYOR RUIZ, C. El desafío de los profesores principiantes universitarios ante su 
formación. In: GARCÍA, C. M. (org.). El profesorado principiante. Inserción a la 
docencia. Barcelona: Ediciones Octaedro, v. 13, n. 1, 2009, p. 69.   
 
MOITA, M. da C. Percursos de formação e de transformação. In: NÓVOA, A. (org.). 
Vidas de professores. 2. ed. Portugal: Ed. Porto, 2000.  
 
MESTRADO no Brasil: a situação e uma nova perspectiva. Revista Brasileira de 
Pós-Graduação, v. 2, n. 4, 2005.  
 
MELO, G. F. Tornar-se Professor: a formação desenvolvida nos cursos de Física, 
Matemática e Química da Universidade Federal de Uberlândia 2007. 2007. 229 f. 
Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2007.  
 
MINAYO, M. C. Pesquisa social: teoria e método. Ciência, Técnica. Petrópolis-RJ: 
Vozes, 2002, p. 21-22.   
 
MORGADO, J. C. Identidade e profissionalidade docente: sentidos 
(im)possibilidades.  
 
Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v. 19, n. 73, p. 793-812, out./dez. 
2011.  
 
NÓVOA, A. Profissão Professor. Porto: Editora Porto, 1991. (Coleção Ciências da 
Educação).  
 
NÓVOA, A. Formação de professores e profissão docente. 1992.   
 
NÓVOA, A. Os Professores e sua formação. Lisboa: Educa Lisboa, 1992.  
 
NÓVOA, A. Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1995.  
 
NÓVOA, A. Vidas de professores. 2a ed. Porto: Porto Editora, 2000.  
 
NÓVOA, A. Formação de professores e trabalho pedagógico. Educa, 2002.  
 
NÓVOA, A. Professores: Imagens do futuro presente. Lisboa: Educa, 2009.  
 
NÓVOA, A.; FINGER, M. (org.). O método (auto) biográfico e a formação, Natal: 
EDUFRN, 2010.   
 
NÓVOA, A. Firmar a posição como professor, afirmar a profissão docente. Cadernos 
de pesquisa, v. 47, p. 1106-1133, 2017.  
 

https://interin.utp.br/index.php/a/article/view/311/312
https://interin.utp.br/index.php/a/article/view/311/312


140  

  

NÓVOA, A. Os Professores e a sua Formação num Tempo de Metamorfose da 
Escola. Educação & Realidade, v. 44, 2019.  
 
NUNES, C. P.; OLIVEIRA, D. A. Trabalho, carreira, desenvolvimento docente e 
mudança na prática educativa. Educação e Pesquisa [online], v. 43, n. 1, p. 7, 2017. 
Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1517-9702201604145487. Acesso em: 16 
jul. 2021.  
 
OLIVEIRA, E. G. et al. Desenvolvimento profissional docente: um olhar para além da  
formação. EDUCA - Revista Multidisciplinar em Educação, [S.l.], v. 5, n. 12, p. 23- 
39,  dez.  2018.  Disponível  em: 
https://periodicos.unir.br/index.php/EDUCA/article/view/3254. Acesso em: 13 set. 
2020.  
 
OLIVEIRA, H. L. G.; LEIRO, A. C. R. Políticas de formação de professores no Brasil:  
referenciais legais em foco. Pró-Posições, v. 30, p. 11, 2019.  
 
OLIVEIRA-FORMOSINHO, J. Desenvolvimento profissional dos professores. In: 
OLIVEIRA-FORMOSINHO, J. (coord.). Formação de professores: aprendizagem 
profissional e ação docente. Porto: Porto Editora, 2009.  
 
PEREIRA, M. A. L.; ANDRÉ, M. A formação inicial do professor e o desenvolvimento 
profissional docente. Devir Educação, v. 1, n. 2, p. 7, 2017.  
 
PERRENOUD, P. Práticas pedagógicas, profissão docente e formação: 
perspectivas sociológicas. Lisboa: Dom Quixote, 1993.  
 
PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores: unidade entre teoria e 
prática. Cadernos de pesquisa, n. 94, p. 58-73, 1995.  
 
PIMENTA, S. G. Docência no Ensino Superior: construindo caminhos. In: PIMENTEL, 
M. da G. O professor em construção. Campinas-SP: Papirus, 1993.  
 
PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores: unidade teórica e prática?  
3. ed. São Paulo: Cortez, 2005.  
 
PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. [S.l: s.n.], p. 12, 2010.  
 
PINHEIRO, M. G. de C.; SERRAZINA, M. L.; SILVA, A. F. G. Desenvolvimento 
Profissional de uma Professora dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no Tema 
Probabilidade. Boletim de Educação Matemática, v. 33, n. 65, p. 1175-1194, 2019.  
 
PINEAU, G. A autoformação no decurso da vida: entre a hetero e a ecoformação. In:  
NÓVOA, A.; FINGER, M. O método (auto) biográfico e a formação. Natal: 
EDUFRN, 2010.  
 
PLACCO, V. M. N. S. Verbete ‘formação em serviço’. In: OLIVEIRA, D. A.; DUARTE,  
A. C.; VIEIRA, L. F. (orgs.). Dicionário “Trabalho, profissão e condição docente”. 
Belo Horizonte: GESTRADO/UFMG, 2010.  

https://periodicos.unir.br/index.php/EDUCA/article/view/3254
https://periodicos.unir.br/index.php/EDUCA/article/view/3254


141  

  

PORTUGAL. Decreto-Lei nº 22/2014, de 11 de fevereiro de 2014. Diário da 
República, Portugal, n. 29, 11 fev. 2014. Série 1. p. 1286-1291. Disponível em: 
http://www.ccpfc.uminho.pt/uploads/RJFCP%20DL22.2014.pdf. Acesso em: 4 dez. 
2020.  
 
PONTE, J. P. Da formação ao desenvolvimento profissional. Lisboa: APM, 1998.  
 
ROMANOWSKI, J.; MARTINS, P. L. O.; VOSGERAU, D. Pesquisa em formação de 
professores do Grupo Práxis Educativa Dimensões e Processos. Revista Brasileira 
de Pesquisa sobre Formação de Professores, v. 10, n. 18, p. 58-62, dez. 2018.  
 
SANTOS, B. S.; SPAGNOLO, C.; STÖBAUS, C. D. O desenvolvimento profissional 
docente na contemporaneidade: implicações transformadoras para o ser e para o 
fazer. Educação, v. 41, n. 1, p. 74, 2018. Disponível em:   
https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/29721.Acesso 
em: 3 ago. 2020.  
 
SANTOS, I.; CARVALHO, A. A. Formação e Monitorização: duas etapas no 
desenvolvimento profissional docente. Educação & Realidade, v. 42, n. 1, p. 326- 
330,  2017.  Disponível  em:  
https://www.scielo.br/j/edreal/a/MhpF46NWMsk55ZGcLD3SxhL/?format=pdf&lang=p
t . Acesso em: 13 set. 2020.  
 
SAVIANI, D. Sistema nacional de educação e plano nacional de educação: 
significado, controvérsias e perspectivas. Campinas: Autores Associados, 2018.  
 
SCARINCI, A. L.; ALMEIDA, J. L. P. de. Objetivos gerais de um programa de 
desenvolvimento profissional docente. Ciência & Educação, Bauru, v. 22, n. 4, p. 
1065, 2016. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/edreal/a/MhpF46NWMsk55ZGcLD3SxhL/?format=pdf&lang=
pt . Acesso em: 25 nov. 2020.   
 
SENADO FEDERAL. SENADO aprova PEC do FUNDEB, que será promulgada 
nesta quarta. Brasília: Agência Senado, 2020. Disponível em:  
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/pec-do-
fundebpermanente-e-aprovada-no-senado-por-unanimidade. Acesso em: 21 out. 
2020.  
 
SILVA, A.; SOUZA, L. Currículo e desenvolvimento profissional docente: um olhar 
sobre uma proposta de formação continuada. Linguagens, Educação e Sociedade, 
Teresina, Edição Especial, p. 14, dez. 2018.  
 
