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RESUMO 

 

O trabalho aqui apresentado tem o intuito de analisar as contribuições do Programa 

de Desenvolvimento Educacional – PDE, para a formação continuada de professores 

da Educação Básica do Estado do Paraná. Quanto à metodologia, a pesquisa possui 

abordagem descritivo-analítica, de natureza qualitativa e foi realizada por meio de um 

estudo empírico, com coleta de dados a partir de instrumentos compatíveis com 

coerência teórico-metodológicas, cuja finalidade é conhecer e analisar um recorte de 

uma realidade, referente a processos formativos derivados de uma política pública  de 

formação continuada de professores, sob a ótica dos participantes, que são docentes 

efetivos da Rede Estadual de Educação Básica do Estado do Paraná, os quais 

concluíram o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE. Para cumprir ao 

objetivo da pesquisa, no primeiro capítulo faremos uma discussão acerca das políticas 

públicas sobre a formação de professores no Brasil e apresentaremos o PDE como 

sendo um Programa que rompe com modelos tradicionais de formação continuada 

existentes no Brasil, tendo como diferencial, o diálogo com as instituições de ensino 

superior, o estudo, a pesquisa, a implementação de projetos pedagógicos e a 

socialização de conhecimentos adquiridos com seus pares por meio de ferramenta 

virtual de aprendizagem. No segundo capítulo conceituaremos a formação docente 

como sendo uma aprendizagem que se inicia antes mesmo dos cursos de formação 

inicial, que passa por ela e perdura por toda a profissão, em decorrência da 

necessidade de novas aprendizagens, visto que os cursos de licenciatura, por si só, 

não esgotam as necessidades de novos saberes que são utilizados nos processos 

educativos formais, demonstrando um certo distanciamento entre a teria e a prática, 

o que exige dos docentes, recorrentes atualizações profissionais. Por fim, no terceiro 

capítulo analisaremos as narrativas de cinco professores, registradas durante a 

pesquisa piloto, por meio de e-mail e, ainda, cinco outras gravadas e transcritas, de 

forma presencial, no interior de quatro diferentes escolas de dois municípios do Estado 

do Paraná. Ao final, concluiremos que o PDE, por se tratar de uma política de 

formação continuada de professores regulamentada por Lei é afirmativa, apregoa 

valorização, desempenho profissional e corrobora para mudanças significativas na 

prática docente, o que contribuirá, certamente, para melhores níveis educacionais no 

Estado do Paraná, ainda que em longo prazo. 

 

PALAVRAS CHAVE: Educação; PDE; Formação de professores; Aprendizagem da docência. 
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ABSTRACT 

 

 

The work presented here aims to analyze how the Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, for the continuing education of teachers of Basic Education in the 

State of Paraná. As for the methodology, the research has a descriptive-analytical 

approach, of a qualitative nature and was carried out through an empirical study, with 

data collection from instruments compatible with theoretical and methodological 

coherence, whose purpose is to know and analyze a cut of a reality, referring to 

formative processes derived from a public policy of continuous teacher training, from 

the perspective of the participants, who are effective teachers of the Rede Estadual de 

Educação Básica do Estado do Paraná, which concluded the Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE. In order to fulfill the research objective, in the 

first chapter we will discuss public policies on teacher education in Brazil and present 

the PDE as a Program that breaks with traditional models of continuing education 

existing in Brazil, with higher education institutions, study, research, implementation of 

pedagogical projects and the socialization of knowledge acquired with their peers 

through a virtual learning tool. In the second chapter, we will conceptualize teacher 

education as an apprenticeship that begins even before the initial training courses, 

which pass through it and endures throughout the profession, due to the need for new 

learning, since the undergraduate courses, per se only, do not exhaust the needs of 

new knowledge that are used in the formal educational processes, demonstrating a 

certain distance between practice and the one that requires recurrent professional 

updates. Finally, in the third chapter, we will analyze the narratives of five teachers, 

recorded during the pilot research, through e-mail, and five others recorded and 

transcribed, in person, inside four different schools of two municipalities of the Estado 

do Paraná. In the end, we will conclude that the PDE, because it is a policy of 

continuous teacher training regulated by Law, is affirmative, proclaims appreciation, 

professional performance and corroborates significant changes in teaching practice, 

which will certainly contribute to better educational levels in the Estado do Paraná, 

although in the long term. 

KEYWORDS: Education; PDE; Teacher training; Teaching learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Essa pesquisa tem o objetivo de apresentar o resultado de um sonho e também 

um esforço que empreendi há muitos anos, quando ainda era aluno dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental – antigo 1º grau, que vem em minha memória, toda vez que 

recordo a aula da professora Madalena Guimarães Macedo, cujo tema eram as 

profissões. Não hesitei por um instante em afirmar que seria professor. 

 A minha trajetória até aqui indica um longo percurso, mas também me faz 

valorizar cada passo e cada aprendizagem que me ocorreu em meio aos sucessos, 

aos insucessos e às dificuldades, mas que serviram para construir a minha 

personalidade, a ética e o respeito pelo próximo, principalmente pelos alunos das 

classes populares, nas escolas de educação básica e nas instituições de ensino 

superior por onde perfiz a minha carreira docente. 

 De menino pobre, filho de pai ensacador e mãe boia-fria, moradores do distrito 

de Lovat, Município de Umuarama, entre as jornadas de trabalho na roça, as quais eu 

dividia com as brincadeiras de rua, a partida de futebol durante a minha infância, tive 

a oportunidade de ser matriculado na escola pública de madeira, onde sentávamos 

em duplas e aprendíamos tanto com a professora quanto com os colegas de “carteira”, 

aprendi a ler, a escrever, mas nunca decorei a tabuada, embora a matemática nunca 

tenha representado um “carma” na minha vida. 

 A merenda da escola, muitas vezes complementava a refeição fria de casa, 

pois a mãe saia antes do sol nascer e retornava ao escurecer e, talvez seja por esse 

e outros motivos que nunca percebi uma atitude de carinho que não fosse aquelas a 

seu modo, grosseiras. Mas, mesmo assim, indicavam cuidados, pois sempre me dava 

ordens e me ensinava como proteger e cuidar do meu irmão Marcelo, que era menor 

que eu. 

 O ensino ginasial foi em sua maior parte cursado no período noturno, pois 

mesmo adolescente e muitas vezes sem forças para puxar a enxada, o trabalho era 

imprescindível, não para ajudar em casa, mas para comprar uma peça de roupa, uma 

mochila, um calçado, um material escolar ou para tomar um sorvete no final de 

semana – meus pais não deixavam que nós assumíssemos as responsabilidades que 

eles tinham como deles, por mais difícil que fosse a nossa vida, em meio a tantas 

necessidades. 
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 O sonho de me tornar professor quase foi abandonado no caminho, pois o 

segundo grau teria que ser cursado no município, uma vez que a escola do distrito 

possuía apenas a oferta do 1º grau e, o curso do Magistério, também na cidade de 

Umuarama, somente era ofertado pelo período da manhã, o que me frustrou muito 

quando vi meu sonho de ser professor se desfazer – minha mãe não concordou com 

a minha matrícula, diante da necessidade do trabalho campesino. 

 Cursei o ensino de segundo grau técnico em contabilidade, mas não me 

garantiu uma profissão, pois eu odiava os cálculos, os planos de contas e a transações 

contábeis. Gostava mesmo era de me imaginar professor e isso era muito doloroso, 

principalmente na semana de contabilidade que ocorria paralela à semana do 

magistério, pelo fato de essas duas modalidades acontecerem no mesmo colégio, 

embora em turnos diferentes. 

 A primeira tentativa de romper com a minha cultura e com os anseios familiares 

de que “os meninos precisam trabalhar e não estudar”, ocorreu em 1995, quando 

tentei vestibular na Universidade Estadual de Londrina para o curso de licenciatura 

em história, mas não consegui vaga por conta da alta concorrência, das poucas vagas 

e pela falta de preparação. 

 No ano seguinte, induzido por uma colega, prestei vestibular para 

Letras/português na Universidade Estadual de Maringá e fui aprovado em primeira 

chamada. Via ali renascer os meus sonhos e a possibilidade de me tornar professor, 

mas foram os quatro anos mais difíceis da minha vida, pois víamos a política do 

Estado mínimo se fazer presente em todas as instituições públicas, que na ocasião, 

não contavam com financiamentos de projetos, bolsas e outras iniciativas, obrigando 

o estudante de classe popular a trabalhar e estudar concomitantemente. 

  O amor pela profissão docente não me permitiu distanciar da escola, tanto que 

o meu primeiro emprego foi como inspetor de alunos de uma escola pública, a qual 

alguns anos depois eu me tornaria gestor. Ali aprendi muito e, talvez, eu tenha me 

formado mais na escola que na própria universidade. 

