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RESUMO 

 
No contexto do Século XXI, a capacidade humana, inata e voluntária, de aprender 
tem, cada vez mais, cedido espaço para uma espécie de condição potencial, 
praticamente involuntária, de “aprender a aprender”. Nesse sentido, a qualificação 
para o trabalho ou a formação continuada tem se constituído como a nova ordem da 
empregabilidade, da eficiência e da competência para a conquista do espaço e para 
o enfrentamento das dinâmicas e dos problemas que interpelam os sujeitos a 
posturas adequadas no contexto de organizações aprendentes. Dessa forma, a 
busca pelo aprender na contemporaneidade torna-se o meio eficaz para o 
aprendente como sujeito ativo e interativo na sociedade da qual faz parte. Nessa 
perspectiva, esta pesquisa buscou analisar a gestão da formação continuada no 
contexto da ação docente, na rede pública estadual de ensino de Pernambuco, 
tendo como locus da coleta de dados o município de Carpina. Em termos 
metodológicos, trata-se de uma pesquisa de campo, matizada pela abordagem 
qualiquantitativa, tipificada como exploratória, bibliográfica e documental. A coleta de 
dados utilizou da entrevista semiestruturada e do questionário misto, aplicados a 
atores sociais pertencentes às três escolas selecionadas, respectivamente: três 
gestores, três educadores de apoio e 45 professores, sendo 15 de cada unidade 
escolar, cujo tratamento interpretativo dos dados coletados fundou-se na análise de 
conteúdos. Os resultados mostraram o quanto a formação continuada interfere 
diretamente na qualidade da educação e, consequentemente, nas múltiplas formas 
de aprendizagem. Os professores tendem a preferir programas de formação 
continuada quando promovida pela equipe gestora da própria escola onde atuam, 
pois acreditam que esses momentos são muito mais proveitosos e as reflexões e 
estudos ganham uma proporção e um aproveitamento melhor do que nas formações 
promovidas fora do ambiente escolar, muito embora destoe da concepção de 
educação continuada como educação formal. A participação dos professores como 
um dos segmentos envolvidos na elaboração do Projeto Político Pedagógico 
fortalece esses momentos de formação e garante a sua execução de maneira 
satisfatória, apesar de que a ideia de “treinamento” seja uma desproporção difícil de 
ser desprovida. Portanto, a política de formação continuada docente de 
Pernambuco, associada à natureza didático-pedagógica e curricular, também deve 
voltar-se à educação para a vida, tornando a prática pedagógica crítica de si mesma, 
e não reprodutora dos fins intencionais e ideológicos do poder. 
 
 
Palavras-Chave: Organizações aprendentes. Formação docente. Gestão da 
formação continuada. Projeto Político Pedagógico. 
 

 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 
In the context of twenty-first century, human capacity, innate and voluntary learning 
has increasingly given way to a kind of potential condition, almost involuntary of, 
"learning how to learn" .In this sense, the qualification to work or continuing education 
has been established as the new order of employment, efficiency and competence to 
conquer space and to confront the dynamics and problems that challenge the subject 
to appropriate positions in the context of learning organizations. This way, the search 
for learning in contemporary society becomes effective means for the learner as 
active and interactive subject in the society of which it is part. From this perspective, 
this study aimed to analyze the management of continuing education in the context of 
teaching activities in public state of Pernambuco education, and the local of data 
collection was the city of Carpina. In methodological terms, this is a field research, 
nuanced by qualitative and quantitative approach, typified as exploratory, 
bibliographical and documentary. Data collection used semi-structured interviews 
and mixed questionnaire, applied to social actors from the three schools selected, 
respectively: three managers, three supporting educators and 45 teachers, 15 of 
each school unit, whose interpretive processing of data collected was founded in the 
content analysis. The results showed how the continuing education directly affects 
the quality of education and, consequently, in the multiple forms of learning. 
Teachers tend to prefer continuing education programs as promoted by the 
management team of the school where they work because they believe that these 
moments are much more useful and reflections and studies gain a harnessing and a 
better use than in training promoted outside the school environment even though 
variance with the concept of continuing education as formal education. The 
participation of teachers as one of the sectors involved in the preparation of the 
Pedagogic Political Project, strengthens these moments of training and ensures their 
implementation in a satisfactory manner, although the idea of ”training” is a difficult 
disproportion to be lacking . Therefore, the teaching continuing education policy of 
Pernambuco, associated with the didactic-pedagogical and curricular, should also 
return to the education for life, making the critical pedagogical practice itself, and not 
reproducing the intentional and ideological purposes of power. 
 
 
Keywords: learners organizations . teacher training . Management of continuing 
education. Pedagogical Political Project. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No contexto do Século XXI, a capacidade humana, inata e voluntária, de 

aprender tem, cada vez mais, cedido espaço para uma espécie de condição 

potencial, praticamente involuntária, de “aprender a aprender”. Involuntária no 

sentido de que a nova ordem global dos negócios, dos investimentos e das 

transações empresariais, dos interesses econômicos entre blocos geopolíticos, dos 

formatos sociais, das expressividades culturais, da comunicação instantânea e em 

tempo real etc., têm se esforçado para encaminhar os sujeitos inseridos no mercado 

de trabalho em processos de aprendizagem contínuos. 

Nesse sentido, a qualificação para o trabalho ou a formação continuada 

tem se constituído como a nova ordem da empregabilidade, da eficiência e da 

competência para a conquista do espaço e para o enfrentamento das dinâmicas e 

dos problemas que interpelam os sujeitos á posturas adequadas ao contexto de 

organizações aprendentes. Assim, a busca pelo aprender na contemporaneidade 

torna-se o meio eficaz para o aprendente como sujeito ativo interagir na sociedade 

da qual faz parte. 

Sendo assim, estando a aprendizagem cada vez mais relacionada às 

perspectivas do conhecimento prático, percebemos o quanto este está atrelada às 

necessidades da vida cotidiana, do trabalho e do lazer. No contexto da globalização 

da economia, da cultura e das relações sócio-políticas, não é difícil compreender o 

quanto fluxos de informação e processos de aprendizagem correlacionam-se no 

mesmo feixe de sentidos que torna o conhecimento a “pedra angular” de outro tipo 

de enredo, isto é, que redefine a sociabilidade contemporânea e seus fenômenos. É 

nesse contexto que surge a necessidade constante de aprender através de uma 

formação ao longo da vida como uma das condições naturais da existência. 

Dessa forma, a educação/formação continuada passa a ser uma condição 

primordial da vida em sociedade. Depois da família, a escola, como grupo social 

seguinte, exerce uma grande influência na (trans)formação do sujeito e de sua 

relação com o conhecimento. 

A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), marco 

regulatório na política mundial, a educação passou a ser um direito do sujeito, um 

instrumento capaz de contribuir para uma transformação social. “Todo homem tem 
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direito à instrução. [...] A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a 

amizade em todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as 

atividades das Nações Unidas em prol da paz.” (Art. 26; 27). 

Nesta perspectiva, diversos documentos oficiais internacionais e 

nacionais, como a Declaração de Jomtien (1990), a Declaração de Salamanca 

(1994), a Lei de Diretrizes e Base para a Educação Nacional (1996), o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (1990), o Plano Nacional de Educação (2012), dentre 

outros, mostram-nos a educação como um direito. Assim, é possível quanto 

organismos e dispositivos legais nacionais/internacionais entendem a “educação de 

qualidade” como um processo imprescindível à vida e inerente à luta por uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

Vários desses documentos citados acima foram assinados em períodos 

diferentes, porém, todos voltados às várias formas de como direito e/ou a melhoraria 

da educação ao longo da vida, em seus diversos aspectos, torna-se pujante para o 

homem do século XXI. No relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 

sobre Educação para o século XXI, destacamos: 

 

O conceito de educação ao longo de toda a vida aparece, pois, como uma 
das chaves de acesso ao século XXI. Ultrapassa a distinção tradicional 
entre educação inicial e educação permanente e vem dar resposta ao 
desafio de um mundo em rápida transformação. A escola deve ser capaz de 
formar para a vida, para a inovação. É uma exigência que demanda dos 
gestores escolares conhecimentos e competências necessárias para 
organizar um trabalho de equipe eficaz, com o envolvimento e a 
participação de toda a comunidade escolar. Para tanto, os gestores devem 
ser qualificados e preparados para tomar decisões e conduzir os processos 
educativos numa perspectiva de melhorar a assiduidade de estudantes e 
professores, melhorar a qualidade do ensino e a coesão escolar. 

 

Sendo assim, compreendemos que a escola pública na 

contemporaneidade deve ser entendida não só como uma organização que, busca 

diminuir índices de analfabetismo, mas sim como uma instituição aprendente, capaz 

de contribuir de forma efetiva na formação de cidadãos conscientes e participativos, 

interagindo de forma construtiva na sociedade que estão inseridos, podendo 

direcionar os rumos da nação. Neste sentido, Freire (apud BELLI; GAVENTA; 

PETERS; 2005, p. 158) afirma: 

 

Quando os alunos vêm, é claro, eles trazem com eles, dentro deles, no 
corpo, em suas vidas, eles trazem suas esperanças, desespero, 
expectativas, conhecimento, que obtiveram vivendo, lutando ou se 
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frustrando. Não há dúvida de que eles não vêm até aqui de mãos vazias. 
Chegam carregados de coisas. Na maioria dos casos, trazem consigo seu 
conhecimento em nível de senso comum e têm o direito de ir além desse 
nível de conhecimento. 

 

Em consonância com o pensamento do autor, reafirmamos que a função 

social da escola, hoje, é buscar estabelecer relações entre informação, 

aprendizagem e conhecimento, compatíveis com as (trans)formações sociais 

necessárias à realidade vivida no contexto da sociedade em rede e seus múltiplos 

desafios. Assim, a escola tem a tarefa complexa de conscientizar os segmentos 

internos (docentes, discente, funcionários, pais), externos (comunidade 

circunvizinha) para os grandes problemas da atualidade, que são: questões 

ambientais, desafios econômicos, desigualdade social, miséria, crises pessoais e 

familiares, relações de trabalho e desenvolvimento tecnológico. Ela precisa estar em 

sintonia com tais aspectos da realidade, situada no cenário do avanço científico- 

tecnológico da sociedade do conhecimento. 

Libâneo (2006) ressalta que as transformações pelas quais a escola vem 

atravessando ao longo do tempo interferem no ensino, tornando necessário, não só 

à escola, mas também ao professor, a necessidade de reavaliarem seus papeis 

como copartícipes do processo de (re)democratização da sociedade. Nessa 

perspectiva, a escola deverá acompanhar as transformações que a sociedade vem 

passando, contribuindo para a formação de cidadãos críticos e capazes de intervir 

no meio em que vivem. 

Dessa forma, no contexto da sociedade da informação e do conhecimento 

(em rede), a formação continuada é uma condição, principalmente para fazer com 

que o trabalho docente consiga dar conta das complexidades e perplexidades 

enfrentadas pela escola e pela difícil missão de educar. Desta feita, surge a 

necessidade da capacitação; qualificação e aperfeiçoamento por parte dos 

professores. Nessa perspectiva, Libâneo (2006, p.50) afirma que “quanto à escola, 

esta deverá deixar de ser apenas transmissora de informações para se transformar 

em uma escola onde o conhecimento possibilita o significado da informação”. 

Contudo, como ressalta Alarcão (2003, p.46), muitas escolas ainda não têm 

consciência desse seu papel, conforme esclarece a autora: 

 

[...] as escolas ainda não compreenderam que, também elas, têm de se 
repensar. Permanecem na atitude negativa de se sentirem defasadas, mal 
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compreendidas e mal-amadas, ultrapassadas, talvez inúteis. Quedam-se a 
esperar que alguém as venha transformar. E não perceberam ainda que só 
elas se podem transformar a si próprias. Com as pessoas que as 
constituem: professores, alunos, funcionários em interação com a 
comunidade circundante. 

 

Nessa direção, faz-se necessário a escola repensar seu papel na 

contemporaneidade, envolvendo todos os segmentos, visando uma participação 

ativa no sentido de construir um cotidiano capaz de se transformar à medida que as 

necessidades se apresentem. Ou seja, uma escola que assuma seu papel de 

organização aprendente. 

No contexto das escolas, percebemos que muitos profissionais se 

acomodam, mesmo sabendo que a sociedade contemporânea anseia por uma 

escola de qualidade, que inter-relaciona aprendizagem e inovação, tarefa necessária 

à prática docente. Nesse contexto, “a preparação docente deverá estar associada, 

dessa maneira, a uma tarefa de pesquisa e inovação permanente”, afirmam Gil-

Pérez e Carvalho (2003, p.66). 

Compartilhando com o pensamento dos autores, faz-se necessário que a 

escola se renove e que o professor tenha uma postura adequada à tais mudanças. 

Tanto as escolas como o professor necessitam se adequar às mudanças que vêm 

ocorrendo ao longo do tempo. Assim, o professor precisa abandonar a concepção 

de transmissão do conhecimento, atualizando-se para corresponder às 

necessidades impostas por uma sociedade democrática, plural, participativa, 

solidária e integradora, buscando educar para a vida, superando as desigualdades 

sociais (Imbernón, 2006). 

Nesse sentido, o papel do professor ultrapassa a prática mecanicista de 

repasse do conhecimento e hoje está associada a uma perspectiva didático-

pedagógica transformada, dinamizada por participação, reflexão e formação, em que 

os envolvidos no processo exercitam o convívio com as mudanças e incertezas. 

Estes aspectos exigem que a formação continuada favoreça a um exercício reflexivo 

e constante (Imbernón, 2006). 

Concordamos com Assmann (2005, p.8) quando este afirma que “vivemos 

uma era de transformações não apenas das formas do aprender, mas das formas da 

experiência humana em geral”. 

Reconhecendo que as necessidades impostas pela sociedade 

contemporânea, em que a busca pela informação e pelo conhecimento, matizados 
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pelo avanço científico-tecnológico tem determinado mudanças profundas na prática 

dos professores, concordamos com Libâneo (2006, p.76) ao afirmar que “os fatores 

contemporâneos ligados aos avanços científicos e tecnológicos, à globalização da 

sociedade, a mudança dos processos de produção e suas consequências na 

educação, trazem novas exigências à formação dos profissionais”. 

Dessa forma, estando o trabalho do professor pautado em uma atividade 

crítico-reflexiva, Libâneo (2006) afirma que novas atitudes são necessárias ao 

desempenho docente: 

- Ser mediador no processo de ensino; 

- Utilizar sempre as práticas multidisciplinares; 

- Compreender a importância do ensinar a aprender e aprender a pensar; 

- Conduzir os estudantes a uma reflexão crítica dos conteúdos propostos; 

- Fazer uso das novas tecnologias no dia-a-dia da sala de aula; 

- Compreender a diferenças culturais, respeitando-as; 

- Procurar a atualização cientifica, técnica e cultural através da formação 

continuada. 

Sendo a escola uma organização aprendente, faz-se necessário uma 

política de formação continuada para os professores, capaz de tornar-se uma 

ferramenta fundamental para a evolução dos estudantes, que permita aos 

professores um crescimento nos diversos aspectos da aprendizagem. 

A formação continuada de professores não é uma questão exclusiva das 

escolas estaduais do município do Carpina, as quais foram estudadas nesta 

pesquisa, mas faz parte de uma nova ordem planetária através da qual as 

perspectivas da educação e dos processos educativos estão inseridos. Desde a 

década de 90, diversas discussões sobre vários aspectos da educação têm ocorrido 

no mundo todo, e um desses aspectos trata da formação continuada. Há algum 

tempo, os professores não se preocupavam com a necessidade de se atualizarem, 

haja vista que se aposentavam sem a necessidade de fazer qualquer tipo de 

formação continuada. Parecia não ser necessário estudar mais, ou seja, o professor 

estava sempre “completo”. Hoje, a situação é diferente, visto as rápidas 

transformações sócio-políticas e econômico-culturais que o mundo vem enfrentando, 

principalmente a partir do avanço científico-tecnológico que traz impactos aos 

processos educativos – ensinar/aprender. 
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Os professores passaram a acompanhar estas transformações e sentiram 

necessidade de momentos de estudo e reflexão, tendo em vista que possibilitam a 

construção do conhecimento desvelado entre a teoria e a prática. Em outros termos, 

buscar “saídas” para lacunas pessoais/profissionais e encontrar respaldos teórico-

metodológicos para o enfrentamento das diversas crises que “sufocam” a educação 

tem sido condição para que políticas públicas, gestão educacional e professores 

invistam em programas de qualificação ou formação continuada. 

O Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Estadual ou 

Municipal e a escola têm o dever de oferecer aos professores momentos de estudos 

e de crescimento pessoal e profissional. Sendo estes momentos garantidos na 

legislação vigente, como é o caso da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional Brasileira (LDB, 9.394/96), no Estatuto do Magistério do Estado de 

Pernambuco e no Termo de Compromisso e Responsabilidade, que é um termo 

assinado entre o Secretário de Educação e o Gestor Escolar, constando as 

responsabilidades da Escola/Gerência Regional de Educação e Secretaria Estadual 

de Educação, como também as metas que a escola deve atingir ao final do ano 

letivo. 

Assim sendo, no cenário atual, em que a sociedade aprendente busca 

uma educação de qualidade, a formação docente é de fundamental importância, 

visto que o professor necessita (re)elaborar fundamentos e práticas a partir reflexões 

apropriadas e condizentes com as demandas da ciência e da educação do século 

XXI. Nesse contexto, muitos são os termos utilizados para denominar formação 

continuada docente, a exemplo de: 

a) Reciclagem; 

b)  Treinamento; 

c)  Aperfeiçoamento; 

d)  Capacitação; 

e)  Qualificação; 

f)  Formação Continuada, etc. 

 

Diante dos vários termos, nesta pesquisa utilizamos a denominação 

Formação Continuada, pois todos os docentes que participaram da pesquisa já 

possuem a formação inicial. Os professores nessas formações não buscam apenas 

aprofundamento em conteúdos específicos dos componentes curriculares de 
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competência direta do professor, mas também uma forma de adquirir conhecimentos 

mais amplos que permitam - lhes, como profissionais da educação, interagir com as 

tendências do mundo globalizado. Candu (1997, p.52) mostra-nos que “a 

preocupação com a formação continuada dos profissionais da educação não é nova. 

É possível afirmar que tem estado presente em todos os esforços de renovação 

pedagógica promovidos pelos sistemas de ensino ao longo dos tempos”. 

Os momentos formativos podem propiciar ao professor a oportunidade de 

ampliar seus conhecimentos, despertando o interesse em um universo de 

possibilidades para a ressignificação da valorização do professor, principalmente no 

que concerne a refletir sobre seu próprio papel como agente crítico-reflexivo diante 

de um mundo em constantes mudanças. 

Diante do exposto, é fato que nos últimos anos a educação vem 

ocupando um espaço cada vez maior na sociedade, e esta tendência mostra a 

importância da formação do professor. Assim, perceber como os momentos de 

formação contribuíram para que o professor desempenhasse melhor sua função e, 

por conseguinte, os estudantes tivessem um melhor aproveitamento em sala de 

aula, é o foco dessa pesquisa, que buscou subsídios para responder à seguinte 

questão: 

 

 Como entender a formação continuada no contexto da ação docente na 

rede estadual de ensino de Pernambuco? 

 

Em razão de tudo isso, a pesquisa tem como intuito: 

 

 Analisar a gestão da formação continuada no contexto da ação docente, 

na rede pública estadual de ensino de Pernambuco. 

 

A perspectiva de compreensão do objeto de estudo tem como território da 

pesquisa o município de Carpina, localizado na zona da Mata Norte do Estado de 

Pernambuco, conforme mostra o mapa a seguir: 
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FIGURA 1: Mapa de Pernambuco, destacando o município de Carpina. 

 
FONTE: https://pt.wikipedia.org/wiki/Carpina#/media/File:Mapa_de_Carpina_(2).png 

 

A ideia da pesquisa surgiu quando da inquietação da autora com relação 

à formação continuada, inquietação essa que existe há algum tempo, pois o 

professor da rede pública estadual de Pernambuco tem parte de sua carga horária 

disponível para essa formação, que, na prática, não acontece de forma regular. 

Sendo o professor condutor deste processo, reafirmamos que o interesse ao 

desenvolver esta pesquisa foi conhecer a necessidade dos professores em buscar 

uma constante formação, levando-os a uma reflexão sobre a correlação da busca 

pelo conhecimento articulado com as diretrizes políticas e profissionais de uma 

prática docente cada vez mais atinente para a cultura escolar da 

contemporaneidade. 

Por estas vias, a pesquisa torna-se importante para a autora porque 

sendo esta professora da rede pública estadual de Pernambuco há 31 anos, e 

destes, 21 anos ocupando a função de gestora, sente-se preocupada no que se 

refere ao comportamento dos professores frente à perspectiva de participação na 

formação continuada oferecida pela escola, fato que determinou a busca pela 

compreensão sobre a gestão da formação continuada no contexto da ação docente 

no município do Carpina, na rede pública estadual de ensino de Pernambuco. 

O estudo é relevante para a sociedade, tendo em vista que o atual 

momento sócio-político-econômico e cultural-educacional em que o Brasil se 

encontra, faz-se necessário desenvolver pesquisas visando contribuir para que a 

escola cumpra com o seu papel de formar cidadãos, sujeitos ativos capazes de se 

envolver na construção de uma sociedade mais igualitária e justa. Além de despertar 

nos professores à importância do processo de construção coletiva do Projeto Politico 

Pedagógico escolar, assim como uma formação continuada e as possibilidades de 

melhorar o desempenho dos estudantes a partir da construção de novas 

competências docentes. 
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Para a linha de pesquisa “Gestão de Projetos Educativos e Tecnologias 

Emergentes”, do Mestrado Profissional em Gestão em Organizações Aprendentes, a 

pesquisa é relevante, haja vista que existe uma necessidade urgente de descobrir 

meios para uma formação continuada eficaz. Com a realização da investigação foi 

possível, averiguar as especificidades de atuação da gestão escolar no cenário da 

formação continuada dos professores e compreender a experiência docente na 

perspectiva da avaliação de seus próprios autores. 

Para a sociedade brasileira, e pernambucana em especial, a pesquisa 

torna-se importante porque a partir dos dados analisados, obtivemos subsídios para 

que as políticas públicas estaduais concernentes à educação pernambucana 

possam (re)elaborar suas projeções referentes à formação continuada docente no 

contexto escolar. Desse modo, a pesquisa oferece condições aos gestores para 

continuar sensibilizando e oportunizando aos professores uma formação continuada 

mais diretiva, acertiva e prazerosa. Portanto, sendo a escola uma organização 

aprendente, a pesquisa na qual se discute a política estadual para a formação 

continuada em Pernambuco torna-se fundamental para a tomada de decisões 

gerenciais, possibilitando parâmetros para maximizar o potencial criativo de 

aprendizagens múltiplas de professores e estudantes. 

Nessa perspectiva, e diante de uma sociedade com cultura conservadora 

instalada nas escolas, é um desafio para o gestor implantar mudanças no cotidiano, 

almejando que possa aprender e continuar aprendendo, mesmo com as limitações 

impostas pelo sistema. 

Por esse motivo o título desta pesquisa “(DESCON)FORMAÇÃO 

DOCENTE? A GESTÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE EM 

PERNAMBUCO, vem reafirmar que os professores, diante de um mundo 

globalizado, frente à uma sociedade aprendente, em que a informação, o 

conhecimento e a aprendizagem são “matéria-prima” para a prática docente, tendem 

a sair da zona de conforto, para superar as barreiras e os limites 

pessoais/profissionais. O hiato “conformar”/”desconformar” faz referência à ideia de 

“formação” como ideação necessária para abraçar, com competência e inovação, a 

difícil missão de educar no século XXI, um contexto histórico-cultural que exige do 

professor lidar com as novas formas de saber, sobretudo a partir da evolução da 

ciência e das tecnologias digitais da informação e comunicação. 
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Em termos estruturais e para uma melhor compreensão do texto, o 

trabalho está assim organizado: 

No segundo capítulo, intitulado “Percurso metodológico: caminhos 

percorridos”, apresentando o cenário, o universo e as etapas procedimentais, como 

também as categorias estabelecidas para análise dos dados. 

No terceiro capítulo abordaremos o fenômeno da formação continuada no 

cenário das organizações aprendentes, perpassando pelas teorias da 

aprendizagem, sociedade aprendente, organizações aprendentes até a formação 

continuada como condição da sociedade aprendente. 

No quarto capítulo apresentaremos a questão da escola como 

organização aprendente: a formação continuada docente como política educacional 

no século XXI. Abordaremos dentro do cenário educacional os acordos 

internacionais, os pilares da educação, as políticas nacionais, a Lei de Diretrizes e 

Bases, o Plano Nacional da Educação, diretrizes e metas. 

No quinto capítulo apresentaremos os resultados, frutos dessa pesquisa, 

onde analisamos a gestão da formação continuada no contexto da ação docente na 

rede pública estadual de ensino de Pernambuco, o Projeto Politico Pedagógico na 

perspectiva de uma formação continuada, a atuação gestão escolar no cenário da 

formação continuada dos professores e por último a forma de como a gestão 

educacional está empreendendo a formação continuada dos professores. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO: CAMINHOS PERCORRIDOS 

 

 

Este capítulo contempla o caminho percorrido a fim de encontrar 

respostas convincentes e coerentes para o problema investigado. Assim, o texto a 

seguir discute os parâmetros fundamentais para edificar a lógica metodológica da 

pesquisa, evidenciando dos objetivos (geral e específicos) à perspectiva de análise e 

interpretação dos dados. 

Dessa forma, considerando o problema da pesquisa, no que concerne à 

formação continuada no contexto da ação docente na rede pública estadual de 

ensino de Pernambuco, especificamente na cidade do Carpina, os procedimentos 

metodológicos que foram utilizados são: 

a) classificação da pesquisa; 

b) abordagem da pesquisa; 

c) tipos de pesquisa; 

d) universo e sujeitos da pesquisa; 

e) perspectiva de análise/interpretação de dados. 

 

Sendo assim, para alcançar a resposta do problema da pesquisa, faz-se 

necessário reunir subsídios para atingir os objetivos a seguir. 

 

 

2.1 OBJETIVOS 

 

 

2.1.1 Objetivo geral 
 

Analisar a gestão da formação continuada no contexto da ação docente 

na rede pública estadual de ensino de Pernambuco, município de Carpina. 

 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 

- Discutir a política estadual para a formação continuada em Pernambuco. 
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- Identificar nos projetos político pedagógico as perspectivas da formação 

continuada docente. 

- Averiguar as especificidades de atuação da gestão escolar no cenário 

da formação continuada dos professores. 

- Dimensionar a forma como a gestão educacional empreende a formação 

continuada aos professores.  

 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Considerando os objetivos acima explicitados, e considerando a lógica 

metodológica da pesquisa, a natureza ou classificação que se adequou às 

especificidades da investigação foi a pesquisa de campo, relacionada ao ambiente 

onde ocorreu a coleta dos dados. A pesquisa de campo também foi escolhida por ter 

como objetivo conseguir as informações acerca do problema para o qual buscamos 

respostas. Portanto, é uma investigação empírica. Segundo Rodrigues (2007, p.42), 

 

Pesquisa de campo é aquela que busca fontes primárias, no mundo dos 
acontecimentos não provocados nem controlados pelo pesquisador, que se 
caracteriza por desenrolar-se em ambiente natural. Trata-se de um 
procedimento baseado na observação direta do objeto estudado no meio 
que lhe é próprio, geralmente sem a interferência do pesquisador, ou sem 
que esta interferência modifique substancialmente os acontecimentos. 

 

A escolha desta classificação ou natureza da pesquisa ocorreu por 

promover a compreensão do problema proposto para estudo. Marconi e Lakatos 

(2003, p.186) apresentam-nos as diversas fases de uma pesquisa de campo: 

 

As fases da pesquisa de campo requerem, em primeiro lugar, a realização 
de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão. Ela servirá, como 
primeiro passo, para se saber em que estado se encontra atualmente o 
problema, que trabalhos já foram realizados a respeito e quais são as 
opiniões reinantes sobre o assunto. Como segundo passo, permitirá que se 
estabeleça um modelo teórico inicial de referência, da mesma forma que 
auxiliará na determinação das variáveis e elaboração do plano geral da 
pesquisa. 

 

A partir da pesquisa empírica ou de campo, a abordagem utilizada foi a 

qualiquantitativa. Assim, analisando a gestão da formação continuada no contexto 
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da ação docente na rede pública estadual de Pernambuco, a pesquisa assumiu um 

caráter qualitativo por realizarmos entrevistas com os gestores e educadores de 

apoio das escolas públicas selecionadas. Quanto à face quantitativa, deu-se por 

fazermos uso de questionário, aplicado aos professores. A junção das duas 

abordagens de pesquisa permitiu, como diz Fonseca (2002), recolher mais 

informações do que se poderia conseguir isoladamente. Este aspecto traz à 

pesquisa maior credibilidade, visto que os resultados de um método servem de base 

para o planejamento do outro. Segundo Rodrigues (2007, p.38): 

 

Qualitativa é a pesquisa que - predominantemente – pondera, sopesa, 
analisa e interpreta dados relativos à natureza dos fenômenos, sem que os 
aspectos quantitativos sejam a sua preocupação precípua, a lógica que 
conduz o fio do seu raciocínio, a linguagem que expressa as suas razões. 

 

A pesquisa qualitativa concentra-se em estudar os aspectos da realidade 

e de compreender e explicar a dinâmica das relações sociais, neste caso, voltadas à 

formação continuada docente no estado de Pernambuco. De acordo com Minayo 

(2009) a pesquisa qualitativa, “trabalha com o universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”. Do ponto de vista 

conceitual, Oliveira (2005, p.68) diz: 

 

A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como sendo um estudo 
detalhado de um determinado fato, objeto, grupo de pessoas ou ator social 
e fenômenos da realidade. Esse procedimento visa buscar informações 
fidedignas para se explicar em profundidade o significado e as 
características de cada contexto, em que encontra o objeto de pesquisa. 

 

Godoy, citado por Neves (1996, p.1) apresenta um conjunto de 

características da abordagem qualitativa que estão presentes nesta pesquisa, quais 

sejam: 

 

a) O ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 
instrumento fundamental; 
b) O caráter descritivo; 

c) O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como 
preocupação do investigador.  

 

Diante dessas características, a investigação qualitativa foi à abordagem 

que preponderou no lastro analítico da investigação, justamente por ser mais 

indicada para compreender o significado e as características das informações 
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obtidas através das análises de documentos e das entrevistas que fazem parte da 

pesquisa. Desse modo, a abordagem quantitativa figurou como colaborativa, 

complementar e estratégico, no sentido de que utilizamos procedimentos 

estruturados e instrumentos formais para a coleta de dados. Richardson (2012, p.70) 

diz-nos que: 

 

O método quantitativo, como o próprio nome indica, caracteriza-se pelo 
emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, 
quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais 
simples como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, como 
coeficiente de correlação, analise de regressão etc. [...] o método 
quantitativo representa, em principio, a intenção de garantir a precisão dos 
resultados, evitar distorções de analise e interpretação, possibilitando, 
consequentemente, uma margem de segurança quanto às inferências. 