SILVA, L. Formação docente continuada nos ciclos de formação humana em 
Itabuna-BA: uma análise na ótica dos(as) professores(as) alfabetizadores(as).  
2015.154 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação) – Universidade 
Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, 2015. Disponível em: 
http://www.biblioteca.uesc.br/biblioteca/bdtd/201370060D.pdf. Acesso em: 25 nov. 
2020.  
 

http://www.ccpfc.uminho.pt/uploads/RJFCP%20DL22.2014.pdf
http://www.ccpfc.uminho.pt/uploads/RJFCP%20DL22.2014.pdf
https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/29721
https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/29721
https://www.scielo.br/j/edreal/a/MhpF46NWMsk55ZGcLD3SxhL/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/edreal/a/MhpF46NWMsk55ZGcLD3SxhL/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/edreal/a/MhpF46NWMsk55ZGcLD3SxhL/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/edreal/a/MhpF46NWMsk55ZGcLD3SxhL/?format=pdf&lang=pt
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/pec-do-fundeb-permanente-e-aprovada-no-senado-por-unanimidade
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/pec-do-fundeb-permanente-e-aprovada-no-senado-por-unanimidade
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/pec-do-fundeb-permanente-e-aprovada-no-senado-por-unanimidade
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/pec-do-fundeb-permanente-e-aprovada-no-senado-por-unanimidade
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/pec-do-fundeb-permanente-e-aprovada-no-senado-por-unanimidade
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/pec-do-fundeb-permanente-e-aprovada-no-senado-por-unanimidade
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/pec-do-fundeb-permanente-e-aprovada-no-senado-por-unanimidade
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/pec-do-fundeb-permanente-e-aprovada-no-senado-por-unanimidade
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/pec-do-fundeb-permanente-e-aprovada-no-senado-por-unanimidade
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/pec-do-fundeb-permanente-e-aprovada-no-senado-por-unanimidade
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/pec-do-fundeb-permanente-e-aprovada-no-senado-por-unanimidade
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/pec-do-fundeb-permanente-e-aprovada-no-senado-por-unanimidade
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/pec-do-fundeb-permanente-e-aprovada-no-senado-por-unanimidade
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/pec-do-fundeb-permanente-e-aprovada-no-senado-por-unanimidade
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/pec-do-fundeb-permanente-e-aprovada-no-senado-por-unanimidade
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/pec-do-fundeb-permanente-e-aprovada-no-senado-por-unanimidade
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/pec-do-fundeb-permanente-e-aprovada-no-senado-por-unanimidade
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/pec-do-fundeb-permanente-e-aprovada-no-senado-por-unanimidade
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/pec-do-fundeb-permanente-e-aprovada-no-senado-por-unanimidade
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/pec-do-fundeb-permanente-e-aprovada-no-senado-por-unanimidade
http://www.biblioteca.uesc.br/biblioteca/bdtd/201370060D.pdf
http://www.biblioteca.uesc.br/biblioteca/bdtd/201370060D.pdf


142  

  

SOUZA, E. C. de. O conhecimento de si: narrativas do itinerário escolar e formação 
de professores. 2004.  
 
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 17. ed. Petrópolis-RJ: 
Vozes, 2014.  
 
TREVISAN, A. C. R.; TREVISAN, E. P.; RIBEIRO, K. D. F. A relação entre teoria e 
prática no processo de Desenvolvimento Profissional Docente: o caso da escola 
Luiza Nunes Bezerra. Revista Prática Docente, v. 3, n. 1, p. 352-365, jun. 2018.  
 
URZETTA, F. C.; CUNHA, A. M. de O. Análise de uma proposta colaborativa de 
formação continuada de professores de ciências na perspectiva do desenvolvimento 
profissional docente. Ciênc. educ., Bauru, v. 19, n. 4, p. 843, 2013. Disponível em:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci- 
_arttext&pid=S151673132013000400005&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 13 set. 
2020.  
 
VAILLANT ALCAIDE, D. E.; MARCELO GARCÍA, C. Ensinando a ensinar: as quatro 
etapas de uma aprendizagem. Paraná: UTFPR, 2012.  
 
VIDAL, E. M.; MAIA, J, E. B. Introdução à Educação a Distância. Fortaleza: RDS, 
2010.  
 
VILLEGAS-REIMERS, E. Teacher professional development: an international 
review of literature. Paris: Unesco/IIEP, 2003.  
 
YIN, R. K. Pesquisa qualitativa do início ao fim. Porto Alegre-RS: Penso Editora, 
2016.  
 
ZEICHNER, K. M. A formação reflexiva de professores: ideias e práticas. Lisboa:  
Educa, 1993.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci-_arttext&pid=S151673132013000400005&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci-_arttext&pid=S151673132013000400005&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci-_arttext&pid=S151673132013000400005&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci-_arttext&pid=S151673132013000400005&lng=en&nrm=iso


143  

  

ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

  

Prezado (a) Professor(a),   

Estamos realizando a pesquisa: “Fomação Continuada: Demandas Formativas da Rede 

Municipal de Ensino do Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da 

Educação Básica – Nível Mestrado Profissional - PPGE da Universidade Estadual de Santa 

Cruz (UESC) e na oportunidade o(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar, como 

voluntário(a). Esta pesquisa é parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de 

Mestre em Educação pela aluna Fátima Santa Fé Borges (73) 991608077, que conta com 

a orientação da Professora Dra. Luciana Sedano de Souza, (73)98214-1414.  Em caso de 

dúvidas ou esclarecimentos aqui estão os telefones da pesquisadora responsável e da 

orientadora da pesquisa, sobre o projeto e sua participação, agora ou em qualquer 

momento. Caso, queira, este TCLE, impresso e assinado em duas vias, basta solicitar via 

email do pesquisador responsável. O objetivo da pesquisa é analisar a compreensão dos 

Professores da Educação Básica da Rede Municipal de Itabuna-Ba sobre a Formação 

Continuada. Buscando a escuta dos professores, sobre o que pensam e esperam da 

formação continuada, fundamentada na perspectiva do Desenvolvimento Profissional 

Docente, enquanto processo efetivo de qualificação do ser professor. Sua participação 

consistirá em responder este questionário online estruturado, após marcar positivamente 

terá acesso as questões sobre aspectos relacionados a proposta de formação continuada 

desenvolvida na Rede Municipal de Itabuna. Para evitar sua identificação, trocaremos seu 

nome por outro, fictício. Os dados serão tratados com sigilo e confidencialidade para 

proteger sua privacidade. Sabemos que nem sempre é fácil falar da nossa ação profissional 

ou situações nas quais estamos inseridos e isso pode causar desconfortos. É importante 

que você saiba que sua participação é totalmente voluntária e, como tal, não prevê qualquer 

tipo de remuneração e/ou custo. Você poderá desistir de participar da pesquisa a qualquer 

momento antes de sua conclusão. Comprometemo-nos em manter sigilo de todos os seus 

dados pessoais em todas as etapas da pesquisa. Informamos que você tem direito à 

indenização, caso sofra algum prejuízo físico ou moral decorrente dessa pesquisa. Você 

também tem direito ao ressarcimento, se tiver gastos decorrentes desta pesquisa. Esta 

pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo seres humanos 

analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa 

Cruz. Em caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o 

CEP, que fica no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro 

Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-

5319. Email: cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, de 8h 

às 12h e de 13h30 às 16h.  

  
Fátima Santa Fé Borges/Pesquisadora Responsável  

fatimasfborges@yahoo.com.br                                                  
(73)991608077  

  
Compreendido quanto ao que se trata esta pesquisa eu:  

(  ) Aceito  

(  ) Não aceito  
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 ANEXO 2 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE   

   

  

  

  

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE   

   

   

   

   

   

   

Declaro que a pesquisa intitulada “FORMAÇÃO CONTINUADA:  

Demandas formativas dos professores da rede municipal de ensino” sob minha 

responsabilidade, apenas terá início à coleta de dados após a aprovação do 

Sistema CEP/CONEP.   

   
   
   
   

Ilhéus, 04 de setembro de 2019.   

   
   
   
   
   
   

    
_____________________________________________   

FÁTIMA SANTA FÉ BORGES  
MATRÍCULA: 01201910162  

CPF: 65860608500  
-   
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ANEXO 3 – CARTA DE ACEITE   

  

  

  

Itabuna, 04 de setembro de 2019.    

   

   

   

Ao:    

Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos Universidade Estadual de Santa 

Cruz    

   

   

Senhor(a) Coordenador(a) do CEP-UESC    

   

      

Eu, Nilmecy Santos Gonçalves, responsável pela Secretaria de Educação do Munícipio 

de Itabuna-Ba, conheço o Protocolo de Pesquisa intitulado “Formação Continuada:  

Demandas formativas dos professores da rede Municipal de Ensino”, desenvolvido pelo 

pesquisadora Fátima Santa Fé Borges e, concordo com sua realização após a 

apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido devidamente preenchido 

e assinado pelas partes.    

O início desta pesquisa neste Serviço só poderá ocorrer, a partir da apresentação da 

carta de aprovação do Sistema CEP/CONEP.    

   

  

Atenciosamente,    

  

  

 
                 __________________________________________________    

ASSINATURA E CARIMBO  
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ANEXO 4 – QUESTIONÁRIO INDIVIDUAL 

  

   

   

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC   

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAIS DA EDUCAÇÃO – DCIE   

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO FORMAÇÃO DE   

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE MESTRADO 

PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO      
  

Formação Continuada na Educação Básica: concepções dos professores e os 

princípios do Desenvolvimento Profissional Docente  

  

   O objetivo principal dessa pesquisa é analisar a compreensão dos professores da  

Educação Básica da rede Municipal de Itabuna sobre a concepção de Formação 

Continuada, buscando escutas significativas junto aos professores, a fim de conhecer o 

que os profissionais compreendem sobre o processo de formação continuada.  

   

Pesquisadoras:   

Mestranda Fátima Santa Fé Borges     

Prof.ª Dr.ª: Luciana Sedano de Souza   

  

 

QUESTIONÁRIO INDIVIDUAL   

 

Nome:_____________________________________________Idade:__________ 

Graduação:____________________________Pós -Graduação:______________  

Escola(s):_____________________________Carga horária:_________________  

  
1. Tempo de atuação na rede municipal de ensino:   

(  ) De 1 a 2 anos  

(  ) De 2 a 5 anos  

(  ) Mais de 5 anos  

(  ) De 10 a 20 anos  

(  ) Mais de 25 anos  

(  ) De 30 a 40 anos  
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2. Em qual(is) segmento(s) de ensino você trabalha?   