 Conclui o curso de Letras em 2000 e antes mesmo, já fui aprovado em processo 

seletivo da mesma instituição para realizar o curso de especialização latu-sensu em 

“A educação pública no Brasil”, o que me determinou a permanecer no caminho e a 

compreender, ainda prematuro, que a formação continuada já seria uma necessidade 

e um desafio que eu deveria enfrentar ao longo da minha vida. 
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 Se é que o acaso existe, ele aconteceu em minha vida em muitos momentos. 

Antes mesmo de terminar o curso de especialização que realizava na UEM, recebi, 

por meio de sorteio em um jantar de profissionais da educação, uma bolsa para cursar 

a minha segunda pós-graduação latu-sensu em “Administração, orientação e 

supervisão escolar” de forma gratuita. Isso indicava que eu estava no caminho – não 

dava mais para fugir do meu destino – a profissão docente só se confirmava em todas 

as ações da minha vida. 

  Em 2001, já formado, fui convidado para assumir a direção de uma escola 

estadual de 1ª a 4ª séries por um período de dois anos, e o fiz, apesar de me sentir 

novo para tamanha responsabilidade (24 anos), não hesitei, e tenho a certeza de ter 

aprendido muito e ter também ensinado muito, principalmente porque a maioria das 

professoras já estavam em vias de aposentadoria e, muitas vezes não compreendiam 

os anseios dessa nova sociedade e da escola em fase de mudança. Trago boas 

recordações, grandes aprendizagens e muita angústia por perceber a forma como a 

educação vem, ao longo do tempo, sendo tratada pelos gestores políticos. Tenho a 

impressão de que estamos estacionados no tempo. 

 Antes mesmo de terminar a minha gestão, havia concluído as duas 

especializações, já trabalhava em uma escola de educação profissional no período 

noturno e já havia sido aprovado em concurso público para professor, na educação 

pública do estado do Paraná, dentro do número de vagas – já estava colhendo os 

frutos que plantei e que reguei com muita dedicação. 

 A docência me parecia muito difícil e mais difícil era compreender o conteúdo 

que eu deveria ensinar. Tinha muito medo e certeza de que muitos deles eu não havia 

aprendido na graduação. Iniciei um amplo percurso de formação continuada, 

participando de grupos de estudos aos sábados, fazendo pesquisas na internet, 

trocando ideias com professores mais experientes e reaprendendo muitas vezes o 

conteúdo que não sabia, mas que tinha a necessidade de ensinar. 

 No segundo ano como professor concursado, fui eleito diretor daquela escola 

em que iniciei minha vida profissional como inspetor de alunos. Foi uma tarefa 

bastante difícil, visto que ela está localizada na periferia de Maringá, cidade que resido 

há vinte anos, com muitos conflitos entre professores, tráfico de drogas bastante 

intenso, ausência da família e da comunidade e péssimos resultados nos indicadores 

de qualidade como a exemplo do IDEB – Índice de desenvolvimento da Educação 

Básica e do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, o que me obrigou a planejar 
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ações de gestão que envolvessem todas as pessoas e fizessem com que cada uma 

se sentisse parte da escola e do processo educativo. Conquistamos bons resultados, 

resgatamos a confiança e permaneci no cargo por dez anos, dividindo o tempo da 

gestão da escola com a sala de aula tanto dos anos finais, como do ensino superior. 

 O início da minha carreira também foi marcado por grandes tensões, tanto 

acerca dos conteúdos que eu ministrava, mas que não dominava, como nas relações 

sociais com os alunos. Em função disso, participei de vários cursos sobre a inclusão 

educacional, fiz uma complementação pedagógica em arte e educação e comecei a 

frequentar um grupo de estudos e pesquisas sobre gênero, sexualidade e educação, 

onde desenvolvi pesquisas, ministrei palestras e escrevi vários trabalhos acerca de 

sexualidade e educação.  

 Com a entrada no mestrado em 2012, ampliei meu currículo, aprendi muito 

acerca da pesquisa e da extensão universitária. Não parei com o mestrado, continuei 

pesquisando, escrevendo capítulos de livros, organizei eventos e contribui com mais 

dois colegas na organização do nosso primeiro livro em 2016. Isso me possibilitou 

grande aprendizado e diversas experiências que carrego comigo nesse percurso de 

estudante e professor. 

 Por ser concursado na rede estadual de Educação Básica e possuir os 

requisitos para participar do PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional, 

enquanto cursava o último ano do mestrado em 2013, paralelamente iniciei o 

programa. Em decorrência do afastamento da escola para realizar a formação, realizei 

a minha pesquisa de mestrado com bastante tranquilidade, uma vez que as aulas do 

PDE não ocorriam todos os dias e eu já possuía certa autonomia para estudos e 

pesquisas. 

 O PDE, sem dúvida, trouxe um novo olhar para a escola, para as práticas 

sociais e para a minha relação com o conteúdo que hoje ensino, uma vez que durante 

o curso, a formação se dá tanto na instância da área da atuação, como na 

compreensão de outros saberes que não da sala de aula, mas da educação e, foi 

talvez esse o motivo de pensar num curso de doutorado e numa pesquisa que 

pudesse sugerir se as aprendizagens advindas do curso de formação continuada 

PDE, no contexto das políticas públicas de formação de professores no Estado do 

Paraná, contribuem para aprendizagem e desenvolvimento profissional da docência e 

melhoria das práticas pedagógicas, quando do retorno dos professores para as suas 

salas de aula.  
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 Destarte, ao compreendermos e apresentarmos os problemas da formação e 

os resultados da pesquisa, esperamos contribuir com os estudos acerca da formação 

de professores, a eficácia do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, os 

desafios ainda presentes no dia a dia dos professores participantes e a sugestão de 

ideias que possam cooperar para a melhoria da educação pública no Estado do 

Paraná, uma vez que os dados apresentados também poderão servir de leituras para 

os gestores da Secretaria de Estado da Educação, conforme firmado da autorização 

desse pesquisa. 

Para dar conta do proposto, fizemos inicialmente uma discussão acerca das 

políticas internacionais que estabeleceram acordos entre países, no sentido de 

aumentar os empenhos e os investimentos em educação, para que ela se tornasse 

um direito universal, inerente a todas as classes sociais e todos os sujeitos da 

diversidade, assim como uma leitura do Programa de Desenvolvimento Educacional 

– PDE, como uma política de formação continuada de professores efetivos da 

educação básica, no Estado do paraná. 

Para isso, apresentamos alguns dados oriundos da UNICEF e UNESCO acerca 

da educação mundial, e de proposições feitas por meio de um relatório encomendado 

para o pesquisador Jackes Delors, onde o mesmo apresenta a necessidade de quatro 

aprendizagens necessárias para enfrentar os problemas do novo milênio: aprender a 

aprender, aprender a conviver, aprender a ser e aprender a fazer. Nessa perspectiva, 

tais agências incumbem a educação como facilitadora dessas aprendizagens e 

responsável por preparar os novos sujeitos para as novas relações – neoliberais – que 

se instauraram para o novo milênio, a partir das décadas de 1980 e 1990. 

 Ao que compete ao poder público e à profissão docente, a escola, como espaço 

democrático que por meio da Lei é obrigada a incluir todos, precisa antes de tudo 

compreender quem são esses todos, uma vez que são sujeitos com diferentes 

culturas, religiões, sexualidades, etnias, etc., tal compreensão seria aprendida nos 

cursos de formação continuada e na convivência, do dia a dia da instituição escolar e 

da sala de aula. 

 Deste modo, a universalização da Educação Básica corroborou com outro 

problema: a falta de mão de obra para suprir a demanda na educação, o que segundo 

Gatti (2013-2014), contribuiu para a aceleração de oferta de cursos de licenciaturas, 

que foram autorizados pelo Ministério da Educação, com os mínimos padrões de 

qualidade, o que acabou por agravar ainda mais os problemas da educação brasileira. 
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 Neste sentido, as políticas brasileiras de formação de professores, decorrem 

de políticas internacionais e ganharam espaços nas agendas políticas nacionais, uma 

vez que apontadas como uma das soluções para resolver os problemas de qualidade 

em educação, a formação de professores também foi pensada como a 

profissionalização docente, uma vez que a carência desses profissionais era também 

uma marca de fragilidade das políticas do Estado brasileiro. Há notícias que mesmo 

com a aprovação da LDBEN 9394/96, muitos professores atuavam como leigos e não 

possuíam a formação mínima, exigida por força da Lei (ROCHA, 2009). 

Para concluir a fundamentação do primeiro capítulo, considerando o objeto 

dessa pesquisa - o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE e suas 

contribuições para a formação continuada de professores da rede estadual de 

Educação Básica do Estado do Paraná, apresentarei o Programa como sendo uma 

política de Estado, firmada por meio da Lei Complementar 130/2010.  