 

Nesse aspecto, as abordagens qualitativa e quantitativa apresentam 

características especificas com relação à coleta de dados. Enquanto a abordagem 

quantitativa está responsável pelos dados mensuráveis através da utilização de 

recursos e técnicas estatísticas, a abordagem qualitativa preocupa-se com uma 

visão sistêmica do problema ou objeto de estudo. 

Duffy, citado por Neves (1996, p.2), indica alguns benefícios do emprego 

conjunto dos métodos qualitativos e quantitativos: 

 

1- Possibilidade de congregar controle dos vieses (pelos métodos quantitativos) 
com compreensão da perspectiva dos agentes envolvidos no fenômeno 
(pelos métodos qualitativos); 

2- Possibilidade de congregar identificação de variáveis específicas (pelos 
métodos quantitativos) com uma visão global do fenômeno (pelos métodos 
qualitativos); 

3- Possibilidade de completar um conjunto de fatos e causas associados ao 
emprego de metodologia quantitativa com uma visão da natureza dinâmica 
da realidade. 

4- Possibilidade de enriquecer constatações obtidas sob condições controladas 
com dados obtidos dentro do contexto natural de sua ocorrência; 

5- Possibilidade de reafirmar validade e confiabilidade das descobertas pelo 
emprego das técnicas diferenciadas. 

 

A utilização dessas duas abordagens fez-se necessária, haja vista sua 

complementariedade na pesquisa, principalmente no que corresponde aos 

resultados obtidos. 

Em razão disso, e para atender melhor ao objeto de pesquisa, que é a 

gestão da formação continuada no contexto da ação docente na rede pública 

estadual de ensino de Pernambuco, município de Carpina, três foram os tipos de 
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pesquisa escolhidos para corroborar as etapas, os procedimentos e os 

procedimentos que formam os caminhos da pesquisa, considerando a classificação 

e as abordagens discutidas anteriormente: 

a) Pesquisa exploratória; 

b) Pesquisa documental; 

c) Pesquisa bibliográfica. 

 

De acordo com Rodrigues (2007, p.28), 

 

Exploratória é uma pesquisa cuja finalidade é descortinar o tema, reunir 
informações gerais a respeito. [...] A pesquisa exploratória destina-se a 
esclarecer do que se trata, a reconhecer a natureza do fenômeno, a situá-lo 
no tempo e no espaço, a inventariar suas manifestações variadas, seus 
elementos constitutivos ou as contiguidades presentes à sua manifestação. 

 

Do ponto de vista dos objetivos traçados, de acordo com Gil (2007, p.41), 

a pesquisa pode ser considerada exploratória, considerando que esta visa 

“proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses”, ou seja, conhecer como as escolas pesquisadas 

contemplam no seu projeto politico pedagógico a formação continuada do professor. 

Outra característica da pesquisa exploratória apontada por Gil (2007) são as 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado, o que confere a esse estudo uma natureza exploratória. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa também se 

tipificou como documental, Rodrigues (2007, p.45) diz-nos que “pesquisa 

documental é a que se vale, se não unicamente, pelo menos básica ou 

predominantemente de documentos como fontes de informação”. Documentos estes 

que não receberam tratamento analítico e também não os encontramos 

disponibilizados em bibliotecas. No caso desta pesquisa, os documentos utilizados 

foram os seguintes: 

a) O Plano Estadual de Educação de Pernambuco; 

b) O Pacto pela Educação; 

c) Termo de Compromisso e Responsabilidade; 

d) Os Projetos Politico Pedagógicos das escolas, que é um documento 

interno, devendo ser elaborado por todos que compõem a unidade 

escolar e revisitado todo ano, para atender as necessidades atuais.  
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Nesse aspecto, concordando assim com Oliveira (2012, p.76), quando ela 

caracteriza a pesquisa documental “pela busca de informação em documentos que 

não receberam nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens de 

jornais, revistas, cartas, filmes, gravações, fotografias, entre outras matérias de 

divulgação”. 

Além dos documentos apontados para a pesquisa, fez-se necessário e foi 

indispensável à utilização da pesquisa bibliográfica. Conforme Rodrigues (2007, 

p.43), a pesquisa bibliográfica “é uma pesquisa limitada à busca de informações em 

livros e outros meios de publicação”. Para Gerhardt (2009, p.39) “a pesquisa 

bibliográfica é feita do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas 

de web sites”. A pesquisa bibliográfica permitiu-nos conhecer as especificidades do 

objeto de estudo, principalmente no que concerne às relações conceituais. A grande 

vantagem de uma pesquisa bibliográfica é considerando critérios pré-definidos, 

possibilitar sistematização para busca, seleção, recuperação e utilização de fontes 

científicas que fundamentem e validem os caminhos da investigação. 

Nesse sentido, foi realizado, em setembro/2015, um levantamento no 

Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES 

- www.capes.gov.br) e, especificamente, no banco de dados da Scielo.org, uma 

varredura para conhecêssemos o que vem sendo produzido no Brasil1, 

especificamente em forma de artigos, dissertações, produzidos nos últimos cinco 

anos. Primeiramente, para o levantamento que se processou como uma etapa 

operacional da pesquisa bibliográfica, utilizamos os seguintes descritores: 

a) Formação Continuada; 

b) Projeto Político Pedagógico; 

c)  Organizações Aprendentes. 

 

Em um segundo momento, o levantamento foi realizado 

considerando dois descritores: 

a) Formação continuada; 

b)  Formação continuada docente.  

                                                           
1
 A autora fez opção por não utilizar teses nesta pesquisa. 
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Durante este período, nos dois portais de busca consultados, é 

significativo o aumento de produções sobre Formação Continuada. Em 2010, eram 

36 produções, que passaram para 60 em 2015. Praticamente, dobrou o número de 

artigos e dissertações, mas a grande maioria contempla áreas distintas do 

conhecimento, análises pontuais de determinados cursos, uma modalidade de 

ensino, isso sem falar que uma boa parcela eram trabalhos voltados para área de 

saúde. Já as produções que contemplam o Projeto Político Pedagógico sofreram 

uma diminuição, passou de 13 trabalhos em 2010 para 8 em 2015. Com relação ao 

descritor Organizações Aprendentes foi encontrado apenas um trabalho no ano de 

2014, e com a nomenclatura “organizações que aprendem” encontramos apenas 4 

artigos. 

 

TABELA 1: Resultado da pesquisa realizada nos portais CAPES e SCIELO. 

Descritores 
Fontes encontradas 

(artigos e 
dissertações) 

Fontes com relação 
à temática 

Fontes 
Utilizadas 

Formação Continuada 461 30 04 
Formação Continuada Docente 542 22 02 
Projeto Político Pedagógico 48 03 02 
Organização Aprendente 1 1 01 
Organizações que aprendem 4 4 00 
Total 1056 60 09 

FONTE: Dados da Pesquisa (2015). 

 

Diante dos resultados, foi realizada uma filtragem entre os artigos e 

dissertações levando em consideração o ano, o idioma e os que tinham uma relação 

direta com o tema estudado. Com relação aos artigos e dissertações relacionadas à 

Formação Continuada podemos afirmar que tramitam por entre três vieses: 

a) o conceito de formação continuada; 

b)  sugestões de propostas para formações continuadas; e 

c)  o papel do professor pesquisador neste processo de formação 

continuada. 

 

O artigo “A pesquisa na prática docente em projeto de formação 

continuada: ideias e práticas em debates”, de Silva e Compiane (2015), retrata bem 

esse terceiro viés, pois abre um debate para as formações continuadas 

compreender o professor como pesquisador. 
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Já com o descritor Formação Continuada Docente, encontramos uma 

vasta quantidade de artigos e dissertações, porém a grande maioria foca em áreas 

de conhecimento específicos, restando pouquíssimos trabalhos focados na 

formação continuada docente de uma maneira mais ampla. 

O descritor Projeto Político Pedagógico é de suma importância para 

garantir o espaço/tempo para a realização da formação continuada, pois o Projeto 

Político Pedagógico deve ser construído pela comunidade escolar para garantir 

democraticamente suas atividades administrativas, pedagógicas e curriculares. No 

artigo “Compreensão de diálogo em um processo de construção coletiva do projeto 

político pedagógico”, Xavier e Szymanski (2015) expressam a relevância do diálogo 

não só no contexto educacional, mas fundamentalmente na prática escolar, 

fortalecendo a construção coletiva do Projeto Político Pedagógico. 

Apesar de encontrar na literatura mais citações com o termo 

“organizações que aprendem”, foi utilizado o conceito de “organizações 

aprendentes”, visto que o artigo “aprendizagem da docência em espaços 

institucionais: é possível fazer avançar o campo da formação de professores?” 

(Cunha, 2014) retrata a importância do espaço das organizações para os indivíduos, 

ou seja, a aprendizagem nas organizações parte do próprio indivíduo. 

Considerando as peculiaridades da pesquisa bibliográfica a partir do 

Portal Capes, também foi utilizada uma gama de referências apontadas por 

componentes curriculares durante as aulas do MPGOA, como também referências 

filtradas em pesquisas na biblioteca, que se tornaram essenciais para as nuances 

teóricas que fundamentam a pesquisa, o que também se tornou oportuno para 

demandar outras etapas metodológicas, conforme veremos a seguir. 

 

 

2.3 UNIVERSO E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa aconteceu em escolas do Estado de Pernambuco, 

especificamente no município do Carpina, onde todas as participantes têm um papel 

social na sociedade a qual estão inseridas e são constantemente cobradas pelo seu 

desempenho. É neste cenário que se encontram os atores sociais da pesquisa. 

Segundo Richardson (2012, p.157), o universo de uma pesquisa: 
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É o conjunto de elementos que possuem determinadas características. 
Usualmente, fala-se de população ao se referir a todos os habitantes de 
determinado lugar. Em termos estatísticos, população pode ser o conjunto 
de indivíduos que trabalham em um mesmo lugar, os alunos matriculados 
em uma mesma universidade, toda a produção de refrigeradores de uma 
fábrica, todos os cachorros de determinada raça em certo setor de uma 
cidade etc. Cada unidade ou membro de uma população, ou universo, 
denomina-se elemento, e quando se toma certo número de elementos para 
averiguar algo sobre a população a que pertencem, fala-se em amostra. 

 

Nesta perspectiva, Richardson (2012, p.157) define amostra “como 

qualquer subconjunto do conjunto universal ou da população”. Então foi delimitado 

como universo da pesquisa três escolas da rede pública estadual da cidade de 

Carpina, em Pernambuco.  

É preciso entender que sendo o Estado de Pernambuco dividido em 16 

Gerências Regionais de Educação (GRE), Carpina faz parte da Gerência Regional 

de Educação da Mata Norte, localizada na cidade de Nazaré da Mata, que tem na 

sua jurisdição as escolas estaduais localizadas em 17 municípios, perfazendo um 

quantitativo de 63 escolas. 

As 63 escolas da Gerência Regional de Educação da Mata Norte estão 

divididas nas três modalidades educacionais do Estado de Pernambuco, que são: 

a) Escolas Técnicas; 

b)  Escolas Integrais ou Semi-integrais; e as 

c)  Escolas Regulares. 

 

Segundo informações oficiais da Secretaria de Educação de Pernambuco 

(www.educacao.pe.gov.br), as incumbências de formação de tais escolas estão 

assim dimensionadas: 

a) Escola técnica, que oferece, em jornada integral, o ensino médio 

integrado a um curso profissionalizante, pois é objetivo desta 

modalidade conduzir o estudante à habilitação profissional técnica de 

nível médio; 

b)  Escola de referência, que oferece aos estudantes uma jornada 

ampliada de aprendizagem, apresentando-se de duas formas: a 

Integral, que tem uma carga horaria de 45 horas aulas semanais, e 

funciona em tempo integral para estudantes e professores nos cinco 

dias da semana; a semi-integral, que oferece uma carga horária de 35 
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horas aulas semanal, para os estudantes são sete expedientes e para 

os professores oito expedientes semanais; 

c) Escola regular, que atende ao ensino fundamental e médio, funciona 

com uma carga horária de 25 aulas semanais para os estudantes, e 

para os professores uma carga horária de 26 aulas (contrato de 200 

aulas); ou 20 aulas (contrato de 150 aulas). 

 

Em virtude deste panorama, as escolas, de acordo com suas 

modalidades, estão distribuídas da seguinte maneira: 

 
TABELA 2: Distribuição de escolas por modalidades na Gerência Regional de 

Educação (GRE) - Mata Norte. 

Escolas Técnicas 
Escolas de 
Referência 

Escolas de Ensino Médio 
e Ensino Fundamental 

Anos Finais 

Escola que oferecem o 
Ensino Fundamental 

apenas com Anos Finais 

04 21 33 5 

FONTE: Gerência Regional de Educação-Mata Norte (GRE) (2015)
2 

 

Com esta distribuição de escolas por modalidades e com o intuito de 

propor entender a formação continuada no contexto da ação docente na rede 

pública estadual de ensino do Carpina-PE, foram selecionadas três escolas 

regulares que oferecem o ensino dos anos finais e médio. As escolas participantes 

da pesquisa são classificadas em grande, médio e pequeno porte. O critério 

atribuído pela secretaria de Educação para esta classificação, é o número de alunos 

existentes na unidade escolar. 

 
TABELA 3: Classificação do porte da escola. 

FONTE: Secretaria de Educação de Pernambuco – 2005- Lei nº 12.944, de 16 de dezembro de 2005. 

 

As três escolas que participaram da pesquisa encontram-se localizadas 

em bairros diferentes. A escola A, localiza-se em um bairro da periferia, a escola B 

                                                           
2
 Informações cedidas através de conversas informais com a chefe da Unidade de Desenvolvimento 

de Ensino da Gerência Regional de Educação da Mata Norte, da Secretaria de Educação de 
Pernambuco. 

PORTE DA ESCOLA QUANTITATIVO DE ALUNOS 

PEQUENO ATÉ 800 alunos 
MÉDIO De 801 a 1.600 alunos 
GRANDE Acima de 1.601 alunos 



36 
 

no centro da cidade e a escola C em uma área de difícil acesso. Essas 3 escolas 

selecionadas, atenderam, fundamentalmente, a 3 critérios pré-estabelecidos para o 

recorte ou amostra para a pesquisa: 

 

a) a viabilidade, acesso ou inserção ao campo: foi realizada uma visita às 

três escolas para apresentação da proposta da pesquisa e saber se 

tinham intenção de fazer parte. Este contato foi com o gestor, o 

educador de apoio e alguns professores. Após adesão dos sujeitos, foi 

solicitada uma cópia do Projeto Politico Pedagógico para verificar 

se/como a formação continuada estava contemplada neste 

documento. 

b) o desenvolvimento do programa de formação continuada para os 

docentes: as escolas selecionadas contemplavam em seus PPP, 

momentos de formação continuada, planejadas e executadas pelos 

educadores de apoio. 

c) o número de atores contemplados: consideramos que o recorte da 

amostra foi representativo e significativo, considerando a coerência 

para com a realidade da Gerência Regional de Educação da Mata 

Norte e, mais densamente, do Estado de Pernambuco. Nas três 

escolas selecionadas, somam-se cerca de 4 mil alunos e em torno de  

95 docentes, ou seja, um “microcosmo” das 16 Gerências Regionais 

de Educação (GRE) de Pernambuco e suas escolas, o que perfez o 

universo da pesquisa. 

 

Vários são os atores que compõem a estrutura organizacional das 

escolas de Pernambuco nas suas diversas modalidades. Como esta pesquisa 

debruçou-se nas três escolas da modalidade regular, destacaremos apenas a 

estrutura organizacional desta modalidade. A equipe gestora é composta pelo 

diretor, diretor adjunto e secretário. Na parte pedagógica, há educadores de apoio, 

que são lotados nas escolas dependendo do quantitativo de turmas, Coordenador de 

Biblioteca, Coordenador da Central de Tecnologia, Professores, Assistentes 

Educacionais, Auxiliares de Serviços Administrativos e, mais recentemente, foi 

criado o cargo de Analista de Gestão. Na pesquisa, os atores sociais, sujeitos da 

investigação, foram os seguintes: 
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 O gestor Escolar; 

 O Educador de apoio; 

 O Professor Regente; 

 

Foram entrevistados: um gestor escolar; um educador de apoio e 15 

professores de cada escola, perfazendo um total de 57 participantes. 

 

 

2.4 CAMPO EMPÍRICO 

 

 

O estado de Pernambuco encontra-se no centro leste do nordeste 

brasileiro e possui sua costa banhada pelo Oceano Atlântico. Em seus limites estão 

os estados da Paraíba, Ceará, Piauí, Alagoas e Bahia. De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o censo demográfico de 2010, aponta 

Pernambuco como o 7º estado mais populoso do Brasil com 8.796.032 habitantes 

distribuídos em 185 municípios e no território de Fernando de Noronha a 500 km da 

costa. 

 
FIGURA 2: Mapa do Brasil com destaque a Região Nordeste 

 
FONTE: http://www.mec.ind.br/nordeste/ 
 

A economia, no estado de Pernambuco, predomina a agricultura, a 

indústria e os serviços. Mas vale salientar que na atualidade observa-se importante 

mudança no aspecto econômico, pois novos setores vêm se destacando. Entre 

estes setores observamos grandes investimentos na indústria petroquímica, 
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farmacêutica, naval e automotiva. Outro aspecto em franco desenvolvimento no 

estado é o setor de informática que compreende o maior parque tecnológico do país 

o Porto Digital. 

A indústria do turismo em amplo crescimento não só com o turismo de 

lazer como também o turismo de negócios. Em todo estado encontramos destinos 

que recebem turistas durante todo o ano. Diversos são os atrativos para os 

visitantes: as águas mornas das praias, o clima serrano no agreste com seus 

festivais, as festas juninas, as riquezas do sertão com o rio São Francisco, a 

gastronomia e o acolhimento do povo Pernambuco. 

Com um clima que predomina as temperaturas altas e paisagens diversas 

de praias, serras, brejos, etc. Pernambuco está subdividido em 04 regiões: Litoral, 

Zona da Mata, Agreste e Sertão. Cada uma dessas regiões possui características 

próprias que as tornam diferentes uma das outras em seus vários aspectos. 

No estado de Pernambuco, a implantação e desenvolvimento das 

políticas educacionais vêm avançando ao longo dos anos. Dentre estas políticas, 

destacamos a implantação na rede estadual do Pacto Pela Educação. O governo 

estadual define o Pacto Pela Educação como: 

 

[...] uma política voltada para a qualidade da educação para todos e com 
equidade, com foco na melhoria do ensino, da aprendizagem dos 
estudantes e dos ambientes pedagógicos, ampliando o acesso à educação 
e contribuindo para avanços educacionais em nosso estado. 
(PERNAMBUCO, 2012, p.33). 

 

O Pacto Pela Educação foi lançado no início do segundo governo do 

então governador Eduardo Campos no ano de 2011. Este Pacto tem como uma das 

linhas de atuação, a valorização e capacitação, inicial e continuada, dos 

profissionais da educação. Como uma ação do Pacto Pela Educação, implanta 

através do Decreto nº 38.103/2012 de 25 de abril de 2012 a política estadual de 

formação continuada de diretor escolar, por intermédio do Programa de Formação 

de Gestor Escolar – PROGEPE. O mesmo foi desenvolvido pela Secretaria de 

Educação de Pernambuco de acordo com a Lei de Diretrizes e Base - LDB e o Plano 

Nacional de Educação – PNE. 

A educação de Pernambuco vem crescendo nestes últimos anos. O ano 

de 2014 foi de grandes conquistas na educação. Pernambuco ficou como a quarta 

melhor rede estadual de todo o país no ensino médio, saltando nada menos do que 
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12 posições no ranking de Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 

calculado a cada dois anos pelo Ministério da educação (MEC)3. 

Nos dias de hoje, a rede estadual de ensino de Pernambuco, contempla 

1.049 (hum mil e quarenta e nove) escolas, destas 35 Técnicas, 313 Referência e 

701 Regulares distribuídas da seguinte maneira: 452 oferecendo o ensino de anos 

finais e médio, 160 só anos finais e 89 oferecendo o ensino dos anos inicias. 

É na Zona da Mata Norte que fica localizado o município de Carpina. A 

cidade onde se encontram as escolas participantes dessa pesquisa. Carpina é uma 

cidade planalto, distando 54 km da cidade do Recife, capital do estado. De acordo 

com o IBGE em 2014, Carpina possui uma população de 80.194 habitantes. A 

economia da cidade gira em torno da agricultura, comércio e algumas indústrias. A 

cidade ainda se destaca por ser um importante polo médico na região. 

Na cidade do Carpina, a rede estadual de ensino é composta por 09 

escolas, distribuídas da seguinte maneira: 

a) uma escola é Técnica; 

b) duas escolas são de referência do ensino médio, sendo uma integral e 

outra semi-integral; 

c) seis escolas de ensino regular, das quais: duas ofertando apenas o 

ensino fundamental anos finais e quatro ofertando o ensino 

fundamental anos finais e também o ensino médio. 

 

Foi neste cenário que desenvolvemos a nossa pesquisa com o intuito de 

entender a formação continuada no contexto da ação docente na rede pública 

estadual de ensino de Carpina – PE. 

 

 

                                                           
3
 Informações disponibilizadas no da Secretaria de Educação de Pernambuco. Disponível em: 

<http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/8015/BalancoDaEducacao_2014_site.pdf> 
Acesso em 09 de mar. 2015. 



40 
 

2.5 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

Consideramos essa etapa da pesquisa uma das mais importantes, pois é 

nesta que conseguimos recolher elementos suficientes para responder ao problema. 

De acordo com Gerhardt e Silveira (2009, p.70): 

 

A coleta de dados é a busca por informações para elucidação do fenômeno 
ou fato que o pesquisador quer desvendar. O instrumento técnico elaborado 
pelo pesquisador para o registro e a medição dos dados deverá preencher 
os seguintes requisitos: validez, confiabilidade e precisão. 

 

Foi com esta preocupação de ser o mais fiel na busca por informações e, 

assim, atender aos requisitos citados, que optamos pelos seguintes instrumentos de 

coleta de dados: questionários e entrevistas. 

Com relação ao questionário, Gerhardt e Silveira (2009, p.71) diz: 

 

Questionário é um instrumento de coleta de dados constituídos por uma 
série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo 
informante, sem a presença do pesquisador. A linguagem utilizada no 
questionário deve ser simples e direta, para que quem vá responder 
compreenda com clareza o que está sendo perguntado. 

 

Este tipo de instrumento de coleta de dados apresenta algumas 

vantagens que justificam a escolha, tais como: atinge maior número de pessoas 

simultaneamente; obtém respostas mais rápidas e precisas; proporciona maior 

liberdade nas respostas, em razão do anonimato; dá mais segurança, pelo fato de 

suas respostas não serem identificadas. 

Utilizamos este instrumento de coleta de dados para um grupo de 30 

professores das três escolas que fizeram parte da pesquisa. A intenção na aplicação 

de um questionário misto, ou seja, com perguntas abertas e fechadas, foi de 

conhecer como os educadores/professores estão vendo hoje o objeto de pesquisa, 

isto é, a formação continuada. Elaboramos perguntas que foram respondidas e nos 

deram subsídios para fundamentar os objetivos específicos. A principio, aplicamos 5 

questões sobre o perfil do professor para que pudéssemos ter uma visão dos 

professores envolvidos na pesquisa, depois apresentamos as perguntas em que 

abordamos eixos como: o papel da gestão na formação continuada e como as 

escolas desenvolvem esses momentos de formação. 
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Sobre entrevistas, Gerhard e Silveira (2009, p.74) falam que “é uma 

técnica de interação social, uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das 

partes busca obter dados, e a outra se apresenta como fonte de informação”. As 

entrevistas semiestruturadas foram aplicadas aos três gestores e as três educadoras 

de apoio das escolas, campo da nossa pesquisa. São os gestores escolares, os 

responsáveis por informar e fomentar nos professores a participação deles nas 

formações continuadas, oferecidas pela Secretaria de Educação de Pernambuco, 

Gerência Regional de Educação – Mata Norte e as formações continuadas, 

promovidas pela própria escola com a organização e execução das educadoras de 

apoio. 

São vários os tipos de entrevistas, mas nesta pesquisa, utilizamos a 

entrevista semiestruturada que se desenvolve a partir de um roteiro inicial, mas não 

rígido; o que torna possível ao entrevistador/pesquisador realizar adaptações 

quando houver necessidade. De acordo com Laville e Dionne (1999, p.188), 

entrevista semiestruturada é uma “série de perguntas abertas, feitas verbalmente em 

uma ordem prevista, mas na qual o entrevistador pode acrescentar perguntas de 

esclarecimento”. Porém, é preciso observar além das palavras, pois existem 

expressões, gestos, entonações e outros sinais não verbais que se tornam 

importantes para a compreensão e validação da comunicação estabelecida durante 

a entrevista. 

Toda pesquisa que utiliza a entrevista para coletar dados, utiliza-se do 

diálogo, no qual o entrevistador busca a informação e o sujeito a fornece. A 

entrevista é uma via de mão dupla, pois existe uma interação com trocas de ideias 

de várias realidades, pois todos estão envolvidos na construção de um 

conhecimento. Depois de realizadas as entrevistas que tiveram como foco as 

questões sobre o papel da gestão, e como a escola conduz esses momentos de 

formação. Iniciamos o processo de transcrição de todas as falas de forma fidedigna. 

Essa atividade requer muita dedicação, pois leva tempo e esforço do pesquisador. 

Devemos ter todo cuidado, pois o pesquisador tem que encontrar sentido e 

compreender os significados. 
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2.6 PERSPECTIVA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Como forma de buscar subsídios para fundamentar a 

análise/interpretação dos dados, fizemos uso da análise de conteúdo que, de acordo 

com Richardson (2012, p.223), “é um conjunto de instrumentos metodológicos cada 

dia mais aperfeiçoados que se aplicam a discursos diversos”. Sendo assim, para 

melhor compreender o objeto de estudo, a análise de conteúdo foi desenvolvida de 

uma maneira que atendesse aos objetivos da pesquisa de uma forma clara, segura 

e séria. 

Segundo Bardin (2008, p.45), “a análise de conteúdo busca conhecer 

aquilo que está por trás das palavras [...] é uma busca de outras realidades através 

das mensagens”. É uma técnica de pesquisa que tem características metodológicas 

próprias: objetividade, sistematização e inferência. “Tudo o que é dito ou escrito é 

susceptível de ser submetido a uma análise de conteúdo” (Henry; Moscovici, 1968 

apud Bardin, 2008, p.34). Sendo assim, a análise de conteúdos possibilitou 

interpretações e inferências tiradas das pesquisas bibliográficas, documentais e das 

coletas de dados realizadas através dos instrumentos, questionários e entrevistas, 

que foram utilizados para responder ao problema. 

De acordo com Richardson (1999), a análise de conteúdo é uma base 

central para todas as ciências humanas, e com o transcurso do tempo tem se 

transformado em um instrumento importante para o estudo da interação entre os 

indivíduos. 

Segundo afirma Bardin (2008), faz-se necessário três etapas básicas para 

desenvolver uma análise de conteúdo: 

a) pré-análise; 

b) exploração do material; e o 

c)  tratamento dos resultados, para depois fazermos a inferência e a 

interpretação. 

 

Conforme Minayo (2009, p.316), pré-análise é a organização do que vai 

ser analisado; exploração do material por meio de várias leituras; também é 

chamado de “leitura fluente”. A etapa pré-análise é flexível, visto que permite a 

eliminação, substituição e introdução de elementos novos que podem de uma forma 
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ou de outra, melhorar a análise do objeto de pesquisa. É de suma importância e 

indispensável nessa etapa, para garantir o sucesso da análise seguinte. É essencial 

nesta primeira fase que o pesquisador faça uma leitura de todo material recolhido no 

campo. 

A segunda etapa, que é exploração de material, é assim descrita por 

Minayo (2009, p.92): 

 

Nesse momento, procuramos: (a) distribuir trechos, frases ou fragmentos de 
cada texto de análise pelo esquema de classificação inicial (escolhido na 
primeira etapa); (b) fazer uma leitura dialogando com as partes dos textos 
da análise,[...];(c) identificar, através de inferências, os núcleos de sentido 
apontados pelas partes dos textos em cada classe do esquema de 
classificação; (d) dialogar os núcleos de sentido com os pressupostos 
iniciais e, se necessário, realizar outros pressupostos; (e)analisar os 
diferentes núcleos de sentido presentes nas várias classes do esquema de 
classificação para buscarmos temáticas mais amplas ou eixos em torno dos 
quais podem ser discutidas as diferentes partes dos textos analisados;(f) 
reagrupar as partes dos textos por temas encontrados;(g) elaborar uma 
redação por tema, de modo a dar conta dos sentidos dos textos e de sua 
articulação com o(s) conceito(s)teórico(s) que orienta(m) a análise. 

 

Esta etapa refere-se, realmente, à exploração do material, chegando à 

fase da categorização do material, abrindo os horizontes da fase seguinte. 

Com relação à terceira etapa, que é o tratamento dos resultados, Minayo 

(2009, p.92) afirma que é “[...] uma síntese interpretativa através de uma redação 

que possa dialogar temas com objetos, questões e pressupostos da pesquisa”. Esta 

etapa representa o tratamento e a interpretação dos resultados. É nesta fase que 

trabalhamos o substrato dos dados, permitindo destaque para as informações 

obtidas. É neste momento que aconteceu a interpretação com base no material que 

já foi selecionado por categorias. E é nesta fase que produzimos os resultados e as 

inferências que responderam ao problema da pesquisa. 

Portanto, para o tratamento e análise dos dados empregamos a técnica 

de Análise de Conteúdo, por possibilitar uma análise com base nas interpretações e 

inferências tiradas nos documentos, bem como a análise de um material verbal, rico 

e qualitativo das entrevistas e questionários. Segundo Bardin (2008, p.45), “a análise 

de conteúdo busca conhecer aquilo que esta por trás das palavras [...] é uma busca 

de outras realidades através das mensagens”. No capítulo seguinte, abordaremos a 

base teórica desta pesquisa. 
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3 O FENÔMENO DA FORMAÇÃO CONTINUADA NO CENÁRIO DAS 

ORGANIZAÇÕES APRENDENTES. 

 

 

Atualmente, vivemos um momento de muitas mudanças, acontecendo em 

cenários diferentes. Segundo Bação (2003, p.28) contribuindo para a formação 

desses novos cenários estão as “novas tecnologias, novos saberes, novas filosofias, 

novas sociedades e novos paradigmas”. Em função dessas mudanças cada vez 

mais aceleradas, podemos dizer que a aprendizagem organizacional diante deste 

novo cenário, necessita de maneiras e formas novas de pensar. E sendo assim, em 

uma organização aprendente não é diferente, pois é necessário aprender sempre. 

De acordo com Assmann (2007, p.86), 

 

Chama-se de organização aprendente aquela na qual os agentes 
envolvidos estão habilitados para buscar, em todos os níveis, individual e 
coletivamente, aumentar a sua capacidade de criar resultados aos quais 
estão orientados ou, no caso de sistemas humanos, pelos quais estão 
efetivamente interessados. 