(  ) Creche  

(  ) Educação Infantil  

(  ) Anos iniciais do ensino fundamental  

(  ) Anos finais do ensino fundamental  

(  ) Educação de Jovens e Adultos  

(  ) Educação do Campo  

  
3. Qual sua concepção sobre o processo de formação continuada?   

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

 

4. O que leva você a participar de encontros de formação continuada? Marque em 

ordem crescente, de 1 a 6, as opções que correspondem às suas convicções. De 

forma que a afirmativa nº 1 represente a menos importante para você e 6 a mais 

importante:  

(  ) Obrigatoriedade.   

(  ) Oportunidade para ampliar conhecimentos pedagógicos.   

(  ) Por conta da certificação.   

(  ) Para atingir melhores resultados na aprendizagem dos alunos.   

( ) Momento de estudos com aporte teórico, reflexão e socialização de boas 

práticas.   

(  ) Gratificação por qualificação profissional.   

  
 
5. Você conhece a proposta de Formação Continuada da Secretaria de Educação?  

(  ) Sim  

(  ) Não  

(  ) Parcialmente  
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6. Marque o tipo de formação continuada que você já tenha participado nos últimos 

5 anos. Por favor, marque o número de vezes que frequentou cada modalidade 

(caso tenha frequentado mais do que uma vez).   

(  ) Curso (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).   

(  ) Módulo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).   

(  ) Oficina (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).   

(  ) Círculo de estudos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).   

(  ) Seminário (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).   

(  ) Estágio (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).   

(  ) Disciplina singular no ensino superior (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).   

(  ) Projeto (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).   

(  ) Outra. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).  

(  ) Pós Graduação  

  
7. Você utiliza os conhecimentos adquiridos nas atividades de formação continuada 

na sua prática em sala de aula?   

(  ) Sempre   (  ) Quase sempre     (  ) Eventualmente     (  ) Quase nunca     

  
8. Como você acredita que uma proposta de formação continuada poderia ser 

planejada e desenvolvida para que os conhecimentos adquiridos ali pudessem 

contribuir com sua prática docente?    

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

 

9. Dentre as afirmações abaixo, enumere de 1 a 6, as afirmações que representam 

as principais dificuldades que você enfrenta para participar da formação continuada 

da rede municipal de ensino. Sendo a nº 1 a menos importante e nº 6 a mais 

importante.  

a) A falta de continuidade dos temas propostos. (  )  

b) O não acompanhamento das práticas docentes exercidas na escola. (  )  

c) O distanciamento entre teoria e prática. (  )  
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d) Nem toda formação oferecida, promove o desenvolvimento profissional docente. ( )  

e) Formações fragmentadas e pontuais que só atendem as demandas 

institucionais.()  

f) A falta de valorização do docente, que não tem um plano de carreira atualizado.()  

  
Você se sente realizada em sua carreira profissional de docente?            

(   ) Sim        (   ) Às vezes       (   ) Não  

 

   
10. Das formações continuada que você participou, nos últimos 5 anos houve 

dispensa, durante o período regular de trabalho, para cursa-los? Por favor, 

marque uma alternativa de acordo com sua realidade.    

(   ) Sim, a gestão liberou de acordo com o plano de Carreira municipal e documentos 

oficiais.   

(   ) Liberou parcialmente, após negociação da carga horária.   

(   ) Não liberou, alegando contenção de despesas.   

(   ) Não aconteceu durante as horas do período regular de trabalho.   

 

 

Obrigada!  
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É preciso, porém, que tenhamos na resistência que 

nos preserva vivos, na compreensão do futuro 

como problema e na vocação para o ser mais como 

expressão da natureza humana em processo de 

estar sendo, fundamentos para a nossa rebeldia e 

não para a nossa resignação em face das ofensas 

que nos destroem o ser. Não é na resignação, mas 

na rebeldia em face das injustiças que nos 

afirmamos (grifos nosso). 

(FREIRE, 1996, p. 31) 

 

Gratidão ao PPGE-UESC... 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Formação Continuada de Professoras e Professores da Educação Básica é 

uma necessidade e um direito docente, que precisa estar em consonância com as 

demandas educacionais que chegam à escola, visto que mudanças sociais e 

econômicas influenciam diretamente a educação, exigindo do(a) professor(a) práticas 

inovadoras frente aos desafios que se apresentam no dia a dia do fazer pedagógico.  

Nesse sentido, ao cursar o mestrado em educação pelo Programa de Pós 

Graduação Mestrado Profissional em Educação – PPGE, no período de 2019 a 2021, 

desenvolvi a pesquisa intitulada CONCEPÇÕES DE PROFESSORES(AS) DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA SOBRE FORMAÇÃO CONTINUADA: traçando um diálogo com 

os princípios do Desenvolvimento Profissional Docente.  

Do fruto dessa pesquisa, nasceu este livreto que tem como objetivo 

compartilhar as reflexões e resultados sobre Formação de Professores(as) da 

Educação Básica na perspectiva do Desenvolvimento Profissional Docente, 

direcionado, especialmente, para professores(as) da Educação Básica e demais 

profissionais da educação.  
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INTRODUÇÃO                               

 

Não escrevo somente porque me dá prazer escrever, mas também 
porque me sinto politicamente comprometido, porque gostaria de 
convencer outras pessoas, sem a elas mentir, de que o sonho ou os 
sonhos de que falo, sobre que escrevo e por que luto valem a pena ser 
tentados (FREIRE, 2003 p. 18).  

 

A formação de professores(as) da Educação Básica é composta pela formação 

inicial e continuada (em serviço), amparadas pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional n.º 9394/96 (LDBEN/1996), pelo Plano Nacional de Educação 

(PNE, 2014-2024), pelo Plano Nacional de Pós-Graduação, (PNPG, 2011-2020) e 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível 

Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica - Resolução CNE/CP 

n. 2 (BRASIL, 2015). Também é embasada pelo Decreto n.º 8.752/16 que trata da 

Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica e a mais atual 

Resolução CNE/CP n.º 2/2019, além das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação Inicial de Professores e, por fim, pela Base Nacional Comum para a 

Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação).  

Nessa perspectiva do direito e da necessidade profissional, movida por 

inquietações e curiosidades docentes, busco em Paulo Freire essa motivação que me 

envolve e envolve o fazer educação: 

 

A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao 
desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como 
procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta 
faz parte integrante do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a 
curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes 
diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que 
fizemos (FREIRE, 2001 p. 53). 

 

 

Esta inquietação indagadora, junto à Rede Municipal de Itabuna-BA, deu-se em 

razão do envolvimento e compromisso pessoal, profissional e político com a categoria 

docente, para o desenvolvimento de aprendizagens e promoção humana, buscando 

ouvir os(as) professores(as) e, assim, conhecer, entender e analisar o entendimento 

deles(as) sobre estudos teóricos e práticos, sobre Formação Continuada (FC) e 

Desenvolvimento Profissional Docente (DPD). Assim, Oliveira-Formosinho define o 

DPD como  
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(...) um processo contínuo de melhoria das práticas docentes, centrado 
no professor, ou num grupo de professores em interação, incluindo 
momentos formais e não formais, com a preocupação de promover 
mudanças educativas em benefício dos alunos, das famílias e das 
comunidades (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2009, p. 226). 

 

Essa conceituação corrobora com García (2009, p. 9) que afirma que o DPD é 

“uma atitude permanente de indagação, de formulação de questões e procura de 

soluções”, uma explicação simples diante da amplitude que esse termo representa, 

pois abarca toda trajetória individual e coletiva do docente, que se inicia muito antes 

das formações acadêmicas ou institucionais. Parte da perspectiva construtivista, pois 

se trata de processos em que o docente vai vivenciando aprendizagens significativas 

a médio e longo prazo, desenvolvendo suas potencialidades. 

 Acredito que a FC, na perspectiva do DPD, é viável e possível para professores(as) e 

gestores(as), considerando que a educação pública de qualidade é um desejo 

constante e desafiador, por conta de tantas situações desfavoráveis, tais como falta 

de condições de trabalho, falta de valorização profissional e a descontinuidade das 

políticas públicas voltadas para a Formação Docente. 

 Sendo assim, destacamos a importância de escutar os(as) professores(as), de 

conhecer o que têm a dizer sobre como concebem a profissão que exercem, seus 

sonhos, realizações, para conhecer e difundir suas demandas pessoais e 

profissionais, dos desafios enfrentados todos os dias no “chão da escola”.  

 Nessa direção, apresentaremos, aqui, a fala de professores(as) participantes da 

pesquisa de mestrado, com análises respaldadas por autores da área de DPD e FC, 

oportunizando, assim, orientações pertinentes para professores(as) e gestores(as). 
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De onde e de quem falamos?  

  

Itabuna, sul da Bahia. As principais atividades 
econômicas são o comércio e os serviços. Tem 
população estimada em 213.685 (duzentos e treze 
mil, seiscentos e oitenta e cinco) habitantes, segundo 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em 2020. 

 

Possui 69 (sessenta e nove) escolas urbanas e 21 
(vinte) escolas do campo, totalizando (noventa) 
unidades de ensino. Em 2020, contou com 16.941 
(dezesseis mil, novecentos e quarenta e um) alunos 
matriculados.  