 No segundo capítulo, ainda tendo como percurso a fundamentação, tecerei 

uma discussão acerca da aprendizagem e do desenvolvimento da docência, na 

compreensão de que a aprendizagem da docência se constrói antes mesmo da 

iniciação nos cursos de licenciatura, pois para autores como Tardif (2010), Imbernón 

(2011) e Mizukami (2013), enquanto crianças ou estudantes dos diversos níveis – nós 

professores – aprendemos pela observação das metodologias e das interações que o 

professor realiza tanto com o conteúdo, como com os sujeitos escolares. Assim, a 

docência é uma aprendizagem decorrente de toda a trajetória escolar, como aluno e 

como professor. 

 Ainda que não tivéssemos1 a intenção de negar a necessidade da formação 

inicial e a sua grande contribuição para a formação de professores, observaremos que 

ela sozinha não garante a aprendizagem da docência. Por isso, mesmo, o curso de 

licenciatura habilita o professor à docência e, respeita as exigências legais, mas não 

garante aprendizagens significativas que são utilizadas em prol de relações sociais e 

aprendizagens nas salas de aula e nas escolas. Por isso, respaldado em afirmativas 

de diversos autores como Formosinho (2009), Ferreira (2006) e Libâneo (2013), será 

possível defender a formação continuada como necessária para aprendizagem da 

docência, para a (re)significação dos conhecimentos construídos nos cursos de 

licenciatura e como uma possibilidade de melhorar as práticas que se realizam na sala 

                                                           
1 Optei por utilizar a primeira pessoa do plural a partir de aqui, pelo fato de contar com a contribuição 
dos autores que fundamentam essa pesquisa 
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de aula, garantindo assim, melhor desempenho por parte dos docentes e, melhor 

desenvolvimento por parte dos alunos. 

 Outro problema apontado por Formosinho (2009) e que será atestado nesse 

trabalho, é o fato de que os estágios, quando existem, não são bem planejados, são 

insuficientes e não colocam o aluno – futuro professor, em contato com o que a escola 

de fato é, considerando o pouco tempo que os estudantes passam nela. Isso quando 

o currículo da licenciatura privilegia a prática no campo da atividade docente. 

 À luz da literatura e, em concordância com autores como Silva (2013) e 

Mizukami (2013), vislumbraremos a escola como locus privilegiado para a formação 

de professores, considerando que nela ocorrem ações diárias que somente podem 

ser compreendidas se vivenciadas, portanto distantes das aprendizagens admitidas 

na formação inicial ou quando da realização de estágios. 

 Nesse sentido, procuraremos, ao final, comprovar, por meio do diálogo com os 

referenciais teóricos, que a docência se constitui de sujeitos que compartilham 

histórias, possuem diferentes expectativas, diferentes trajetórias e, por tudo isso, 

precisa de tempo em tempo ser aprendida. Isso significa que ao longo da profissão, o 

professor passará por processos de construção de novas aprendizagens e 

reconstrução de velhas, por toda a vida. 

 Enquanto metodologia, a pesquisa aqui apresentada é de caráter bibliográfico 

e documental e possui abordagem descritivo-analítica, de natureza qualitativa e, foi 

realizada por meio de questionários e entrevistas, a fim de conhecer e analisar um 

recorte de uma realidade referente a processos formativos derivados de uma política 

pública sob a ótica dos participantes que são professores efetivos da Rede Estadual 

de Educação Básica do Estado do Paraná, que tenham passado pelo Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE. 

 De posse dos dados relatados no campo, por meio das narrativas oriundas de 

professores do ensino fundamental dos anos finais e ensino médio e, considerando 

as suas trajetórias, suas escolhas, seus desafios iniciais, suas necessidades 

formativas e a participação no curso de formação continuada PDE, concluiremos que, 

na ótica desses atores, a formação continuada é uma necessidade para o 

desenvolvimento profissional da docência e que, o curso em evidência, trata-se de 

uma formação continuada que resgata a autoestima dos docentes, os influencia para 

melhores aprendizagens e pesquisas e, ao superar grande parte das suas 

necessidades formativas, contribui, de forma bastante positiva, para aprendizagem e 
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desenvolvimento profissional da docência e melhoria das práticas pedagógicas, que 

possivelmente, além afiançar melhores rendimentos, garantem melhores 

aprendizagens dos seus alunos e melhores resultados em termos de qualidade de 

ensino no Paraná, ainda que seja a longo prazo. 

 Dessa forma, uma pesquisa como esta, além de garantir a publicação dos 

dados cerceados, coopera ainda para a realização de futuros estudos, para leituras e 

análises dos gestores públicos e, possivelmente, a implementação de possíveis 

melhorias, ampliação de tais políticas e maior valorização dos profissionais da 

educação. 
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1. AS POLÍTICAS SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NO 

BRASIL E O PDE/PR 

 

 As políticas sobre formação de professores, tanto no Brasil como em outros 

países, têm sido indicadas como uma das possibilidades de enfrentamento dos 

diversos problemas que acometem os sistemas educacionais. Dessa forma, esse 

capítulo tem o objetivo de discutir as políticas públicas para a formação de professores 

tanto na legislação brasileira, como nas orientações das agências internacionais como 

o Banco Mundial e suas agregadas. 

 Tendo a legislação Nacional que garante a formação continuada de docentes 

no Brasil surgido durante um grande período de mudanças, chamado como contexto 

das Reformas Educacionais, iremos discutir a formação como sendo uma 

necessidade de efetivar ações contempladas tanto pela Constituição Federal de 1988, 

como na LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/1996. 

 Em decorrência das Legislações que se estabeleceram no Brasil nas últimas 

décadas, principalmente a partir das décadas de 1980 e 1990, outras políticas 

educacionais sobre a formação inicial e continuada de professores acabaram 

surgindo, como implementação do projeto educacional que se instaurou no Brasil. 

Nesse sentido, também voltar-nos-emos às Diretrizes Nacionais de formação de 

professores de 2002 e de 2015 e, de forma mais efetiva, ao Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, implantado no Estado do Paraná, a partir do 

ano de 2006, como como pretexto de melhor desenvolver a profissão docente, garantir 

melhores níveis salariais e melhorar a qualidade em educação da rede estadual de 

educação básica. 

 

1.1 Políticas de formação de professores no Brasil: percursos históricos 

 

As Reformas Educacionais ocorridas no Brasil nos últimos anos, ou mais 

especificamente a partir da década de 1990, têm buscado metodologias diversas para 

resolver os problemas de qualidade, evasão, analfabetismo, violência, aprendizagem, 

sucesso escolar, dentre outros. 

Ao pensar a Educação como direito de todos, obrigação da família e do Estado, 

conforme confere a atual LDBN Lei 9394/96 (BRASIL, 1996), buscou-se também 

formalizar políticas públicas para o fortalecimento do Sistema Nacional de Ensino, 
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dentre elas, formar profissionais da Educação para o enfrentamento dos novos 

desafios, lidar com as diferenças e garantir a inclusão de todos nos espaços das 

escolas brasileiras. 

É sabido que a Educação brasileira vem ocupando os últimos patamares de 

qualidade, se comparada aos resultados de vários outros países, quando avaliada por 

meio dos testes de conhecimento aplicados por agências/instituições externas. De 

acordo com os dados apresentados Moreno (2016, s/p), no site G1.com, considerando 

o relatório apresentado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) no ano de 2015, “Brasil cai em ranking mundial de educação em 

ciências, leitura e matemática. Dados do Pisa, prova feita em 70 países, foram 

divulgados nesta terça; Brasil ficou na 63ª posição em ciências, na 59ª em leitura e na 

66ª colocação em matemática”. Isso indica que há fragilidades no Sistema, que 

somente poderão ser sanadas se investido em várias áreas, com destaque nesse 

trabalho para a área de formação dos professores. 

A formação de professores está garantida na LDBN 9394/96 (BRASIL, 1996) e 

no Plano Nacional de Educação de 2014, Lei nº 13005/14 (BRASIL, 2014), para isso 

cabe tanto à União, como aos Estados e Municípios implementar políticas de 

formação continuada que, garantam ao docente a formação, podendo ser em serviço, 

de modo a melhorar as suas ações práticas e pedagógicas e contribuir para melhores 

índices da Educação brasileira. 

As políticas de formação de professores a partir das décadas de 1990 estão 

intrinsecamente ligadas tanto aos discursos quanto às políticas internacionais, por 

meio de acordos assumidos, principalmente na década de 1990. Por esse motivo, 

vários países, dentre eles o Brasil, tem garantido o financiamento e, em contrapartida, 

obrigando-se a cumprir metas de qualidade, garantir a inclusão, universalizar a 

Educação, formar professores e, nessa perspectiva, diminuir a pobreza (WERLANG; 

VIRIATO, 2012), conforme passamos a discutir na próxima subseção. 