 

Nesta perspectiva, o processo de aprendizagem nas organizações 

aprendentes exigem novas formas de pensar e mudança de comportamento, pois 

ocorre através de mecanismos de processamento de informações, onde as novas 

ideias, originadas dentro ou fora da organização são essenciais. Devido à grande 

importância dada à informação, podemos dizer que o processo de aprendizagem 

não se limita só ao período de escolaridade e sim a uma aprendizagem ao longo da 

vida que tem início antes do período escolar. 

Assim, a aprendizagem ao longo da vida nos permite aprender em 

diversos momentos e a todo instante. O homem desde a sua criação está 

aprendendo e se comunicando de diversas formas. Segundo Freire (2001, p.20): 

 

A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa 
posição política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é 
permanente na razão, de um lado, da finitude do ser humano, de outro, da 
consciência que ele tem de sua finitude. Mais ainda, pelo fato de, ao longo 
da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia, mas 
saber que sabia e assim, saber que podia saber mais. A educação e a 
formação permanente se fundem aí. 
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Dessa forma, Assamann (2007, p.86-87) em consonância com o 

pensamento de Paulo Freire, diz-nos: 

 

É fundamental incluir, nas premissas básicas do conceito de organização 
aprendente, a criatividade individual e coletiva capaz de inventar e assumir 
mudanças. [...] Aprender uns com os outros torna-se condição fundamental 
da própria sobrevivência nessas organizações. 

 

Desse modo, a construção do saber acontece de forma dinâmica e 

continua. Naturalmente, se somos aprendizes, não podemos compartilhar da ideia 

de existir um saber acabado. O conhecimento é socialmente produzido, o que nos 

garante afirmar que a aprendizagem acontece ao longo da vida e que nós somos 

sujeitos aprendentes. 

 

 

3.1 FATORES DO CONCEITO DE APRENDIZAGEM PERSPECTIVAS E 

ABORDAGENS 

 
 

Partindo do pressuposto de que todos nós somos aprendentes e que 

aprendizagem está diretamente ligada ao ato de aprender e sendo a mesma 

responsável por uma mudança no comportamento do indivíduo com base nas suas 

experiências, é importante para o professor compreenda as condições necessárias 

para que aconteça a aprendizagem e essas condições perpassam pelo 

conhecimento das teorias da aprendizagem, pois elas vão oferecer meios para se 

alcançar o sucesso do aprendente. Várias são as teorias da aprendizagem e o 

professor precisa ter o conhecimento delas, sempre levando em consideração os 

atos de ensinar e aprender. Algumas teorias da aprendizagem se apresentam assim: 

 Teorias Behavioristas (Pavlov, Watson, Thornidike, Skiner) 

 Teorias de Transição entre Behavioristas Clássicos e o 

Cognitivismo (Gagné, Tolman, Gestalt) 

 Teorias Cognitivas (Bruner, Piaget, Ausubel) 

 Teoria Humanistas (Rogers, Kelly) 

 Teoria Sócio-Culturais (Vygostky, Freire, Wertsch) 

O conhecimento destas teorias está diretamente relacionado ao que 

acontece na sala de aula. Voltado para uma qualidade no ensino e com base no 
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conhecimento destas teorias é que o professor pode preparar o planejamento, a 

metodologia e a forma de avaliar as práticas educacionais, tendo sempre em mente 

a aprendizagem do estudante. Nesse processo de aprendizagem e mais diretamente 

a aprendizagem escolar, o aprendente, o professor e a situação de aprendizagem 

são os elementos centrais, numa visão de desenvolvimento escolar, sempre 

buscando o sucesso do aprendente. 

As teorias da aprendizagem partem do princípio de reconhecer todo o 

processo que articula as questões do ensinar e do aprender, reconhecendo assim a 

evolução cognitiva do ser humano. Wachowicz (2010, p.112) diz: 

 

As teorias cognitivas de aprendizagem são destinadas a todos os 
professores que acreditam ser o conhecimento o objeto específico do 
trabalho da escola. Inicialmente, é preciso dizer que o conhecimento é um 
processo. Ou seja: não está pronto e acabado e por esse motivo não pode 
ser transmitido, e sim construído durante as aulas [...] 

 

Dessa forma, o conhecimento já existente tem uma relação com o novo 

conhecimento, reconhecendo assim o desenvolvimento cognitivo do ser humano. 

Com isso, podemos dizer que a aprendizagem não é só a inteligência e nem a 

evolução do conhecimento, é também ser pessoal e sua relação e interação com as 

outras pessoas. As teorias da aprendizagem comungam da mesma ideia de que 

todos os sujeitos estão em busca de em um crescente caminho pelo conhecimento. 

No quadro abaixo, é possível percebermos tal perspectiva. 

 

QUADRO 1: Teoria da aprendizagem e algumas características. 

Teorias da aprendizagem Características 

JEAN PIAGET 

O processo de desenvolvimento cognitivo é sujeito a 
várias mudanças tanto qualitativas quanto quantitativa 
das estruturas cognitivas que se originam de outras 
estruturas precedentes. Dessa forma o indivíduo 
constrói e reconstrói as estruturas que o torna cada vez 
mais apto ao equilíbrio. O que para Piaget torna o 
homem a ser mais adaptável do mundo. 

DAVID AUSUBEL 
 

A sua teoria da aprendizagem significativa está baseada 
em um modelo construtivista dos processos cognitivos 
humanos. 
Neste processo, de ensino, se faz necessário que a 
aprendizagem tenha algum sentido para o aluno visto 
que a informação deverá interagir e ancorar-se nos 
conceitos relevantes já existentes em sua estrutura 
cognitiva. 

ROBERT GAGNÉ A aprendizagem é uma modificação na disposição ou na 
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capacidade cognitiva do homem que não pode ser 
simplesmente atribuída ao processo de crescimento. Ela 
é ativada pela estimulação do ambiente exterior (input) e 
provoca uma modificação do comportamento que é 
observada como desempenho humano (output). 

IVAN PAVLOV 
O reflexo condicionado teria um papel importante no 
comportamento humano e, consequentemente, na 

educação. 

BURRHUS FREDERIC SKINNER 

A concepção skinneriana de aprendizagem está 
relacionada a uma questão de modificação do 
desempenho: o bom ensino depende de organizar 
eficientemente as condições estimuladoras, de modo a 
que o aluno saia da situação de aprendizagem diferente 
de como entrou. O ensino é um processo de 
condicionamento através do uso de reforçamento das 
respostas que se quer obter. 

CARL ROGERS 

A aprendizagem significante envolve a pessoa inteira do 
aprendiz (sentimentos, assim como intelecto) e é mais 
duradoura e penetrante. Além disso, aprender a ser 
aprendiz, isto é, ser independente, criativo e 
autoconfiante é mais facilitado quando a autocrítica e a 
autoavaliação são básicas e a avaliação por outros tem 
importância secundária. 

LEV VIGOTSKY 
 

A vivência em sociedade é fundamental na 
transformação do homem de ser biológico em ser 
humano. A aprendizagem que o relacionamento com 
outros elementos sociais nos proporciona, possibilita a 
construção de conhecimentos que irão permitir nosso 
desenvolvimento mental. 

FONTE: Adaptação da autora
4
 - 2016 

 

As teorias da aprendizagem procuram cada uma de sua maneira e de 

acordo com o que acredita, explicar da melhor forma, como se dá no indivíduo o 

processo de aprendizagem. Elas representam como o individuo constrói 

sistematicamente a área do conhecimento que denominamos de aprendizagem. 

Além desses teóricos citados acima vale ressaltar a importância de dois 

outros teóricos: Paulo Freire e Hugo Assmann. Paulo Freire defende que o ensino e 

a aprendizagem estão inseridos em um mesmo ato, em um mesmo processo político 

de formação e transformação do indivíduo. Nesse contexto o processo ensino 

aprendizagem deve acontecer pautado em uma parceria de estudo, entre o 

professor e o estudante. Em uma relação dialógica capaz de promover uma 

aprendizagem coletiva, onde cada um dos envolvidos contribua com suas 

informações e experiências e dessa forma, aprendam juntos. De acordo com Freire 

(2005, p. 79): 

                                                           
4
 Conceitos retirados da seguinte fonte: OSTERMANN, Fernanda e CAVALCANTI, Cláudio José de Holanda. 

TEORIAS DE APRENDIZAGEM. 2010. Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Instituto de Física. 
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O educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 
educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. 
Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em 
que os ‘argumentos de autoridade’ já não valem. Em que, para ser-se, 
funcionalmente, autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades 
e não contra elas. 

 

Para Freire (2005), a aprendizagem que transforma o sujeito é a 

verdadeira, pois educandos e educadores reconstroem seus saberes com base nos 

saberes ensinados. Freire (1996, p.26) diz: “Nas condições de verdadeira 

aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos de construção 

e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador igualmente sujeito do 

processo”. Com base neste pensamento, o processo de ensino-aprendizagem 

acontece em uma concepção progressista. 

O outro teórico que chamo atenção é Hugo Assmann, no contexto de uma 

educação humanística, preocupando-se com as mudanças que ocorrem na 

sociedade do conhecimento e na cultura digital. Ele leva em consideração as 

dimensões ético-políticas e pedagógicas do conhecimento. Como educar e como 

aprender na sociedade aprendente é uma das suas preocupações, pois não se 

aprende só na escola e sim a vida inteira. Devemos nos fazer aprendentes. 

Assmann (2007, p.129) apresenta-nos o conceito de aprender na sociedade 

aprendente: 

 

A sociedade da informação transforma de tal maneira o conceito de trabalho 
que é preciso entender que se trata de uma sociedade aprendente.[...]este 
conceito é usado sobretudo para sublinhar o caráter imperativo de um 
patamar mínimo e flexível de conhecimentos para poder situar-se no mundo 
de hoje e a necessária continuidade da aprendizagem ao longo da vida 
inteira. 

 

Dessa maneira, vivendo em um mundo que se transforma tão 

rapidamente todos os indivíduos devem se adaptar, interagir, se flexibilizar, para se 

fazer aprendentes e aprender na era das redes. 

 

 



49 
 

3.2 O PROCESSO DE APRENDÊNCIA NA SOCIEDADE APRENDENTE 
 

 

Atualmente, vivemos em um mundo cercado de novas informações; 

informações essas que interferem diretamente na sociedade. São as tecnologias 

digitais, os conteúdos passados através da mídia, enfim, como pensar, refletir, 

aprender e ensinar diante deste novo cenário. Acredito ser este um dos grandes 

desafios enfrentados hoje em uma sociedade aprendente. 

Diante deste novo quadro mundial, em que a velocidade da informação 

processada e usada causa impactos gigantescos não só na questão da globalização 

como também na sociedade aprendente, é preocupante a questão que interfere 

diretamente no saber aprender e saber ensinar, pois ainda estamos nos 

familiarizando com novos conceitos. Conceitos esses que estão sendo amplamente 

utilizados como: sociedade da informação, sociedade do conhecimento (knowledge 

society) ou sociedade aprendente (learning society). Sobre esses conceitos 

Assmann (2007, p.182) nos diz: 

 

Sociedade da informação, sociedade do conhecimento, sociedade 
aprendente. São três conceitos interligados que, até certo ponto, se 
autoexplicam mediante a ênfase explicitada em seu último elemento. Estas 
expressões contêm, portanto, níveis de problematização um pouco 
diferentes em cada caso. 

 

Outro conceito que também devemos nos familiarizar é com o termo 

aprendência, pois Assmann (2007, p.128) nos apresenta da seguinte forma: 

 

O termo “aprendizagem” (“apprentissage”) deve ceder lugar ao termo 
“aprendência” (“apprenance”), que traduz melhor, pela sua própria forma, 
este estado de estar-em-processo-de-aprender, esta função do ato de 
aprender que constrói, e seu estatuto de ato existencial que caracteriza 
efetivamente o ato de aprender, indissociável da dinâmica do vivo. 

 

A sociedade aprendente é voltada para uma produção intelectual, onde 

de forma intensiva faz uso das tecnologias da comunicação e informação. Com 

relação ao termo sociedade aprendente, Assmann (2007) nos diz ainda que: 

“pretende-se inculcar que a sociedade inteira deve entrar em estado de 
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aprendizagem e transformar-se numa imensa rede de ecologias cognitivas5”. 

Leonardo Boff, no prefácio que escreveu no livro de Assmann (2007, p. 12), 

“Reencantar a Educação: Rumo à sociedade aprendente”, afirma: “A sociedade do 

conhecimento é uma sociedade aprendente que, como a vida, se flexibiliza, se 

adapta, instaura redes de relações e cria. Educar é fazer experiências de 

aprendizagem pessoal e coletiva”. Por estarmos vivendo em uma sociedade 

aprendente é que um dos desafios atuais é saber aprender e saber ensinar neste 

século. 

Enfrentar esse desafio é ter conhecimento que diante do panorama 

educacional brasileiro precisamos de estratégias para garantir a toda uma sociedade 

competências e habilidades no sentido de tornar acessível o aprender e o ensinar. 

Neste contexto, como podemos ver nossas escolas, em suas ações do dia-a-dia, 

comprometidas com a educação que atenda uma aprendência significativa e dessa 

forma contribua para a construção do conhecimento? Diante desta pergunta, temos 

na realidade o projeto político pedagógico das escolas que é construído 

coletivamente, onde deve conter mecanismos que assegurem essa construção 

visando uma coerência nos contextos educacionais. Sendo assim, a ação docente 

deve estar voltada no ensinar para aprender, já que os aprendentes devem ser 

capazes de aprender de uma forma criativa, contínua, crítica e autônoma. Ainda 

nesta direção, Assmann (2007, p.40) diz-nos que: 

 

O aprender não se resume em aprender coisas, se isto fosse entendido 
como ir acrescentando umas coisas aprendidas a outras, numa espécie de 
processo acumulativo semelhante a juntar coisas num montão. A 
aprendizagem não é um amontoado sucessivo de coisas que se vão 
reunindo. Ao contrário, trata-se de uma rede ou teia de interações neuronais 
extremamente complexas e dinâmicas, que vão criando estados gerais 
qualitativamente novos no cérebro humano. 

 

Diante deste novo cenário educacional, o papel do professor sofre 

algumas alterações significativas, pois o processo de ensino e aprendizagem diante 

das tecnologias digitais altera a visão de mundo e do próprio ser humano. 

Concordamos com Lopes (2005, p.37), quando o mesmo escreve: “A aprendizagem 

baseada no desenvolvimento de uma consciência de mundo e de natureza, 

                                                           
5
 A sugestiva expressão provém de Edgar Morin e Pierre Lévy (cf. “Rumo a uma ecologia cognitiva”, 

terceira parte de As tecnologias da inteligência). Na escola, a noção de ecologia cognitiva coloca 
desafios epistemológicos (formas de conhecer), mas sobretudo pedagógicos (ambientação e clima 
propício às experiências). 
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ampliada pelas ciências, diante das novas concepções de homem e mundo [...]”. 

Nesse sentido, ainda acrescenta Lopes (2005, p.39): 

  

As funções do professor estão alteradas. Sua ação educativa centra-se na 
construção de um processo educativo alicerçado na interatividade e na 
criatividade. A sua autoridade não se estabelece de forma unilateral. A nova 
postura concentra-se no condutor de caminhos, aquele que não dá a 
palavra final, mas permite e estimula a contrapartida. Como portador de 
saberes que continuamente são desconstruídos, não reconhece sua 
autoridade na imposição do que sabe, pelo contrário, sua presença é 
marcante porque possui a maestria de provocar discussões, dúvidas e 
acenar a possibilidade da existência de vários caminhos a serem 
percorridos. Enfim, estamos nos referindo a uma escola e a um educador 
que privilegiam e colaboram na construção de identidades que permitem 
reconstituição contínua e mútua, e que como sensibilizadores valorizem 
todas as dimensões humanas (razão, sentimentos, emoções, instintos, 
espiritualidade, etc.) no processo de aprendizagem. 

 

Dessa forma, todos os envolvidos no processo de aprendizagem, devem 

estar juntos compartilhando pesquisas, investigações, tudo voltado para que ocorra 

uma verdadeira aprendência, além de que todos como sujeitos aprendentes e 

especificamente no caso dessa pesquisa, a escola, devem absorver-se de um novo 

humanismo, pois como afirma Assmann (2005) “aprender uns com os outros torna-

se condição fundamental da própria sobrevivência nessas organizações”. Diante de 

tudo que foi exposto, Assmann (2000, p.294-295) complementa:  

 

Sobre o pano de fundo da sociedade aprendente [...] não cabe dúvida que 
educar é lutar contra a exclusão neste contexto, educar significa realmente 
salvar vidas. Por isso, ser educador/a é hoje a mais importante tarefa social 
emancipatória. Mas se o/a educador/a não se atualiza, o que se atrasa é a 
vida de seres humanos concretos. O agir pedagógico é, hoje, o terreno mais 
desafiador do agir social e politico, e isso num sentido bastante diferente, e 
provavelmente mais exigente do ponto de vista ético e humano, do que o 
clássico reclamo do primado do politico. Gravemos fundo em nossa 
consciência: hoje educar significa salvar vidas; hoje educar é engajamento 
social. Os educadores devem orgulhar-se disso. 

 

Diante da sociedade aprendente, tanto a escola, quanto os professores 

estão imbuídos na tarefa de transformar a escola em um ambiente mais prazeroso, 

em um ambiente de aprendência, onde crianças, adolescentes e adultos se 

reconheçam protagonistas das suas próprias histórias. Dessa forma, faz-se 

necessário um envolvimento de todos buscando uma organização aprendente, onde 

todos se envolvam de forma individual ou coletivamente, dispostos a enfrentar e a 
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participar das mudanças ocorridas, já que o mundo hoje está cada dia mais 

conectado e as organizações vão precisar sempre estarem aprendendo. 

 

 

3.2.1 O cenário das organizações aprendentes 
 

Atualmente, o cenário mundial passa por grandes instabilidades devido às 

mudanças que estão ocorrendo em diversos aspectos, sejam eles: sociais, 

econômicos, políticos, tecnológicos ou culturais. Essas mudanças que de certa 

forma assinala o início do Século XXI, interferem diretamente nas organizações 

aprendentes, sejam elas pertencentes a qualquer setor da economia. Com esta 

dinâmica as organizações tendem a se organizarem no sentido de olharem sempre 

para frente, pois as tecnologias digitais da informação e comunicação tem um papel 

fundamental no processo de aprender e de conhecer. Assmann (2005) afirma que 

“vivemos em uma era de transformações não apenas das formas do aprender, mas 

das formas da experiência humana em geral”. 

Devido há todas essas mudanças ocorridas no cenário atual se faz 

necessário à preocupação das organizações com a questão da formação 

continuada, uma vez que Senge (2016, p.34) nos diz: 

 

[...] “organizações que aprendem”, organizações nas quais as pessoas 
expandem continuamente sua capacidade de criar os resultados que 
realmente desejam, em que se estimulam padrões de pensamento novos e 
abrangentes, a inspiração coletiva ganha liberdade e as pessoas aprendem 
continuamente a aprender juntas. 

 

Dessa forma, é primordial a preocupação das organizações aprendentes 

em fazer com que as pessoas envolvidas na organização sejam comprometidas com 

o querer aprender sempre e a formação continuada é um meio para que essas 

pessoas se reconheçam como indivíduos aprendentes.  

 

 
3.2.1.1 Características das organizações aprendentes 

 

Nesta visão de organização aprendente, as pessoas são peças 

fundamentais para o desenvolvimento e sucesso das mesmas. E Senge (2016), da 

ênfase na questão das pessoas serem responsáveis por sua aprendizagem e que 
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aprender faz parte da natureza humana. Contudo ele aponta que uma organização 

que aprende se dá quando uma pessoa confia na outra, elas se complementam nos 

pontos fortes e compensam suas limitações, onde todos tenham um único objetivo 

que é conseguir resultados extraordinários. Senge (2016) ainda sugere que “talvez o 

motivo mais notável para a construção de organizações que aprendem é o fato de 

só agora estarmos começando a entender as aptidões que tais organizações devem 

possuir”. E o autor nos apresenta cinco disciplinas básicas, que considera vitais para 

que possamos distinguir as organizações controladoras das organizações que 

aprendem. São elas: 

 Pensamento Sistêmico; 

 Domínio pessoal; 

 Modelos mentais; 

 A construção de uma visão compartilhada e 

 Aprendizagem em equipe. 

 

Essas cinco novas disciplinas ou como diz Sange “tecnologias 

componentes”, mesmo sendo desenvolvidas separadamente, cada uma delas, tem 

sua importância e cada uma é essencial para o sucesso da outra. Todas são 

necessárias para que uma organização realmente possa aprender. 

a) Pensamento Sistêmico: é a disciplina responsável por integrar todas as outras 

disciplinas de forma que elas interajam entre si.  Dessa maneira fica claro o papel 

integrador dessa disciplina que também é conhecida como a quinta disciplina. Senge 

(2016, p.127) diz que: 

 

o pensamento sistêmico é uma disciplina para ver o todo. É um quadro 

referencial para ver inter-relacionamentos, em vez de eventos; para ver os 
padrões de mudança, em vez de “fotos instantâneas”. É um conjunto de 
princípios gerais – destilados ao longo do século XX [...] pensamento 
sistêmico é uma sensibilidade que dá aos sistemas vivos o caráter único. 

 

Sendo assim, podemos dizer que um modo sistêmico é conseguir 

visualizar de algo fragmentado o seu todo. O pensamento sistêmico é a base da 

organização que aprende. Pois ela utiliza-se de forma coerente, a teoria e prática, 

para poder efetuar mudanças nas organizações. Mudanças essas que ocorrem nas 

organizações de aprendizagem, onde as mudanças de mentalidade fazem com que 

os indivíduos vejam a si próprio e vejam o mundo. Que compreendam que esta 
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mudança de mentalidade nos permite deixarmos de ser indivíduos separados para 

nos reconhecermos partes integrantes do mundo. Que devemos sempre estar 

preocupados em aprender, como ratifica Sange (2016, p.209) “as organizações só 

aprendem por meio de indivíduos que aprendem. A aprendizagem individual não 

garante a aprendizagem organizacional. Entretanto, sem ela, a aprendizagem 

organizacional não acontece”. 

 

b) Domínio Pessoal: Esta outra disciplina está alicerçada no aspecto espiritual. 

Para Senge, é uma disciplina onde suas raízes estão nas tradições espirituais 

ocidentais e orientais. Uma disciplina que o ser humano desenvolve o lado pessoal, 

intelectual e profissional, levando-o a expandir suas capacidades no sentido de 

alcançarem as metas desejadas, sem terem medo de errar. É a disciplina que 

segundo Senge (2016, p.212) nos diz: 

 

[...] é a disciplina do crescimento e aprendizado pessoais. As pessoas com 
altos níveis de domínio pessoal estão expandindo continuamente sua 
capacidade de criar na vida os resultados que realmente procuram. Da sua 
busca pelo aprendizado contínuo surge o espírito da organização que 
aprende. 

 

Em fim, as organizações devem focar na visão pessoal, localizar as 

energias positivas, desenvolver a paciência e ter a consciência de que uma 

organização precisa da aprendizagem individual para que ocorra a aprendizagem 

organizacional. 

 

c) Modelos Mentais: são ideias, pensamentos, generalizações que influenciam a 

forma de vermos o mundo. Esta disciplina nos é apresentada por Senge, como 

sendo aquela que traz à tona, que testa e que aperfeiçoa as nossas imagens 

internas, principalmente sobre o funcionamento do mundo. Dessa forma Senge 

garante que esta disciplina seja uma importante revolução para a criação das 

organizações que aprendem, pois o mais importante é compreender que os modelos 

mentais são ativos - moldam nossa forma de agir. 

 

d) Visão compartilhada: Não podemos entender uma organização sem que tenha 

objetivos, valores e missão e tudo isso deve ser compartilhado com todos que 

formam a organização. Para se chegar a objetivos comuns é interessante que 
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aconteçam conversas, onde cada individuo possa expressar seus sonhos, ouvir os 

sonhos dos outros e juntos construir o objetivo que juntos vão perseguir. Quanto 

mais pessoas compartilham e associam-se a esse objetivo, maior a chance dele ser 

alcançado. Senge (2016) nos apresenta que uma “visão compartilhada é essencial 

para a organização que aprende, pois fornece o foco e a energia para a 

aprendizagem”. Dessa forma o grupo de pessoas que compartilham do mesmo 

objetivo tem uma força tremenda dentro de uma organização e comprometidos com 

esses objetivos são capazes de fazerem até o impossível. 

 

e) Aprendizagem em equipe: esta disciplina desenvolve o pensamento e o diálogo 

coletivo a fim de superar a soma dos talentos individuais. Senge nos mostra, que 

quando as equipes desenvolvem o aprendizado de forma coletiva, os resultados são 

fantásticos e a ganhos extraordinários para a equipe, consequentemente para a 

organização. Senge (2016, p.44) acrescenta ainda que: 

 

A aprendizagem em equipe é vital, pois as equipes, e não os indivíduos, são 
as unidades de aprendizagem fundamental nas organizações modernas. 
Este é um ponto crucial: se as equipes não tiverem capacidade de 
aprender, a organização não terá. 

 

Sendo assim, o objetivo principal dessa disciplina é suspender as 

pressuposições pessoais e valorizar o diálogo e a discursão. É construir em uma 

organização que busca aprender, uma aprendizagem em equipe onde cada membro 

seja capaz de desenvolver o seu trabalho e todos juntos com dialogo e discursões 

construam realmente uma organização aprendente. 

Diante dessas cinco disciplinas onde cada pessoa é importante, mas 

onde o coletivo, o trabalho em equipe é muito mais importante para o 

desenvolvimento de uma organização, é que entendemos, ser a escola, por sua 

própria natureza uma organização de aprendizagem, porém não necessariamente 

uma organização aprendente. 
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3.3 PERMANECER EM APRENDIZAGEM/APRENDÊNCIA: A FORMAÇÃO 

CONTINUADA COMO CONDIÇÃO DA SOCIEDADE APRENDENTE 

 

 

As grandes mudanças que vêm ocorrendo na sociedade ao longo do 

tempo, nos colocam diante de uma sociedade complexa. A educação brasileira não 

fica fora deste contexto. Essas mudanças interferem diretamente na escola que é 

uma organização de aprendizagem, pois exige dos professores no seu dia-a-dia, 

uma formação além da profissional, uma formação social, política, cultural e 

principalmente humanística. O professor, segundo Feldmann (2009, p.71) “é um 

sujeito que professa saberes, valores, atitudes, que compartilha relações e, junto 

com o outro, elabora a interpretação e reinterpretação do mundo”, diante dessa 

colocação fica claro que o professor precisa de uma aprendizagem contínua e a 

formação, seja ela inicial, continuada, permanente é de grande necessidade e de 

fundamental importância. Pois como nos apresenta Prada, Freitas e Freitas (2010, 

p.369): 

 

Formar-se é um processo de toda a vida; enquanto seres humanos têm a 
possibilidade de aprender e, portanto, nos humanizamos permanentemente, 
mediante as relações e interações que acontecem nos diversos ambientes 

culturais nos quais temos relações.  
 

Dessa forma, pensar em formação de docente é, segundo Feldmann 

(2009, p.75) “[...] pensar a formação do humano e, nessa perspectiva, se vislumbra a 

construção de mudanças em qualquer que seja o seu espaço de ação”. No Brasil, 

essas mudanças acompanham desde muito tempo a questão da formação docente 

chegando, até os dias atuais, várias foram as denominações utilizadas para 

representar esses momentos de formação do docente. Alguns desses termos têm 

relação com concepções filosóficas, questões de regionalização e nem sempre o 

termo utilizado representa a importância desses momentos, que devem ser ricos em 

aprendizagens. A tabela abaixo cita alguns termos, seus significados e alguns 

autores. 



57 
 

 
QUADRO 2: Termos, significados e autores de diferentes conceitos sobre formação 

docente. 

Termos Utilizados Significados Autores 

Capacitação: 

 Proporcionar determinada capacidade a 
ser adquirida pelos professores, 
mediante um curso; concepção 
mecanicista que considera os docentes 
incapacitados. 

 Algo que envolve ação e reflexão, como 
um todo articulado dentro de um 
processo, e não como simples ações 
isoladas e fragmentadas. 

 Prada 
 
 
 
 

 Fusari 

Qualificação 

 Não implica a ausência de capacidade, 
mas continua sendo mecanicista, pois 
visa melhorar apenas algumas 
qualidades já existentes. 

 Baseia-se sobre conhecimentos teóricos 
formalizados com vistas a por em 
prática uma profissionalidade. 

 Prada 
 
 
 

 Araújo 

Aperfeiçoamento: 

 Implica tornar os professores perfeitos. 
Está associado à maioria dos outros 
termos. 

 Tem o sentido de tornar perfeito, 
completar ou acabar o que estava 
incompleto: adquirir maior grau de 
instrução. 

 Prada 
 
 

 Hypolitto 

Reciclagem: 

 Termo próprio de processos industriais 
e usualmente, referentes à recuperação 
do lixo. 

 Supõe um movimento circular mais 
adequado às coisas do que às pessoas. 

 

 Prada 
 
 

 Hypolitto 

Formação Continuada: 

 Alcançar níveis mais elevados na 
educação formal ou aprofundar como 
continuidade dos conhecimentos que os 
professores já possuem. 

 Visa o aperfeiçoamento dos saberes, 
das técnicas, das atitudes necessárias 
ao exercício da profissão de professor. 

  

 Prada 
 
 
 

 Silva 

Treinamento 

 Adquirir habilidades por repetição, 
utilizado para manipulação de máquinas 
em processos industriais, no caso dos 
professores, estes interagem com 
pessoas. 

 É uma atividade organizada, metódica e 
sistematicamente conduzida para se 
atingir determinada parte de um 
problema específico de produção. 
 

 Prada 
 
 
 
 

 Ferreira 

FONTE: Pesquisa realizada em novembro 2015 
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Diante de tantos termos, optamos por trabalhar na pesquisa com a 

categoria “formação continuada”, entendendo ser o termo que mais corresponde 

ao real sentido da formação docente, pertinente à investigação. 

A questão da formação docente no Brasil não é algo recente, como já foi 

citado, porém foi na década de 90 que a mesma ganhou estratégias fundamentais, 

considerando o novo modelo de profissional da educação, que se faz necessário 

para a sociedade atual. Hoje exige-se do professor um perfil reflexivo e pesquisador, 

um professor que vá além do saber fazer, que ele possa de forma consciente 

utilizar-se de sua prática para favorecer a aprendizagem do aprendente. Diante 

desta sociedade. Assmann (2007, p.35) nos diz: 

 

[...] vida é, essencialmente, aprender, e que isto se aplica nos mais 
diferentes níveis que se podem distinguir no fenômeno complexo da vida. 
Parece que se trata deveras de um princípio abrangente relacionado com a 
essência do “estar vivo”, que é sinônimo de estar interagindo, como 
aprendente. 