 

A Rede Municipal de Ensino é composta por 1.203 
(mil duzentos e três) professores(as) 
concursados(as), estando: 512 (quinhentos e doze) 
atuando na docência, 113 (cento e treze) como 
coordenadores pedagógicos, 141 diretores (e vice-
diretores), 116 (cento e dezesseis) em situação de 
afastamentos, ou lotados em outros espaços 
educativos e/ou programas e projetos da Rede. 

 

Os sujeitos desta pesquisa são professoras(es) 
concursadas(os) da Rede Municipal de Ensino, que 
estão atuando na docência, entre 10 e 30 anos de 
serviço, e que participaram da FC nos últimos 5 anos.  
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1 ESCUTANDO OS(AS) PROFESSORES(AS)  

O quantitativo dos(as) professores(as) que participaram deste estudo é de 83 

(oitenta e três). O Quadro 1 traz alguns aspectos dos(as) docentes, quanto; 

 

Quadro 1 – Gênero e Formação dos(as) professores(as) participantes da pesquisa 

SEXO 

 

FORMAÇÃO 

INICIAL 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Mulheres 70 Pedagogia 48 Graduação 83 

Homens 13 Letras 16 Mais de uma graduação 9 

  

Educação 

Física 

5 
Pós-Graduação 

(Especialização) 
69 

  História 4 Pós-Graduação (Mestrado) 9 

  Matemática 4 Não possuem Pós-Graduação 5 

  Geografia 2   

  Biologia 2   

  Química 1   

  Filosofia 1   

                           Fonte: Elaboração da autora. 

O Quadro 1 apresenta informações importantes e específicas quanto à 

formação inicial e continuada destes docentes, contemplando as metas do PNE 

(2014-2024).  

As metas, especialmente as metas 12,15,16,17 e 1810, e suas estratégias, 
articuladas às Diretrizes do PNE, ao estabelecerem os nexos constituintes e 
constitutivos para as políticas educacionais, devem ser consideradas na 
educação em geral e, em particular, na educação superior e, portanto, base 
para a formação inicial e continuada dos profissionais da educação, 
objetivando a melhoria desse nível de ensino e sua expansão (DOURADO, 
2015, p. 301).  
 

 As metas do PNE (2014-2024) aqui sinalizadas dialogam com segmentos de ensino, 

idade e carga horária (Gráficos 1, 2 e 3). Dialogam, ainda, com aspectos da carreira 

docente que refletem a formação inicial, a FC e o DPD destes(as) professores(as), 

pois se referem às trajetórias individuais e coletivas que compõem a docência. 

 

 
10 Metas que tratam da FC de professores da Educação Básica, valorização profissional por meio de 
planos de carreira que garantam o piso nacional, regime de colaboração entre os entes federados para 
promoção da FC para democratização do acesso ao nível superior. 
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Conhecer de perto quem é o professor [...] parece-nos não só 

relevante, mas fundamental para que se possa delinear estratégias 

efetivas de formação. Aproximar-se das práticas dos professores, 

adentrar o cotidiano de seu trabalho é, sem dúvida, imprescindível 

para que se possa pensar, com eles, as melhores formas de atuação 

na busca de uma educação de qualidade para todos. (ANDRÉ, 2009, 

p. 51). 

 

Gráfico 1 – Segmentos de atuação dos(as) professores(as) participantes da pesquisa  

                                         

                                         Fonte: Elaboração da autora. 

 
Gráfico 2 – Idade dos(as) professores(as) participantes da pesquisa      

 

 

 

 

 

 

                                  Fonte: Elaboração da autora. 

 
   

 

 

 

 

43%

31%

9%

7%

6% 4%

Anos iniciais do
ensino
fundamental

Anos finais do
ensino
fundamental

Educação de
Jovens e Adultos

11%

59%

30%

Entre 30 e 40 Entre 41 e 50

Mais de 51 anos

13 



14 
 

 

Gráfico 3 – Carga horária dos(as) professores(as) participantes da pesquisa  

 
                                  Fonte: Elaboração da autora.  

 
Aspectos que caracterizam os processos formativos e a carreira docente, 

condições de trabalho, piso salarial, formação continuada para professores(as) da 

Educação Básica na sua área de atuação foram temas que emergiram a partir da 

escuta pessoal e coletiva. Segundo Souza:  

É essa escuta do subjetivo e do desenvolvimento pessoal do professor 

que preciso considerar no processo de sua formação, seja inicial ou 
continuada. Consequentemente, a história de vida permitirá transpor a 
voz, há muito calada, das diferentes necessidades do professor 
(SOUZA, 2006, p. 55). 
 

As vozes dos(as) profissionais nos disseram que a Rede Municipal de Ensino 

vem garantindo a liberação dos(as) professores(as) da educação para participação de 

encontros formativos, conforme o Gráfico 4.  

 

Gráfico 4 – Resposta dos(as) professores(as) sobre autorizações para as formações 

  

  

 

 

 

 

 

                        Fonte: Elaboração da autora. 
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A FC, na perspectiva do DPD, precisa ser garantida tanto pelo Estado quanto 

pelo Município, visto que o retorno desse investimento será para toda a Rede, 

incluindo os(as) alunos(as) e a comunidade de modo geral. A formação continuada  

como faz parte do desenvolvimento profissional [...] deve ser 

assegurada pelo Estado mediante licença remunerada, tal como está 
previsto no inciso II, art. 67 da LDB/1996, o que é suficiente para 
justificar que se concilie um projeto institucional (prioritário) com o 
pessoal. Deve, também, ser estimulada por uma política da educação 
que responda às demandas educacionais da coletividade, traduzidas 
nos projetos políticos pedagógicos das escolas da educação básica, 
lócus privilegiado do trabalho docente (BRZEZINSKI, 2014, p. 1248).  

 

Essa explicação de Brzezinski (2014) pode facilmente ser direcionada ao plano 

de carreira vigente neste município, visto que nele não estão estabelecidos os critérios 

necessários para a licença remunerada, porque apenas cita, mas não determina. E é 

justamente a licença com vencimento que é necessária para FC a longo prazo e, 

consequentemente, ao DPD que só tem avançado por iniciativa pessoal, mesmo que 

essa valorização profissional seja um importante retorno para a educação básica. Para 

Gatti,  

as condições do exercício profissional dos professores interagem com 
as condições de formação em sua constituição identitária profissional, 
conduzindo a formas de atuação educativas e didáticas que se 
refletem em seu processo de trabalho. Daí a necessidade de se 
repensar entre nós os processos formativos de professores, de um 
lado, e sua carreira, de outro (GATTI, 2009, p. 168).  
 

Portanto, faz-se necessário repensar os processos formativos e a carreira 

docente, visto que não devem ser analisados separadamente, pois são essas ações 

educacionais que compõem a carreira docente. Isto posto, enfatizo a mudança de 

paradigma no sentido de pensar a FC com vistas ao DPD, pois o processo e a carreira 

docente estarão, de fato, imbricados, reforçando que o processo formativo é quem 

propicia o DPD. 
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1.1 O que dizem os(as) professores(as) sobre formação continuada  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Partindo dessa definição, apresento a concepção de formação docente de 

continuidade ou processo de desenvolvimento profissional. Para tanto, busco a fala 

de André (2010) que diz:   

 
A constatação de que, nos anos mais recentes, os pesquisadores 
buscam vincular as experiências de formação com as práticas do 
professor em sala de aula, o que constitui um avanço em relação ao 
que era feito na década anterior, pois mostra uma concepção da 
formação docente como um continnum, ou um processo de 
desenvolvimento profissional, o que condiz com a literatura recente da 
área (ANDRÉ, 2010, p. 179). 

 

 

Assim, as(os) professoras(es) participantes apresentam concepções sobre FC 

plenas de conceituações, definições repletas de sentidos, significados, bem próprias 

das experiências e resultados de suas trajetórias docentes pessoais e coletivas. São 

suas histórias de vidas.  

A seguir, apresento algumas falas de professores(as) da Rede Municipal de 

Ensino da cidade de Itabuna, ressaltando que, em atenção à questão ética, os(as) 

participantes não são identificados(as), seus nomes foram substituídos por elementos 

da natureza. 

  

a) Professor Sol: Absolutamente necessário para a atividade docente, pois 

permite a reflexão sobre a prática pedagógica a partir de novas leituras, da 

troca com outros profissionais e do conhecimento de novas possibilidades 

teórico-metodológicas. 

 

 

Segundo o Aurélio (2021), concepções “é o plural 

de concepção. O mesmo que: ideias, criações, 

fecundações, julgamentos, opiniões, pontos de 

vista”.  

Disponível em: https://www.dicio.com.br/trabalho/. Acesso 

em: 28 abr. 2021. 
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b) Professora Lua: É essencial sua importância para formação teórica nas 

discussões com os colegas sobre o estudo. Ademais, é de suma importância e 

relevante também para depois aplicar na prática. 

c) Professora Terra: O Processo de Formação Continuada é o estudo e a 

pesquisa teórica e prática necessária para atualização dos profissionais de 

Educação no exercício de sua profissão. 

d) Professor Mar: Imprescindível para o docente. A partir da formação, ele poderá 

inovar, permanecer ou ajustar a sua práxis. Para isso também é necessário 

estar disponível, aberto, ter uma escuta atenta e assim ponderar o que mais 

lhe tocar. 

 

Diante dessas colocações, Pimenta (2005) enfatiza a importância dos saberes 

teóricos e práticos, o que coaduna com as professoras Lua e Terra. Apresenta ainda 

explicações esclarecedoras quanto os saberes em questão. 