 

1.2 A formação de professores no viés das políticas e dos discursos 

internacionais 

 

A formação de professores, assim como o financiamento da Educação em seu 

amplo contexto, tanto no Brasil como em vários outros países, vêm recebendo 

recursos de agências internacionais e, de certa forma, também sendo influenciada por 
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eles. Evidentemente, essas ações começaram a ser mais visíveis no país, a partir dos 

acordos internacionais iniciados na década de 1980, quando vários países, dentre 

eles o Brasil, optaram por assumir as proposições definidas nas conferências 

internacionais realizadas em Jomtien na Tailândia (1990), Nova Delhi na Índia (1993) 

e Salamanca na Espanha (1994) (BRAGA, 2009), conforme passamos a discutir neste 

momento. 

 À luz dos discursos políticos internacionais, vencer os conflitos sociais, 

erradicar a pobreza e proporcionar a todos as mesmas oportunidades, passa pela 

Educação. Assim, os documentos apresentados apontam desafios a serem 

enfrentados para uma maior inclusão de todos na Educação Básica, anunciam 

maiores investimentos, inclusive por parte das agências internacionais e deixam 

evidente que para efetivar tais ações, exigem novas compreensões, por meio da 

formação de professores (UNESCO, 1994). 

 Dessa forma, quando a Declaração de Salamanca enumera várias ações, 

investimentos e agências que possam fomentar tais recursos, admite também no item 

4 que as nações devem “[...] garantir que, no contexto duma mudança sistêmica, os 

programas de formação de professores, tanto a nível inicial como em serviço, incluam 

as respostas às necessidades educativas especiais nas escolas inclusivas” 

(UNESCO, 1994, p. 03). Em outras palavras, tornar a escola um espaço inclusivo e 

com melhores resultados perpassa também pela formação docente, seja nos cursos 

de licenciatura de formação inicial, seja na formação continuada que ocorre após a 

inserção na carreira docente. 

 Libâneo (2016) ao discutir a função da escola, nos lembra que as políticas 

educacionais propostas para a educação brasileira vêm sofrendo, ao longo dos 

tempos, grandes influências de agências financiadoras como o Banco Mundial e, no 

calor da hora, são também determinantes a quem atender e o que ensinar para 

determinadas classes sociais. 

 Quando analisa as proposições dos organismos internacionais, como no caso 

do Banco Mundial, o autor observa que  

 
Os documentos produzidos por esses organismos nos últimos anos 
associam o funcionamento do sistema educacional a programas de 
alívio à pobreza e de redução da exclusão social, entre os quais se 
inclui o currículo instrumental ou de resultados imediatos (LIBÂNEO, 
2016, p. 42). 
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 Nas palavras do autor, as indicações de reformas, de modelos de currículo, do 

ensino para as classes populares, assim como a formação de professores, são 

pensadas a priori, para resolver os conflitos sociais, e por isso, não caminham numa 

perspectiva de sucesso, como é o caso do Brasil que tem demonstrado inúmeras 

fragilidades.  

Nessa mesma linha de raciocínio, percebemos que os diversos apontamentos 

feitos pela UNESCO, Banco Mundial e outras agências internacionais de 

monitoramento e financiamento educacional, admitem ser a Educação uma grande 

propulsora da diminuição das diferenças sociais. Desta forma, há o reconhecimento 

de que a inclusão, assim como maior investimento em Educação e na “capacitação” 

dos profissionais para atender as novas demandas, possa se apresentar como uma 

saída, o que nos parece, assim como a Shiroma e Evangelista (2008, p. 35), ser a “[...] 

reconversão profissional para a adaptação do trabalhador ao novo ordenamento 

social”. 

 Dessa forma, o discurso e as políticas tanto em nível nacional como 

internacional, têm sido intensificados, exigindo pesquisas, programas específicos de 

formação, ampliação de recursos e um novo pensar por parte dos educadores, visto 

que são sujeitos das ações que encaminham esse processo intenso, reflexivo e 

dinâmico.  

 Para Santos (2000), o Banco Mundial exerceu e continua exercendo grandes 

influências nas mudanças ocorridas no campo educacional brasileiro das últimas 

décadas. Assim, em consonância à afirmativa do autor, compreendemos que no 

desenrolar das políticas públicas educacionais brasileiras, fica evidente que as 

mudanças ocorridas no cenário nacional decorrem daquelas estabelecidas 

internacionalmente. Dessa forma, os reflexos dos acordos realizados a partir da 

década de 1980 entre o Brasil e os organismos internacionais alteram os discursos, 

as práticas e as relações que se estabelecem na escola e dela com a sociedade 

(SANTOS, 2000). 

 Ao analisar que a formação continuada de professores no Brasil possui uma 

estreita relação com as políticas neoliberais, Santos (2000, p. 174) admite que 

 

[...] a ênfase dada pelo BM prioriza a educação continuada sobre a 

inicial [...] a ênfase dada pelo banco à formação continuada é 

decorrente de uma análise que privilegia aspectos econômicos, 

baseada em estudos de custo-benefícios, em que a formação docente 
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é pensada em termos da melhor forma de se produzir um profissional 

competente tecnicamente. 

 

 No viés das políticas neoliberais2, a formação de professores, ao que discute o 

autor no excerto também perpassa pelas questões econômicas, onde fazer mais com 

menos, seja o caminho para equilibrar as finanças públicas, o que talvez, contrarie o 

próprio discurso que estabelece maiores investimentos em Educação, conforme já 

discutido neste capítulo. Assim, fica muito visível que há maior ânimo em investir na 

requalificação, conforme admitem Werlang e Viriato (2012), que formar a partir das 

licenciaturas um novo perfil de docentes. 

A formação em serviço diminui custos e se torna mais eficiente (SANTOS, 

2000). Ao reduzir os custos da formação continuada e deixar de investir em formação 

inicial (cursos de licenciatura), admite-se um projeto fundamentado em uma visão 

técnica e instrumental na Educação. Portanto, o investimento em Educação 

continuada, conforme observa Santos (2000, p. 174), é proposto pelo Banco Mundial 

“[...] na perspectiva de melhorar o desempenho docente mediante maior domínio que 

o[a] professor/a venha a ter dos conteúdos das disciplinas e estratégias pedagógicas 

para ministrá-las”, assim, esse processo de formação funciona como instrumento para 

seguir as diretrizes curriculares e suas normatizações. A autonomia e a formação 

política ficam a cargo de cada indivíduo de acordo com suas aptidões e compromissos 

com uma Educação fincada na ideia de emancipação humana, uma vez que a 

formação nesse contexto, tende a ser técnica e articulada aos preceitos neoliberais. 

Werlang e Viriato (2012, p. 06), ao observarem a dinâmica da formação de 

professores no Brasil após 1990 admitem que  

 

Partindo desse pressuposto de necessidade de modificações, foram 

sugeridas diversas iniciativas de requalificação, reciclagem e 

capacitação recomendadas por empresários e organismos 

multilaterais. Nesse sentido, destacamos o PREAL, que utiliza 

relatório de progresso educacional para monitorar o estado da 

educação em nível regional (América Latina), sub-regional (América 

Central e República Dominicana), nacional (países selecionados) e 

locais (distritos selecionados). 

 

                                                           
2 De acordo com Comblin (1999, p. 15) “O neoliberalismo é uma utopia ou teoria que pretende dar uma 
explicação total do ser humano e da sua história em torno da economia. Faz da economia o centro do 
ser humano a partir do qual todo resto se explica”. 
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 De acordo com o fragmento citado, a necessidade de modificações das práticas 

educacionais, implicam (re)formar e dar capacidade aos docentes quando utilizam as 

palavras “reciclar” e “capacitar”, talvez esse discurso queira admitir que os professores 

daquele contexto não dispunham de competências suficientes para educar frente às 

novas demandas. Tais palavras, na atualidade, foram substituídas pela “formação de 

professores” (BRASIL, 1996). 

Desde a década de 1990 foram criados vários programas de formação docente 

por meio das políticas internacionais. Com destaque, o PREAL3 foi criado em 1996 e 

teve a UNESCO como agência financiadora. Destarte, surgiu a partir do Projeto 

Principal de Educação para a América Latina e Caribe (PROMEDLAC), patrocinado 

pela UNESCO e BID, coordenado pela Oficina Regional de Educação para a América 

Latina e o Caribe (OERLAC) com o intuito de atender às determinações da UNESCO. 

O PROMEDLAC teve início em 1980 e acabou por finalizar-se em 1996, data de início 

do PREAL e ano em que a LDBEN nº. 9.394/1996 foi aprovada no Brasil, embora no 

Brasil foi aprovado apenas em novembro de 2002, com a previsão de encerramento 

no ano de 2015. Ambos os Projetos estão articulados às Conferências de Educação 

para Todos, realizadas em Jomtien (1990) e Dakar (2000) (SANTOS, 2004). 