 

Assim, podemos colocar que a formação continuada é um processo de 

aprendizagem, de desenvolvimento humano e consequentemente profissional. 

Assim sendo, a FC torna-se pré-requisito para o bom trabalho do professor, pois são 

nas formações continuadas, que eles têm momentos de estudos, reflexões, 

pesquisas, trocas de experiências e se deparam com as novas formas de ver e 

pensar não só a sua prática, mas também a escola, pois é nela que acontece o 

processo efetivamente de aprendizagem. Imbernón (2006, p.18) acrescenta 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 as 
mudanças e incertezas. 

 

Dessa forma, podemos afirmar que a formação continuada está sendo 

vista como um permanente processo de aperfeiçoamento nos vários aspectos 

necessários para assegurar uma melhor aprendizagem aos aprendentes. Porém 

antes de tratarmos mais profundamente a questão da formação continuada, a autora 

faz um recorte para apresentar segundo Lima (2004) um pouco a trajetória da 

formação inicial docente.  
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A formação inicial docente no Brasil pode ser distinguida por três 

momentos: 

 Do nascimento do curso de pedagogia no ano de 1939, na 

Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil; 

 A Criação da LEI nº 5.540/68 – conhecida como “reforma 

Universitária”; 

 Instituída a Lei nº 9394/06 – Lei de Diretrizes e Bases – LDB. 

No primeiro momento, o curso era apresentado com duração de quatro 

anos, sendo três que formava o bacharel e mais um ano que correspondia aos 

estudos da didática. A respeito daquela época nos diz Lima (2004) “a formação era 

inspirada nos princípios da racionalidade técnica e no conceito de conhecimento a 

ela subjacente”. 

No segundo momento conhecido como a reforma universitária, o curso de 

pedagogia passa a ser regulamentado pelo Parecer nº 252 e pela Resolução nº 2, 

ambos no Brasil (1969), neste período foram instituídas as habilitações profissionais, 

onde o aprendente optava em ser especialista em determinada área da educação. 

Momento de fragmentação da educação onde era inviabilizado a visão de conjunto 

da situação educacional e consequentemente da situação escolar. O professor 

necessitava apenas de dominar os conteúdos da sua área e ter técnicas para 

transmitir os conteúdos.  

Já no terceiro momento com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 

– LDB - nº 9394/96, Lima (2004, p. 17) ressalta que “[...] o surgimento da lei inclui a 

substituição da concepção de conhecimento científico,[...]pela visão do ser humano 

como responsável pela construção do conhecimento em interação com o ambiente”. 

E Lima (2004, p.20) ainda completa: “[...] se é verdade que a formação inicial não dá 

conta sozinha de toda a tarefa de formar professores, [...] também é verdade que 

ocupa um lugar muito importante no conjunto do processo total dessa formação,[...]”. 

Com relação à formação inicial, outros autores trazem as seguintes 

contribuições: Imbernón (2006, p.66) a apresenta da seguinte maneira: 

 

A formação inicial deve dotar de uma bagagem sólida nos âmbitos 
científico, cultural, contextual, psicopedagógico e pessoal que deve 
capacitar o futuro professor ou professora a assumir a tarefa educativa em 
toda sua complexidade, atuando reflexivamente com a flexibilidade e o rigor 
necessários, isto é, apoiando suas ações em uma fundamentação válida 
para evitar cair no paradoxo de ensinar e não ensinar. 
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Outro autor que traz a definição de formação inicial é Estrela (2002, p.18), 

onde apresenta o conceito da seguinte maneira: “um processo de preparação e 

desenvolvimento da pessoa, em ordem ao desempenho e realização profissional 

numa escola ao serviço de uma sociedade historicamente situada”. Outro conceito 

nos é dado por Mello (2000, p.1): “formação inicial é apenas um componente de uma 

estratégia mais ampla de profissionalização do professor, indispensável para 

implementar uma política de melhoria da educação básica”.  

Depois de alguns conceitos, entendemos ser a formação inicial a primeira 

fase formal do futuro professor em uma instituição de ensino superior, onde o 

mesmo terá acesso aos conhecimentos pedagógicos, aos componentes curriculares 

específicos, aos conceitos teóricos de aprendizagem, além de conhecer as normas 

legais, pois a formação inicial superior é requisito fundamental para o exercício da 

profissão docente, de acordo com a LDB 9394/96. Mas é apenas a primeira fase, 

fundamental, porém a formação docente está longe de terminar. De acordo com 

Prada, Freitas e Freitas (2010, p.370), 

 

A formação docente é uma continua caminhada dos profissionais da 
educação, em cujo caminhar atuam todas as suas dimensões individuais e 
coletivas de caráter histórico, biopsicossocial, político, cultural, próprias de 
seres integrais e autores de sua própria formação. 

 

Nessa perspectiva da formação docente, o Ministério da Educação 

(MEC), elaborou um documento chamado de Rede Nacional de Formação 

Continuada de Professores da Educação Básica, onde apresentam as diretrizes, 

ações e implementação da política de formação continuada, e tem como objetivo 

contribuir com a qualidade do ensino e com a melhoria do aprendizado dos 

estudantes. MEC (2005, p.5) diz que “a formação continuada no mundo atual passa 

a ter papel central na atividade profissional: o educador necessita constantemente 

repensar e aperfeiçoar sua prática docente”. O MEC (2005, p.5) ainda acrescenta 

que: 

 

A formação continuada não é correção de um curso por ventura precário, 
mas necessária reflexão permanente do professor; a formação deve 
articular a prática docente com a formação inicial e a produção acadêmica 
desenvolvidas na Universidade; a formação deve ser realizada também no 
cotidiano da escola em horários específicos para isso, [...] 
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E Cury (2004), citado no MEC (2005, p.15), aponta: 

 

A importância da formação continuada sem, no entanto descuidar da 
formação inicial. A formação inicial não é algo que deve ser desqualificada 
apenas e tão somente porque as exigências da modernidade fazem com 
que a formação continuada seja indispensável para todos. A formação 
inicial é a pedra de toque e o momento em que se dá efetivamente a 
profissionalização. E a profissionalização qualificada e atualizada é o elo 
entre as duas modalidades de formação. 

 

Diante do que foi exposto, fica claro a necessidade de se pensar 

“formação docente” de uma maneira que abranja a formação inicial mais a formação 

continuada. Pois os dois momentos contribuem para o processo de construção da 

prática docente qualificada e consolida a identidade, a profissionalidade e a 

profissionalização do professor. 

Nessa perspectiva que a formação docente é continua e para atender as 

necessidades atuais de uma sociedade aprendente, a formação continuada contribui 

de uma forma permanente de aperfeiçoamento dos saberes adquiridos, das 

experiências que cada professor trás da sua vida, mas em momento algum ela nega 

a importância da formação inicial. É preciso termos em mente que a formação 

docente compreende de duas partes: formação inicial e formação continuada, as 

duas em um processo contínuo de consolidação da prática docente. 

Assim, a formação continuada deve ser vista pelos professores como 

momentos significativos, onde o avanço do conhecimento, as tecnologias digitais, a 

troca de experiência e o cotidiano escolar, favoreçam para o crescimento 

profissional do professor e isso reflita diretamente no crescimento do aprendente. 

No contexto da sociedade aprendente a concepção de formação 

continuada não pode se circunscrever à redução do conceito de treinamento, por 

exemplo. Isso porque a sociedade aprendente exige uma compreensão sobre as 

formas de saber, além da perspectiva de uma pedagogia tradicional e de uma 

educação linear ou positivista. Nesse sentido, para a sociedade aprendente há 

aprendizagem ou aprendência, como substrato que alimenta a formação continuada, 

é um fenômeno além das convenções históricas que fizeram da escola um espaço 

descontínuo e, muitas vezes, contraditório em relação a quem ensina e a quem 

aprende. Neste novo cenário a sociedade aprendente fomenta espaços educativos 

abertos e expectativas de aprendizagem múltiplas e cada vez mais significativas. Em 

outros termos, fomenta a escola como uma organização de aprendizagem, aspecto 
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este que pode ser fortalecido quando se consolida propostas e políticas de formação 

continuada docente alinhadas com as demandas da educação, e com a difícil 

missão de educar no século XXI. 
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4 A ESCOLA COMO ORGANIZAÇÃO APRENDENTE: A FORMAÇÃO 

CONTINUADA DOCENTE COMO POLÍTICA EDUCACIONAL NO SÉCULO XXI 

 

 

No final do Século XX e agora nos primeiros anos do Século XXI, a 

prática da formação continuada, está cada vez mais presente entre os educadores. 

O cenário atual, onde as mudanças são rápidas e visíveis nos progressos científicos, 

tecnológicos, econômicos, sociais e culturais, exige dos professores um 

compromisso com a educação, a fim de que eles sejam capazes de entender que 

essas mudanças que ocorrem de forma acelerada, comprometem diretamente a 

educação e, claro, a escola, sendo esta, uma organização aprendente. Vários são 

os documentos nacionais e internacionais que tratam da questão da formação 

continuada, pois a educação hoje envolve não só conhecimentos e habilidades no 

trabalho, mas também questões relacionadas com o caráter e a personalidade. 

 

 

4.1 EDUCAÇÃO À LUZ DOS ACORDOS INTERNACIONAIS 

 

 

O grande marco regulatório da política mundial, garantindo a Educação 

como um Direito Humano foi a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, pois a 

partir dela, a educação começa a ser entendida como um instrumento legal que 

contribuirá para a transformação social. 

A educação brasileira teve grandes avanços devido aos vários acordos 

internacionais6 firmados nas últimas décadas. Todos esses acordos têm por 

finalidade apressar a elevação dos indicadores educacionais no âmbito nacional. 

Entre os diversos acordos, podemos citar: 

 A Declaração de Jomtien (1990), na qual o Brasil firmou 

compromisso junto à comunidade internacional de erradicar o 

analfabetismo e universalizar a modalidade do ensino fundamental 

em todo país; 

                                                           
6
  Acordo Internacional refere-se a uma recomendação adotada pelos governos de muitos países 

diferentes, a fim de estabelecer certos princípios ou um curso de ação, em um campo selecionado, 
como por exemplo, a educação. (PERNAMBUCO, 2012, p.7). 
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 A Declaração de Salamanca (1994), na qual a questão da 

educação especial foi tratada em nível mundial; 

 Acordos Objetivos do Milênio (2000), que foi um compromisso 

assumido visando à melhoria de vida da população em regiões 

menos desenvolvidas do planeta; 

 Metas Educativas 2021 (2010), documento que visa projetar um 

futuro melhor para o próximo século. 

Um dos documentos mais importante para educação no mundo chama-se 

a Declaração de Jomtien ou Declaração Mundial sobre Educação Para Todos. O 

Brasil, assim como todos os países participantes, foi incentivado a redigir Planos 

Decenais, onde as diretrizes e metas do Plano de Ação da Conferência fossem 

contempladas. Nesta conferência, os países participantes declararam entender que 

a educação é de fundamental importância para o desenvolvimento das pessoas e 

sociedades, sendo um elemento que: 

 

pode contribuir para conquistar um mundo mais seguro, mais sadio, mais 
próspero e ambientalmente mais puro, e que, ao mesmo tempo, favoreça o 
progresso social, econômico e cultural, a tolerância e a cooperação 
internacional. (PERNAMBUCO, 2012, p.8) 

 

Com base nesses compromissos firmados entre os países participantes, o 

Brasil vem se esforçando na criação de instrumentos norteadores para uma ação 

educacional e documentos legais capazes de apoiar a elaboração de um sistema 

educacional inclusivo nas três esferas públicas: federal, estadual e municipal. Foram 

10 metas estabelecidas pela conferência Mundial Sobre Educação Para Todos e 

três delas chamam atenção em nossa pesquisa. São elas: 

 1 – Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem; 

 4 – Concentrar a Atenção na Aprendizagem; 

 8 – Desenvolver uma Política Contextualizada de Apoio. 

 

A Declaração de Jomtien adota a seguinte concepção no seu Artigo I – I: 

 

Toda pessoa – criança, adolescente ou adulto – deve poder beneficiar de 
uma formação concebida para responder às suas necessidades educativas 
fundamentais. Essas necessidades dizem respeito tanto aos instrumentos 
essenciais para a aprendizagem (leitura, escrita, expressão oral, cálculo, 
resolução de problemas), como os conteúdos educativos fundamentais 
(conhecimentos, aptidões, valores e atitudes), de que o ser humano 
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necessita para sobreviver, desenvolver todas as suas faculdades, viver, 
trabalhar com dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, 
melhorar a qualidade de sua existência, tomar decisões esclarecidas e 
continuar a aprender. 

 

Essas necessidades que estão garantidas na Declaração de Jomtien se 

fortalecem com a Declaração de Salamanca7 ou Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educativas Especiais que teve como base a Educação como um 

Direito Humano e o compromisso com a Educação para Todos. Trata das questões 

referentes à Educação Especial. Nesta ocasião foram assinados acordos visando 

garantir e assegurar o direito à educação das pessoas com deficiência. Nesta 

conferência foi elaborada uma linha de ação para as necessidades da Educação 

Especial em nível mundial, que resultou no documento "Regras Padrões sobre 

Equalização de Oportunidades para Pessoas com Deficiências", no qual uma das 

questões contempladas foi a da formação continuada, visando o aprimoramento dos 

professores com relação às necessidades educacionais especiais. 

Outra conferência internacional importante para a educação na qual o 

Brasil também participou foi a organizada pelas Nações Unidas, em Nova York, no 

ano 2000, onde a finalidade maior era a de promover uma melhor condição de vida 

às populações das regiões menos desenvolvidas. Teve como resultado estabelecer 

metas para reverter, até 2015, o quadro de extrema pobreza, fome, analfabetismo e 

doenças que afetam milhares de pessoas no mundo, onde a maioria dos objetivos é 

compartilhada entre as três esferas do governo. Dessa maneira, os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, constituem um instrumento que facilita as parcerias, 

definindo os resultados que se almejam e a responsabilidade de cada um. Os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio são oito, sendo que é o segundo deles que 

trata da Educação Básica de qualidade para todos. 

“Metas Educativas 2021: a geração que queremos para o bicentenário” foi 

um pacto em prol da qualidade na educação, firmado pela primeira vez na história 

por 22 países latino-americanos, visando um futuro melhor para o próximo século. 

Este documento foi assinado em setembro de 2010 em Buenos Aires. Além das 

questões relacionadas a recursos, o documento prevê uma avaliação permanente 

com o objetivo de elevar os indicadores de cada país signatário8. Entre as nove 

                                                           
7
 Declaração de Salamanca, por ter sido realizada na cidade de Salamanca, na Espanha, no ano de 

1994. 
8
 Países signatários são países que assinam ou subscrevem um documento. 
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metas educativas principais está a de número oito, que trata do Fortalecimento à 

profissão docente. 

Existe um Relatório da UNESCO da Comissão Internacional sobre 

Educação para o Século XXI, fruto da Conferência de Jomtien, que aponta uma 

educação voltada para os quatro pilares fundamentais da educação: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros, aprender a ser, que 

também influenciou a educação no Brasil. Dessa forma, com base neste Relatório, 

Delors (2001, p.19) nos diz que: “o conceito de educação ao longo de toda a vida 

aparece, pois, como uma das chaves de acesso ao século XXI” e Delors (2001, 

p.103) continua afirmando ainda que: 

 

[...] a própria educação está em plena mutação: as possibilidades de 
aprender oferecidas pela sociedade exterior à escola multiplicam-se, em 
todos os domínios, enquanto a noção de qualificação, no sentido tradicional, 
é substituída, em muitos setores modernos de atividade, pela competência 
evolutiva e capacidade de adaptação. 

 

Sendo assim, todo o indivíduo é capaz de desenvolver sua própria 

formação com base nas diversas oportunidades de aprendizagem e 

aperfeiçoamento que lhe são apresentadas. Existe também a necessidade de todo 

indivíduo se desenvolver no meio em que vive e esse desejo o move na busca de 

suas aspirações. De acordo com Delors (2001, p.82), 

 

o desenvolvimento humano é um processo que visa ampliar as 
possibilidades oferecidas às pessoas e, ainda, que um dos principais papéis 
reservados à educação consiste, antes de mais nada, em dotar a 
humanidade da capacidade de dominar o seu próprio desenvolvimento. 

 

Com base neste pensamento de Delors (2001), podemos perceber que os 

indivíduos não mais aceitam apenas a transmissão de conhecimento, mas buscam 

construí-los de forma a relacionar o aprendizado às situações vivenciadas. Na 

realidade é imprescindível que a escola esteja sempre se atualizando e em 

constante aprendizado, para que possa oferecer o melhor à sociedade. 
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4.1.1 Pilares da Educação para o século XXI 

 

Estamos vivendo em um mundo globalizado, com tantas mudanças 

acontecendo de forma tão rápida e em vários aspectos, tais como: tecnológico, 

científico, político, cultural e social. Na educação não é diferente, pois ela evoluiu e 

continua evoluindo. Delors (1998, p.89) diz que “à educação cabe fornecer, de 

algum modo, os mapas de um complexo e constantemente agitado e, ao mesmo 

tempo, a bússola que permita navegar através dele”. Diante de todo esse cenário e 

por vivermos em uma sociedade aprendente em pleno século XXI, um dos desafios 

atuais é aprender a viver juntos em um mundo globalizado. 

Em 1999 o relatório encaminhado à UNESCO – por ocasião da 

conferência Nacional sobre Educação – foi transformado em livro, com o título 

“EDUCAÇÃO: UM TESOURO A DESCOBRIR” sob a coordenação de Jacques 

Delors. Este relatório diz que a educação do século XXI deve ser organizada de uma 

forma que seja promovida como desenvolvimento humano. Delors (1998, p.89) 

acrescenta: 

 

Não basta, de fato, que cada um acumule no começo da vida uma 
determinada quantidade de conhecimentos de que possa abastecer-se 
indefinidamente. É, antes, necessário estar à altura de aproveitar e explorar, 
do começo ao fim da vida, todas as ocasiões de atualizar, aprofundar e 
enriquecer estes primeiros conhecimentos, e de se adaptar a um mundo em 
mudança. 

 

Devido a essas mudanças e diante da preocupação com o 

desenvolvimento humano, Delors (1998, p.90) afirma: 

 

[...] A educação deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens 
fundamentais que, ao longo de toda vida, serão de algum modo para cada 
indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir 
os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre 
o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar 
com os outros em todas as atividades humanas; finalmente aprender a ser, 
essencial que integra as três precedentes. 

 

Esses quatros pilares são essenciais para o desenvolvimento completo do 

ser humano, dessa forma a educação será vista como algo global, que possa levar o 

indivíduo a ser reconhecido não só como pessoa, mas também como membro de 

uma sociedade aprendente. 
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 Aprender a Conhecer: esse pilar apresenta o prazer de 

compreender, de conhecer, de descobrir e como diz o próprio Delors no documento: 

“visa não tanto à aquisição de um repertório de saberes codificados, mas ao domínio 

dos instrumentos do próprio conhecimento. Pode ser considerado simultaneamente 

como um meio e como uma finalidade de vida humana”. Dessa maneira, devemos 

ter a compreensão do mundo em que estamos inseridos, onde desenvolvemos 

nossas capacidades de comunicação e profissionais. Entendemos que a 

aprendizagem acontece ao longo da vida, pois o ser humano é naturalmente um ser 

curioso e está sempre buscando o conhecimento, seja na escola ou fora dela. Delors 

(1998, p.91) diz: 

 

O aumento dos saberes, que permite compreender melhor o ambiente sob 
os seus diversos aspectos, favorece o despertar da curiosidade intelectual, 
estimula o sentido crítico e permite compreender o real, mediante à 
aquisição de autonomia na capacidade de discernir.  

 

Deste modo, faz-se necessário que o ato de compreender, fazer 

descobertas, construir, reconstruir torne-se um ato prazeroso, onde a aprendizagem 

ao longo da vida se torne constante e favoreça o aprender a conhecer.  

 Aprender a fazer: Este pilar está diretamente ligado ao pilar 

aprender a conhecer, sendo que o aprender a fazer aplica os conhecimentos 

teóricos adquiridos de forma prática, no seu dia a dia. É necessário que cada 

aprendente tenha condições de comunicar-se através de diferentes linguagens, bem 

como interpretar e selecionar que informações são essenciais e quais delas podem 

ser usadas na maneira de se viver e de redescobrir o tempo e o mundo. Nessa ótica, 

Delors (1998, p.96) nos diz que: 

 

a aprendizagem não se destina, apenas, a um só trabalho, mas tem como 
objetivo mais amplo preparar para uma participação formal ou informal no 
desenvolvimento. Trata-se, frequentemente, mais de uma qualificação 
social do que uma qualificação profissional. 

 

Dessa maneira, fica claro que o pilar aprender a fazer, busca, na prática, 

não só a qualificação profissional, mas a compreensão das competências que o 

aprendente deve ter para enfrentar as diversas situações e, principalmente, saber 

trabalhar em equipe. 
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  Aprender a viver juntos: No cenário mundial que vivemos hoje, 

numa sociedade onde o TER muitas vezes tem mais valor do que SER, este pilar da 

educação é importantíssimo. Conforme nos relata Delors (1998, p.96): “a história 

humana sempre foi conflituosa, mas há elementos novos que acentuam o perigo e, 

especialmente, o extraordinário potencial de autodestruição criado pela humanidade 

no decorrer do século XX”. Então, este pilar tem o desafio de transformar o cenário 

atual de expressões de violência, desigualdades, intolerâncias em uma 

aprendizagem que valorize o outro, que o leve a compreender, a administrar 

conflitos, a respeitar as diferenças, para que juntos possam viver em harmonia. 

 Aprender a ser: Este pilar traz como princípio fundamental o que 

afirma Delors (1998, p, 99): “a educação deve contribuir para o desenvolvimento 

total da pessoa – espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, 

responsabilidade pessoal, espiritualidade”. Assim sendo, este pilar apresenta uma 

aprendizagem que depende das outras três. A aprendizagem precisa ser completa, 

porém respeitando cada ser com suas qualidades e limitações. O mundo hoje passa 

por transformações de uma maneira muito dinâmica, por isso, Delors (1998, p.95) 

diz que: 

 

o desenvolvimento dos serviços exige, pois, cultivar qualidades humanas 
que as formações tradicionais não transmitem necessariamente, e que 
correspondem à capacidade de estabelecer relações estáveis e eficazes 
entre as pessoas. 

 

Sendo a escola um lugar de aprendizagem, fica claro que o seu dever é 

de promover o desenvolvimento total da pessoa. Nesse sentindo é inegável a 

importância desses quatro pilares da educação para uma organização aprendente. 

 

 

4.2 POLÍTICAS NACIONAIS PARA EDUCAÇÃO 

 

 

Chamamos de políticas públicas, as ações voltadas para o coletivo que 

visam orientar e garantir os direitos do indivíduo perante a sociedade. Com relação à 

educação, podemos dizer que, partindo do princípio que a qualidade da educação, 

mais precisamente da melhoria do ensino, tem como um dos responsáveis a 
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formação docente, foi que, a partir dos anos 90, houve um forte incremento nas 

políticas públicas voltadas para a formação docente. O Ministério da Educação 

(MEC) tem investido na educação básica, conforme está escrito no documento sobre 

as orientações gerais da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de 

Educação Básica (MEC/SEB, 2005) 

 

[...] elegendo a qualidade como parâmetro de suas diretrizes, metas e ações 
e conferindo a essa qualidade uma dimensão sócio-histórico-política e, 
portanto, inclusiva. Nesse sentido, o Ministério assume o compromisso com 
a qualidade social da educação, o que implica assegurar-lhe eficiência, 
eficácia e efetividade social, de modo a contribuir efetivamente com a 
aprendizagem dos educandos e com a melhoria das condições de vida e 
bem estar da população. 

 

O Ministério da Educação (MEC) desenvolve várias ações nacionais 

voltadas para a formação docente. Uma delas é a Rede Nacional De Formação 

Continuada, pois entende que a formação continuada no cenário atual, tem um 

papel fundamental na atividade profissional, pois o educador deve constantemente 

repensar e aperfeiçoar sua prática docente. A atual política de incentivo do MEC à 

formação tem os seguintes princípios: 

 A formação do educador deve ser permanente e não pontual; 

 Formação continuada não é correção de um curso porventura 

precário; 

 Reflexão permanente do professor; 

 A formação deve articular a prática docente com a formação inicial 

e a produção acadêmica desenvolvidas nas Universidades; 

 A formação deve ser realizada também no cotidiano da escola em 

horários específicos para isso, e contar pontos na carreira dos 

professores. 

Dessa forma, a política de formação docente desenvolvida pelo MEC e 

em parceria com os estados, municípios e universidades, esforça-se para garantir 

uma melhoria da qualidade da educação básica no nosso Brasil e, por consequência 

uma formação permanente do trabalho docente. 

 

 



71 
 

4.2.1 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e o Plano Nacional de 

Educação (PNE): entre normatizações e projeções 

 

A educação básica brasileira é formada pela educação infantil, pelo 

ensino fundamental (compreendendo anos iniciais e anos finais) e o ensino médio, 

como níveis de ensino e ainda podemos complementar a educação básica com a 

educação especial, educação profissional, a educação de jovens e adultos e a 

educação indígena, como modalidades educativas. Os documentos que norteiam a 

educação básica são: 

 Constituição da República Federativa do Brasil; 

 Lei de Diretrizes e Bases Nacional – LDB (Lei nº 9394/96); 

 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica; 

 Plano Nacional de Educação e 

 Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Para fins desse ponto, trabalhamos apenas com a LDB e o PNE. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96, é 

composta por 92 artigos e, logo no início, traz a ampliação da concepção de 

educação no seu artigo 1º:  

 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais.  

 

É a lei orgânica e geral da educação brasileira, além dessa concepção ela 

contempla as diretrizes e bases da organização do sistema educacional. Essa é a 

terceira Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, a primeira foi criada em 1961, uma nova 

versão em 1971 e a terceira, ainda vigente no Brasil, foi sancionada em 1996. A LDB 

é uma lei que dá certa liberdade para as escolas, para os sistemas de ensino dos 

estados e municípios, e fixa normas gerais. 

A Lei de Diretrizes e Bases Nacional – LDB – Nº 9394/96 em seu Capítulo 

II que trata da Educação Básica, Seção I - Das disposições Gerais, diz no seu Art. 

22: “A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurando-

lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 
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meios para progredir no trabalho”. Neste sentido Carneiro (2011, p.183) contribui 

dizendo que: “A LDB trabalha com conceitos fundantes de educação escolar como 

um processo contínuo de preparação para a vida e para o trabalho e de qualificação 

para uma cidadania qualificadora”. Dessa maneira compreendemos a importância 

tão significativa desta Lei nº 9394/96, não só para os profissionais da educação, mas 

principalmente para a educação brasileira como um todo. 

Outro documento que norteia a educação brasileira foi aprovada no dia 25 

de junho de 2014, Lei nº 13.005/2014, que trata do Plano Nacional de Educação – 

PNE – que é uma ferramenta de planejamento do nosso Estado democrático de 

direito, que tem a finalidade de orientar a execução e o aprimoramento das políticas 

públicas referentes à Educação. Diversos atores sociais e o poder público 

debateram em vários momentos para poderem juntos definir os objetivos e metas 

para o ensino em todos os níveis (infantil, básico e superior) e esses serem 

executadas nos próximos 10 anos. O Plano Nacional da Educação – PNE – em seu 

artigo 2º contempla dez diretrizes, entre elas destaco duas: melhoria da qualidade da 

educação e a valorização dos(as) profissionais da educação. 

Para que as metas propostas no PNE para o período de dez anos sejam 

alcançadas é necessário o regime de colaboração entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os municípios, conforme aparece no art. 7º9 da Lei nº 13.005/14. O 

Plano Nacional de Educação é uma lei para ser aplicada, ter suas metas atendidas e 

melhorar a qualidade da educação brasileira. 

Compreendendo a grande importância tanto da LDB quanto do PNE é 

que os abordaremos de modo particular nos pontos 4.2.1.1 e 4.2.1.2, 

respectivamente. 

 

 

                                                           
9
 Art. 7º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios atuarão em regime de colaboração, 

visando ao alcance das metas e à implementação das estratégias objeto deste Plano. 

     § 1º Caberá aos gestores federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal a adoção das 
medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas neste PNE. 
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4.2.1.1 Diretrizes legais para a ação docente para a educação básica: fundando 

bases  

 

A Lei de diretrizes e Bases Nacional – LDB – Lei nº 9394/96 vem 

confirmar o que já é garantido pela Constituição Federal, que é o direito à educação. 

A LDB estabelece os princípios da educação e deveres do Estado com relação à 

educação escolar pública. Define também as responsabilidades entre a União, os 

Estados, O Distrito Federal e os Municípios. A Lei de Diretrizes e Bases é composta 

por 92 artigos que tratam sobre os mais diferentes temas da educação brasileira e 

abrange desde a educação infantil até o ensino superior. 

A Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional – LDB, (1996) foi o que 

marcou definitivamente a questão da formação docente nas ultimas décadas, ela 

estabelece que para desempenhar a função de professor, independente de nível 

educacional, o professor terá que ser formado em curso superior. Apesar de que o 

diploma de curso superior não garante uma educação de qualidade. Essa exigência 

interferiu diretamente nos professores dos anos iniciais da escolarização, visto que 

anteriormente, para ministrar aulas na modalidade de ensino fundamental – anos 

iniciais – bastava ter concluído o ensino médio de escolarização.  

A LDB nº 9394/96, no seu TÍTULO VI – DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO e no TÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, contempla a 

formação docente, conforme nos mostra alguns fragmentos desses títulos: 

 

Art. 61 – A formação de profissionais de educação, de modo a atender aos 
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características 
de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 
I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação 
em serviço; 
II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições 
de ensino e outras atividades. 
Art. 63 – Os institutos superiores de educação manterão: 
III – programas de educação continuada para os profissionais de educação 
dos diversos níveis. 
Art. 67 – Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais 
da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 
planos de carreira do magistério público. 
II – aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 
periódico remunerado para esse fim. 
V – período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 
carga de trabalho. 
Art. 87 – É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da 
publicação desta Lei. 
§ 3º - Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá: 
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III – realizar programas de capacitação para todos os professores em 
exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação à 
distância; 
IV – integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu 
território ao sistema nacional de avaliação do rendimento escolar. 
§ 4º - Até o fim da Década de Educação somente serão admitidos 
professores habilitados em nível superior ou formado por treinamentos em 
serviço. 

 

A LDB aborda com grande importância para a educação brasileira a 

questão da formação de todos os que trabalham na educação escolar, 

principalmente os professores. No caso de inciso II, art. 67, a questão da formação 

continuada é contemplada, mas aparece com o termo “Aperfeiçoamento” e inclui os 

cursos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. Vários são os termos 

utilizados para evidenciar a formação continuada docente. Cordeiro (2011, p.456), 

sobre os termos utilizados, diz: 

 

A formação docente supõe duas vertentes: a formação inicial e a formação 
continuada. Em educação, não existe uma sem a outra, embora os sistemas 
confundam, propositalmente, a formação continuada com cursos de 
treinamento. Treinar educador é fazer pouco caso de educação! 