 

[...] os saberes teóricos propositivos se articulam, pois, aos saberes da 

prática, ao mesmo tempo ressignificando os e sendo por eles 
ressignificados. O papel da teoria é oferecer aos professores 
perspectivas de análises para compreender os contextos históricos, 
sociais, culturais, organizacionais, e de si mesmos como profissionais, 
nos quais se dá sua atividade docente, para neles intervir, 
transformando-os. Daí é fundamental o permanente exercício da 
crítica das condições materiais nas quais o ensino ocorre. (PIMENTA, 
2005, p. 26). 

 

Dourado (2015) também apresenta contribuições importantes quanto à garantia da 

base comum curricular para a melhoria da FC dos(as) docentes e nos apresenta uma 

definição que fundamenta as colocações das professores Sol e Mar.  

Outra definição fundamental para a melhoria da formação de 

profissionais do magistério consiste na garantia de base comum 
nacional, sem prejuízo de base diversificada, pautada pela concepção 
de educação como processo emancipatório e permanente, bem como 
pelo reconhecimento da especificidade do trabalho docente, que 
conduz à práxis como expressão da articulação entre teoria e prática 
e à exigência de que se leve em conta a realidade dos ambientes das 
instituições educativas da educação básica e da profissão 
(DOURADO, 2015, p. 307). 
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Assim, pensar a FC é colocar em prática mais que conteúdos; é buscar o 

equilíbrio das dimensões de conhecimento com a humana subjetividade dos(as) 

docentes. Por isso, ao se falar da formação de professores não se faz referência 

apenas a uma habilidade técnica ou ao domínio de um conjunto de informações e de 

competências didáticas, mas de uma formação humana em sua integralidade, 

compreendendo a função social que os docentes exercem diariamente em suas 

práticas educativas.  

A voz do(a) docente, aqui descrita, traz consigo definições identitárias dos seus 

lugares de fala, expressando, assim, concepções de FC apoiadas em suas 

experiências pedagógicas, vivenciadas na escola. 

a) Professora Cometa: Um momento de troca de experiências. 

b) Professora Raio: Às vezes, foge da realidade e do cotidiano da sala de aula. 

c) Professora Estrela: A FC é a esperança de que as ideias estão em constante 

mutação, que os corpos necessitam de caminhos, pensamentos e novos 

afazeres. 

d) Professor Nuvem: Como tomar banho, trocar a roupa, se alimentar. Não dá 

para deixar de fazer. 

e) Professor Trovão: Oportunizar aos Educadores de se instrumentalizar das 

concepções da Secretaria da Educação. 

f) Professor Relâmpago: Que devemos sempre estar participando dessas 

formações quando a rede oferecer.  

g) Professor Meteoro: Se ficarmos sós, em sala, perdemos o “time” da história. 

Os docentes participantes compreendem o que é a FC e expressaram suas 

concepções sobre FC como um dispositivo necessário, que requer participação 

constante para evoluir, em consonância com contextos e acontecimentos nos quais 

estão inseridos. Tendo a FC como continuum, vinculam isso à prática profissional, 

para a melhoria e profissionalização docente. 

Os professores Nuvem e Meteoro sinalizam de maneira criativa as suas 

concepções de FC, uma necessidade vital para o exercício da docência com vistas a 

processos formativos atualizados, sendo importante refletir sobre as dimensões da 

FC: 
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A formação continuada compreende dimensões coletivas, 
organizacionais e profissionais, bem como o repensar do processo 
pedagógico, dos saberes e valores, e envolve atividades de extensão, 
grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, programas e ações 
para além da formação mínima exigida ao exercício do magistério na 
educação básica, tendo como principal finalidade a reflexão sobre a 
prática educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, 
pedagógico, ético e político do profissional docente (BRASIL, 2015, p. 
13). 

 

A Professora Cometa evidencia a troca de experiência, para apresentar sua 

concepção de FC, aspecto voltado para práticas educativas já vivenciadas, 

experimentadas, que podem contribuir para novas estratégias pedagógicas, bem 

como valorizar e fortalecer os saberes e fazeres docentes. Pois “estar em formação 

implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os 

projetos próprios” (NÓVOA, 1991, p. 25).  

Já o posicionamento da Professora Raio chama atenção quanto à FC não 

dialogar com a realidade escolar, nem com as demandas e especificidades deste 

espaço, onde de fato acontece o processo de ensino aprendizagem. Sendo assim “os 

docentes, no exercício de suas funções e na prática de sua profissão, desenvolvem 

saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu 

meio [...] os quais brotam da experiência e são por ela validados” (TARDIF, 2014, p. 

39). 

A professora Estrela afirma que a FC é a esperança, e assim Freire sustenta 

esta afirmação: “Não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo 

existencial e histórico” (FREIRE, 2002, p. 10), ou seja, a FC é um processo constante 

de esperanças, que precisa permear toda trajetória docente, fomentando novas 

estratégias e possibilidades de resistências que promovam crescimento pessoal e 

profissional, mesmo diante dos retrocessos que a educação vem sofrendo nos últimos 

anos.  

O prof. Trovão apresenta concepção de FC voltada para a oportunidade em “se 

instrumentalizar das concepções da SME”, e o Prof. Relâmpago traz a necessidade 

em participar de formação “quando a rede oferecer”. Essas duas afirmações 

apresentam concepções de FC na perspectiva da racionalidade técnica, pois 
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direcionam seus processos formativos ao que lhes é posto pela SME, não esboçando 

assim identidade e autonomia docente. Segundo Morgado: 

É necessário que os professores deixem de se limitar a cumprir aquilo 
que lhes é prescrito, se empenhem numa contínua renovação e 
(re)valorização científica e pedagógica e se assumam como 
profissionais autónomos que tomam decisões em prol do conjunto 
concreto de alunos com que trabalham (MORGADO, 2011, p. 808). 

 

Isto posto, é importante que o(a) professor(a) possa refletir criticamente sobre 

a importância da FC e da profissão docente, visto que ambas se relacionam e 

precisam se articular. 

Não pode haver boa formação de professores se a profissão estiver 
fragilizada, enfraquecida. Mas também não pode haver uma profissão 
forte se a formação de professores for desvalorizada e reduzida apenas 
ao domínio das disciplinas a ensinar ou das técnicas pedagógicas. A 
formação de professores depende da profissão docente. E vice-versa 
(NÓVOA, 2017, p. 1131). 

 
  Dessa maneira, o autor nos leva a refletir a FC com vistas ao DPD, pois aborda 

a relação profissão docente/FC, que vai permeando as ações educativas que estão 

ou deveriam estar articuladas, pois vão se desenvolvendo e fortalecendo a trajetória 

docente, possibilitando, assim, a compreensão das concepções dos(as) 

professores(as) aqui apresentadas.  

 
1.2 A voz da docência: vivências e práticas docentes 

Trago, aqui, reflexões sobre os conteúdos apresentados por docentes 

participantes, traduzindo o que estava implícito em suas expressões, considerando 

suas vivências e práticas docentes, sendo necessário que o(a) professor(a) 

compreendam suas trajetórias docentes enquanto um processo individual e coletivo 

que perpassa por diversos fazeres e saberes reflexivos da sua vida profissional.  

Os contextos em que os(as) docentes estão inseridos(as) trazem a 

necessidade, o desejo, a identidade e o sonho de docentes participantes, pois “não é 

no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão” 

(FREIRE, 2013, p. 108).  

Compreender a FC como processo permanente de construções pessoais e 

coletivas ao longo da vida profissional é necessário para o melhoramento das práticas 

docentes e autonomia do(a) professor(a). Considerando o tempo de atuação na Rede 
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Municipal, demonstrado no Gráfico 5, é possível identificar a fase da carreira docente 

em que os(as) participantes se encontram. 

Gráfico 5 – Tempo de atuação na Rede Municipal de Itabuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
                          
                           Fonte: Elaboração da autora. 

 

Como podemos observar, 78,3% dos(as) professores(as) participantes estão 

entre 10 a 20 anos de atuação na Rede Municipal de Ensino, o que representa o 

recorte feito para alcançar os(as) participantes desta pesquisa. Essa margem de 

tempo de serviço corrobora com estudos desenvolvidos por Gracia (2017) que 

apresenta as etapas da carreira docente, prezando pela diferença existente entre 

mulheres e homens quanto aos períodos na carreira profissional.  

Os modelos europeus de Huberman (1992) e Gonçalves (1992) não atendem 

às especificidades nas etapas da carreira docente para o Brasil. Assim, “as Figuras 

são uma demonstração tímida, mas lógica de como essas etapas da carreira poderiam 

ser no Brasil para professores/as da educação básica, partindo dos modelos 

anteriores” (FERREIRA, 2017, p. 83). 

Figura 1 – Períodos da carreira feminina no Brasil 
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  Fonte: Ferreira (2017) 
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Figura 2 – Períodos da carreira masculina no Brasil 

 

                                       Fonte: Ferreira (2017). 

 

A Iniciação é o começo da docência, o choque de realidades, entusiasmos, 

reflexões, decepções e o se tornar professor. A Estabilização já é um período marcado 

pela experiência docente, segurança e inserção na vida escolar, em que já se tem a 

identidade profissional. A Variação é o período marcado pelas alternâncias positivas 

e/ou negativas. As mudanças no estilo e nos métodos de ensinar/avaliar tendem a 

melhorar o trabalho docente. 