Ao que analisa Libâneo (2016, p. 44),  

 
É nesse contexto que se instituiu, em âmbito internacional, um padrão 
universal de políticas para a educação baseado em indicadores e 
metas quantificáveis como critério de governabilidade curricular, 
visando ao controle dos sistemas de ensino nacionais. 
 

Esse controle do qual trata o autor no excerto, não está relacionado apenas às 

questões de financiamento, de currículo ou inclusão, mas imbricado em todas as 

áreas da educação, como nas políticas de formação de professores, que no caso, visa 

garantir o atendimento às demandas indicadas por tais agências. 

Os planos de formação de professores propostos pela UNESCO e outras 

agências internacionais, estão pautados em vários relatórios encomendados por 

essas entidades. Assim, vários dados foram expostos, a fim de propor um menor 

distanciamento entre as classes e vencer os desafios dos conflitos sociais que ora se 

estabeleciam entre as culturas e as nações.   

                                                           
3 Programa para Reforma Educacional na América Latina e Caribe (UNESCO, 1996). 
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Ao que propõe Jaques Delors em um relatório iniciado em 1993 e concluído em 

1996 denominado: “Educação, um tesouro a descobrir”, o autor, por meio de uma 

colaboração de diversos especialistas do mundo todo, fez um diagnóstico daquele 

contexto, caracterizado pela globalização das relações internacionais, conforme 

investiga Carvalho (2012, p. 230), quando explicita que 

 
Fenômenos como a disparidade entre países ou regiões do mundo, 
movimentos imigratórios, desemprego, tensões sociais, violência, 
exclusão e desigualdade social, poluições destruidoras ou 
perturbadoras da natureza, dentre outros, são descritos como parte 
desse contexto. 
 

 As relações sociais entre nações ou grupos sociais, assim como aquelas entre 

os seres humanos e a natureza, de acordo com o Relatório Jacques Delors, passavam 

por sérias tensões4. Assim, propõe-se por meio da Educação resolver tais problemas, 

o que possivelmente contribuiria para uma harmonização entre as pessoas e delas 

para com o meio. 

 Dessa forma, o Relatório, ao que indica Delors (2001), citado por Carvalho 

(2012, p. 230), precisamos, por forças das relações, vencer três desafios por meio das 

políticas educacionais, a saber: “1) Promover vias e meios de desenvolvimento 

sustentável; 2) contribuir para a compreensão mútua dos povos; 3) renovar a vivência 

concreta da democracia”. Assim, as proposições aferidas por Delors deixam 

evidências de que precisamos melhorar as relações como o meio de forma a garantir 

a sobrevivência das próximas gerações, maior respeito com o outro no tocante às 

culturas, religiões, classes sociais, situações socioeconômicas e identidades, assim 

como dar voz e vez para todos os sujeitos dessa diversidade. 

 À luz dessas ideologias neoliberais, a escola, ao que sugere Delors (2001), é 

um meio de promover a equidade, transformar sujeitos e atitudes. Nesse sentido, faz-

se necessário preparar esses novos sujeitos sociais para a convivência harmoniosa 

no mundo globalizado. Na análise que faz do Relatório, Carvalho (2012) observa que 

o mesmo atribui à Educação a suposta capacidade de garantir acesso ao emprego, 

maior participação social e democrática, maior consciência sustentável, a superação 

da exclusão social, a tolerância, a paz e a coesão social. 

 As missões atribuídas à Educação, de acordo com o conhecido Relatório 

Jaques Delors (DELORS, 2001), se organizam em quatro pilares: aprender a 

                                                           
4 Conflitos entre grupos sociais, aumento dos níveis de poluição e segregação/exclusão das minorias.  
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conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Dessa forma, o 

autor evidencia que as vivências contemporâneas são possíveis, a partir do 

estabelecimento de novas relações e novas aprendizagens. O professor como 

formador de sujeitos, também precisa compreender tais processos históricos e 

sociais, visto que aprende para posteriormente ensinar. 

O mundo globalizado possui particularidades talvez não elencados nos 

conteúdos históricos de outrora. Assim, de acordo com Delors (2001, p. 89), "À 

educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e 

constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita navegar através 

dele." Isso significa que a ressignificação do conteúdo escolar é algo emergente, que 

não pode esperar, e parte de o professor compreendê-lo para ensinar os sujeitos 

diversos a enfrenta-lo com autonomia e respeito às demais demandas, sejam 

culturais, hierárquicas, econômicas, etc. 

Os quatro pilares apresentados por Delors (2001), aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser, caracterizam-se por 

contemplar questões cognitivas e de relações humanas. Os dois primeiros pilares se 

referem, mais especificamente, ao processo de produção de conhecimento, enquanto 

os dois últimos estabelecem vivências relacionadas à dimensão da consciência e do 

resgate do ser humano. 

Para Carvalho (2012), o primeiro pilar está relacionado aos instrumentos de 

compreensão e aquisição da cultura; o segundo diz respeito à pôr em prática os 

conhecimentos adquiridos por meio da formação profissional, a convivência coletiva e 

a capacidade de tomar iniciativas e decisões; o terceiro por sua vez, se refere à 

competência depositada na Educação em preparar o indivíduo para gerir conflitos e 

por último, o quarto pilar é agir e decidir por si mesmo, o que envolve iniciativa, 

autonomia, criatividade, solidariedade e responsabilidade nas relações coletivas. 

Os Quatro pilares apresentados no Relatório “Educação, um tesouro a 

descobrir”, visivelmente se encontram de forma implícita descritos nas políticas 

internacionais e nacionais quando discorrem sobre o papel da Educação e dos 

educadores e quando defendem uma Educação para o trabalho, para a convivência 

social e para a autonomia (BRASIL, 1996). Assim, abrangem o ser em sua totalidade, 

do cognitivo ao ético, do estético ao técnico, do imediato ao transcendente. A visão 

de totalidade da pessoa integra a pós-moderna concepção de qualidade em 

Educação.  
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Ao associarmos as discussões que faz Libâneo (2002, p. 81) aos quatro pilares 

apresentados por Delors (2001), constatamos que a construção e a reconstrução da 

aprendizagem escolar, também passa, mais especificamente, pelo viés de aprender 

a aprender, quando o autor admite que  

 
Um dos grandes desafios que se põe ao desenvolvimento do currículo 

é o de contemplar experiências de aprendizagem que permitam 

construir estratégias que ajudem o aluno a utilizar de forma 

consciente, produtiva e racional o seu potencial de pensamento e que 

permitam torná-lo consciente das estratégias de aprendizagem a que 

recorre para construir (reconstruir) os seus conceituais, atitudes e 

valores. 

 

  O currículo como um artefato cultural, inclusive mutável, além de 

(re)significado a partir das Reformas Educacionais5 da década de 1990 compreende, 

inclusive, preparar o aluno para os novos desafios sociais na contemporaneidade, 

relações sociais, ambientais, emprego, dentre outros.   

 As mudanças ocorridas no campo educacional, decorrem da precariedade 

constatada na Educação mundial. De acordo com os dados apresentados pelo Banco 

Mundial no Relatório de Desenvolvimento Mundial de 1994, se comparado a outros 

países com renda per capita equivalente, o Brasil possui elevada taxa de 

analfabetismo de jovens entre 10 e 14 anos de idade, chegando a 17,8%, contra 3,0% 

no Chile; 4,7% na Venezuela; 2,8% no Uruguai, ficando atrás apenas da África do Sul, 

quando apresentava taxa de 33,4% (CARVALHO, 2012). 

 Tais problemas apresentados nas estimativas do Banco Mundial decorrem de 

uma série de fragilidades nos sistemas educacionais. Para resolver o problema de 

qualidade, tanto o Banco Mundial quanto a UNESCO recomendam o investimento de 

6% do PIB em políticas educacionais. Segundo Carvalho (2012, p. 223), “[...] no Brasil, 

em 1995, segundo dados da OCD, esse gasto foi equivalente a 5% do PIB”. O que 

sugere que o Brasil, por mais que tenha utilizado um discurso de priorizar a Educação, 

não vem cumprindo com as determinações das agências internacionais. 

 De acordo com os dados apresentados no Relatório publicado pela OECD no 

ano de 2015, no Relatório “Education at a Glance: OECD Indicators”, em 

                                                           
5 Entende-se por Reforma Educacional as modificações apresentas por meio da Constituição de federal 
de 1988 – CF/88 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96 
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conformidade com a análise de Carvalho (2012), os percentuais de investimentos em 

educação se elevaram em 5,6% entre 2005 e 2012. Se comparados aos 5% em 1995. 

 

Embora o investimento público em instituições públicas tenha 

aumentado em todos os níveis educacionais no Brasil entre 2005 e 

2012, o gasto público anual por aluno de instituições públicas cresceu 

110% na educação básica, mas caiu 7% na educação superior [...]. 