 

Outras terminologias são utilizadas, mas todas focadas na formação do 

professor. Essas formações devem acontecer sob a responsabilidade das três 

esferas de governo, como está contemplado na LDB. Além das esferas 

governamentais, entidades empresariais e sindicais, associações profissionais, 

movimentos da sociedade civil e, sobretudo, entidades ligadas às instituições 

formadoras, as quais sabem da importância da educação escolar para a sociedade 

aprendente e da responsabilidade da mesma em oferecer uma educação cidadã 

para o indivíduo, de modo que este possa atuar de maneira positiva10 no meio em 

que vive.  

 

 

4.2.1.2 Metas da educação para década planejando horizontes 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE) é um documento com diretrizes, 

metas e estratégias voltadas para as políticas públicas de educação, 

                                                           
10

 Ser um cidadão que compreenda a importância dos valores: éticos, morais e religiosos para uma 
sociedade onde a paz e o respeito pelo outro seja uma constante. 
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compreendendo o período de 2011 a 2020. São 20 metas que contemplam quatro 

grupos distintos e que ao mesmo tempo se complementam em uma visão mais 

ampla da educação brasileira. 

 O primeiro grupo são metas estruturantes para a garantia do direito 

a educação básica com qualidade, e que assim promovam a 

garantia do acesso; 

  O segundo grupo de metas diz respeito especificamente à redução 

das desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos 

imprescindíveis para a equidade. 

  O terceiro bloco de metas trata da valorização dos profissionais da 

educação, considerada estratégica para que as metas anteriores 

sejam atingidas, e 

  O quarto grupo de metas refere-se ao ensino superior. 

As metas que compõem o terceiro grupo que trata da valorização dos 

profissionais da educação são: 

a) Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1(um) ano de 

vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da 

educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os 

professores e as professoras da educação básica possuam formação 

específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área 

de conhecimento em que atuam; 

b) Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50%(cinquenta por cento) 

dos professores da educação básica, até o último ano de vigência 

deste PNE, e garantir a todos(as) os(as) profissionais da educação 

básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as 

necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino;  

c) Meta 17: valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas 

de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao 

dos(as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final 

do sexto ano de vigência deste PNE; 

d) Meta 18: assegurar, no prazo de 2(dois) anos, a existência de planos 

de carreira para os(as) profissionais da educação pública básica e 
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superior de todos os sistemas de ensino e, para o plano de carreira 

dos(as) profissionais da educação básica pública, tomar como 

referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, 

nos termos do inciso VIII, do art. 206 da Constituição Federal. 

 

Fica compreendido que as metas 15, 16, 17 e 18 estabelecem uma 

política de valorização dos profissionais de educação, o que é fundamental para que 

a política educacional brasileira se fortaleça. 

 

 

4.3 PERSPECTIVAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A AÇÃO DOCENTE: O 

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS 

 

 

As políticas públicas nacionais estabeleceram que para exercer a função 

de educador na educação básica, este tem que ter formação superior, conforme a 

LDB (Lei nº 9394/96) no seu art. 87, §4º, a qual define também que “até o fim da 

Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados ou formados 

por treinamento em serviço”. Vários programas foram criados através do MEC/SEB, 

com o objetivo de promover, fortalecer e garantir a formação docente, como se 

observa no quadro seguinte: 

 
QUADRO 3: Programas que incentivam a formação docente e suas características 

PROGRAMAS CARACTERÍSTICAS 

Formação no Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa 

 Curso presencial de 2 anos; 

 Público: alfabetizadores; 

 Carga Horária: 120 horas/ano 

 Metodologia: Estudos e atividades 
práticas; 

 Voltado para melhoria da qualidade do 
ensino ciclo de alfabetização. 

Pró-Infantil 

 Curso em nível médio à distância; 

 Público: profissionais que trabalham em 
sala de aula de educação infantil, em 
creches, pré-escolas das redes pública e 
privada, sem fins lucrativos e que não 
possuem a formação específica para o 
magistério. 

Plano Nacional de Formação da Educação 
Básica – Parfor 

 Público: Professor em exercício na rede 
pública de educação básica e que não 
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possui ensino superior; 

 Objetivo: Induzir e fomentar a oferta de 
educação superior, gratuito e de 
qualidade, para obter a formação exigida 
pela LDB; 

 Voltado para a melhoria da qualidade da 
educação básica no país. 

Proinfo Integrado 

 Programa de formação voltado para o 
uso didático-pedagógico das 
Tecnologias da Informação e 
Comunicação – TIC no cotidiano escolar, 
articulado à distribuição dos 
equipamentos tecnológicos nas escolas 
e à oferta de conteúdos e recursos 
multimídia e digitais oferecidos pelo 
Portal do Professor, pela TV Escola e 
DVD Escola, pelo Domínio Público e 
pelo Banco Internacional de Objetos 
Educacionais. 

e-Proinfo 

 Ambiente virtual colaborativo de 
aprendizagem que permite a concepção, 
administração e desenvolvimento de 
diversos tipos de ações, como cursos à 
distância, complemento a cursos 
presenciais, projetos de pesquisa, 
projetos colaborativos e diversas outras 
formas de apoio a distância e ao 
processo ensino-aprendizagem 

Pró-Letramento 

 Programa de formação voltado para os 
professores de português e matemática; 

 Objetivo: Melhorar a qualidade de 
aprendizagem da leitura/escrita e 
matemática dos anos iniciais do ensino 
fundamental; 

 Realização: MEC em parceria com a 
Rede Nacional de Formação Continuada 
e com adesão dos estados e municípios. 

Gestar II 

 Oferece formação continuada em Língua 
Portuguesa e Matemática; 

 Público: Professores de português e 
matemática que lecionam nos anos finais 
(6º ao 9º) do ensino fundamental; 

 Carga Horária: 300 horas, (120 horas 
presenciais e 180 horas à distância); 

 Metodologia: discussões sobre questões 
prático-teóricas; 

 Objetivo: contribuir para o 
aperfeiçoamento da autonomia do 
professor em sala de aula. 

Rede Nacional de Formação Continuada de 
Professores 

 Criada em 2004; 

 Público: professor da educação básica 
dos sistemas públicos de educação; 

 Objetivo: contribuir para a melhoria da 
formação dos professores e alunos. 

FONTE: Elaborado de acordo com site: www.portal.mec.gov.br/formação. 
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Outro programa importante para a educação foi o criando através da Lei 

nº 9424/96 que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF – esta lei estabelece que 

60%(sessenta por cento) dos recursos deste fundo sejam destinados à remuneração 

do magistério e os 40%(quarenta por cento) restantes sejam investidos em várias 

ações, incluindo a formação (inicial ou continuada) dos professores e a capacitação 

de pessoal técnico-administrativo. 

 Todos esses programas têm por objetivo ampliar o sistema nacional de 

formação dos docentes e colaborar na qualificação pedagógica, visando garantir 

uma aprendizagem efetiva voltada realmente pra a educação básica e, dessa forma, 

garantir o direito à educação e à escola de qualidade. 

 

 

4.4 FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE COMO COMPREENSÃO DE MUNDO E 

(RE)SIGNIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE 

 

 

Diversos acordos, documentos, leis, decretos, tanto em nível internacional 

quanto nacional contemplam a valorização do professor na questão da sua formação 

docente, podendo essa ser inicial ou continuada.  

Na perspectiva de conhecer, estudar, discutir e atender às exigências 

contidas na LBD nº 9394/96, a formação docente é, sem sombra de dúvidas, uma 

das questões mais discutidas no meio educacional. A docência é uma atividade 

onde o profissional deve ter capacidade e habilidade específica para fazê-lo 

competente. Imbernón (2006, p.27) nos diz que não podemos deixar de colocar a 

docência como profissão, pois:  

 

Se aceitarmos que a docência é uma profissão, não será para assumir 
privilégios contra ou “à frente” dos outros, mas para que, mediante seu 
exercício, o conhecimento específico do professor e da professora se ponha 
a serviço da mudança e da dignificação da pessoa. Ser um profissional da 
educação significará participar da emancipação das pessoas. O objetivo da 
educação é ajudar a tornar as pessoas mais livres, menos dependentes do 
poder econômico, político e social. E a profissão de ensinar tem essa 
obrigação intrínseca. 
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Ser profissional da educação é entender o real significado da carreira 

docente, entender que o compromisso maior de ser professor é o seu compromisso 

com sua formação, pois essa reflete categoricamente na sua vida pessoal quanto na 

profissional. Existe uma necessidade do professor de estar sempre construindo e se 

reconstruindo, dentro da relação teoria e prática, pois os professores também 

respondem por várias situações inerentes do cenário social atual, para os quais não 

possuem formação. Por essa razão, Imbernón (2006) destaca a importância 

necessária de haver mudanças na formação permanente dos professores neste 

século XXI, haja vista que, os tempos são outros, tanto para a educação quanto para 

a formação. E Imbernón (2006, p.15) ainda acrescenta: 

 

[...] 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. 
 

Considerando este pensamento, temos que levar em conta o professor, 

não só como um profissional da educação, responsável com as questões 

curriculares, sociais e culturais, mas como um professor que trabalhe as questões 

éticas e morais, que junto aos seus pares desenvolvam projetos visando uma 

melhoria no processo ensino-aprendizagem. Enfim, podemos dizer que, na 

expectativa de uma melhoria na prática profissional do professor, a formação deve 

ser vista como um meio de contribuir para o seu desenvolvimento profissional. 

Levando-o a descobrir, organizar, fundamentar, revisar e construir a teoria. Deve 

também oferecer uma formação ao professor no intuito de que ele adquira 

conhecimentos, habilidades, e atitudes capazes de torná-lo mais reflexivo e/ou 

pesquisador. 

Ainda sobre formação, Lopes e Torman (2008, p.67) nos dizem: 

 

[...] inclui dimensões tais como: a valorização social, a capacidade de 
articular informações, percepções e conhecimentos necessários à 
sistematização das atividades, o desenvolvimento de habilidades que 
envolvam as várias dimensões dos sujeitos, com ênfase em sua capacidade 
crítica e atuação autônoma, os comportamentos oriundos da participação 
nos espaços de convívio, que constituem as experiências pessoais. 
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Concordando com as autoras, pois é importante ter a consciência de que 

no cenário atual, onde a globalização e as tecnologias digitais estão tão presentes 

na vida dos indivíduos, não cabe mais uma educação apenas visando a transmissão 

de conhecimentos, mas sim uma educação onde se busca construir esses 

conhecimentos de forma a relacionar e aplicar o aprendizado construído nas 

diversas formas do seu dia a dia. Delors (1998, p.92) complementa: “o processo de 

aprendizagem nunca está acabado e pode enriquecer-se com qualquer experiência”. 

A formação inicial é responsável por trabalhar as bases necessárias para 

que o aprendente construa o seu conhecimento pedagógico especializado. Essas 

bases devem contemplar os aspectos científicos, culturais, psicopedagógicos, entre 

outros que vão colaborar para que o futuro professor tenha capacidade de 

desenvolver o seu trabalho pedagógico da melhor forma possível. Neste aspecto 

Imbernón (2006, p.61) complementa: 

 

Os futuros professores e professoras também devem estar preparados para 
entender as transformações que vão surgindo nos diferentes campos e para 
ser receptivos e abertos a concepções pluralistas, capazes de adequar suas 
atuações às necessidades dos alunos e alunas em cada época e contexto. 
[...] o conhecimento profissional básico deveria promover experiências 
interdisciplinares que permitam que o futuro professor ou professora possa 
integrar os conhecimentos e os procedimentos das diversas disciplinas (ou 
disciplina) com uma visão psicopedagógica (integração e relação do 
conhecimento didático do conteúdo com o conhecimento psicopedagógico). 

 

Além de uma formação inicial e da formação continuada, o docente 

necessita de uma formação permanente, voltada para lhe ajudar a um melhor 

desempenho profissional. Nesse sentido, Imbernón (2006, p.69) afirma: 

 

Não podemos entender a formação permanente apenas como atualização 
científica, pedagógica e cultural do professor, e sim sobretudo como a 
descoberta da teoria para organizá-la, fundamentá-la, revisá-la e combatê-
la, se preciso. 

 

Dessa maneira, a formação permanente tem uma importância 

fundamental na vida do docente, pois faz com que o professor utilize os seus 

próprios conhecimentos para construir outros, com base em outras teorias ou 

situações-problema, com vistas a melhorar o processo de ensino-aprendizagem dos 

aprendentes. Freire (2002) complementa dizendo: “na formação permanente dos 

professores, o momento fundamental é o de reflexão crítica sobre a prática”. 
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Sabemos que toda formação perpassa pela ideia de que o ensinar, o aprender, o 

conhecer e o pesquisar estão interligados na perspectiva de que o docente fortaleça 

sua prática pedagógica. 

 

 

4.4.1 Abordagens da formação continuada centrada na figura do professor 

 

A formação continuada vai além dos conteúdos específicos das 

disciplinas, ela se propõe levar ao professor conhecimentos mais amplos com os 

quais permita interagir com as tendências do mundo atual e a escola deve ter 

clareza dessas tendências, para desenvolver formações continuadas, sabendo que 

sociedade quer ajudar a construir, como também, que perfil de estudante deseja 

formar. Nesta perspectiva, no documento Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (BRASIL, 2013, p.58) consta que: 

 

A formação inicial e continuada do professor tem de ser assumida como 
compromisso integrante do projeto social, político e ético, local e nacional, 
que contribui para a consolidação de uma nação soberana, democrática, 
justa, inclusiva e capaz de promover a emancipação dos indivíduos e 
grupos sociais. 

 

Com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998, 

p. 38) a formação deve ser direcionada para que os professores procurem 

desenvolver competências de uma forma contínua, como nos é apresentado no 

documento: 

 

A formação continuada em serviço é uma necessidade, e para tanto é 
preciso que se garantam jornadas com tempo para estudo, leitura e 
discussão entre professores, dando condições para que possam ter acesso 
às informações mais atualizadas na área de educação e de forma que os 
projetos educativos possam ser elaborados e reelaborados pela equipe 
escolar. 

 

Entendemos, assim, que a formação continuada deverá possibilitar aos 

professores a oportunidade de refletir como anda a sua prática, neste novo cenário 

de ensino, em uma nova perspectiva, dentro de uma proposta de 

interdisciplinaridade, contextualizada na sociedade que queremos. 

É essencial que escola e professores se preparem para as mudanças que 

estão ocorrendo na sociedade contemporânea. De acordo com este novo cenário e 
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sendo a escola uma organização aprendente, onde segundo Assmann (2007, p.87) 

“aprender uns com os outros torna-se condição fundamental da própria 

sobrevivência nessas organizações”, algumas qualidades são necessárias para o 

professor da contemporaneidade. Entre elas, podemos destacar a determinação, a 

responsabilidade, o conhecimento, a disciplina e, principalmente, o estar 

comprometido com o processo pedagógico. Os momentos de formação continuada 

devem ser momentos onde o professor busque a profissionalização com 

participação crítica e reflexiva. 

Portanto, diante das necessidades de uma sociedade participativa, 

solidária, plural, democrática e integradora, o professor deve compreender as reais 

limitações no modelo de transmissão do conhecimento científico e buscar na 

perspectiva de uma educação para a vida, a busca da superação das desigualdades 

sociais. Dessa forma, Imbernón (2006) defende que o papel da formação 

continuada, vai além de uma atualização científica, por meio da qual os professores 

buscam também uma prática fundamentada nas dimensões científicas, 

epistemológicas e em uma didática transformadora, onde o crescimento individual e 

coletivo seja dentro de um processo reflexão e ação, onde todos os envolvidos 

exercitem o convívio com as mudanças e incertezas. 

Durante muito tempo, os professores não viam a necessidade de estudar 

depois que concluíam a graduação. Hoje, diante das inúmeras mudanças que 

acontecem no mundo e de uma forma rápida em diversos aspectos, como: políticos, 

sociais, geográficos, econômicos, culturais e tecnológicos, os professores sentem a 

importância e a necessidade de estarem sempre informados e atualizados para 

desempenharem bem a sua profissão. 

Nesse contexto, o comprometimento dos professores e a formação 

continuada deverão ser o mecanismo principal que vêm favorecer o processo de 

aprendizagem em sala de aula. Nóvoa (2002) ressalta que a busca pelo aprender 

deve ser constante e sustentada por dois pilares: a própria pessoa que busca o 

aprender e a escola, o local onde se dá o permanente crescimento profissional. 

Estas novas atitudes do professor direcionam a uma formação continuada em que a 

escola esteja completamente envolvida, procurando associar esta prática às novas 

tendências que a sociedade nos apresenta. 

O professor, diante dessas novas tendências, necessita de momentos de 

estudos e reflexões, momentos de formação que tão necessários e claramente 



83 
 

previstos na Lei de Diretrizes e Bases – LDB (BRASIL, 1996) em seu Artigo 67: “II - 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim; V - período reservado a estudos, planejamento, incluídos 

na carga horária de trabalho.” 

A importância desses momentos de estudos e reflexões durante a jornada 

de trabalho, de uma forma coletiva e com o pensamento voltado para a melhoria da 

educação, mais precisamente a melhoria do desempenho escolar, está evidenciada 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998). 

Alarcão (2003) ressalta a importância de um professor que seja pensante, 

intelectual e capaz de conduzir sua ação profissional. Diante deste novo modelo, o 

professor tem uma tarefa que não é fácil. Ele precisa participar do processo 

formativo e estar disponível para buscar desenvolver sua prática pedagógica neste 

novo cenário e, assim, ser construtor do seu próprio conhecimento e de todos ao 

seu redor. Diante do exposto, concordamos com Imbernón (2006, p.14), quando diz: 

 

[...] tudo isso nos leva a valorizar a grande importância que tem para a 
docência a aprendizagem da relação, a convivência, a cultura do contexto e 
o desenvolvimento da capacidade de interação de cada pessoa com o resto 
do grupo, com seus iguais e com a comunidade que envolve a educação. 

 

O professor, dessa forma, deve sentir-se parte e agente dentro deste 

contexto, onde estão acontecendo grandes mudanças, deve ter consciência que 

ensinar exige: pesquisa, respeito aos saberes do educando, criticidade, ética, 

aceitação do novo, rigorosidade metódica, autonomia, humildade, alegria, 

esperança, bom senso, apreensão da realidade, curiosidade, liberdade, autoridade, 

comprometimento, diálogo e a crença em uma mudança possível como destaca 

Freire (1996). 

A escola deve estar bastante envolvida com a formação continuada dos 

seus docentes. No documento que deve ser elaborado com a participação de todos 

os segmentos que formam a escola, o Projeto Político Pedagógico – PPP, deve 

constar a formação continuada vinculada às novas tendências que a sociedade nos 

apresenta. Diante deste novo cenário, Imbernón (2006, p.109) acrescenta que a 

formação de professores: 

 

[...] não se propõe de modo isolado, mas está relacionada às politicas 
educativas do momento e às tendências e propostas de inovação. O 
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professor deve envolver-se nessas políticas educativas e sociais e deve 
lutar também pela melhoria da educação para incrementar a liberdade e a 
emancipação das pessoas. 

 

Compreendemos dessa forma que a formação docente alcança uma 

dimensão social, contínua e progressiva, pois a identidade do professor é construída 

durante toda a sua vida profissional. Freire (1996, p.23) ratifica essa compreensão 

quando diz: “quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se 

e forma ao ser formado”, sendo assim, podemos dizer que o professor tem um novo 

desafio à sua frente, pois devido às transformações que o mundo vem passando é 

inegável a necessidade da formação continuada. 

Diante do exposto, o professor deve-se perceber como um ser inacabado, 

ter consciência que sua vida profissional será construída durante toda sua formação. 

Essa formação diária deve envolver todos da escola, pois além dos conhecimentos 

científicos, devem se perceber como ser social, buscando sempre a ação-reflexão-

ação. Sob essas considerações, podemos afirmar que a formação é algo que não 

tem fim. Esta ‘inconclusão’, este ‘inacabamento’ do ser, possibilitará a formação e re-

formação constante que Freire (1996) nos aponta. 

 

 

4.4.2 Abordagens da formação continuada centrada no desenvolvimento de 

equipes escolares. 

 

A educação brasileira vive hoje e de uma forma mais intensa, a 

preocupação pela oferta da formação docente, devido a uma política voltada para a 

valorização do professor. Podemos dizer que com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB 9394/96, a qual contempla de forma significativa a 

questão da formação docente, com os programas desenvolvidos pelo Ministério da 

Educação – MEC, principalmente com a criação da Rede Nacional de Formação 

Continuada e do Plano Nacional da Educação – PNE, que entre as 20 metas 

propostas, quatro delas destinam-se à valorização do professor, fica evidente que a 

busca por uma educação de qualidade perpassa pela formação do professor. 

Em todos os documentos citados, o compromisso com a formação 

docente deve acontecer em regime de parceria entre o governo federal, estadual e 

municipal, mas atualmente o que está acontecendo é a transferência dessa 
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responsabilidade para as escolas, como é o caso aqui de Pernambuco, que através 

do Termo de Compromisso e Responsabilidade assinado entre o gestor escolar e o 

secretário de educação estadual, definiu que a formação continuada ficasse sob a 

responsabilidade da equipe gestora e do educador de apoio11, porém esse Termo 

não exclui a responsabilidade da formação continuada pelos órgãos de direito12, 

para que de certa forma transferisse para a escola e principalmente para a figura do 

educador de apoio a responsabilidade pelo desenvolvimento profissional do 

professor. 

Segundo afirma Candau (1997, p.57): 

 

A escola é um locus de formação. [...] o professor aprende, desaprende, 
reestrutura o aprendido, faz descobertas e, portanto, é nesse locus que 
muitas vezes ele vai aprimorando a sua formação. [...] 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. 

 

Sendo a escola verdadeiramente um ambiente de aprendizagem e 

também o local para realização dos encontros de formação continuada, o educador 

de apoio deve assegurar juntamente com a equipe gestora a qualidade desses 

momentos educativos, reflexivos, pois segundo Davis (2012, p. 18) é preciso 

promover também a sensibilidade política e ética, condição para que se perceba que 

o mundo decente ultrapassa, em muito, as paredes da escola. 

Ainda de acordo com Davis (2012, p.18): 

 

Existe, dessa maneira, um imenso rol de tópicos a serem tratados em 
programas de formação profissional de docentes, que vão desde aqueles 
que se referem ao microuniverso da sala de aula, até os assuntos mais 
abrangentes, que envolvem teorias e sistemas educacionais e, ainda, sua 
articulação com as questões econômicas, políticas e sociais do mundo 
atual, globalizado. Tudo isso mostra que a formação de professores está 
longe de ser um campo bem delineado. Ao contrário, há nele uma 
pluralidade de vozes que, com base em distintas ideologias, defendem 
modelos que privilegiam aspectos muito diversos da profissão, 
descortinando cenários alternativos de formação profissional. 

 

Dessa forma, podemos dizer a escola é um lugar privilegiado para a 

formação continuada dos docentes, visto que o educador de apoio conhece in loco a 

                                                           
11

 Profissional da Educação, normalmente com graduação em Pedagogia, responsável pela parte 
pedagógica da escola. 
12

  MEC, Secretaria Estadual de Educação, Gerência Regional de Educação. 
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situação dos aprendentes e pode juntamente com os professores traçarem metas 

para garantirem uma educação pautada no crescimento do cidadão. 

 

 

4.4.3 Inovações da prática docente como ação competente na sociedade 

aprendente. 

 

Com a chegada das tecnologias digitais nas organizações aprendentes e 

mais diretamente em uma organização de aprendizagem como é a escola, fica claro 

a grande contribuição para um melhor acesso à informação, minimizando a questão 

tempo e espaço e agilizando uma melhor comunicação entre todos que compõem a 

organização aprendente. Referindo-se particularmente à questão da escola, as 

tecnologias digitais vieram colaborar com a inovação da prática docente, oferecendo 

meios de melhorar o trabalho em sala de aula. 

As novas realidades enfrentadas pelos sistemas educacionais e as 

mudanças em relação aos saberes estão profundamente modificados nos dias de 

hoje. Diante deste novo cenário surge uma cultura online, que interfere na educação 

humana. Percebe-se dessa maneira a presença de ciberespaço13, com informações 

aparentemente ilimitadas. Daí surge uma amplitude de ideias que culminam em uma 

inteligência coletiva. Nesse sentido o professor necessita dominar o conhecimento, 

por isso a necessidade da formação continuada durante toda sua carreira 

profissional. Torna-se necessária, conforme Lévy (1999), uma adequação com vistas 

a consolidar as reformas no âmbito da educação e da formação como pode citar o 

exemplo da Educação à Distância (EAD), reflexo do uso nas novas ciberculturais14, 

conforme as novas demandas de construção e disseminação do conhecimento. 

A cibercultura contribui, através do compartilhamento dos processos 

cognitivos, resultando na expansão da inteligência coletiva. Percebe-se um 

prolongamento da capacidade intelectual, mas não uma substituição da produção do 

pensamento, característica própria da condição humana. Pois, segundo Lévy (1999, 

                                                           
13

 ‘cibercultura’, é o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos 
de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço 
(LÉVY, 1999, p. 17).  

14
 “a cibercultura expressa o surgimento de um novo universal, diferente das formas que vieram antes 

dele no sentido de que ele se constrói sobre a indeterminação de um sentido global qualquer” (LÉVY, 
1999, p.15). 
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p.212) a inteligência coletiva “é uma inteligência distribuída por toda parte, na qual 

todo saber está na humanidade, já que, ninguém sabe tudo, porém todos sabem 

alguma coisa”. 

É impossível negar a importância da Rede Virtual da Aprendizagem em 

vários aspectos da nossa sociedade, pois ela possibilita a comunicação e a 

transmissão de informação e dados em tempo real entre pessoas e empresas 

geograficamente distantes ou não. Este novo cenário, marcado pela dinâmica de 

mudanças rápidas, faz com que o “conhecimento” assuma um papel de renovação e 

a utilização das tecnologias digitais nas organizações aprendentes seja de suma 

importância. O processo de aprendizagem nas organizações aprendentes exige 

novas formas de pensar e mudança de comportamento, pois ocorre através de 

mecanismos de processamento de informações, onde as novas ideias, originadas 

dentro ou fora da organização, são essenciais. As tecnologias da informação e da 

comunicação, ampliam as possibilidades de aprendizagem e um bom exemplo é o 

ensino à distância, que faz superar barreiras impostas pelo tempo e espaço. 

Esta rede virtual de aprendizagem conta com um grande número de 

usuários e oferece aos mesmos oportunidades de aprendizagem, haja vista a 

grande quantidade de informações que podemos receber e passar por meio delas. 

Freire (2008, p. 65), diz que “essa troca de experiência valoriza o capital intelectual 

dos usuários e tem grande repercussão na produção e circulação de informação 

entre os participantes”. Uma Rede Virtual de Aprendizagem é de grande importância 

para a sociedade atual e dentro de uma organização aprendente possibilita um 

aprendizado e uma comunicação rápida, segura com todos os envolvidos. Concordo 

com Freire (2008, p.65) quando diz: “o grande benefício de uma rede de 

aprendizagem vem a ser o próprio aprendizado dos participantes e a utilização de 

modelos de trabalho cooperativo e colaborativo”. 

Assim, podemos afirmar que as inovações da prática docente como ação 

competente na sociedade aprendente passam pela própria prática docente e pela 

utilização das tecnologias digitais. Sendo assim, o professor necessita de saberes e 

conhecimentos específicos necessários para uma melhoria na sua prática 

pedagógica. Freire (2002, p.38) acrescenta: [...] “na formação permanente dos 

professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É 

pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 

próxima prática”. 
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5 ANALISANDO A GESTÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA NO CONTEXTO DA 

AÇÃO DOCENTE NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO DE 

PERNAMBUCO 

 

 

Considerando o fato de que esta pesquisa buscou analisar a gestão da 

formação continuada no contexto da ação docente, na rede pública estadual 

de ensino de Pernambuco, um conjunto de procedimentos teórico-metodológicos 

foi constituído para subsidiar as etapas e os procedimentos da investigação. Sendo 

assim, este capítulo contempla os dados que foram colhidos, tratados, organizados, 

descritos, interpretados tomando por base os fundamentos da análise de conteúdo. 

Desta feita, compreender o contexto da formação continuada docente no 

Estado de Pernambuco não é tarefa fácil, mas é um desafio necessário, sobretudo 

para esta autora, professora efetiva do quadro de profissionais da educação de 

Pernambuco, com mais de 30 anos de serviços prestados, já tendo participado de 

vários momentos de formação continuada. 

Não é difícil concebermos que a formação continuada é um grande 

instrumento que podemos utilizar para garantir que a prática pedagógica seja 

repensada constantemente, tendo sempre como foco o direito à aprendizagem e a 

qualidade da educação pública. Os Parâmetros para educação Básica do Estado de 

Pernambuco trazem um resgate histórico das políticas de formação continuada 

docentes, como veremos abaixo: 

No Estado de Pernambuco, as políticas públicas voltadas para este fim 

remontam a 1987, no governo de Miguel Arraes. No período de 1987 a 1991, houve 

um avanço no sentido de colocar nas escolas a figura do Educador de Apoio15 para 

promover a formação continuada dos professores na própria escola. Um dos 

fundamentos para tal investida acosta-se na perspectiva de que é no chão da escola 

que podemos discutir e encontrarmos soluções para os problemas, sejam estes de 

ordem didático-pedagógicos, socioculturais ou financeiros. 

Assim, o educador de apoio veio substituir o Supervisor Educacional que, 

por sua vez, exercia a função de fiscalizador da prática docente. Durante este 

                                                           
15

 Profissional da Educação, normalmente com graduação em Pedagogia, responsável pela parte 
pedagógica da escola. 
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período (1987 – 1991), muitas foram às formações oferecidas nas escolas, que 

contaram também com profissionais das universidades, que eram convidados para 

participar da promoção de ações voltadas à formação continuada docente. 

No período de 1991 a 1994, na gestão do então governador Joaquim 

Francisco, a politica de educação era voltada para a melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem, pois Pernambuco tinha um alto índice de reprovação e 

evasão no Ensino Fundamental e, obviamente, necessitava corrigir tal problema. 

Neste período, as “capacitações16” eram direcionadas para os professores de 

Educação Infantil, Educação Especial e de Educação Física. Ficaram de fora dessas 

“capacitações” os professores de áreas especificas. Também foi oferecida e 

bastante incentivada a participação dos professores do Ensino Fundamental em 

cursos realizados em parceria com a Fundação Roberto Marinho. 