  A Examinação, por sua vez, é caracterizada pelas realizações positivas e 

negativas que Huberman (1992, p. 47) aponta: “o questionamento acontece de modo 

diferenciado para homens e mulheres, desencadeando crises, começando mais cedo 

e terminando mais tarde para os homens”. Quanto ao período de Serenidade, este é 

composto pela tranquilidade e a experiência docente. A Finalização é o período que 

encerra a carreira docente na perspectiva da aposentadoria. 

  Importante ressaltar que essas etapas não são fixas. Cada docente percorre 

sua trajetória de forma única, compondo suas vivências e experiências de acordo com 

suas particularidades. Professores(as) desta pesquisa, que estão na faixa de 10 a 20 

anos, já passaram pelos períodos de iniciação, estabilização, variação, examinação. 

E para os(as) professores(as) que estão com o “pé” na etapa da serenidade, identifica-

se a diferença quanto ao tempo previsto para homens e mulheres.  

As etapas da carreira docente sinalizam demandas relacionadas às 

características específicas para os períodos que correspondem a cada etapa, visto 
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que são estratégias viáveis para o processo formativo de professores(as) que visam 

ao seu DPD.  

[...] conceber a formação de professores, tal como temos feito nesse 

trabalho, como um processo contínuo, sistemático e organizado 
significa entender que a formação de professores abarca toda a 
carreira docente. Falar da carreira docente não é mais do que 
reconhecer que os professores, do ponto de vista do ‘aprender a 
ensinar’, passam por diferentes etapas (pré-formação, formação 
inicial, iniciação e formação permanente) (GARCÍA, 1999, p. 112). 
 

Nesse sentido, a formação docente, caracterizada por García (1999), 

compreende a carreira docente perpassando por etapas que implicam processos 

formativos organizados, planejados e desenvolvidos na perspectiva do DPD, a fim de 

proporcionar ao docente possibilidades de continuar aprendendo, refletindo e 

estudando para dar conta das suas demandas profissionais. 

Destaco a escuta de professores(as) que expressaram importantes conteúdos 

quanto à FC, sempre direcionados para vivências e práticas docentes, no 

protagonismo docente sobre sua própria formação. Segundo a professora Raio: “Toda 

formação deveria ser a partir da escuta, dos anseios, dificuldades, expectativas, etc. 

apresentadas pelos docentes”. Aqui, corrobora com o educador Paulo Freire que 

defende a escuta como um aspecto fundamental para formação de 

professoras/professores. 

 

É preciso que falem a nós, de como veem a escola, de como gostariam 
que ela fosse; que nos digam algo sobre o que se ensina ou não se 
ensina na escola, de como se ensina. Ninguém democratiza a escola 
sozinho, a partir do gabinete do secretário (FREIRE, 2001, p. 43). 

 
 

  

 A escuta é um aspecto importante para desenvolver a FC, pois possibilita diálogos 

críticos reflexivos que são essenciais para o ensino-aprendizagem e para a efetiva 

democratização do ensino e das relações estabelecidas nesse espaço de promoção 

humana. Docentes nos falam sobre o que esperam de processos formativos de 

maneira que possam contribuir efetivamente com as suas práticas. Eles/Elas afirmam: 

a) Professor Sol: O primeiro passo é ouvir o professor nas suas necessidades e 

angústias. Porque é ele que, no chão da sala de aula, enfrenta diariamente 

questões que envolvem a aprendizagem do aluno e, muitas vezes, passa por 

isso sozinho. Enquanto isso não acontecer e as formações vierem prontas e 

estagnadas pouco resultado se terá. 
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b) Professora Lua: Ouvindo os professores da rede para entender suas 

dificuldades e a partir daí elaborar o planejamento da formação. 

c) Professora Terra: Ouvir os professores, saber das suas principais 

dificuldades, seus anseios e perspectivas. 

d) Professor Mar: “Escutando” os professores que atuam em sala de aula. 

 

É preciso escutar essas falas para entender as demandas, para conhecer as 

realidades, para reconhecer suas dificuldades. 

No momento de planejar a formação, executá‐la e avaliar seus 
resultados, os professores participem de todo o processo e que suas 
opiniões sejam consideradas. Somente quando os professores 
constatam que o novo programa formativo ou as possíveis mudanças 
que a prática oferece repercutirão na aprendizagem de seus alunos, 
mudarão suas crenças e atitudes de maneira significativa, supondo um 
benefício para os estudantes e para a atividade docente. É quando a 
formação será vista como um benefício individual e coletivo, e não 
como uma ‘agressão’ externa ou uma atividade supérflua. 
(IMBERNÓN, 2010 p. 32). 
 

A necessidade em escutar o que professores(as) pensam sobre FC me permite 

destacar que os processos formativos precisam equilibrar teoria e prática, 

organizando e elaborando propostas de currículos voltados para as necessidades da 

docência, pois 

faz-se necessário que os cursos de formação de professores, ao 

elaborar seus currículos e organizar suas práticas, considerem as 

demandas das escolas e de seus professores, aproximando esses 

dois universos: o da formação profissional e o da atuação profissional. 

Universos estes que precisam dialogar por meio da articulação entre 

elementos teóricos e práticos, compreendendo-os como igualmente 

complementares um ao outro e não como elementos díspares. 

(DELGADO et al., 2017, p.90-91). 

 

A teoria e a prática se complementam e estão imbricadas no processo 

educacional, desde a formação inicial, perpassando pelo ensino aprendizagem, sendo 

a base para o desenvolvimento profissional, pois representam a dinâmica do 

conhecimento. Torna-se urgente equilibrar estes elementos frente à FC para o 

fortalecimento da pesquisa e da ciência, para a promoção humana na sua 

integralidade, visto que necessitamos lançar mão de diversos conhecimentos a cada 

momento da nossa trajetória pessoal e profissional.  

Quando “os professores aprendem juntos, cada um pode aprender com o outro” 

(IMBERNÓN, 2000, p. 78), socializando demandas, experiências e conhecimentos 
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que auxiliam na prática de ambos. É a realidade escolar sendo pensada e estudada, 

considerando suas especificidades para a melhoria da qualidade do ensino e das 

relações estabelecidas neste espaço de conhecimentos. É preciso considerar que 

pensar a formação continuada em serviço pressupõe perceber o [...] 
professor como sujeito capaz de criar e recriar sua própria formação, 
assumindo-se como protagonista desse processo. Entende-se que a 
formação é um processo em que o professor vivencia de forma 
deliberada e consciente a construção de sua autonomia e autoria 
profissional, em um movimento de ser, pensar e fazer a docência. 
(PLACCO, 2010, p. 1). 
 

É fundamental conhecer a proposta pedagógica de uma rede de ensino e assim 

pensar, planejar e avaliar os processos formativos articulados para estes fins, visto 

que 

a formação contínua alicerça-se na dinamização de projetos de 
investigação-ação nas escolas, passa pela consolidação de redes de 
trabalho coletivo e de partilha entre os diversos atores educativos, 
investindo as escolas como lugares de formação (NÓVOA, 2002, p. 
40). 
 

Freire (2006) também defende a FC no ambiente escolar por considerar um 

lugar oportuno para compartilhar saberes, dúvidas, conhecimentos, práticas e 

acompanhamento da ação-reflexão-ação. 

 
Será privilegiada a formação que se faz no âmbito da própria escola, 
com pequenos grupos de educadores ou com grupos ampliados, 
resultantes do agrupamento das escolas próximas. Este trabalho 
consiste no acompanhamento da ação‐reflexão‐ação dos educadores 
que atuam nas escolas; envolve a explicação e análise da prática 
pedagógica, levantamento de temas de análise da pratica pedagógica 
que requerem considerando a reflexão sobre a prática e a reflexão 
teórica (FREIRE, 2006, p. 81).  
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Gráfico 6 – Conhecimento sobre a proposta de FC da rede municipal de Itabuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                Fonte: Elaboração da autora. 

 
O percentual de frequência para as três possibilidades de respostas demonstra 

que os(as) professores(as) conhecem a proposta de educação básica da Rede e, em 

razão disso, sabem o percurso que precisará ser feito para sua efetivação. Segundo 

Day, 

apresentar um leque de oportunidades de aprendizagem relacionadas 
com todos esses interesses e deve procurar não só satisfazer 
necessidades de desenvolvimento em curto prazo, mas também 
necessidades legítimas de desenvolvimento em longo prazo, uma vez 
que os contextos em que ocorre representam mudanças a nível 
pessoal, profissional e organizacional (DAY, 2001, p. 208). 
 

Nesse sentido, o DPD abrange os diversos contextos da Educação Básica, 

considerando as necessidades profissionais que possam ser contempladas com este 

modelo de formação. García declara que 

 

o desenvolvimento profissional pode adotar diferentes formas em 

diferentes contextos. Por isso mesmo, não existe um e só um modelo 
de desenvolvimento profissional que seja eficaz e aplicável em todas 
as escolas. As escolas e docentes devem avaliar as suas próprias 
necessidades, crenças e práticas culturais para decidirem qual o 
modelo de desenvolvimento profissional que lhes parece mais 
benéfico (GARCÍA, 2009, p. 11). 