Em 2012, o gasto público brasileiro em instituições da educação 

básica a superior representou 5,6% do PIB. Essa proporção é 

consideravelmente maior que a média OCDE de 4,7%, e é a quinta 

mais alta entre todos os países e parceiros da OCDE com dados 

disponíveis. 

 

 Apesar de os investimentos terem aumentado, conforme assinala no excerto, o 

número de matrícula diminui no mesmo período (OECD, 2015). Dessa forma os 

percentuais por aluno também sofrem maior alta, quando consideramos o montante 

do PIB. 

 Se os dados sobre os investimentos, as taxas de qualidade, matrículas e 

continuidade dos estudos são alarmantes, conforme apresenta OECD (2015), também 

são alarmantes os dados sobre a formação inicial de professores. De acordo com 

Valente (2001, p. 139), os “[...] resultados de pesquisa divulgados pelo próprio MEC 

revelam que mais de 65 mil professores em exercício sequer completaram o ensino 

fundamental (8ª série) e outros 80 mil possuem o ensino fundamental completo”. Ao 

que apresenta o autor, mesmo com a ampliação da oferta do ensino superior no Brasil, 

seja presencial ou a distância, o início desse século registrava as calamidades de uma 

Educação que patinava em problemas dos mais diversos, dentre eles a formação 

docente, a ser tratada na próxima seção. 

 Em face das questões referentes à inclusão, qualidade e mudanças globais, 

houve a necessidade de reavaliar as políticas educacionais, currículos, funções das 

escolas e dos docentes. Assim, desencadeou-se no Brasil, em especial, um longo 

debate sobre as questões pedagógicas e estruturais que circundam o sistema 

educacional brasileiro, sob um viés de produtividade. Na análise de Carvalho (2012, 

p. 223),  

 
Os baixos índices da educação, amplamente divulgados pela 

imprensa, levaram muitos a defender propostas que articulavam 

simultaneamente críticas à ineficiência da escola pública com a 

necessidade de sua reorganização para atender às novas demandas 

do capital. 
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 Essa reorganização de que a autora trata no excerto está amparada no texto 

da LDBEN 9394/96 e, compreende as amplas mudanças em toda a estrutura 

educacional brasileira, sugerindo níveis, modalidades, financiamentos, currículos, 

ampliação de carga horária, dentre outras mudanças, sob o discurso de uma 

Educação para todos os sujeitos, com acepções de universalidade, gratuidade e 

maiores níveis de qualidade. 

 As mudanças elencadas no contexto das políticas educacionais brasileiras, 

partiram de um novo modo de produção global e com foco no capital. Assim, as 

relações sociais, com o meio e com as tecnologias, também foram redefinidas e, 

consequentemente, se redefiniram as políticas e os discursos em torno da formação 

de professores. Nessa mesma perspectiva, Hengemühle (2004, p. 133) observa que  

 

[...] o processo de formação sofreu mudanças no decorrer do tempo, 

de acordo com as necessidades do mundo atual. Exige-se, desde as 

últimas décadas, uma formação a ser realizada em moldes 

globalizantes (mais flexível e respeitando princípios democráticos), ao 

invés do que ocorria até a metade desse século (XX), quando tal 

processo tinha um cunho totalizante (baseado na rigidez e no 

autoritarismo). 

 

   Talvez, ao refletirmos sobre a citação, assim como sobre os quatro pilares 

apresentados por Delors (2001), percebermos que ao atender as exigências da 

globalização, não podemos fugir dessas aprendizagens, visto que antes de ensinar, é 

preciso aprender. Essas novas relações, de acordo com Hengemühle (2004), 

trouxeram desafios nunca vistos e enfrentados anteriormente. 

 As reformas advindas, principalmente das décadas de 1980 e 1990, não são 

um fenômeno exclusivamente brasileiro, mas sim mundial. Dessa forma, a Educação 

vem se adequando aos modos de vida, de trabalho, de produção e de relações sociais, 

conforme admite Maués (2003, p. 99), quando constata que 

 

[...] as reformas educacionais, cada vez mais, ganham um caráter 

internacional e isso pode ser bem compreendido quando as 

entendemos como uma forma de globalizar também esse setor. Desse 

modo a formação de professores tem sido uma tônica em todos os 

países, como uma maneira de evidenciar a importância do 

desempenho educacional para o crescimento econômico, o que em 

tese depende da atuação dos profissionais da educação. 
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 Nas palavras de Maués (2003), os mecanismos internacionais de 

financiamento de políticas públicas depositam na Educação, assim como na formação 

de professores, uma possibilidade de melhorar os níveis de qualidade e, 

consequentemente preparar o aluno parar atuar frente às novas demandas sociais. 

A Educação proposta nas Reformas Educacionais da década de 1990 tende a 

ser repensada para a adaptabilidade, exigida dos indivíduos e da escola pelos 

interesses burgueses, econômicos, mercadológicos e produtivos hegemônicos na 

presente sociedade. Dessa forma, o pensamento neoliberal exige a formatação do 

fenômeno educacional para que este se mantenha atualizado aos avanços 

tecnológicos empresariais. Assim, as agências e/ou órgãos internacionais que excitam 

o desenvolvimento econômico dos países em desenvolvimento têm interesse na 

Educação, na medida em que ela se reconstrói, se atualiza e se qualifica para inserir 

no mercado de trabalho sujeitos flexíveis e criativos que respondam às competências 

necessárias ao novo mundo globalizado (SANTANA, 2009). 

 Quando analisa as mudanças globais na perspectiva da justiça social, Ferreira 

(2006) destaca que os discursos assumem o compromisso de formar uma nova 

sociedade civil, frente aos novos modelos econômicos mundiais, mas, no entanto, 

observa que os discursos das vivências coletivas que valorizam a diversidade, 

acabam por gerar conflitos que continuam reproduzindo as violências, a pobreza e as 

diferenças entre os sujeitos. 

 O papel dedicado à Educação escolar, de acordo com Ferreira (2006, p. 26) 

tanto corrobora com Maués (2003), como também admite que  

 

Está em curso a formação de um “novo cidadão do mundo” por 

necessidade de sobrevivência, sem que a maioria da população 

mundial tenha adquirido sequer a sua cidadania local. Nesse contexto 

de tantas transformações econômicas, sociais, políticas e culturais em 

andamento, em escala mundial, cada vez mais faz-se necessário uma 

formação continuada e de qualidade para um novo “cidadão do 

mundo”, pois já se encontra em evolução a formação de um novo, 

diferente e problemático “indivíduo”, provavelmente “cidadão” [...]. 

 

 A formação continuada de professores, tal qual analisa o excerto, parte da 

necessidade de compreender as relações sociais, o momento histórico, econômico e 

político. Dessa forma, no que diz respeito aos novos papéis adquiridos pela escola no 

contexto da reforma de 1996, cabe ao professor compreender tais relações, a fim de 

formar o “modelo” de aluno competente, criativo e capaz de se tornar “cidadão do 
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mundo”, uma vez que é o que o mundo globalizado, as tensões emergentes e o capital 

esperam da educação, a fim de facilitar as relações sociais, econômicas e produtivas. 

 Quanto ao modelo de educação que é ofertado para esses diferentes sujeitos, 

essa tendência é de atribuir aos professores a competência de lidar com a diversidade, 

pensar nos limites individuais de cada aluno, facilitar os processos avaliativos para 

aqueles que não aprendem, sob o discurso das diferenças e da igualdade, mas que, 

no entanto, a escola acaba por acentuar ainda mais as diferenças, pois não torna o 

sujeito autônomo e emancipado. Há um reforço da exclusão que tende a permanecer 

na sociedade, porque as diferenças, de fato, permanecem presentes nas condições 

futuras de cada sujeito (LIBÂNEO, 2016).  

 Assim, ao cumprirmos a discussão sobre as agências internacionais e suas 

relações com as políticas de formação de professores de modo mais “global”, 

discutiremos na próxima seção, sobre como que elas refletem nas legislações 

educacionais brasileiras, quando indicam os caminhos que a formação de professores 

deve seguir. 

 

1.3 Políticas Educacionais e formação de professores no Brasil 

 

Foco de um intenso debate na academia, a temática “formação de professores” 

ganha espaço nas agendas das políticas educacionais, talvez pelo mesmo motivo que 

afirmam diversos pesquisadores como Gatti (2014), Perrenoud (2008), Mizukami 

(2013), dentre outros, quando consideram que os cursos de licenciatura não são 

suficientes para formar docentes preparados para enfrentar todo o contingente de 

problemas que circundam a sala de aula e os espaços escolares. 