No segundo governo de Miguel Arraes, no período de 1995 a 1998, a 

globalização e a internacionalização que a economia atravessava, levaram o 

governo brasileiro a pensar a educação como prioridade, possibilitando a população 

uma educação de melhor qualidade visando um padrão de vida melhor. Mas, para 

isso, fazia-se necessário superar as deficiências da educação brasileira. Devido a 

este momento vivido pelo Brasil, o governo de Pernambuco foca na busca para a 

universalização do Ensino Fundamental. Neste período, é feito um alto investimento 

para qualificação dos professores, incentivando-os para a pós-graduação. Foi 

realizado também convênio com instituições de ensino superior, para realização de 

curso de especialização, com apoio financeiro para ajuda de custo. Nesse mesmo 

governo, ocorreram as formações em rede, que a Secretaria de Educação promovia 

duas vezes por ano, sempre no inicio dos períodos letivos. Eram formações a 

distância com uso de recursos tecnológicos, que, devido à logística, não atendiam à 

necessidade dos professores, pois o formato de gravações em DVD, com palestras 

fechadas sobre temas que, muitas vezes, não ressoavam nos aspectos 

multidimensionais e locais das práticas docentes, surgindo “ecos” na formação 

continuada que, conforme reafirma Freire (2001, p.71), delimita certo 

distanciamento, corrobora indiferenças, e perpassa por autoritarismo travestido de 

oportunidade. 

                                                           
16

 O termo capacitação utilizado nesse período (1991-1994) está de acordo com a definição colocada por Prada 
(1997) e Fusari (1998). 
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Percebe-se como uma tal prática transpira autoritarismo. De um lado, 
nenhum respeito à capacidade crítica dos professores, a seu conhecimento, 
à sua prática; de outro, na arrogância com que meia dúzia de especialistas 
que se julgam iluminados elabora ou produz o “pacote” a ser docilmente 
seguido pelos professores que, para fazê-lo, devem recorrer aos guias. 

 

Houve também, nesse período, o oferecimento de alguns cursos como: 

Pró-Ciências, Pró-Matemática e o Pró-Leitura, além de promover qualificação dos 

professores leigos, em convênio com o Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

Durante a gestão de Jarbas Vasconcelos, que governou Pernambuco no 

período de 1999 a 2006, a escola passou a ser responsável pela capacitação dos 

professores e a Secretaria de Educação deveria apoiá-la, no sentido de melhorar o 

processo de ensino-aprendizagem. Esse modelo de capacitar professores faz com 

que os encontros de formação continuada fossem bem mais aceitos pelos 

professores do que a politica de capacitação em rede largamente utilizada no 

governo passado. 

No dia 30 de dezembro de 2000, foi publicado no Diário Oficial de 

Pernambuco a Instrução Normativa Nº 001/2000 da Secretaria de Educação de 

Pernambuco, que contempla os objetivos, procedimentos e conteúdos para a 

realização da formação continuada na escola, além das atribuições das Diretorias 

Regionais e da própria Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Foi 

nesta gestão que surgiu o documento Base Curricular Comum (BCC), que é um 

instrumento que norteia a prática pedagógica do professor, depois de longas 

discussões e seminários regionais, em que foram debatidos com profissionais da 

educação vários temas relevantes, com o intuito de compor este tão importante 

documento para Pernambuco. O documento foi disponibilizado para as Gerências 

Regionais de Educação – GRE, na forma de CD, contemplando todas as áreas 

curriculares, embora o documento não tenha sido impresso nesta gestão. 

De 2007 a 2014, no governo de Eduardo Campos e João Lyra Neto, 

houve um grande incentivo na politica de formação continuada do professor. As 

formações foram intensificadas, tanto na própria escola como fora desta. Em 

convênios com as Universidades Federais, Estadual e Faculdades Particulares, 

localizadas em Pernambuco, diversos cursos de Graduação, Aperfeiçoamento e 

Especialização, em diversas áreas, foram oferecidos aos profissionais de educação. 

Esses profissionais recebiam ajuda de custo, pois muitos eram do interior e tinham 
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que se deslocar para a capital pernambucana, onde se concentrava a maior parte 

das Instituições de Ensino Superior. Os professores eram incentivados a 

participarem de eventos científicos, como congressos, seminários, conferências, 

simpósios, tanto no Estado quanto fora, contando sempre com ajuda de custo. Neste 

governo, a BCC–PE, foi revisitada nas áreas de português e matemática, com ampla 

participação não só de técnicos da secretaria de educação e da diretoria da União 

dos Dirigentes Municipais de Pernambuco (UNDIME), gestores estaduais e 

municipais, representantes dos movimentos sociais, mas principalmente dos 

professores da educação básica. Outros documentos foram produzidos como 

Caderno de Orientações Pedagógicas para Educação em Direitos Humanos, 

Caderno de Orientações Pedagógicas para Educação Ambiental, com o objetivo de 

propiciar um melhor conhecimento por parte dos professores e, dessa forma, 

influenciar de forma direta a aprendizagem dos estudantes. Durante o governo de 

Eduardo Campos foi instituído o Pacto Pela Educação, voltada para uma gestão de 

resultados. Ainda neste governo foi criado, através do Decreto nº 38.103, de 25 de 

abril de 2012, a politica estadual de formação continuada de diretor escolar, 

denominado Programa de Formação de Gestor Escolar - PROGEPE. 

Na gestão do governador Paulo Câmara, que se iniciou em 2015, está 

sendo dada continuidade aos programas de formação continuada já existentes, 

conforme discutidos a seguir. 

 

QUADRO 4: Resgate histórico das políticas de formação continuada docente. 
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                FONTE: Pesquisa realizada em novembro de 2015. 

 

 

5.1 DISCUTINDO A POLITICA ESTADUAL PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PERNAMBUCO. 

 

 

Considerando o contexto histórico da política de formação continuada em 

Pernambuco, vimos que, em termos governamentais, esta é entendida como o 

principal instrumento para garantir uma aprendizagem mais eficaz. De 1987 até os 

dias atuais, verificamos que, na rede estadual de Pernambuco, vários foram os 

meios/processos utilizados para garantir esse tipo de formação, porém nem sempre 

alcançado, e isso se dava, devido à maneira como aconteciam tais processos. A 

julgar pelo fato de que a formação continuada, enquanto política pública, nem 

sempre considera a própria participação docente na programação/planejamento da 

oferta, muitas vezes dá-se muito mais por formalismo do que por necessidade, além 

do que outras circunstâncias também influenciavam esses momentos, dentre os 

quais, questões salariais, ambiente onde acontecem as formações, a falta de tempo 

dos professores, conteúdo fora do interesse dos professores, entre outros. 
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Na década de 90, a formação de professores assumiu uma condição 

elementar enquanto estratégia fundamental no processo de construção de um novo 

perfil profissional do corpo docente. Neste período, o sistema educacional brasileiro 

apresentava mudanças significativas, na medida em que as políticas de formação 

nortearam-se nas competências, visando se adequar as novas exigências e 

promover a tão almejada qualidade no processo de ensino-aprendizagem. 

No entanto, os problemas históricos enfrentados pelo sistema de ensino 

público brasileiro, tais como a concepção de uma pedagogia elitista e excludente, 

dificultam diretamente em atingir as necessidades educacionais básicas do alunado, 

comprometendo o conhecimento e as competências para a diversificação do ensino. 

Neste contexto, o professor é reconhecido como um mero executor dos 

saberes, em que estudiosos estabelecem as diretrizes do que precisa ser ministrado 

nas aulas, e o cotidiano e vivência do corpo docente não são considerados, 

promovendo uma homogeneização destes profissionais. Assim, observa-se uma 

postura onde o professor assume a função de apenas repassar o conhecimento 

produzido por um grupo de especialistas. 

Para que os sujeitos se apropriem do saber escolar de modo a se 

desenvolverem em um processo autônomo e crítico, o professor precisa estar, ele 

próprio, apropriando-se desse saber e tornando-se cada vez mais autônomo e 

crítico. Neste contexto, a perspectiva crítico-reflexiva foi apresentada como a 

orientação mais adequada no tocante à renovação dos sistemas de formação 

continuada de professores no Brasil. Em contrapartida, ao longo de duas décadas, 

esta orientação teórico-metodológica operou mudanças pouco significativas nas 

práticas formativas. 

As Secretarias de Educação adotavam, em grande medida, uma 

concepção liberal-conservadora conhecida como racionalidade técnica que apontava 

para a necessidade de mudanças dos modelos de formação continuada.  Na esfera 

governamental temos a atuação de uma Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores composta por Universidades Brasileiras em parceria com o Ministério de 

Educação (MEC), que desde 2004, atuam em Redes Estaduais e Municipais de 

ensino para desenvolver a Formação Continuada de professores de Educação 

Básica em áreas específicas. 

Dependendo do governo e como este via a questão, a formação 

acontecia ora na própria escola, para todos os professores, ora para grupos de 
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professores específicos, ora nas universidades, levando em conta o que estabelece 

a LDB (LEI 9394/96), em seu artigo 87, paragrafo 4º, que diz: “até o fim da Década 

da Educação somente serão admitidos professores em nível superior ou formados 

por treinamento em serviço”, e aconteciam também em participações em 

congressos, seminários, entre outros eventos científicos. 

A Secretaria de Educação de Pernambuco relaciona a formação 

continuada dos professores com uma melhoria na qualidade de ensino, 

consequentemente, uma melhoria nas metas a serem alcançadas pelas politicas 

educacionais, em termos estadual, nacional e internacional, dentre as quais o IDEB 

que, hoje, traz Pernambuco em 4º lugar em um ranking nacional do ensino médio. 

Dessa forma, Pernambuco não apenas atingiu a meta estipulada pelo Ministério da 

Educação para o Estado, que era 3,2, como atingiu antecipadamente a meta de 3,6, 

prevista para o Estado, em 2015. O então secretário de Educação17, Ricardo 

Dantas, diz: “Desde que o IDEB começou a ser medido, estamos cumprindo, com 

dois anos de antecedência, as projeções do MEC para o nosso Estado”. Um dos 

fatores que levaram Pernambuco a alcançar essa meta foi o empenho na formação 

continuada docente, oferecida, principalmente, na própria escola, pois é mais fácil 

detectar os problemas dos alunos e fazer uma interferência. A gestora escolar, 

Laudicea Farias18 diz: “Buscamos fazer um acompanhamento individual dos 

estudantes, principalmente daqueles que precisam mais. Nesse momento de 

conversa, eles assumem o compromisso com a mudança”. Com isso, a escola 

assumiu um papel fundamental na organização, planejamento, execução e avaliação 

da formação continuada, até porque os gestores comprometem-se ao assinar o 

termo de compromisso e responsabilidade em promover o desenvolvimento 

profissional do corpo docente, visando elevar a qualidade da educação e alcançar os 

indicadores e as metas pactuadas. 

Outro ponto forte da política educacional de Pernambuco relacionada à 

formação continuada docente é o modelo de gestão baseado em metas e 

resultados, e que, dentre várias ações, estabelece como incentivo aos professores o 

Bônus de Desenvolvimento Educacional (BDE), que foi instituído pela Lei nº 
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 Secretário de Educação nos anos 2012 a 2015. Esta fala encontra-se na revista Balanço da 
Educação 2014 produzida pela própria Secretaria de Educação de Pernambuco. 
18

 Gestora da Escola de Referencia em Ensino Médio Benedita de Morais Guerra no município de 
Macaparana em Pernambuco. Escola pertencente a GRE – Mata Norte - Esta fala encontra-se na 
revista Balanço da Educação 2014 produzida pela própria Secretaria de Educação de Pernambuco. 
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13.48619, destinado às escolas estaduais que alcançam 50% das metas pactuadas 

no termo de compromisso. Apesar desse incentivo e da formação continuada no 

âmbito da escola, não exclui a Gerência Regional nem muito menos a Secretaria de 

Educação promoverem formação para os professores 

A Secretaria de Educação de Pernambuco compreende que a formação 

continuada docente está diretamente ligada à melhoria da qualidade do ensino, 

porém, a questão da formação continuada é muito complexa, pois envolve vários 

aspectos que estão intimamente ligados ao processo didático-pedagógicos, a 

exemplo do currículo, da avaliação, das metodologias, das tecnologias digitais, além 

da infraestrutura e dos recursos da própria escola, da prática pedagógica, como 

também da própria formação do professor, pois todos esses aspectos estão 

presentes, ou deveriam estar, no dia-a-dia da escola e da sala de aula, de uma 

forma que colaborasse para o desenvolvimento tanto do professor, quanto do 

estudante, voltado sempre para a possibilidade de transformação. Imbernón (2006, 

p. 40) fortalece esse pensamento, assim dizendo: 

 

O professor não deve refletir unicamente sobre sua prática, mas sua 
reflexão atravessa as paredes da instituição para analisar todo tipo de 
interesses subjacentes à educação, à realidade social, como o objetivo 
concreto de obter a emancipação das pessoas. 

 

A formação continuada docente além dos muros da escola, permite ao 

professor refletir sua prática e promover, da melhor forma possível, aprendizagens 

múltiplas que transcendem apenas problemas locais, ou seja, da escola em si, e 

permite apreensões ainda mais abrangentes sobre a realidade da educação e suas 

possíveis saídas para problemas locais. Espera-se que o fruto da formação 

continuada chegue realmente aos estudantes, garantindo assim não só obter as 

metas estabelecidas para a escola, dos acordos estaduais, nacionais e 

internacionais, mas principalmente garantir reorientações e rearticulações nas 

formas de pensar-agir. 

Diante disso, por um lado, podemos enfatizar a formação continuada como uma 

valorização do papel e da ação docente, pois abre um leque de perspectivas que 

ultrapassa sua prática pedagógica, possibilitando enfrentar os desafios do dia-a-dia 

da sala de aula. A dinâmica natural da vida, a cada dia, apresenta-nos situações 
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 Lei 13.486, de 1º de julho de 2008, que institui o Bônus de Desenvolvimento Educacional – BDE - , 
no âmbito do Estado de Pernambuco e dá outras providências. 
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diversas, e os professores necessitam de uma formação permanente, pois nem a 

formação inicial e nem a formação continuada acontecendo de forma esporádica 

oferecem condições para os professores atuarem em um mundo tão complexo. A 

formação é pensada no sentido de apoiar o professor para uma construção de 

conhecimento permanente. Muitas vezes esses momentos de formação servem para 

sanar lacunas deixadas na formação inicial do professor. Nesse sentido Candau 

(1997, p.56) faz um alerta: 

 

Para um adequado desenvolvimento da formação continuada é necessário 
ter presente as diferentes etapas do desenvolvimento profissional do 
magistério; não se pode tratar do mesmo modo o professor em fase inicial 
do exercício profissional, aquele que já conquistou uma ampla experiência 
pedagógica e aquele que já se está situando em relação à aposentadoria; 
os problemas, necessidades e desafios são diferentes, e os processos de 
formação continuada não podem ignorar esta realidade promovendo 
situações homogêneas e padronizadas, sem levar em consideração as 
diferentes etapas do desenvolvimento profissional. 

 

Com base nisso, a formação continuada docente desenvolvida no Estado 

de Pernambuco, é muito mais do que vontade do professor, é um dever do Estado, 

articulando políticas públicas com renovação da prática didático-pedagógica. No 

entanto, em cada período histórico, conforme explicitado, articulam-se modelos e 

maneiras diferentes de oferecer aos professores a formação continuada. Grandes 

esforços foram e são feitos tentando, da melhor forma possível, atender as 

necessidades dos professores, estudantes e da própria escola, tudo no sentido de 

superar deficiências existentes tanto na própria formação docente quanto no 

processo pedagógico de ensino-aprendizagem contextualizado pelos problemas 

educacionais de Pernambuco e do Brasil. 

Atualmente, vimos um empenho maior com relação às formações 

continuadas, tanto pela Secretaria de Educação, quanto pelas Gerências Regionais 

de Educação para com as escolas prioritárias20, no sentido de fortalecer a prática 

pedagógica dos professores de português e matemática (disciplinas que são 

destacadas nas avaliações externas21). Tais parâmetros estaduais realizam 

formações de forma sistemática e existe todo um monitoramento e 

                                                           
20

 Escolas que não conseguiram alcançar as metas estabelecidas pela Secretaria de Educação com 
base no IDEB dos anos anteriores, pactuadas no Termo de compromisso assinado e renovado todo 
ano pelo gestor escolar e secretário de educação. 

21
 Sistema de Avaliação da Educação Brasileira - SAEB e Sistema de Avaliação Estadual de 

Pernambuco – SAEPE, Prova Brasil, Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM – . 
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acompanhamento feito não só pela Secretaria de Educação como também pela 

Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG, voltado para as escolas com um 

IBEB abaixo de 3,222. Além das reuniões de pactuação de metas que ocorrem entre 

gestores escolares, GRE, SEPLAG e a própria Secretaria de Educação, em que é 

assinado o Termo de Compromisso da Gestão, são realizadas reuniões táticas e 

operacionais para acompanhamento dos resultados principalmente dos alunos que 

estão abaixo da média do Estado de Pernambuco que é (seis) 6,0. Por essas vias, a 

formação continuada docente contempla também os gestores escolares. O 

secretário de planejamento e gestão Danilo Cabral em uma reunião de pactuação 

realizada no ano 2015 na GRE – Metropolitana Norte, com relação ao 

acompanhamento direto na escola, afirmou: 

 

Esta eu considero umas das ações mais importantes. É quando vamos no 
‘chão da escola’ falar diretamente com os professores e diretores e, através 
do diálogo, criamos uma sistemática de planejamento para melhorar os 
resultados das escolas. Vem dando tão certo que, o universo de escolas 
prioritárias diminuiu 70% de 2013 para cá. 

 

Com base neste planejamento para melhoria dos resultados escolares, 

um dos indicadores de processo avaliado pelo Sistema de Informações 

Educacionais de Pernambuco (SIEPE23), é o de professores que têm por objetivo 

mensurar a frequência do professor nas formações realizadas na escola nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Dessa forma, as escolas prioritárias 

estão recebendo uma atenção maior nas suas formações, haja vista que a formação 

continuada é um dos pilares para se obter um resultado satisfatório na qualidade da 

educação que o Estado oferece aos estudantes da Rede Pública Estadual. 

Sabemos que o processo de formação é muito mais do que um 

treinamento no desempenho de destrezas, habilidades ou competências. A 

Formação Continuada pode se basear em paradigmas a partir de um suporte 

metodológico, científico e profissional, estimulando a troca de pontos de vista com 

os outros sujeitos que compõe a comunidade escolar, na medida em que este 

espaço formativo não se restringe apenas ao professor, mas, também, inclui os 

                                                           
22

 Pernambuco estabeleceu que as escolas com o IDEB abaixo de 3.2 seriam classificadas como 
escolas prioritárias, com estratégias e ações pedagógicas especiais.  
23

 Pernambuco criou o seu próprio sistema de acompanhamento e gerenciamento do desempenho 
dos alunos, das turmas, dos professores, dos pais e da própria escola, esperando assim alcançar as 
metas pré-estabelecidas nos diversos acordos. 
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outros profissionais da Educação, como gestores, orientadores educacionais e 

supervisores.  

As formações de professores devem ser o espaço de cultivo de ideias, 

reflexão das ações desempenhadas ou que ainda serão, deve ser o espaço do fazer 

e refazer o trabalho pedagógico, mediando novos conhecimentos, o que requer 

compromisso, planejamento, reflexão e indagações especialmente. 

Nesse sentido, a Formação Continuada deve constituir-se enquanto 

espaço estimulador da troca de diferentes saberes, de repensar e refazer a prática 

do professor, havendo uma reorganização de suas competências e produção de 

novos conhecimentos. Uma das principais colaborações da Formação Continuada é 

quando os professores unem seus saberes, trabalhando de forma conjunta, por meio 

da comunicação e colaboração, em que cada um pode aprender com o outro. 

Compreendemos, então, que a formação continuada docente está 

diretamente relacionada com um profissional mais comprometido com a sua própria 

formação, o que vai interferir diretamente em uma melhoria no processo de 

aprendizagem dos estudantes e, consequentemente, uma melhoria da qualidade da 

educação na Rede Estadual de Pernambuco. 

 

 

5.1.1 O Plano Estadual de Educação de Pernambuco 

 

A partir de 1987, conforme o Plano Estadual de Educação (PEE, 1988-

1991), a política educacional do Estado de Pernambuco foi centrada em favor da 

construção democrática, estabelecendo a garantia do acesso dos segmentos 

populares à educação básica de qualidade. 

Neste sentido, o projeto proposto para o setor educacional do governo 

que se reivindicava popular teve por princípio básico a educação como um dos 

instrumentos de formação e construção cidadã, incluindo o ambiente escolar 

enquanto espaço privilegiado da transmissão do saber sistematizado, constituindo-

se dessa forma a base comum de conhecimento e de habilidades necessárias a 

todos que vivem em uma sociedade. 

No período compreendido entre 1992 a 1995 a política de capacitação 

apresentou como referência as necessidades concretas do corpo docente, 

discutidas com base nos fundamentos teóricos, na perspectiva de transformar 
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qualitativamente a prática. Neste contexto a capacitação foi vista enquanto 

mecanismo de construção da competência técnica, buscando através de uma ação 

dialógica constituir-se em um processo de educação permanente para o 

fortalecimento da prática pedagógica. 

No tocante aos anos de 1996-1999, a política de ensino em sintonia com 

o debate nacional sobre educação que vem perpassando as políticas educacionais 

da última década, inclusive o Plano Decenal de Educação para todos (1993-2003), 

vem adotando as seguintes diretrizes: universalização da educação com qualidade e 

progressiva extensão do ensino médio; valorização do professorado; 

democratização da gestão educacional, sobretudo, da gestão escolar, quesitos que 

vão se fazer presente nos próximos planos estaduais. 

O Plano Estadual de Educação de Pernambuco (PEE), período 

2015/2025, é o documento norteador das ações educacionais, previstas para este 

decênio, e que tem como objetivo melhorar a qualidade da educação no estado. As 

estratégias, metas e diretrizes que constituem o documento estão de acordo com o 

Plano Nacional de Educação. O PEE foi construído em cumprimento a Constituição 

Federal (1988), que, em seu Artigo 214, diz: 

 

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com 
o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 
integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que 
conduzam a: 
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do produto interno bruto. 

 

E a Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, no seu art. 8º, diz: 

 

Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus 
correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados 
em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas 
neste PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei. 
§ 1º Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação 
estratégias que: 
I - assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais 
políticas sociais, particularmente as culturais; 
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II - considerem as necessidades específicas das populações do campo e 
das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade 
educacional e a diversidade cultural; 
III - garantam o atendimento das necessidades específicas na educação 
especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, 
etapas e modalidades; 
IV - promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas 
educacionais. 
§ 2º Os processos de elaboração e adequação dos planos de educação dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de que trata o caput deste 
artigo, serão realizados com ampla participação de representantes da 
comunidade educacional e da sociedade civil. 

 

Satisfazendo ao que diz a Constituição Federal e o Plano Nacional de 

Educação, Pernambuco construiu o seu Plano Estadual de Educação com 

participação da sociedade, uma vez que, em diversas reuniões realizadas em todas 

as regiões do estado, contando com a participação do governador, senadores, 

deputados, prefeitos, vereadores, secretários estaduais e suas equipes, 

representantes de associações, diretores escolares, pais, estudantes, servidores 

públicos e demais membros da sociedade, todos foram convidados a participar, 

opinar e elencar as prioridades de cada região. 

Com base em tais assembleias, foi possível trabalhar as questões das 

politicas educacionais, garantindo assim um compromisso de todos em prol de uma 

educação melhor, visando alcançar as metas estabelecidas na Lei nº 15.533, de 

junho de 2015 que trata do Plano Estadual de Educação. 

No art. 2º são apresentadas as diretrizes do Plano Estadual de Educação 

e das 10 diretrizes contempladas, a IX trata da valorização dos profissionais da 

educação. 

No art.4º do PEE, diz respeito ao monitoramento contínuo, pois Estado e 

sociedade civil avaliarão o PEE a cada três anos, e a cada quatro anos serão 

realizadas as Conferências Estaduais de Educação, contando com a participação da 

Secretaria Estadual de Educação; Conselho Estadual de Educação; Fórum Estadual 

de Educação e Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa. 

O Plano Estadual de Educação que entrou em vigência no dia 23 de 

junho de 2015, sendo válido por 10 anos, traz na forma de anexo único as metas e 

estratégicas para serem alcançadas durante este período de vigência. Entre as 

metas estabelecidas e que, de certa forma, estão diretamente relacionadas ao 

fenômeno de estudo desta pesquisa, explicita: 
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Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação 
stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 2.480 mestres e 866 
doutores. 
Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, no prazo de um ano de vigência deste 
Plano Estadual de Educação, política nacional de formação e valorização 
dos profissionais da educação, assegurando que todos os professores e as 
professoras da educação básica possuam formação específica de nível 
superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento que 
atuam. 
Meta 16: Formar, em nível de pós-graduação, 37,4% (trinta e sete vírgula 
quatro por cento) dos professores da educação básica até o último ano de 
vigência deste Plano Estadual de Educação - PEE, e garantir a todos os 
profissionais da educação básica a formação continuada em sua área de 
atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações 
dos sistemas de ensino. 

 

Essas três metas estão distribuídas em 2 eixos do PEE, a meta 14 

encontra-se no eixo IV que trata da Elevação de Oferta de Educação Superior e 

compreende 14 estratégias. De acordo com pesquisa24 realiza pelo Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação de Pernambuco (SINTEPE), em 2013 foram titulados 

no Estado, 1755 mestres e 555 doutores, dessa forma esperasse cumprir esta meta 

bem antes da conclusão do PEE. As estratégias estabelecidas incluem a expansão 

do financiamento da pós-graduação stricto sensu por meio de agências oficiais de 

fomento, como também a cooperação com a CAPES. Utilizar metodologias, recursos 

e tecnologias de educação a distância, inclusive por meio da Universidade aberta do 

Brasil (UAB), entre outras. Já as metas 15 e 16 encontram-se no eixo III, referente a 

Valorização dos Profissionais da Educação: Formação e Condições de Trabalho. Na 

meta 15 encontramos 19 estratégias voltadas para garantir aos professores da 

educação básica uma formação superior, uma formação continuada, além de 

programas específicos para formação de profissionais que trabalhem com as 

populações do campo, comunidades quilombolas e indígena, e demais profissionais 

que trabalham na educação especial. A meta 16 é composta por 30 estratégias e 

começa com uma ação cooperativa entre os entes federativos e também buscando 

parcerias para garantir a formação continuada, contemplando nas formações a 

questão da educação inclusiva, a prevenção de drogas e de doenças. Contempla 

também estratégias voltadas para oferta de cursos de especialização para docentes, 

com a previsão nos planos de cargos e carreira dos profissionais da educação, e de 

licença para o desenvolvimento da referida qualificação. Destaca-se, também, 

                                                           
24

 Pesquisa realizada entre os anos 2011 e 2013 pelo SINTEPE em parceria com o Grupo de Estudos sobre 
Políticas Educacionais e Trabalho Docente da Universidade Federal de Minas Gerais (Gestrado/MG). 



102 
 

nessas estratégias a implantação de Cursos de Pós-graduação na área de 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) e em Linguagem Brasileira de Sinais 

(LIBRAS), ofertados por Instituições Públicas de Ensino Superior instaladas no 

Estado de Pernambuco. 

Sendo assim, espera-se que o Plano Estadual de Educação, neste 

decênio, consiga com a participação da sociedade atingir as metas propostas para 

uma verdadeira melhoria na qualidade da educação no estado de Pernambuco. 

 

 

5.1.1.1 Pacto Pela Educação de Pernambuco 

 

O Estado de Pernambuco, no ano de 2007, adotou a politica de Gestão 

Pública por Resultados. A partir dessa implantação, começou a trabalhar com metas 

pré-fixadas e pagamentos de bônus por desempenho, passando a melhorar não só 

o cumprimento das metas fiscais, como também os indicadores de qualidade de vida 

da população. Em 2008, o Governo do Estado de Pernambuco lançou o programa 

“Todos por Pernambuco” por entender que, em gestão democrática, o poder público 

precisa dialogar com a sociedade e realizou diversos seminários em todo o Estado 

para escutar as necessidades da população. Em 2011, o Modelo de Gestão por 

Resultados foi aperfeiçoado no âmbito da Secretaria de Educação, com o Pacto 

Pela Educação (PPE), alinhando as ações estratégicas para a melhoria na 

educação, os indicadores de resultado e de processo; estabelecendo uma rotina de 

pactuação de metas, de medição e acompanhamento periódico dos resultados por 

escola, e elaboração e implantação de ações corretivas e pagamento de bônus por 

desempenho (BDE). 

O Pacto Pela Educação é uma política voltada para a qualidade da 

educação para todos e com equidade, com foco na melhoria do ensino, das 

aprendizagens dos estudantes e dos ambientes pedagógicos, ampliando o acesso à 

educação e contribuindo para avanços educacionais em Pernambuco. Por meio do 

Decreto nº 39.336, de 25 de abril de 201325, foram instituídas diretrizes para os 

Programas de Gestão por Resultados com geração de Valor Público. Segundo o 

decreto, os Pactos de Resultados, a exemplo do Pacto pela Educação, são 

                                                           
25

 Decreto publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco no dia 26 de abril de 2013. 
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metodologias específicas de gestão por resultados aplicados a programas 

multissetoriais previstos no Mapa da Estratégia e que têm a finalidade de obter a 

melhoria em indicadores de qualidade dos serviços públicos. 

Diretrizes foram estabelecidas para direcionar melhorias nas áreas de 

educação em tempo integral, educação profissional, formação docente (Concurso 

Professor Autor), tecnologia da informação nas escolas (Programa Aluno 

Conectado), Parâmetros Curriculares, gestão escolar (PROGEPE), ensino de 

línguas estrangeiras (Programa Ganhe o Mundo) e processos de ensino e 

aprendizagem. Vários são os marcos da Gestão por Resultados na Educação: 

 Estabelecimento de metas de acordo com cada tipo de escola para o 

recebimento do BDE; 

 Pactuação de metas; 

 Medição e monitoramento periódico de resultados; 

 Reuniões periódicas com o Governador e Secretários para 

monitoramento dos resultados; 

 Elaboração e implantação de ações corretivas; 

 Pagamento de bônus por desempenho – BDE. 

 

Quando o PPE foi criado no ano de 2011 tinha como foco o Ensino Médio 

e o acompanhamento dos resultados prioritariamente nas disciplinas de Matemática 

e Língua Portuguesa, mas hoje o foco passou a ser, também, as escolas do Ensino 

Fundamental, Anos Finais, que não conseguiram atingir as metas26 estabelecidas. 

Além dos monitoramentos dos conteúdos trabalhados de Matemática e Português, 

outros processos são analisados: frequência do estudante e do professor, Aulas 

Prevista x Aula Dadas, Cumprimento dos Conteúdos Curriculares, Alunos abaixo da 

média, Participação de Familiares em Reuniões Escolares, Participação nas 

Avaliações Externas e Internas, e a participação dos Professores na Formação 

Continuada. 

Em um universo de 1.049 escolas no Estado de Pernambuco, este ano de 

2016, o PPE está trabalhando com 764 unidades de ensino, focando nos alunos 

prioritários que são aqueles estudantes que estão com as notas abaixo de 6 (seis) 

em Português e Matemática. E nas 256 escolas que tiveram o Índice de 

                                                           
26

 Metas estabelecidas por escola. 
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Desenvolvimento da educação de Pernambuco – IDEPE, abaixo de 3,4 para o EM e 

3,5 para o EF anos finais. 