  

  Nessa direção, os modelos de DPD são amplos e podem atender as 

diversidades encontradas em escolas e/ou redes de ensino, pois 

 

o ensino é parte essencial do DPD, é a tarefa mais conhecida e ainda 
a mais complexa que é desenvolvida pelo/a professor/a, pois envolve 
vários sujeitos na construção do processo de ensinar, que é também 
o processo de aprender. Ensino é relação, é construção, é 
possibilidade de mudanças (CRUZ; BARRETO; FERREIRA, 2020, p. 
368). 

45%

43%

12%

Sim

Parcialmente

Não
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O trabalho colaborativo é essencial para o DPD, pois se trata de uma das suas 

características, visto que norteiam a implementação de programas/modelos com esta 

perspectiva, sendo, portanto, a motivação para participar de encontros formativos uma 

atitude interna da(o) docente em buscar, de maneira pessoal, coletiva ou profissional, 

a socialização de saberes e práticas. Segundo Nóvoa, 

a formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que 
forneça aos professores um meio de pensamento autônomo e que 
facilite as dinâmicas da autoformação participada. 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 uma identidade profissional (NÓVOA, 1992, p. 25). 
 

Nesse sentido, 43% dos(as) docentes declararam a participação em encontros 

formativos por serem momentos de estudos com aporte teórico, reflexão e 

socialização de boas práticas, enquanto motivação para FC.  

 
Gráfico 7 – Motivação para participar da formação continuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

       Fonte: Elaboração da autora. 

 
Segundo García, o DPD 

estuda os processos através dos quais os professores – em formação 
ou em exercício – se implicam individualmente ou em equipe, em 
experiências de aprendizagens através das quais adquirem ou 
melhoram seus conhecimentos, competências e disposições, e que 
lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu 
ensino, do currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a 
qualidade da educação que os alunos recebem (GARCÍA, 1999, p. 26). 
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O DPD tem amplo campo de estudo com características, conteúdos, modelos 

e princípios específicos. Com base nesses aspectos, destacamos possíveis relações 

entre a FC, que segundo a Professora Chuva é “extremamente necessário para o 

desenvolvimento profissional”, e os princípios do DPD, presentes nos conteúdos 

sinalizados nesta pesquisa. 

Das concepções de FC, expressadas pelos(as) professores(as) participantes, 

foi possível estabelecer diálogos com os princípios orientadores do DPD, sendo: a 

Institucionalidade o princípio mais evidenciado com informações que o contemplam, 

pois todos(as) os(as) 83 participantes possuem graduação e destes, apenas 5 (cinco) 

não possuem pós-graduação. Sendo identificado também nas formações vinculadas 

a instituições de ensino superior, em cursos para formação inicial e continuada, que 

caracterizam modelos para formação docente, com aspectos importantes para 

fundamentar a formação de professores(as) da Educação Básica, visando o pleno 

desenvolvimento do docente.  

 O princípio da Integração apareceu com frequência na fala dos(as) docentes, 

dada a preocupação dos(as) mesmos(as) com o equilíbrio entre teoria, prática e a 

integração entre conteúdos diversos. Abrangeu 58% dos docentes que afirmaram 

utilizar os conhecimentos apreendidos em formação, em suas respectivas salas de 

aula. Isso demonstra que o(a) docente está envolvido(a) ativamente com novos 

conhecimentos e aplicando em suas práticas educativas. 

Esta afirmação, de que utilizam os conhecimentos trabalhados nos encontros 

formativos em suas práticas em sala de aula, corresponde também ao princípio 

Compromisso profissional e social, visto que os(as) docentes que participam de 

formações estão buscando a melhoria das suas práticas pedagógicas, visando o 

desenvolvimento pleno dos(as) alunos(as), principio representado pelo tempo de 

atuação nesta rede, sinalizado no gráfico 5 (78% de 10 a 20 anos); Participação em 

formações, Graduação, pós graduações. pois há empenho em continuar buscando 

novos conhecimentos a fim de promover educação com mais qualidade. 

  A Colaboração e gestão do conhecimento é outro princípio que está presente 

na fala dos docentes que buscam qualificações, consumindo e produzindo novos 

conhecimentos. O princípio da Diversidade que se refere à aprendizagem profissional 

como um todo, atendendo às demandas que se apresentam em cada fase da carreira 

docente, não foi identificado. Já a Continuidade, Transparência e Racionalidade 
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são três princípios do DPD que se rompem a cada gestão municipal, ou seja, há 

descontinuidade de processos formativos, ficando condicionados ao grupo político 

que assume a gestão municipal, negligenciando, assim, a evolução e a autonomia 

docente em planejamento de formações (sistematização, acompanhamento e 

avaliação) quanto à proposta de formação para os docentes. 

Quanto aos princípios Oportunidade (tipo e quantidade de formação), 

Contextualização (promover inovação e melhorias nas instituições de ensino), 

Excelência (avaliar processos, qualidade), não foi possível identificá-los na análise 

de dados – embora apareçam nas duas últimas propostas de formação continuada da 

Rede municipal de Itabuna. Na prática, esses princípios são suprimidos por demandas 

espontâneas.   

  Estes princípios do DPD, relacionados às concepções de FC, aqui 

apresentados por professores(as) da Rede, reafirmam a defesa de Nóvoa (2002, p. 

54) quando chama os docentes a assumirem “a responsabilidade do seu 

desenvolvimento profissional e que também participem como protagonistas no 

desenvolvimento de políticas educativas”. Isso implica acompanhar, participar, 

fiscalizar e avaliar as políticas públicas para FC na Rede de Ensino.  
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2 ESPERANÇAR 

Esperançar é um ato de coragem necessário para se formar, para pensar na 

carreira docente, como uma trajetória possível e viável para docentes que atuam na 

Educação Básica. Para Freire (2002),  

Enquanto necessidade ontológica a esperança precisa da prática para 
tornar-se concretude histórica. É por isso que não há esperança na 
pura espera, nem tampouco se alcança o que se espera na espera 
pura (FREIRE, 2002 p. 11). 

 

 
Por isto, esperançar é ação na prática para toda trajetória docente, é 

movimento e reflexão de profissionais tão necessários para a promoção do 

desenvolvimento de aprendizagens que precisam estar inseridas em processos 

formativos em prol do desenvolvimento profissional, individual e coletivo. A ação 

educativa, por sua vez, dá-se na socialização de saberes e fazeres pedagógicos 

adquiridos e desenvolvidos em ambientes formais e não formais. 

Nessa perspectiva, García (2009) afirma que é na escola que se concretiza o 

DPD, pois é neste espaço que se oportunizam as vivências essenciais da profissão 

docente. 

Entende-se o desenvolvimento profissional dos professores como um 
processo individual e coletivo que se deve concretizar no local de 
trabalho do docente: a escola; e que contribui para o desenvolvimento 
das suas competências profissionais, através de experiências de 
índole diferente, tanto formais como informais (GARCÍA, 2009, p. 10). 

 

É possível identificar, nas práticas educacionais, o trabalho coletivo mediado 

pela formação na escola, por grupos de estudos, que são os principais articuladores 

que podem proporcionar a superação dos desafios didáticos pedagógicos ali 

existentes, visto que a colaboração entre os pares é uma realidade da docência. O/A 

professor(a) é “um ser em situação, um ser do trabalho e da transformação [...]” 

(FREIRE, 1992, p. 28).  

Sendo assim, esperançar é avançar do lugar, do período, da fase da carreira 

docente de onde me encontro agora e ao que realmente desejo/preciso chegar para 

melhorar meus conhecimentos gerais e/ou específicos frente a minha realidade 

pessoal e profissional.  
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Segundo Franco, 

É sabido que os modelos de formação, tal qual ocorrem, na maioria 
das agências formadoras de docentes, fragmentam o processo 
formativo, dando a falsa impressão de que os futuros professores 
precisam se apropriar de teorias para poder aplicá-las na prática. 
Tenho também observado que os modelos de formação, muito comuns 
em processos de formação continuada, que pretendem a alteração 
mecânica das práticas sob forma de treinamento de habilidades e 
competências têm conseguido, quando muito, alterar a 
espontaneidade do saber fazer intuitivo, conduzindo o professor a 
mecanismos de insegurança e apatia na busca de novas propostas de 
organizar seu saber fazer (FRANCO, 2008, p. 112).  
 

  Essa reflexão de Franco (2008) contextualiza o que buscamos romper, 

questionar, refletir neste estudo, visto que é preciso estabelecer perspectivas pessoais 

e coletivas para a profissão docente, considerando as realidades nas quais estou 

inserida e em quais processos organizacionais e pedagógicos me encontro. Coaduno-

me com o pensamento de Souza e Gouveia (2011, p. 2) que afirmam: “[...] são os 

docentes, no limite, os garantidores (ou não) de qualquer política educacional que 

chegue efetivamente até as salas de aula e demais espaços educativos”.  

 
2.1 E juntos podemos fazer de outro jeito  

Sou o resultado das vivências que compõem a minha trajetória até aqui. A 

minha formação inicial, na educação, se deu lá no Magistério (1993), onde conheci 

legados teóricos de Freire, Saviani, Lukesi, Libânio, além de outros, que despertaram 

em mim o desejo de ser professora. Estágio noturno em turma de Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), primeiras vivências com a teoria e a prática.  