As discussões iniciadas na seção anterior indicaram que as políticas de 

formação de professores pós década de 1990 no Brasil, assim como em outros países, 

possuem estreita relação com as políticas internacionais. Dessa forma, por meio dos 

acordos firmados, estabeleceu-se nos anos de 1990, principalmente, metas que 

visavam reformar a Educação Básica, modificando as legislações e criando outras 

específicas, como no nosso caso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LDBN 9394/96 (BRASIL, 1996). 

Para Brzezinski (2002), a formação de professores para atuar no ensino 

primário no Brasil remonta do Período Imperial, embora a autora aponta para ações 
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anteriores àquele período, as quais não se possam caracterizar como uma proposta 

de formação de professores, com o intuito de atuação no magistério. 

 Assim, ao discorrer acerca da trajetória da Educação brasileira, Brzezinski 

(2002) e Cavalcante (1994) observam que a primeira escola Normal brasileira foi 

criada no município do Rio de Janeiro6, no ano de 1880 e, somente em 1930 foi 

implantado o primeiro curso de pedagogia na Universidade do Brasil. Esse foi um 

período de ressignificação dos ideários educacionais brasileiros por meio do 

movimento escolanovista, que rompeu com os discursos e ideários da Educação dos 

períodos anteriores. 

 Desde o Período Imperial (ou talvez ainda no Período Colonial), o Brasil tem 

enfrentado problemas diversos, como qualidade, analfabetismo e financiamento, que 

colocam a sua Educação em desvantagem à de outros países que possuem os 

mesmos níveis de desenvolvimento econômicos. Tais problemas, dentre outras 

necessidades, apontam para um grande desafio que é o de formar professores para 

atuar na Educação Básica. 

A fim de contextualizar a formação de professores no Brasil nas últimas 

décadas, para assim darmos continuidade às reflexões propostas, achamos 

pertinente uma breve leitura das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(4024/61; 5692/71 e 9394/96), com a finalidade de percebermos a construção do 

discurso, que ora se estabelece no que diz respeito à formação de professores. 

 

1.3.1 A formação de professores na perspectiva das Leis de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional 

 

Na trajetória histórica das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), a compreensão da formação de professores foi sendo ampliada, na medida 

em que as políticas educacionais também foram dando maior visibilidade para a 

inclusão dos diferentes sujeitos nos espaços educativos, aumentando a complexidade 

do ensino e exigindo profissionais dotados de novos conhecimentos para atuar frente 

a essa nova demanda. 

 Nessa perspectiva, destacamos a LDBEN 4024/61 (BRASIL, 1961 p. 04-05, 

grifos nossos), quando estabelece no Capítulo IV - Da Formação do Magistério para 

                                                           
6 A autora utiliza no seu texto original “Município da corte” (BRZEZINSKI, 2002, PÁGINA?). 
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o Ensino Primário e Médio os seguintes critérios de formação para atuação na 

profissão docente: 

 

Art. 52. O ensino normal tem por fim a formação de professôres, 

orientadores, supervisores e administradores escolares destinados ao 

ensino primário, e o desenvolvimento dos conhecimentos técnicos 

relativos à educação da infância.  

Art. 53. A formação de docentes para o ensino primário far-se-á: a) 

em escola normal de grau ginasial no mínimo de quatro séries anuais 

onde além das disciplinas obrigatórias do curso secundário ginasial 

será ministrada preparação pedagógica; b) vetado. 

[...] 

Art. 59. A formação de professôres para o ensino médio será feita nas 

faculdades de filosofia, ciências e letras e a de professôres de 

disciplinas específicas de ensino médio técnico em cursos especiais 

de educação técnica. Parágrafo único. Nos institutos de educação 

poderão funcionar cursos de formação de professôres para o ensino 

normal, dentro das normas estabelecidas para os cursos pedagógicos 

das faculdades de filosofia, ciências e letras.  

 

 Ao que menciona o excerto, percebemos que no Brasil, na década de 1960, 

apesar dos movimentos educacionais ocorridos nos anos anteriores, o ensino tendia 

a ser ministrado por docentes com baixo nível de formação, sendo exigida a 

habilitação de nível superior, somente àqueles que ministrassem aulas em cursos de 

nível médio. 

 Na leitura que Cavalcante (1994) faz da LDBEN nº. 4.024/61, se comparada às 

legislações anteriores, houve avanço nas propostas de formação de professores, uma 

vez que se passou a exigir maior nível de escolaridade para a docência nos Institutos 

de Educação, visto que estes seriam os docentes que iam formar professores para 

atuar na educação normal. Embora isso não acabaria com as demandas de formação 

“precária” aos docentes dos níveis mais baixos como o ensino primário e ginasial. 

 Ao pensar na formação que recebiam os professores no contexto educacional 

da década de 1960, percebemos diferentes demandas, para diferentes contextos, o 

que Cavalcante (1994, p. 41) denomina de “condições desiguais”, principalmente ao 

se tratar da formação dos professores do nível primário.  

 Tal proposta de formação, na análise que fazem Castro (2006) e Rocha (2009), 

somente veio exigir níveis mais elevados na formação docente, com a aprovação da 

Lei nº. 5.692/71, embora a segunda autora revela que, na ausência de professores 

habilitados, a Lei permitia a contratação de outros com formação ainda “precária”. Ou 

seja, ao mesmo tempo em que os requisitos mínimos para a prática docente 
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endureceram, abriram-se precedentes para que o ensino continuasse a ser ministrado 

por profissionais Leigos7 (ROCHA, 2009). 

 No âmbito da Lei nº. 5.692/71 foram previstos diferentes níveis de formação, 

sendo duas modalidades em nível de 2º Grau, e três modalidades em nível de 3º Grau, 

a saber: 

 

Nível Habilitação Tempo de duração 

2º grau 1º grau – 1ª a 4ª séries 03 anos 

2º grau 1º grau – 1ª a 6ª séries 03 anos + 01 ano de 

estudos adicionais 

Licenciatura curta 1º grau – 1ª a 8ª séries     -------------------- 

Estudos adicionais à 

licenciatura curta 

Até a segunda série do 

2º grau 

Mínimo de 01 ano de 

duração 

Licenciatura plena 1º e 2º graus    --------------------- 

Quadro 01: formação de professores  

Fonte: LDBEN nº. 5.692/71 - Adaptado pelo autor 

 

Ainda com a instituição de habilitações específicas para atuar nos diversos 

níveis e modalidades de ensino, talvez pela falta de mão de obra especializada (um 

problema ainda na atualidade), admitia-se a figura do professor Leigo no texto da Lei 

5692/71, conforme discorre Cavalcante (1994, p. 46),  

 
Apesar da previsão dessas diferentes modalidades de formação de 

professores para o início da escolarização, não foi afastada do sistema 

de ensino a figura do professor leigo. O alcance de sua atuação está 

disciplinado no artigo 77 do capítulo das disposições transitórias da 

Lei nº 5692/71. 

 

  Talvez a própria proposição da Lei sugeria a necessidade de o Brasil se 

preocupar, naquele momento, principalmente com a formação continuada, visto que 

a presença do professor leigo nos sistemas de ensino brasileiros somente foi extinta, 

segundo Rocha (2009), com a aprovação da LDBEN nº. 9.394/96, quando 

estabeleceu critérios de formação continuada para certificação, para aqueles que 

ainda não se adequavam aos moldes da nova Lei. 

                                                           
7 Rocha (2009), em sua tese de doutorado, explica que o nome leigo era atribuído aos docentes que 

iniciavam na carreira docente sem possuir a formação exigida. 



39 
 

 As reformas educacionais da década de 1990, além de garantir a Educação 

como direito inalienável, subjetivo e para todos, contribuíram ainda para maior 

valorização profissional, ainda que com fragilidades. Assim, várias políticas 

educacionais passaram a se preocupar não somente com a formação inicial para a 

atuação na docência, mas também com a formação continuada, que permite 

compreender a prática pedagógica e construir a identidade de professor.  

Se por um lado o discurso encontrado nas políticas educacionais neoliberais 

contesta8 o fazer pedagógico desenvolvido até as reformas e propõe uma drástica 

mudança nas práticas docentes e nos perfis do professorado, por outro, tais políticas 

continuaram sendo implantadas com fragilidades, uma vez que os investimentos em 

educação continuaram e continuam sendo insuficientes. Destarte, os programas de 

formação continuada seguem os mesmos fracassos que outros educacionais, pois 

não houve investimentos suficientes em tecnologias, estruturas físicas e pedagógicas 

e, inclusive, em cursos e programas de formação de professores pós LDBN 9394/96 

(FREITAS, 2007). 

Para Freitas (2007, p. 147), os cursos de formação de professores para a 

educação básica pós década de 1990 foram construídos desvinculados das Diretrizes 

da Pedagogia. Por isso ressalva que 

 

O processo de elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Formação de Professores da Educação Básica se dá em um 

contexto de crítica profunda à criação dos institutos superiores de 

educação e dos cursos normais superiores e ao processo de sua 

elaboração, desvinculadas das Diretrizes da Pedagogia (que viriam a 

ser aprovados somente em 2006). 