Devido ao trabalho realizado com muita responsabilidade, compromisso, 

dedicação, investimentos e esforço de todos, Pernambuco avançou 

significativamente no ranking nacional do ensino médio. De acordo com o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que é o principal indicador da 

qualidade da educação no Brasil e divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Pernambuco subiu 12 posições no 

ranking nacional em relação a edição anterior de 2011. 

 

 

5.2 A GESTÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

 

Uma das linhas de atuação da política do Pacto pela Educação é a 

valorização e capacitação, inicial e continuada, dos profissionais da educação. E foi 

com o intuito de cumprir o que determina o Pacto Pela Educação e tendo por base 

os documentos legais que a Secretaria Estadual de Educação e Esporte de 

Pernambuco, vem desenvolvendo seu programa de formação continuada. 

A referida diretriz consiste na qualificação dos profissionais de educação 

da Rede Estadual, assegurando formação educacional, profissional e técnica 

através de cursos de aperfeiçoamento, capacitação e programas, como: PROGEPE 

– Programa de Formação Continuada dos Gestores Escolares de Pernambuco, que 

visa a capacitar os professores para a seleção de diretores por critérios técnicos; 

curso de capacitação profissional para uso de softwares educativos e em tecnologia 

3D; cursos de Inglês e espanhol, em parceria com a Universidade Federal de 27 

Pernambuco (UFPE), Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPED) e os consulados americano e espanhol; Programa Ensino Médio 

Inovador (ProEMI), que fortalece a política de desenvolvimento no ensino médio, 

apoiando as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE); Programa 

Paulo Freire, destinado à alfabetização de maiores de 15 anos, do qual professores 

e coordenadores participam de formação para entendimento do eixo temático e a 

metodologia do programa; 
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No Estatuto do Magistério do Estado de Pernambuco, no seu CAPÍTULO 

II, DAS FUNÇÕES DOS CARGOS DAS CARREIRAS DO MAGISTÉRIO,  diz que: 

 

Art. 6º - As funções do magistério público compreendem o exercício da 
regência de classe e de atividades técnico-pedagógicas que dão 
diretamente suporte as atividades de ensino, e que requerem formação 
específica.  
& 2º A execução de atividades técnico-pedagógicas se dará em escolas, 
centros de ensino, de reabilitação e de educação especial, e em equipes 
centrais ou regionais da Secretaria de Educação e Esportes de 
Pernambuco. 
Art. 8º - São atribuições do professor no exercício de atividades técnico-
pedagógicas: 
III – localizar demandas de capacitação em serviço e de formação 
continuada. 
IV – programar e executar capacitação em serviço. 

 

Ainda sobre a formação continuada em Pernambuco, a Instrução 

Normativa nº 03/201327, que dispõe sobre as horas-aula atividade destinadas à 

formação continuada nas escolas da Rede Estadual de Ensino a partir do ano letivo 

de 2014, resolve: 

 

Art 2º A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco determina, por 
meio da Portaria nº 577/ 2013, de 21/01/2013, que da carga horária mensal 
referente às horas-aula atividade, sejam destinadas à formação continuada: 
I – 30 (trinta) horas-aula para os professores com carga horária mensal de 
200 (duzentas) horas-aula, e, 
II – 20 (vinte) horas-aula para os professores com carga horária mensal de 
150 (cento e cinquenta) horas-aula. 
Art. 3º De acordo com o previsto no Art. 16, inciso II, & 4º da Lei Estadual nº 
11.329, de 16 de janeiro de 1996, são ações previstas para aula-atividade: 
II – estudo, debates, trocas de experiências e aprofundamento da formação 
docente; 
III – participação em eventos, reflexão da prática pedagógica, estudos, 
debates, avaliações, pesquisas e trocas de experiências; 
IV – aprofundamento da formação docente; 
Art 4º Para fins de formação continuada no âmbito escolar, a Secretaria 
Executiva de Desenvolvimento da Educação – SEDE orienta as seguintes 
ações formativas: 
I – construção de sequencias didáticas, projetos e jornadas pedagógicas 
para abordagem dos conteúdos propostos para as áreas de conhecimento; 
II – construção coletiva de intervenção pedagógica para reforço e apoio aos 
estudantes que se encontram com rendimentos abaixo da média; 
III – discussão coletiva e planejamento de avaliações conjuntas, quando 
possível, para atendimento às diversas áreas do conhecimento; 
IV - criação de grupos de discussão acerca dos resultados das avaliações 
de larga escala no âmbito estadual e nacional; 
V- realização de seminários, palestras, rodas de diálogo e atividades afins 
para atualização docente nas diversas áreas de conhecimento; 
VI – planejamento coletivo de atividades a partir dos resultados obtidos 
após a aplicação dos instrumentos de acompanhamento pedagógico. 

                                                           
27

 Publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco em 13 de jun. 2013. 



106 
 

 

Outro documento que fortalece a realização da formação continuada em 

Pernambuco é o Termo de Compromisso e Responsabilidade28, na CLÁUSULA 

TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÃOES DA EQUIPE DA DIREÇÃO ESCOLAR no ponto 

3.5, que diz: 

 

Promover um ambiente de aprendizagem na escola e o desenvolvimento 
profissional do corpo docente, com o objetivo de elevar a qualidade da 
educação pública, visando alcançar os indicadores e as metas pactuadas 
neste Termo de Compromisso e Responsabilidade. 

 

Com relação às formações continuadas realizadas na própria escola e 

sendo a escola uma organização aprendente, Assmann (2007, p.87) diz: “aprender 

uns dos outros torna-se condição fundamental da própria sobrevivência nessas 

organizações”. E Imbernón (2006, p.17) complementa, dizendo: “a formação do 

professor deve estar ligada a tarefas de desenvolvimento curricular, planejamento de 

programas e, em geral, melhoria da instituição educativa”. Sendo assim, é de grande 

importância a participação dos professores nas formações continuadas, desde que 

haja um incentivo por parte da escola. A escola é o local onde a teoria encontra-se 

com a prática. Segundo Candau (1997, p.57): 

 

[...] na experiência dos professores, o dia-a-dia na escola é um locus de 
formação. Neste cotidiano, ele aprende, desaprende, reestrutura o 
aprendido, faz descobertas e, portanto, é nesse locus que muitas vezes ele 
vai aprimorando a sua formação. 

 

Somos parte de uma sociedade que está em constante transformação e 

necessita que a escola como uma organização aprendente esteja sempre 

aprendendo e acompanhando todo o desenvolvimento cientifico e tecnológico dos 

dias atuais. 

 

 

                                                           
28

 Termo assinado anualmente entre o secretário de educação de Pernambuco e o gestor escolar, 
constando as metas que a escola deve atingir ao final do ano letivo. 
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5.3 DESAFIOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 

Muitos são os desafios que encontramos com relação à formação 

continuada dos professores, a começar pela nomenclatura usada na própria Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei 9394/96, que considera a 

formação continuada como: Capacitação em Serviço, Aperfeiçoamento Profissional 

Continuado e Treinamento em Serviço nos seguintes artigos: Art. 61, Inciso I; Art. 

67, Inciso II e Art. 87, Inciso IV, parágrafo 4º, respectivamente. Compreendemos que 

essas várias denominações além da confusão de termos, traduzem um tipo de 

concepção para as formações como também um perfil de professor voltado para 

atender uma política de formação com caráter técnico-instrumental. Não é apenas 

uma questão de semântica, mas uma maneira de traduzir perspectivas adotadas por 

uma política pública que buscou efetivar compromisso assumido pelo Brasil durante 

a Conferência de Jomtien, como diz, Santos (2010). 

Outro ponto que trata a LDB, 9394/96, com relação aos professores é o 

que encontramos no Art. 13, Inciso V que diz: “Ministrar os dias letivos e horas-aula 

estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional.” Esse “participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento” é um dos grandes desafios, 

pois a carga horária do professor é normalmente de 8 horas diárias, ou seja, 40 

horas semanais, mas devido à desvalorização salarial, os professores vão além das 

40 horas, chegam muitas vezes a mais de 60 horas, trabalhando os três expedientes 

os cinco dias da semana. 

Com relação ao tempo necessário para que o professor participe e 

garanta legalmente o que está exposto na LDB 9394/96, Prada (2007, p. 11) nos 

fala: “é necessário que as rotinas institucionais estejam organizadas para fazer uso 

dele adequadamente, já que é um direito trabalhista, uma necessidade pedagógica e 

uma situação complexa.” Em que momento podem ser oferecida as formação 

continuada, visto que muitos professores trabalham até 60 horas semanais? 

Pernambuco tem uma normatização datada do ano de 1993 da Secretaria de 

Educação Estadual que determina por dias da semana quais áreas terão formação 

naquele dia e, consequentemente, não deverá ter aulas, mas devido ao grande 

quantitativo de aulas ministradas pelos professores, fica praticamente impossível o 



108 
 

cumprimento desta normatização, dificultando assim a participação dos mesmos nos 

momentos de formação continuada. Chega a ser desafiador para os professores, 

muitas vezes, participarem dos diversos momentos de formação continuada, visto 

que as condições de trabalho, as demandas de sala de aula, as cobranças de uma 

gestão pública de resultados29,os impedem de participar ativamente. O exemplo 

deste desafio é o Mestrado Profissional em Gestão nas Organizações Aprendentes, 

oferecido pela Universidade Federal da Paraíba, através do Programa de Formação 

de Gestores Educacionais (PROGEPE),onde os gestores continuam exercendo suas 

funções e paralelamente estudando, pois os gestores de Pernambuco estão 

cursando dentro de uma política estadual de formação continuada de diretor 

escolar30. 

No Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos31, em 

seu objetivo 6, referente à qualidade da educação, mostra os desafios à falta de 

professores qualificados, como um dos dados que merece muita atenção. O relatório 

(2015. p.42) enfatiza que: 

 

Para alcançar a uma educação de qualidade para todos, os governos 
devem melhorar a disponibilidade e a alocação de professores qualificados 
e motivados. Para atrair e manter bons professores, os formuladores de 
politicas devem melhorar a formação dos professores, aloca-los de forma 
mais justa, oferecer incentivos na forma de salários apropriados e criar 
carreiras atraentes. 

 

O relatório (2015, p.43) aponta também como um dos desafios da 

educação a questão dos professores que trabalham como “professores contratados” 

e nos diz que: “O uso de professores temporários está crescendo, mas também tem 

gerado preocupações [...] os professores temporários têm condições de trabalho, 

estabilidade e salários piores do que professores permanentes”. 

Este desafio também é encontrado no Estado de Pernambuco, onde 

existe uma grande quantidade de professores contratados temporariamente, que 

representa um investimento alto com relação à formação continuada, e que, muitas 

vezes, se perdem pelo caminho, visto que esses professores são sempre 

remanejados de uma escola para outra, atendendo, assim, as necessidades para 

                                                           
29

 Pernambuco adota esse tipo de gestão pública de resultados nas escolas estaduais. Mais adiante, 
haverá maiores esclarecimentos. 
30

 Programa de Formação de Gestor Escolar-Decreto nº 38.103, de 25 de abril de 2012. 
31

 Documento de publicação anual, independente, facilitada e apoiada pela Organização das Nações 

Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura. 
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preencher as lacunas oriundas de diversos motivos, como: acréscimo de turmas, 

licença prêmio de professores efetivos, licença de gestação ou doenças, 

readaptação de função, aposentadorias, etc, conforme estabelece a portaria de nº 

8.290/2011, que regulamenta a organização do quadro de pessoal das escolas. Na 

tabela abaixo, encontramos o quantitativo de professores efetivos e professores 

contratos temporários em regência nas três escolas onde realizamos a nossa 

pesquisa. Podemos verificar o grande número de professores contratados 

temporariamente, principalmente na escola C, uma escola de pequeno porte. Essa 

realidade não é só nas escolas pesquisadas, mas em todo Estado de Pernambuco. 

 

TABELA 4: Quantitativo de professores efetivos e contratados das escolas 

pesquisadas. 

Escolas pesquisadas 
Professores efetivos em 

regência 

Professores contratos 

temporários em regência 

A (grande porte) 22 11 

B (médio porte) 20 09 

C (pequeno porte) 17 16 

Total 59 36 

       FONTE: Documento gerencial das escolas pesquisadas. 

 

São vários os motivos que deixam lacunas nas escolas e, nesses casos, 

a continuidade da formação continuada fica comprometida, e essa dinâmica dos 

professores de contratos temporários (ver quadro acima) faz com que os professores 

resistam tanto às formações continuadas quanto às mudanças por elas sugeridas. 

Senge (2016, p.44) quando trata da aprendizagem em equipe, nos remete a 

formação continuada e a essa resistência por parte de alguns professores, quando 

se coloca: 

 

Os padrões de defesa frequentemente são profundamente enraizados na 
forma de operação da equipe. Se não forem detectados, minam a 
aprendizagem. Se percebidos, e trazidos à tona de forma criativa, podem 
realmente acelerar a aprendizagem. A aprendizagem em equipe é vital, pois 
as equipes, e não os indivíduos são a unidade de aprendizagem 
fundamental nas organizações modernas. Este é um ponto crucial: se as 
equipes não tiverem capacidade de aprender, a organização não terá. 
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Sendo as escolas, organizações aprendentes, a formação continuada 

apresenta-se para a gestão escolar como um grande desafio, pois não é fácil 

conciliar o cenário atual com todos os problemas e as necessidades dos 

professores. Esses momentos de formação continuada devem ser desenvolvidos 

como uma atividade de muita responsabilidade, não só voltada para o 

desenvolvimento profissional, mas também para questões sociais. Candau (1997, 

p.51) diz que uma “formação para a cidadania exige necessariamente repensar a 

formação de professores, tanto no que se refere à formação inicial, como à formação 

continuada”. Assmann (2000, p.296) complementa, enfatizando a necessidade de: 

 

transformar a escola em organização aprendente. As novas teorias da 
gestão empresarial falam muito em clima de aprendizagem. Enxergam a 
empresa como “organização que está aprendendo”. Ora, isto deveria valer 
muito mais para a escola. A empresa produz bens ou serviços. A escola 
visa um “produto” diretamente humano: ela visa criar experiências de 
aprendizagem. Na escola tudo deveria estar voltado para esse objetivo. 

 

Os desafios são inúmeros, mas Freire (1996, p.39-40) diz-nos: 

 

Sou professor a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade 
contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da democracia 
contra a ditadura de direita ou de esquerda. Sou professor a favor da luta 
constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação 
econômica dos indivíduos ou classes sociais. Sou professor a favor da 
esperança que me anima apesar de tudo. Sou professor contra o 
desengano que me consome e me imobiliza. Sou professor a favor da 
boniteza de minha própria prática, boniteza que dela some se não cuido do 
saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, se não luto pelas 
condições materiais necessárias sem as quais, meu corpo, descuidado, 
corre o risco de se amofinar e de já não ser o testemunho que deve ser do 
lutador pertinaz, que cansa, mas não desiste. Boniteza que se esvai de 
minha prática se, cheio de mim mesmo, arrogante e desdenhoso dos 
alunos, não canso de me admirar. 

 

Comungando do mesmo sentimento do pensamento de Freire (1996), é 

como professora/gestora que enfrento o desafio de entender a Formação 

Continuada no contexto da ação docente na rede estadual de ensino de Carpina em 

Pernambuco, buscando este entendimento a partir dos Projetos Politico Pedagógico 

das escolas participantes da pesquisa. 
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5.4 IDENTIFICANDO NOS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS AS 

PERSPECTIVAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE 

 

 

De acordo com o novo cenário que ora se apresenta no mundo e no 

Brasil, em que é urgente a necessidade de termos uma escola preocupada também 

com as mudanças sócio-culturais e político-econômicas, e suas correlações com o 

currículo escolar. Dessa forma, a escola precisa desempenhar o seu papel frente à 

sociedade atual, pois necessitamos de uma escola para a cidadania, de acordo com 

a LDB nº. 9393/96. Para que esta mudança realmente aconteça na escola, é 

fundamental que esteja presente no documento elaborado na própria escola, isto é, 

o Projeto Politico Pedagógico (PPP). Nesse sentido, Santiago (2004, p.151) 

acrescenta: 

 

Cada escola, apesar dos processos normativos e institucionais a que está 
sujeita (leis, políticas educacionais, projetos governamentais ou orientações 
do sistema de ensino), está revestida também da influência e dos 
significados específicos da comunidade em que se insere, dos elementos 
culturais que a fazem singular e única. Daí por que sua proposta 
pedagógica é a sua identidade e, embora possa imperar-se em formas de 
organização consideradas bem-sucedidas, seu currículo deve ser gestado 
na comunidade escolar, em permanente diálogo para que se articulem os 
elementos de organização interna com os aspectos externos da sociedade, 
da cultura e da própria história, imprimindo sentido às ações desenvolvidas. 

 

Dessa forma, a elaboração do PPP acontece com a participação de todos 

os segmentos da escola, visando assim a construção de um documento que 

represente a identidade da uma escola capaz de contribuir para uma sociedade mais 

justa. Confirmando este pensamento, Veiga (2004, p.62-63) diz-nos: 

 

[...] o projeto politico pedagógico da escola, ao se identificar com a 
comunidade local, busca alternativas que imprimam dimensão política e 
social à ação pedagógica. Articular não só a comunidade escolar em torno 
do projeto politico pedagógico, mas manter o elo com a comunidade, 
articulando-se às propostas comunitárias, fortalecendo a práxis. Construir o 
projeto politico pedagógico na concepção emancipatória da educação 
significa trilhar novos caminhos com coragem, consciência crítica e muita 
esperança de uma escola melhor para todos. 

 

Assim, com a participação de todos os sujeitos que fazem a escola, 

assumindo a responsabilidade deste documento, desde a concepção, execução e 

avaliação, fortalece o PPP e faz dele um instrumento para encontramos a identidade 
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da escola, assim como a escola que ela quer ser. A construção coletiva do PPP 

apresenta um fator muito importante e necessário que é o dialogo e a vontade de 

ouvir o outro quando se pretende buscar meios para alcançar algum objetivo. Sendo 

assim, Souza, (2004, p. 224-225) diz-nos: 

 

[...] o processo de construção do projeto pedagógico, é possível reconhecer 
nos atores envolvidos em sua discussão sujeitos de um fazer e de um 
saber, na medida em que o referido projeto pode mediatizar as relações que 
eles – pais, alunos, professores, corpo técnico-administrativo, pessoal de 
apoio e direção- estabelecem com a sociedade e o conhecimento. [...] 
Nessa perspectiva, os diversos sujeitos envolvidos na concepção, na 
construção e na avaliação do projeto político pedagógico tecem uma rede 
de relações que, perpassadas simultaneamente por diálogos e conflitos, 
ressignificam a identidade da escola. 

 

Sendo o PPP um documento que norteará a vida da escola e tendo a 

mesma de acompanhar as transformações pela qual a sociedade vem passando, é 

de fundamental importância que contemple a formação continuada para os 

docentes, visto que tanto a escola quanto os professores têm que acompanhar as 

mudanças sociais e, de forma consciente, colaborar para uma formação cidadã 

critica, em que os aprendentes sejam capazes de intervir no meio onde vivem. 

Dessa forma, Rêgo, Arcanjo e Aires (2008, p.91) dizem-nos: 

 

A formação continuada vem oferecer ao professor a oportunidade de 
ampliar seus conhecimentos, despertando o interesse em um universo de 
possibilidades para o resgate da valorização do profissional reflexivo e 
crítico. 

 

Enfim, os professores necessitam de momentos em que, individualmente 

ou junto aos seus pares, possam estudar e refletir sobre a construção de seu 

conhecimento partindo da sua prática, sem esquecer a necessidade da teoria. O 

professor vive no meio dessas mudanças e deve compreender que ele precisa: 

pesquisar, respeitar o conhecimento trazido pelo aprendente, ser crítico, ético, estar 

aberto ao novo, ter autonomia, liberdade, comprometimento com a realidade, saber 

dialogar e acreditar que é possível mudar. Nesse sentido, o PPP apresenta-nos um 

permanente movimento da prática pedagógica, pois unir a autoformação e a 

formação continuada do educador não é algo fácil, mas sim necessário, pois é um 

processo permanente de busca pela teoria para uma prática mais significativa. 

Talvez esse seja um dos grandes desafios da gestão escolar hoje. Diante desse 
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cenário no qual o professor está inserido, este necessita e precisa ser um educador-

pesquisador, como nos afirma Freire (2002, p.14): 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 
encontra um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei e me indago. 
Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me 
educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 
anunciar a novidade. 

 

Nesse sentido, o PPP, documento que é construído com a participação de 

todos, deve deixar claro que o professor é um dos atores com responsabilidade no 

que refere ao desenvolvimento dos aprendentes. Nessa perspectiva, Buttura (2005, 

p.183) diz-nos: 

 

Cabe, então, a quem conduz o processo a capacidade de estimular e de 
desafiar o grupo de educadores a perguntar-se sempre sobre tais questões, 
a manter e estimular o espírito crítico e reflexivo sobre a educação, sobre a 
responsabilidade e o compromisso da escola com a transformação social. 

 

Dessa forma o PPP é um instrumento pautado na autonomia e que deseja 

uma escola em que os atores se reconheçam como construtores de uma sociedade 

reflexiva e cidadã. O projeto político pedagógico é um documento interno da escola 

e de fundamental importância, tendo como base legal a LDB nº 9394/96 nos seus 

artigos: 

 

Art.12 Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as 
do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica. 
[...] 
Art. 13 Os docentes incumbir-se-ão de:  
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino. 
[...] 

 

Dessa forma, cada escola deve ser responsável pela construção do seu 

projeto político pedagógico, pois o PPP é a identidade da escola. Vários são os 

autores que definem a importância do PPP. 

Para Veiga (2004, p.229), 

 

Ao caracterizar-se como instrumento que, intencionalmente, possibilita um 
repensar da ação educativa, o projeto político pedagógico leva a escola a 
construir sua autonomia e sua identidade. Na perspectiva de sua 
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incompletude, esse projeto deve ser continuamente redimensionado, visto 
que as identidades da escola, do professor, do aluno e da sociedade estão 

em permanente transformação.  
 

Já Buttura (2005, p.84) diz: 

 

O projeto político pedagógico é “órgão vital” da instituição educativa, pois, 
tendo em vista a dinamicidade do mundo em que vivemos, as suas 
constantes transformações, os anseios, os conflitos e as angústias 
cotidianas fazem emergir a necessidade de refletir, de planejar e de projetar 
a ação pedagógica. 

 

Os Parâmetros para a Educação Básica do Estado de Pernambuco 

(2012, p.37) apresenta-nos o PPP da seguinte forma: 

 

É nesse espaço de construção democrática que se confrontam as opiniões, 
debatem-se as questões mais cruciais, aparam-se as arestas e, 
democraticamente, elegem-se as prioridades que se transformarão nas 
metas e objetivos a serem alcançados pela comunidade escolar. À medida 
que essas metas e objetivos prioritários vão sendo alcançados, devem ser 
substituídos por outras prioridades. Uma vez que, como já foi dito, o PPP é 
um projeto em permanente construção. 

 

Compreendemos então que o PPP deve ser trabalhado levando em 

consideração quatro eixos essenciais: a participação, a gestão democrática, a 

autonomia e o trabalho coletivo. 

Quanto à participação, compreendemos que quanto mais as pessoas, 

(gestão, professores, funcionários, estudantes, pais e comunidade) envolvem-se nas 

discussões e na elaboração dos objetivos e metas do PPP, mais se comprometem 

com a execução e avaliação do mesmo. Já a gestão democrática é responsável por 

garantir essa participação, pois a gestão é responsável por incentivar a participação 

de todos, principalmente dos pais, pois assim estes criam laços de pertencimento 

para com a escola e, todos juntos, envolvem-se na elaboração do PPP. Freire (2002, 

p.55) enfatiza: 

 

Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em 
torno da escola, e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem 
um pouco o destino da escola na mão, também. Tudo o que a gente puder 
fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se 
põe diante de nós que é o de assumir esse país democraticamente. 
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Dessa forma, com a participação de todos, e todos assumindo seu papel 

e participando das diversas etapas do PPP, este passa a ser realmente um 

documento que vai ajudar na melhoria da escola, e não apenas um documento 

elaborado para atender exclusivamente solicitação da SEE. Já no eixo referente à 

autonomia, a LDB 9394/96 diz, em seu Artigo 15: 

 

Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 
gerais do direito financeiro público. 

 

Dessa maneira, mesmo a escola sendo subordinada ao sistema 

educacional, ela pode através do PPP, documento construído coletivamente, ter vida 

própria. No PPP, devem constar melhorias em aspectos pedagógicos, didáticos, 

culturais, estruturais, financeiros e sociais, sempre com o foco na melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem. O último eixo citado é o trabalho coletivo, pois 

só dessa maneira, com um trabalho desenvolvido coletivamente, é que o PPP terá o 

sucesso desejado. 

Sendo assim, este documento vem garantir a credibilidade e a confiança 

em uma proposta voltada para a realidade da escola, pois registra as expectativas 

para uma educação de qualidade. Ele serve como uma direção das ações que a 

escola deve realizar, pensando na sua melhoria. Buttura (2005, p.84) acrescenta: 

 

Projetar, na nossa compreensão, significa lançar-se para o futuro, prever a 
ação, antever o que poderá ser concretizado. [...] nessa compreensão, ao 
projetar-nos explicitamos nossas intenções, superando o plano vivido, indo 
além do que já existe; criamos novas possibilidades, refletimos e 
reelaborando a partir do real, do mundo vivido, unindo o intelectual e o 
afetivo, unindo pensamentos, sentimentos e ações. [...] o PPP é um 
processo permanente, é uma etapa em direção a uma finalidade; define-se 
como horizonte da escola. 

 

Conforme discutimos anteriormente, um dos critérios para a escolha das 

três escolas campo desta pesquisa foi contemplar em seu PPP a formação 

continuada, planejada e executada pelos educadores de apoio na própria escola. Ao 

analisarmos o PPP de cada escola, encontramos alguns pontos relevantes, 

conforme explicitados a seguir: 
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5.4.1 Escola A (Grande Porte) 

 

A escola aqui denominada de A, fica localizada em um bairro da periferia 

da cidade de Carpina – PE. É uma escola de grande porte, e dos três PPP 

pesquisados, foi o mais completo. O Projeto Político Pedagógico da Escola A, está 

amparado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB 9.394/96, 

Constituição Brasileira, Estatuto da Criança e do Adolescente e, também, nas 

Instruções Normativas do CEE - Conselho Estadual de Educação de Pernambuco, 

construído na própria escola, com a participação de todos os segmentos. O PPP da 

escola A, retrata nas páginas 4 e 5 quem participou e como se deu essa 

participação: 

 

Sendo assim, para construção de nosso projeto reunimos o colegiado, este 
representado por professores, alunos, pais de alunos, administrativo, 
representantes da comunidade, grêmio estudantil, a fim de discutirmos e 
percebermos o diagnóstico da Escola, para que com base numa visão do 
todo, pudéssemos construir metas e fortalecer ações que contribuam para a 
emancipação da realidade observada.  
Para caracterizar e construir com mais solidez o diagnóstico, fizemos 
encontros com os professores a fim de identificarmos as fragilidades, como 
também os pontos fortes do ensino. Para tanto começamos avaliando o 
projeto vigente na tentativa de replanejar 2016. 
Com o administrativo os encontros ocorreram como forma de avaliação do 
que fazemos, como fazemos e em que precisamos melhorar, propomos 
reflexões acerca do atendimento, quais fatores são positivos, o que merece 
nossa maior atenção, buscamos refletir sobre nossas relações internas e 
com o público que procuram os nossos serviços, e assim, fomos 
diagnosticando pontos fortes e fracos do grupo. 
Propomos também reuniões com as famílias, tendo percebido fragilidades 
no ensino, fomos discutir com os pais, na tentativa de extrair dos mesmos 
como percebiam a Escola, o que esperava da mesma, como podíamos 
colaborar para melhoria do Ensino, diante de lacunas vistas. 
Com os alunos procuramos apresentar o que fazemos para a melhoria do 
espaço escolar, o que percebiam que devia melhorar, e como podíamos nos 
ajudar para obtenção do sucesso. 

 

Apesar de o documento conter os segmentos que participaram e como 

cada segmento contribuiu, a gestora A relatou-nos:  

 

Todo início de ano fazemos uma visita no PPP para verificar as metas 
alcançadas, onde precisamos investir mais e traçarmos as metas internas 
para o ano em curso. Porém é muito complicado e às vezes chega a ser 
estressante a convocação e participação de alguns segmentos. 

 

Já a educadora de apoio da escola A, acrescenta: 
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A construção e atualizações do nosso PPP realmente se dão com a 
participação de todos os seguimentos, mas o que é difícil e nem sempre 
conseguimos é realizarmos uma grande assembleia com todos os 
participantes para juntos termos uma ideia completa deste documento. As 
participações e colaborações acontecem fragmentadas, por seguimentos, 
conforme está relatado no próprio documento. 

 

Já sabendo que o PPP da escola A foi construído e revisitado tendo a 

participação de todos os segmentos. Mas como está contemplada a formação 

continuada no PPP da Escola A? Verificamos que a formação continuada aparece 

de forma bastante objetiva, desde o diagnóstico, passando pelos objetivos, metas e 

terminando com as ações. No diagnóstico apresentado no PPP da escola A, além de 

outros aspectos, a falta de visão de futuro, como também a falta de entusiasmo dos 

estudantes está diretamente ligado ao professor. Então está assim descrito no PPP 

da escola A, nas páginas 9 e 10: 

 

A falta do estímulo para o estudo é um indicador notado diante do não 
atendimento dos estudantes, bem como é reconhecido que a cada dia faz-
se necessário pensar a formação docente para que os mesmos estejam 
munidos de propostas educativas que favoreçam o desenvolvimento do 
educando numa perspectiva atual, faz-se necessário investimento na prática 
docente, a fim de atrair os alunos para o estudo, pois, ainda é visto práticas 
cristalizadas, em tempos modernos. 

 

Encontramos nas páginas 13 e 14, no que se refere aos objetivos 

específicos, que a formação continuada se apresenta de forma direta e indireta em 

três dos oitos objetivos elencados: 

 

 Valorizar o trabalho dos profissionais da educação fortalecendo a 
gestão democrática e participativa; 

 Compreender a educação como prática sócio cultural, ambiental e 
histórica; 

 Estabelecer trabalho pedagógico em consonância com os descritores 
do SAEPE. 

 

Encontramos também no PPP algumas metas e ações voltadas para 

formação continuada dos professores da Escola A. Estas estão colocadas nas 

páginas 14 e 15. São elas: 

 

METAS: 

 Dispor de 2,5% dos dias proporcionais aos dias letivos para formação 
Continuada em serviço, visando desenvolvimento de práticas inovadoras; 

 Fortalecer 20% dos estudos em formação continuada em torno da 
metodologia da pesquisa, do desenvolvimento da Pedagogia de Projetos; 
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AÇÕES: 

 Promoção de encontros de formação continuada. 

 Trabalho de análise de dados e construção de intervenções a partir do 
consolidado que apresenta alunos abaixo da média. 

 Desenvolvimento de projetos Interdisciplinares na Escola. 