O magistério me levou a participar do Projeto Zerando a Repetência, realizado 

em período de férias escolares, aulas integrais com alunos “repetentes” em distorção 

de série-idade e também a EJA. Dessas vivências, tive a certeza de que era preciso 

continuar buscando mais conhecimentos para melhorar a minha prática. 

E assim a Pedagogia (1997) veio pela necessidade em saber mais sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens; primeiros estágios remunerados; experiências 

importantíssimas para minha formação continuada, bem como para o meu 

desenvolvimento profissional, que culminou na aprovação em concurso público 

municipal na cidade de Itabuna-BA, em 2002.  

A partir dessa conquista, fui me envolvendo com temáticas relacionadas à 

diversidade, saúde, sexualidade e gênero; experiências como docente da Educ. 

31 



32 
 

 

Infantil, anos finais do ensino fundamental I, formação de professores(as) e tutorias. 

E é desse lugar de fala que fiz as minhas especializações em Psicopedagogia (2002) 

Saúde Escolar (2019) e o Mestrado em Educação (2019).  

Agora, vamos esperançar juntos(as) com orientações que são fruto desta 

minha trajetória docente em que fui me constituindo mulher, mãe, 

professora/formadora e pesquisadora. 

Segundo o Professor Vento, é necessário: 

 

 

 

 

 

 

 

Com esta escuta direcionada para o(a) gestor(a) sobre o que precisa ser 

considerado para FC, com vista ao DPD, deixo, aqui, algumas orientações para o(a) 

gestor(a) e a equipe técnica da SME.  

 

 Promover escuta junto aos docentes sobre suas necessidades e interesses 

quanto à FC antes do planejamento para formações, sendo o 

questionário/formulário online uma estratégia viável; 

 

 Organizar planejamentos de formações, com vistas ao DPD, a curto, médio 

e longo prazo, definido em calendário; 

 

 Incentivar formações nucleadas e/ou centradas na escola; 

 

Ouvir os professores, saber das suas principais dificuldades, seus 
anseios e perspectivas. *Utilizar métodos práticos e modernos 
(tecnológicos). *Trabalhar com uma equipe de formadores com 
conhecimento técnico e que conheçam de fato a necessidade da rede. 
*Dinamizar o tempo das formações para não haver sobrecarga para os 
professores. *Planejar para que as formações sejam motivadoras, 
inovadoras e que tragam soluções a médio prazo. *Valorizar os 
profissionais que participam dessas formações. 
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 Garantir e proporcionar a efetivação das políticas públicas educacionais 

voltadas para a Formação de Professores(as) na Rede Municipal; 

 

 Realizar seleção interna para formação do grupo de professores 

formadores, garantindo assim a FC, dialogando com a PHC; 

 

 Providenciar levantamento do quadro efetivo de professores(as), por área 

de formação e atuação, a fim de proporcionar o desenvolvimento 

profissional docente de acordo com o PNE e PME (2014-2024); 

  

 Assegurar/garantir a licença com vencimento de professores(as) da Rede 

Municipal para a FC; 

 

 Promover e organizar comissão técnica junto à categoria de 

professores(as) da Rede Municipal de Ensino para elaboração do Plano de 

Cargos e Salários dos decentes; 

 

 Estimular e desenvolver processos de FC de forma colaborativa entre os 

pares, gestores, comunidade escolar e instituições de ensino superior; 

 

 Avaliar o processo formativo, a cada ciclo estabelecido pela SME, junto 

aos(às) professores(as); 

 

 Garantir ao docente tempo para vivenciar, com seus educandos, as 

práticas didáticas pedagógicas sugeridas em formação, para que possa 

trazer as experiências vivenciadas em um próximo encontro de formação e 

discutir o processo de implementação com seus pares e o(a) formador(a). 

 

E, para nós, professores(as) desta Rede Básica de Ensino, oriento, com base 

nos estudos, pesquisas e reflexões realizadas ao longo do mestrado e na escuta junto 

aos 83 (oitenta e três) docentes, os seguintes verbos: 

 

 Assumir o protagonismo da sua/da nossa própria FC, pensando no 

desenvolvimento da nossa carreira docente; 
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 Traçar planejamentos pessoais e profissionais, para o desenvolvimento 

profissional docente, considerando as etapas da carreira docente em que se 

encontra; 

 

 Reivindicar a continuidade das FC que aliam teoria à prática docente; 

 

 Participar, sempre que possível, de forma crítica e reflexiva dos processos 

formativos promovidos/ofertados pela SME, sindicatos, FME, instituições de 

ensino, comunidade escolar; 

 

 Estabelecer e fortalecer vínculos colaborativos com os pares, a fim de 

socializar e divulgar saberes e práticas; 

 

 Contribuir e participar de forma colaborativa nos espaços de controle social, 

como: CME, FME e demais conselhos e fóruns que tenham a participação de 

professor(a); 

 

 Manter-se informado por meio de Leis, Decretos, Diretrizes educacionais que 

visam a formação continuada de professores(as); 

 

 Permanecer firmes diante dos desafios impostos pelas realidades que os 

envolvem; 

 

 Conhecer a estrutura da educação básica, em suas instâncias, para 

acompanhar o desenvolvimento em nossa Rede; 

  

 Vivenciar/ousar em sala de aula, com as práticas didáticas pedagógicas 

sugeridas em formação, planejando de acordo com as especificidades da sua 

turma, e, assim, dar a devolutiva dessas experiências vivenciadas e 

questionamentos para um próximo encontro de formação.  
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Essas orientações não darão conta de todas as demandas que nos chegam à 

escola e/ou em nossa carreira docente. Contudo, não nos dispersemos! Somos 

profissionais do e no coletivo, com rotinas cansativas, mesmo em tempos de 

pandemia. Por isto, esperancemos juntos(as), para fazermos de outros jeitos. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Eu agora diria a nós, como educadores e educadoras: ai daqueles e 

daquelas, entre nós, que pararem com a sua capacidade de sonhar, 

de inventar a sua coragem de denunciar e de anunciar. Ai daqueles e 

daquelas que, em lugar de visitar de vez em quando o amanhã, o 

futuro, pelo profundo engajamento com o hoje, com o aqui e o agora, 

ai daqueles que em lugar desta viagem constante ao amanhã, se 

atrelem a um passado de exploração e de rotina (FREIRE, 1983, p. 

101). 

 

As FC são processos contínuos que nos conduzem ou “deveria conduzir” ao 

DPD, pois, mesmo o percurso da carreira docente sendo diferente para cada 

professor(a), é fundamental que tenhamos sonhos, que possamos continuar 

buscando novos conhecimentos, organização interna e externa para superar e se 

adequar às mudanças tão rápidas na sociedade e, ao mesmo tempo, tão lentas para 

o campo educacional, e aqui nos referimos aos recursos tecnológicos, por exemplo, e 

às possibilidades aos diversos tipos de acessos possíveis, para promover formações 

e aulas virtuais. 

Para ser um(a) profissional docente, em meio aos contextos socioeconômicos 

e culturais, “vamos construindo-nos como professores e professoras em nossas 

experiências que, ao não se esgotarem em nossos diplomas, passam por eles”. 

Assim, “de certa forma, em nosso processo formativo vamos nos formando, por meio 

da práxis que, por isso mesmo, não dicotomiza teoria e prática” (PEREIRA, 2017, p. 

10). 

Nessa perspectiva, destaco as alternâncias de gestores municipais que 

implicaram mudanças quanto à condução das políticas públicas educacionais 

vigentes, com interrupções de projetos e/ou programas e assessorias que 

contribuíram para a qualidade da educação municipal. Além, é claro, da rotatividade 

de profissionais e professores que compõem a secretaria de educação e gestões 

escolares, pois mesmo sendo um processo democrático, um exercício de alternância 

previsto a cada quatro anos, acaba comprometendo a continuidade de processos 

formativos e ações educacionais que vinham dando certo. Isso porque a proposta 
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pedagógica da Rede Municipal acaba ficando a critério do grupo político vigente e não 

dos princípios que foram traçados para sua efetivação.  

Sejamos, assim, professoras e professores, fiscalizadores(as) dos direitos já 

conquistados, estudiosos(as) daquilo que nos alimenta, enquanto pessoa e 

profissional humano, responsáveis por nossas trajetórias docentes, comprometidos 

com a promoção humana. E que estejamos sempre na luta por melhores condições 

de trabalho, fiscalizando, acompanhando e contribuindo para o DPD individual e 

coletivo. Que estejamos, mais e mais, unidos(as) na e para a coletividade, enquanto 

categoria docente. 

Ressalto a importância da FC de professoras e professores da Educação 

Básica Municipal, e que estes/estas precisam acompanhar as transformações sociais 

e econômicas e que, para isto, as esferas governamentais precisam implementar as 

políticas públicas para FC, no sentido de garantir acesso, participação e permanência 

dos docentes em seus espaços de formação, pois é fundamental o envolvimento da 

categoria no que tange à luta pelos direitos à FC de qualidade, de maneira participativa 

e crítica.  

Por fim, esta Rede de Ensino tem um histórico significativo e relevante no que 

tange à formação de professores(as), com trajetórias marcadas por mudanças que 

visam a melhoria da qualidade do ensino. Contudo, professoras e professores 

precisam continuar empenhados(as) e fortalecidos(as) em seus estudos e reflexões, 

para promoção de conhecimentos, a fim de que possam superar as desigualdades 

junto aos alunos(as) e comunidades escolares.  
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