 Construção de um Plano de Intervenção, com base em estratégias de 
ensino diferenciadas que fortaleça a autoestima do educando, bem 
como fortaleça a aprendizagem. 

 

Percebemos, então, que o PPP da Escola A, a formação continuada é 

contemplada no documento, de uma forma satisfatória, no sentido de ter sido 

construído com a participação de todos os seguimentos e de ter contemplado a 

questão da formação continuada. 

 

 

5.4.2 Escola B (Médio porte) 

 

A Escola B é de médio porte e se encontra localizada na área central da 

cidade. Tem o seu PPP construído com base nos seguintes documentos: Lei de 

Diretrizes e Bases – LDB – 9394/96, Estatuto Do Magistério – 11.329/96, Estatuto 

Da Criança e Adolescente – ECA – 8.069/90, Lei do Direito do Estudante – 

12.280/02, Regimento interno da Escola e demais instruções que venham nortear o 

ensino público. Este PPP, em momento algum, faz referência a quem participou da 

sua construção, não contempla a questão da formação continuada em seus 

objetivos nem em suas metas. O documento, apenas no item Aspectos Pedagógicos 

No Processo de Ensino Aprendizagem, ele cita a importância dessa formação 

continuada a nível de escola. 

O PPP da Escola B entra em contradição com a fala da Educadora de 

Apoio, pois a mesma diz que “A formação Continuada aqui na Escola B é 

contemplada desde os objetivos até as ações, o que vem favorecer o 

desenvolvimento tanto dos professores quanto dos estudantes”. Fica claro que a 

Educadora de Apoio tem consciência e reconhece a importância desses momentos 

na escola, porém, no documento o qual é a identidade da escola esse tema é muito 

pouco contemplado. O documento PPP diz que: 

 

Com o apoio pedagógico das Educadoras de apoio, orientadas pela 
Secretaria de Educação de Pernambuco, através da GRE e em conjunto 
com o Corpo Docente e Equipe Gestora, propor e acompanhar projetos de 
pesquisa e intervenção didático-pedagógica e de convívio com o meio 
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ambiente.[...] proporcionando assim, um acompanhamento mais eficaz e 
permanente junto aos professores e no encaminhamento das propostas 
pedagógicas. 

 

Com relação aos momentos de formação continuada o PPP sugere: 

 

 Promover encontros pedagógicos proporcionando formação 
continuada de estudos e troca de experiências; 

 Incentivo à participação em cursos, formações ou capacitações 
oferecidas pela Secretaria de educação de Pernambuco, Gerencia Regional 
de Educação ou outros órgãos oficiais ou não. 

 Fomentar a leitura de textos informativos ou científicos sobre 
educação ou áreas afins para discursões nas formações continuadas. 

 

Constatamos que a formação continuada é contemplada no PPP da 

Escola B, porém aparece com termos diferentes e o texto redigido não dá ênfase à 

realização da formação docente na própria escola. 

 

 

5.4.3 Escola C (Pequeno porte) 

 

A Escola C é de pequeno porte e fica localizada em uma área de difícil 

acesso. Os documentos fundamentados para escrever o PPP foram a LDB – 

9394/96, o ECA, os Parâmetros Curriculares Nacionais, o Regimento Interno da 

escola. O documento, já na pagina 3, indica por quem foi construído: 

 

[...] proposta pedagógica foi elaborado a partir das informações obtidas 
junto à comunidade (variáveis exógenas, ou seja, exteriores à escola) e 
junto à própria escola (variáveis endógenas, ou seja, informações internas), 
fornecidas por todos os que trabalham e convivem no ambiente escolar 
(alunos, professores, direção, pais e todos os funcionários). 

 

E ainda na página 3, acrescentam que: 

 

A construção do projeto político-pedagógico é a forma objetiva de a escola 
dar sentido ao seu saber fazer enquanto instituição escolar: é a realização 
concreta de seus sonhos, onde ações são desconstruídas e reconstruídas 
de forma dinâmica e histórica; é a revelação de seus compromissos, sua 
intencionalidade e principalmente de sua identidade e de seus membros. 

 

Dessa forma, fica claro que todos os envolvidos na construção do PPP 

têm clareza da importância deste documento para a comunidade escolar. A gestora 

da Escola C acrescenta que “a criação e a reavaliação anual deste documento tão 
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importante para a escola, fortalece o compromisso de todos por uma escola melhor. 

Não é fácil, mas é gratificante sentir o envolvimento de todos”. Um aspecto 

interessante no PPP da Escola C é a preocupação da mesma com a formação 

humana, como podemos ler nas páginas 5 e 6: 

 

A presente proposta visa consolidar uma escola inclusiva que além de 
cumprir sua função precípua de ensino, amplie os conhecimentos do 
educando, favoreça sua formação humana e cidadã para a compreensão e 
intervenção na realidade. Para tal, respalda-se, em todas as esferas, nos 
princípios: 
 Da solidariedade; 
 Da motivação pelo trabalho; 
 Da liberdade com responsabilidade; 
 Da cultura da paz, do cuidado e do respeito mútuo; 

 Do respeito às diferenças. 

 

Dessa forma, a Escola C além da formação continuada dos professores, 

preocupa-se com a formação humana cidadã, em sintonia com Assamann (2002, 

p.210), quando este nos fala: 

 

Os analfabetos de amanhã não serão os que aprenderam a ler e a escrever, 
mas os que não aprenderam a aprender por toda vida. E aprender por toda 
vida não significa apenas manter-se em estado aprendente diante de novas 
formas de atividade humana. Significa igualmente continuar criativo e 
aprendente no que se refere aos relacionamentos interpessoais e a 
convivialidade humana, tanto no plano interpessoal imediato quanto em 
perspectiva ampla e planetária. 

 

Nesta perspectiva, o trabalho desenvolvido pela educadora de apoio vai 

além dos conteúdos disciplinares, como esta mesma coloca: “trabalhamos numa 

visão macro de mundo e com base nesses princípios e nos parâmetros curriculares 

de Pernambuco, planejamos e executamos momentos prazerosos de formação 

continuada”. 

Podemos perceber que o ponto em comum no PPP das escolas 

pesquisadas é a importância à formação continuada no sentido de melhorar a 

prática pedagógica, elevando assim a qualidade do ensino. 
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5.5 AVERIGUANDO AS ESPECIFICIDADES DA FORMAÇÃO DOCENTE 

 

 

Pernambuco adotou, desde 2007, uma política de gestão pública por 

resultados, o que, de certa forma, explica o porquê da relação e da importância entre 

a formação continuada e os resultados obtidos nas avaliações externas como o 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica de Pernambuco (SAEPE). Na realidade, a formação docente, hoje, 

mais do que nunca está diretamente ligada à melhoria da aprendizagem do 

aprendente. Imbérnon (2006, p.14) justifica o motivo de fomentar nos docentes a 

necessidade da participação nos momentos de formação porque: 

 

[...] a profissão já não é a transmissão de um conhecimento acadêmico ou a 
transformação do conhecimento comum do aluno em um conhecimento 
acadêmico. A profissão exerce outras funções: motivação, luta contra a 
exclusão social, participação, animação de grupos, relações com estruturas 
sociais, com a comunidade e é claro que tudo isso requer uma nova 
formação: inicial e permanente. 

 

Dessa forma, para atender aos objetivos desta pesquisa, a coleta de 

dados contou com aplicação de um questionário a uma amostra de 45 professores, 

contemplando 15 professores de cada escola participante. Foi elaborado um 

questionário com a intenção de levantar dados sobre a formação continuada, uma 

vez que esta formação deve acontecer da trajetória docente, pois assim possibilita 

um novo sentido ao que se refere à prática pedagógica e ao seu próprio 

desenvolvimento profissional. O gráfico abaixo se refere à formação acadêmica dos 

docentes participantes da pesquisa através do questionário. 

 

Gráfico 1: Formação dos docentes que responderam ao questionário. 

 
                       FONTE: Dados da pesquisa realizada em fevereiro/março de 2016. 
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O gráfico apresenta a formação acadêmica dos professores que 

responderam ao questionário. Podemos ver que 98% preocupam-se com sua 

formação, e 2% não investiu na formação acadêmica. A maior parte dos professores 

(67%) possuem pós-graduação em nível de especialização, 2% já concluíram o 

mestrado e nenhum possui doutorado. 

Compreendendo que a formação se dá ao longo da vida e sempre na 

perspectiva de crescimento não só no campo pessoal, mas também no profissional, 

Imbernón (2010, p.75) acrescenta: 

 

O conhecimento profissional consolidado mediante a formação permanente 

apoia-se tanto na aquisição de conhecimentos teóricos e de competências 

de processamento da informação, análise e reflexão crítica em, sobre e 

durante a ação, o diagnóstico, a decisão racional, a avaliação de processos 

e a reformulação de projetos. 

 

Concordando com Imbernón (2010) e observando o que nos diz o gráfico 

1, constatamos que os professores, em sua maioria, buscam por mudanças e/ou 

transformações para a sua prática pedagógica, assumindo o próprio 

desenvolvimento profissional. É grande o percentual dos professores com o título de 

especialista, mas também observamos um percentual de professores sem nenhum 

interesse em sair da sua “zona de conforto”32.Estes professores não buscam se 

especializar, apesar de haver a oferta tanto a nível estadual, de cursos de 

graduação e especialização33, quanto a nível federal, como é o caso da Plataforma 

Freire34 que viabiliza o acesso as universidades e instituições de ensino superior 

com o objetivo de alcançar a meta 15 do Plano Nacional de Educação. Em 

Pernambuco, desde o ano de 2012, foi implantado através do Decreto nº 

38.103/2012, o programa de Formação de Gestor Escolar (PROGEPE), que oferece 

cursos de especialização35 e Mestrado36 aos gestores das escolas públicas de 

Pernambuco. 

                                                           
32

 Neste caso nos referimos aos professores acomodados e sem expectativas de melhorar 
pedagogicamente. 
33

 No período de 2007 a 2014, houve um grande incentivo na política de formação continuada do 
professor, foram oferecidos diversos cursos a nível de graduação, aperfeiçoamento e especialização 
em parceria com as Universidades Federais, Estadual e Faculdades Particulares de Pernambuco. 
34

 A Plataforma Paulo Freire é um sistema eletrônico criado em 2009 pelo Ministério da Educação, 
com a finalidade de realizar a gestão e acompanhamento do Plano Nacional de Formação dos 
Professores da Educação Básica. 
35

 Este já beneficiou 2.717 gestores educacionais e técnicos educacionais. 
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Outro ponto abordado foi a questão da terminologia para atualização 

teórico-metodológica das práticas docentes. O gráfico abaixo corresponde às 

respostas obtidas através dos 45 respondentes. 

 

Gráfico 2: Terminologia para atualização teórico-metodológica das práticas 
docentes 

 
                    FONTE: Dados da pesquisa realizada em fevereiro/março de 2016. 

 
Constatamos que foi unânime o emprego do termo formação continuada, 

ou seja, 100% dos professores acham que formação continuada é o termo que mais 

representa, atualmente, o momento vivido em Pernambuco com relação aos 

períodos utilizados para estudos e reflexões. Porém, ao serem questionados “em 

sua concepção, que tipo de termo seria melhor empregado?” Não houve 

unanimidade, pois três (03) professores assinalaram o termo “Reciclagem”; já sete 

(07) professores acham que o termo “Aperfeiçoamento” se enquadra melhor; dois 

(02) professores fizeram opção pelo termo “Capacitação” e trinta e três (33) acham 

que “Formação Continuada” é o termo mais adequado. 

Prada (1997), Araújo (1998), Fusari (1998), Silva (2000), dentre outros, 

discutem os vários termos utilizados e seus significados para nomear os momentos 

de estudos e reflexão oferecidos aos professores. No questionário, era solicitado 

que o professor, ao escolher o melhor termo empregado em sua concepção, que o 

mesmo justificasse. No quadro abaixo apresentamos essas justificativas. Para não 

citar os nomes dos professores, vamos utilizar a seguinte identificação P1 – P2 – P3 

e assim sucessivamente, até P45. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
36

 Este está sendo oferecido a 60 gestores pela UFPB (MPGOA) e UPE-Campos Nazaré da Mata. 
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QUADRO 5: Descrição dos termos usados na atualização teórico-metodológica 

TERMO JUSTIFICATIVA AUTOR 

Reciclagem 

 Porque é uma nova roupagem 

ao conhecimento que já temos. 

 Através da reciclagem 

adquirimos novos 

conhecimentos 

 Reciclagem porque nos recicla 

para melhor trabalhar com os 

nossos estudantes. 

 P 3 

 

 

 P 11 

 

 

 P 24 

Aperfeiçoamento 

 Aperfeiçoar o nosso 

conhecimento 

 Aperfeiçoar porque vai melhorar 

a prática pedagógica com base 

na teoria 

 P 1 

 P 26 

Capacitação 

 Porque a capacitação tem o 

poder de desenvolver cada vez 

mais a nossa vontade de 

aprimorar e melhorar o nosso 

desenvolvimento e 

aprendizagem tornando-nos 

profissionais capacitados para 

atender com segurança as 

necessidades dos alunos 

 Porque nos torna capazes de 

trabalhar a teoria e a prática de 

forma mais didática 

 P 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P 22 

Formação 

Continuada 

 Porque a aprendizagem é 

continua. 

 Porque identifica um processo 

permanente 

 São espaços de reflexão sobre 

a prática docente, construindo 

novos olhares sobre antigas 

questões, além de ser um 

momento de partilha 

aprofundando elementos que 

foram trabalhados (ou não) no 

processo de formação 

 P 5 

 

 P 9 

 

 P 23 
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acadêmica. 

 Porque a obtenção do 

conhecimento é um processo 

contínuo em todos os aspectos 

das relações humanas e no 

fazer didático pedagógico não é 

diferente. 

 

 P 45 

FONTE: Dados da pesquisa realizada em fevereiro/março de 2016. 

 

Percebemos que os professores compreendem a importância destes 

momentos e prevaleceu a terminologia formação continuada. 

A justificativa do P 23 sobre a escolha do termo formação continuada, tem 

sintonia com Imbernón (2010, p.50), pois ele mostra importância da Formação 

Continuada para a reflexão da prática com a teoria sobre a própria prática 

pedagógica. “[...] mediante a análise, a compreensão, a interpretação e a 

intervenção sobre a realidade, a capacidade do professor de gerar conhecimento 

pedagógico por meio da prática educativa”. Dessa forma, a reflexão é essencial para 

a prática do professor. 

Outra questão interessante diz respeito à Formação Continuada Docente, 

realizada pela escola. Os dados mostram-nos três realidades. Os 15 professores da 

Escola A, por unanimidade, colocam que a escola onde atuam promove 

parcialmente as formações continuadas. Os 15 professores da escola B, 

responderam de três maneiras diferentes: 1 professor marcou que a escola não 

promove esse tipo de formação, 10 professores assinalaram que a escola promove 

parcialmente, e 4 professores assinalaram que sim, a escola promove totalmente a 

formação continuada. Na escola C, 13 professores marcaram como a escola 

promove parcialmente a formação continuada, e 2 professores assinalaram que a 

escola promove totalmente. Dessa forma, podemos afirmar, com base nas 

respostas, que as três escolas promovem esses momentos de formação. Candau 

(1997, p.57) nesse sentido, diz-nos: 

 

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. 
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Sendo assim, podemos dizer que a formação continuada na própria 

escola favorece a relação teoria e prática, além de colaborar com os professores 

para mudanças em suas práticas. Fica entendido, então, que a formação continuada 

no contexto da ação docente na rede estadual de Carpina - PE, acontece de forma 

satisfatória, atendendo a uma politica de formação docente, que além de otimizar 

esses momentos de formação, busca melhorar a qualidade da educação, que vai 

interferir diretamente no processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

5.6 DIMENSIONANDO A FORMA COMO A GESTÃO EDUCACIONAL 

EMPREENDE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DOCENTES. 

 

 

Para uma compreensão melhor da maneira como a gestão escolar 

trabalha a questão da formação continuada na escola, realizamos entrevistas 

semiestruturadas com os gestores e educadores de apoio das três escolas 

selecionadas para campo de pesquisa. Para classificar os sujeitos pelas falas, 

utilizaremos as seguintes designações: G 1 – representando o gestor da escola A, G 

2 – o gestor da escola B e G 3 para identificar o gestor da escola C. Da mesma 

forma os educadores de apoio, serão identificados como: Ed 1, Ed 2 e Ed 3. 

Os gestores das três escolas comungam do mesmo pensamento com 

relação às formações desenvolvidas na própria escola, nas falas também 

demonstram preocupação com a quantidade de professores contratados 

temporariamente e em desenvolver uma formação em que o aspecto humano 

também seja contemplado: 

 

QUADRO 6: Depoimentos de gestores. 

DEPOIMENTO GESTOR 

[...] Não só, a minha preocupação, mais de todos que 

compõem a equipe gestora, tem esse sentimento de que, 

as formações realizadas aqui na escola, favorece a toda 

equipe docente e os professores contratados 

temporariamente, sentem-se mais a vontade em discutir 

G 1 
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determinados temas abordados. 

Sempre vi com bons olhos a escola como local 

privilegiado de formação continuada, pois é aqui que 

acontecem as coisas. 

G 2 

Acho a escola o local ideal para termos as formações 

continuadas, pois a formação só com os professores da 

própria escola é mais fácil identificar as reais 

necessidades que os professores estão sentindo e assim 

saná-las. 

G 3 

FONTE: Dados da pesquisa realizada em fevereiro/março de 2016. 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que todos os gestores concordam com 

Candau (1997, p.55) quando diz: “o locus da formação a ser privilegiado é a própria 

escola; isto é, é preciso deslocar o locus da formação continuada de professores da 

universidade para a própria escola [...]”. 

Ao perguntarmos aos docentes, através do questionário, sobre o grau de 

satisfação das formações continuadas, oferecidas pela própria escola e pela 

Secretaria de Educação de Pernambuco e/ou as Gerências Regionais de Educação, 

fica claro que os professores preferem as formações oferecidas pela própria escola, 

como mostra o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 3: Formação Continuada realizada nas escolas ou pela SE/GRE 
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           FONTE: Dados da pesquisa realizada em fevereiro/março de 2016. 
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O gráfico acima retrata o resultado de duas questões do questionário 

referentes à formação continuada promovida ora pela gestão escolar e executada no 

contexto da própria escola onde o professor atua, e ora sendo promovida pela 

Secretaria de Educação e/ou pelas Gerências de Ensino, executada fora da escola 

onde o professor atua. Fica claro a “plena satisfação” e a “satisfação” dos 

professores quando a formação continuada é realizada na mesma escola onde 

atuam e quando são promovidas pela equipe gestora. Já com relação à formação 

continuada promovida pela Secretaria de Educação ou pela Gerência Regional de 

Educação e em ambientes fora da escola, os professores se mostram em sua 

grande maioria “pouco satisfeitos”, alguns ainda se colocam como “insatisfeitos” e, 

nessa mesma proporção, um grupo se coloca como “satisfeito”. Dessa forma, 

podemos concluir que, atualmente, os professores estão preferindo a formação 

continuada na própria escola e a fala da G C confirma essa conclusão quando diz: 

“quando acontece a formação continuada aqui na escola, pensada de uma forma 

coletiva e elaborada pelas educadoras de apoio. O resultado, tanto da participação 

quanto do compromisso dos professores é significante”. 

Nesse mesmo sentido, os educadores de apoio colocaram a importância 

da formação continuada na escola, e a responsabilidade por planejar, executar e 

avaliar esses momentos fortes de aprendizagem dos professores: 

 

QUADRO 7: Depoimentos de educadores de apoio. 

DEPOIMENTO 
EDUCADOR DE 

APOIO 

Participar desses momentos de formação é gratificante, 

pois vemos como muitos professores são comprometidos 

e participam de forma ativa na construção de projetos que 

tem por finalidade promover uma aprendizagem mais 

eficaz aos estudantes. 

Ed 1 

Como educadora de apoio, tenho a perfeita noção da 

minha responsabilidade dentro dessa política de 

valorização do professor frente a questão da formação 

continuada dos docentes, a nível de escola. 

Ed 2 

Aqui na escola é muito bom trabalhar esses momentos de Ed 3 
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formações, pois no início do ano elencamos uma série de 

temas que devemos abordar em nossos momentos de 

estudos. Dessa maneira fica fácil pra mim, planejar, 

elaborar e executar esses momentos de estudos. 

FONTE: Dados da pesquisa realizada em fevereiro/março de 2016. 

 

Nota-se com essas falas que a formação continuada, em todas as escolas 

pesquisadas, acontece de uma forma prazerosa e sem maiores atropelos. Com 

relação à fala da Ed 3, quando menciona elencar juntos aos professores temas para 

serem abordados nas formações, o G 3 complementou: “os temas trabalhados na 

formação continuada normalmente é solicitado pelos próprios professores e isso 

garanti de certa forma uma participação mais efetiva”. Podemos perceber por 

diversas vezes nas falas tanto dos gestores quanto dos educadores de apoio que as 

propostas de formação continuada que as escolas propõem são bem coerentes e, 

dessa forma, reafirmam a escola como local privilegiado para que aconteçam as 

formações, na perspectiva de reflexão sobre a prática pedagógica. Imbernón (2010, 

p.85) aponta para: 

 

[...] a formação centrada na escola envolve estratégias empregadas 

conjuntamente pelos formadores e pelos professores para dirigir os 

programas de formação de modo que respondam às necessidades 

definidas da escola e para levar a qualidade do ensino e da aprendizagem 

em sala de aula e nas escolas. 

 

Nesse sentido, firmam-se parcerias de trabalho entre todos da escola que 

estão envolvidos no processo de formação e, assim, fortalecem da melhor maneira 

possível à prática profissional como um todo, garantindo de certa maneira, formar 

profissionais da escola e incentivá-los ao uso de boas práticas pedagógicas, como 

também a colaborarem com a gestão escolar. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O ponto de partida para este trabalho de dissertação foi uma inquietação 

da autora com relação à formação continuada oferecida no estado de Pernambuco. 

Devido à extensão do estado, tomamos por base três escolas públicas do município 

de Carpina. Consciente da importância que a formação inicial tem para a carreira do 

professor e da necessidade constante de uma aprendizagem ao longo da vida é que 

encontramos na formação continuada um suporte para melhorar a qualidade da 

educação e consequentemente a aprendizagem dos aprendentes. 

Esta pesquisa se propôs a analisar a gestão da formação continuada dos 

professores do estado de Pernambuco. A questão norteadora foi: Como entender a 

formação continuada no contexto da ação docente na rede estadual de ensino de 

Carpina – PE? Para responder essa pergunta iniciamos a coleta de dados, 

analisamos as respostas embasadas nas fontes bibliográficas e em documentos que 

tratam da política de gestão de formação continuada em nível federal e estadual, 

como também analisamos o projeto político pedagógico das escolas pesquisadas, 

que é um documento interno e nele é retratada a identidade de cada escola. 

Fizemos uso de entrevistas semiestruturadas, realizada com os três gestores e um 

educador de apoio em cada escola selecionada, como também aplicamos 45 

questionários aos professores, sendo 15 professores em cada escola. 

Diante do recorte histórico da política de formação continuada no estado 

de Pernambuco no período de 1987 até os dias de hoje, vimos os avanços e 

desafios mediante a política de governo de cada época. Implantar uma política de 

formação continuada diante de um cenário tão desafiador e de mudanças ocorrendo 

de forma tão rápida em vários aspectos, como: políticos, sociais, culturais, 

tecnológicos e econômicos, continua sendo um dos principais problemas não só da 

educação de Pernambuco, mas também da educação brasileira. 

Embasando-se no pensamento de Assmann (2007), Candau (1997), 

Freire (1996, 2005) que propõe uma formação voltada para a cidadania, para a 

preocupação com o outro, exige necessariamente e urgente um repensar na 

formação docente. Pois o sentimento que temos é que a formação continuada hoje 

está centrada em obter resultados mais positivos nas avaliações de larga escala do 

que colaborar na formação cidadã do aprendente. O que temos é uma formalização 
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de uma política pública que via de regra defende mais os interesses do estado 

enquanto órgão regulador do que a própria educação como processo de 

transformação e emancipação humana. 

Vários documentos afirmam e reafirmam que a formação continuada 

docente é um dever do Estado e um direito e dever dos professores e, neste sentido, 

almeja que seja construído uma cultura de formação continuada que valorizem os 

conhecimentos dos professores e objetivem a construção do coletivo. Com base no 

pensamento de Delors (1998) e Senge (2016) que nos falam da importância do 

coletivo, do aprender com o outro, de deixar de lado o pensamento focado no “eu” e 

se preocupar com o “pensar coletivo”, só desta maneira é que podemos construir 

nas nossas escolas e no nosso estado uma cultura capaz de assegurar uma 

educação de qualidade social para todos. 

E assim, concluímos nossas considerações reafirmando a importância da 

formação continuada estar contemplada no PPP de cada escola, bem como 

efetivamente acontecer no cotidiano da escolar. Dessa forma, acreditamos ser a 

formação continua o meio que possibilitará uma melhor qualificação profissional, 

aqueles que constroem uma escola com qualidade e equidade social. 
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APÊNDICE A: Roteiro de entrevista para gestores e educadores de apoio. 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

MESTRADO PROFISSIONAL – GESTÃO EM ORGANIZAÇÕES APRENDENTES 

  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA GESTORES E EDUCADORES DE APOIO. 

 

Questões referentes à formação continuada dos professores, tanto com relação a 

gestão escolar quanto a forma da escola promover essas formações. Esse roteiro foi 

pensado para atender os seguintes objetivos: 

1.  Averiguar as especificidades de atuação da gestão escolar no cenário 

da formação continuada dos professores. 

2. Dimensionar a forma como as escolas empreendem esses momentos 

aos professores. 

 

 De que forma o PPP da escola contempla processos de formação 

continuada para os professores? 

 Qual a importância dos momentos de formação continuada para os 

professores? 

 Poderia contar um pouco do que você( gestor(a) ou Educadora de 

apoio) faz para trabalhar as aulas atividades dos professores? 

 Como você gostaria que acontecessem os momentos de formação 

continuada para os professores? 

 Qual a sua opinião com relação da escola ser um local para formação e 

como você otimiza essas formações? 
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APÊNDICE B: Questionário 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

MESTRADO PROFISSIONAL – GESTÃO EM ORGANIZAÇÕES APRENDENTES 

 

 
Este instrumento de coleta de dados refere-se à pesquisa intitulada: 

“(DESCON)FORMAÇÃO DOCENTE? 
A GESTÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE EM PERNAMBUCO”, da 

Mestranda Ana Flávia Franco do Rego. As informações são estritamente 
acadêmicas, e os resultados poderão ser apresentados em outras atividades e 

publicações científicas, sempre sem fins lucrativos e resguardando a identidade dos 
sujeitos respondentes. Agradecemos sua contribuição! 

 

 
1) PERFIL  
 
1.1) Sexo: 

 
(  ) Masculino. 
(  ) Feminino. 
 
1.2) Qual sua faixa etária? 
 
(  ) Entre 20 e 30 anos. 
(  ) Entre 31 e 40 anos. 
(  ) Entre 41 e 50 anos. 
(  ) Acima de 51 anos. 
 
 
1.3) Formação Acadêmica: 
 
(  ) Graduação. 
(  ) Especialização. 
(  ) Mestrado. 
(  ) Doutorado. 
 
1.4) Tempo de atuação na Rede 
Pública Estadual de Pernambuco: 
 
(  ) 1 a 3 anos. 
(  ) 4 a 6 anos. 

(  ) 7 a 9 anos. 
(  ) Mais de 10 anos. 
 
1.5) Qual o componente curricular que 
leciona?________________________ 
 



 
 

 
1.7) Endereço do (s) blog (s) de sua autoria: 
__________________________________________________________________ 
 
 
2 A FORMAÇÃO CONTINUADA SOB A ÓTICA DOCENTE 
 
2.1) Tomando por base sua experiência docente na Rede Pública Estadual de 
Pernambuco, quando se fala em atualização teórico-metodológica das práticas 
docentes, que tipo de termo, geralmente, é mais empregado para sintetizar tal 
processo? (Marque apenas uma opção). 
 
(  ) Capacitação. 
(  ) Qualificação. 
(  ) Aperfeiçoamento. 
(  ) Reciclagem. 
(  ) Formação continuada. 
(  ) Treinamento. 
 
2.2) Em sua concepção, que tipo de termo seria melhor empregado? 
 
(  ) Capacitação. 
(  ) Qualificação. 
(  ) Aperfeiçoamento. 
(  ) Reciclagem. 
(  ) Formação continuada. 
(  ) Treinamento. 
Por quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2.3) A escola em que você atua promove momentos de Formação Continuada 
docente? 
 
(  ) Sim, totalmente.                        (  ) Sim, parcialmente.                          (  ) Não.  
 
2.4) Se sim, com qual frequência? 
 
(   ) Anualmente 
(   ) Semestralmente 
(   ) Bimestralmente 
(   ) Outro(s). Qual(is)? 
___________________________________________________________________ 
 



 
 

2.5) O incentivo da gestão escolar para a participação dos professores em 
processos de formação continuada dá-se: 
(   ) Sempre 
(   ) As vezes 
(   ) Raramente 
(   ) Nunca 
 
2.6) Por que você participa de processos de formação continuada na escola? 
 
(  ) Por obrigação. 
(  ) Por necessidade. 
(  ) Outro:____________________________________________________________ 
 
2.7) Que momento (curso) de formação continuada você considera como mais 
relevante nos últimos tempos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3 A GESTÃO DA FORMÇÃO CONTINUADA DOCENTE 
 
3.1) Processos de formação continuada em que você fez parte estiveram 
relacionados ao Projeto Politico Pedagógico da sua escola? 
 
(  ) Sempre  (  ) As vezes   (  ) Raramente  (  ) Nunca 
 
3.2) Processos de formação continuada em que você fez parte estiveram 
relacionados à sua formação e/ou atuação como docente? 
 
(  ) Sempre  (  ) As vezes   (  ) Raramente  (  ) Nunca 
 
3.3) Como você avalia a gestão da formação continuada docente quando promovida 
pela gestão escolar, executada no contexto da própria escola onde você atua? 
 
(  ) Plenamente satisfatório. 
(  ) Satisfatório. 
(  ) Pouco satisfatório. 
(  ) Insatisfatório. 
 
3.4) Como você avalia a gestão da formação continuada docente quando promovida 
pela Secretaria Estadual e/ou pelas Gerências de Ensino, executada fora da escola 
onde você atua? 
 
(  ) Plenamente satisfatório. 
(  ) Satisfatório. 
(  ) Pouco satisfatório. 
(  ) Insatisfatório. 
 



 
 

3.5) Você considera que a promoção de processos de formação continuada por 
parte da gestão escolar torna você mais apto a enfrentar os desafios da prática 
docente da atualidade? 
 
(  ) Sim, totalmente.                        (  ) Sim, parcialmente.                          (  ) Não.  
 
3.6) Registre sugestões em relação à promoção/gestão da formação continuada 
docente na escola onde você atua como professor(a). 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
 
 