 

Talvez, conforme ressalvado no excerto, há um certo distanciamento entre o 

ensino superior e as práticas pedagógicas necessárias para atuação na docência da 

educação básica, problema esse que voltaremos a discutir no capítulo 2, quando 

trataremos da construção da aprendizagem e desenvolvimento da docência. 

Além das considerações de Freitas (2007), vale pontuar aquelas que fazem 

Santana (2008), quando critica o Artigo 53 da LDBN 9394/96, ao dar autonomia para 

instituições privadas instituírem cursos e currículos de formação, sem necessidade de 

autorização prévia dos órgãos superiores como o Conselho Federal de Educação. 

                                                           
8 Fazer pedagógico focado no ensino e no professor, desconsiderando a pluralidade cultural e de 
ideais. 
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Para o autor isso pode significar a banalização e o comércio tanto de cursos de 

graduação em licenciaturas, como outros que licenciam professores para a docência 

como os de complementação pedagógica, a exemplo. 

Outra problemática anunciada por Calderón (2000) e Santana (2008), é que a 

autonomia tratada no Artigo 53 da LDBN 9394/96 cria novas perspectivas no ensino 

superior brasileiro: o setor privado tende a investir em áreas de maiores procuras e 

melhor retorno financeiro, o que, consequentemente, implica fechamento de cursos 

pouco procurados como os da área de formação de professores e, nas questões 

relativas à qualidade. 

A esse respeito Sampaio (1998) citado por Calderón (2000, p. 65) observa que 

 

Na prática significa fechar cursos menos procurados, abrir outros com 

a capacidade de atrair clientela, alterar o número de vagas oferecidas 

de acordo com as oscilações das matrículas e da evasão, entre outras 

providências; decisões como essas de ajuste ao mercado podem ser 

implementadas sem serem submetidas à tramitação burocrática pela 

qual passam os pleitos de autorização de cursos encaminhados pelas 

instituições não-universitárias. 

 

A oferta de cursos superiores, de acordo com o excerto, fica condicionada mais 

às questões mercadológicas, que às necessidades sociais, o que talvez são 

perpassaria pelos objetivos da oferta desses mesmos cursos em instituições de 

ensino públicas, uma vez que fica evidente que a iniciativa privada tende a ter o capital 

como objetivo primário, respondendo às demandas do neoliberalismo. 

Os caminhos percorridos para a formação de professores são diversos no 

Brasil. Da formação inicial até a continuada, muitas ações são praticadas para que o 

docente, além da formação específica do curso de licenciatura, possa compreender 

uma série de outras questões que implicam nas suas relações sociais e pedagógicas 

(DOURADO, 2015). 

Embora muitas políticas tenham sido criadas a fim de formar professores no 

Brasil e tentar satisfazer as demandas principalmente de algumas regiões, inclusive 

por meio das universidades públicas, através de programas do Ministério da Educação 

– MEC como a Universidade Aberta do Brasil – UAB, a ampliação de instituições e 

cursos de educação a distância em redes privadas segue a todo vapor, mas, no 

entanto, há ainda que se questionar a qualidade. 
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Ainda que muitas Universidades e Institutos Federais de Educação tenham sido 

implantados nos últimos anos, o Brasil ainda enfrenta o problema da falta de 

professores habilitados e qualificados para atuar em diversas áreas, de acordo com o 

Relatório do Conselho Nacional de Educação publicado em 2007 (FREITAS, 2007). 

A esse respeito, Freitas (2007, p. 145) salienta: 

 

A “escassez” de professores para a educação básica, apontada pelo 

relatório do Conselho Nacional de Educação, em julho de 2007, não 

pode, portanto, ser caracterizada como um problema conjuntural nem 

mesmo exclusivamente emergencial. Ao contrário, é estrutural, um 

problema crônico, produzido historicamente pela retirada do Estado da 

responsabilidade pela manutenção da educação pública de qualidade 

e da formação de seus educadores. 

 

A escassez de professores no Brasil, segundo Freitas (2007) está relacionada 

a vários problemas, e, antes de tudo é histórico, por falta de uma política de formação, 

manutenção e incentivo do Estado. Nos parece que o Estado caminha na contramão, 

pois ao mesmo tempo que necessita de mão de obra especializada para atuar na 

educação básica, não forma, nem qualifica, em linhas gerais. 

Ao discutir o Relatório apresentado por Freitas (2007), Estrela e Estrela (2006) 

observa que alguns aspectos foram representados como positivo no documento, uma 

vez que aponta para maiores facilidades de acesso de professores aos cursos de 

formação continuada, principalmente por meio dos recursos tecnológicos e programas 

como Universidade Aberta do Brasil. 

Outro ponto importante destacado pela autora é que muitos professores 

inscritos em cursos de formação continuada os fazem pela busca do conhecimento e 

reflexões na sua prática, mesmo que tal ação não desempenhe progressão na sua 

carreira, assim como nos seus vencimentos. Por outro lado, observa ainda a 

obrigatoriedade contrária: o professor ter de vencer imensas cargas horárias de 

cursos, que muitas vezes não condizem com sua realidade profissional, por conta de 

cumprir critérios de elevações de classe, e, consequentemente alcançar maiores 

ganhos (ESTRELA; ESTRELA, 2006). 

Dessa forma, na análise que faz Estrela e Estrela (2006), as questões relativas 

à formação de professores no Brasil possuem duas faces, a do positivo quando sugere 

as políticas firmadas em legislações e o alto investimento desprendido nos primeiros 

dez anos de vigência da LDB 9394/96 e a do negativo quando apresenta resultados 

não condizentes com os investimentos realizado. Daí concorda com Freitas ao 
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observar que o problema persiste, assim como persiste a escassez. Talvez porque os 

saberes mediados nesses cursos de formação não são aqueles necessários à prática 

diária do professor. 

Para Tardif (2002), os saberes da prática docente são os da ação docente, e 

por isso, são temporais, portanto, podem e devem ser modificados. Na atuação 

docente, os saberes adquiridos nos cursos universitários devem ser ressignificados, 

“filtrados”, ou seja, são transformados em atendimento à prática. 

 Talvez capacitem para as especificidades curriculares das áreas diversas, mas 

exigem estudos complementares, os quais chamaremos de formação continuada, 

conforme admite Chimentão (2009, p. 03), ao reconhecer que 

 
 A formação continuada de professores tem sido entendida como um 

processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à 

atividade profissional, realizado após a formação inicial, com o objetivo 

de assegurar um ensino de melhor qualidade aos educandos. 

 

Nesse sentido, sem perder de vista a importância dos cursos de formação 

inicial, aqui admitidos como licenciaturas, é necessário, ao profissional docente, o 

aperfeiçoamento, a reflexão e o planejamento, seja no ambiente de trabalho ou por 

meio de cursos diversos, de programas de qualificação profissional. 

Candau (1997) apresenta três aspectos fundamentais para o processo de 

formação continuada de professores: a escola como locus privilegiado de formação; 

a valorização do saber docente; e o ciclo de vida dos professores. Isso significa que a 

aprendizagem da docência também se constrói na escola, na sala de aula, sem perder 

de vista o conhecimento que o professor já traz da formação inicial, mas como ações 

de mudanças, reflexões e melhoria. 

Para Chimentão (2009, p. 04), é 

 

[...] de importância vital para um programa de formação continuada ser 

capaz de qualificar professores, que: a) se elaborem programas que 

partam das necessidades do dia-a-dia do profissional da educação e 

b) se proponham temas e métodos de operacionalização que 

busquem auxiliar o docente a refletir e a enfrentar as adversidades 

vivenciadas na prática. Em síntese, a relação entre os saberes 

teóricos e os saberes práticos necessários para uma boa performance 

e uma boa qualificação é fundamental. 

 

Ao que analisa a autora no fragmento citado, os conteúdos dos cursos de 

formação continuada devem estar atrelados às necessidades do dia a dia da escola e 
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do professor, de modo que lhe sejam pertinentes a reflexão e a aprendizagem de 

saberes teóricos e práticos. Embora defendemos que tais cursos não devam ser um 

receituário ou uma lista de conteúdos e metodologias que se devam ser utilizadas 

diariamente pelos docentes. 

Em concordância com Candau (1997), Farias et al (2011), também admitem 

que a identidade e o fazer docente se constroem na vivência diária do professor com 

a sala de aula. Para as autoras, a identidade profissional está relacionada ao papel e 

às experiências que cada sujeito desenvolve ao longo da sua vida. Ou seja, ser 

professor se aprende sendo professor, nas suas vivências, na relação com o aluno e 

com outros professores, nos momentos de pesquisas e busca da compreensão 

daquilo que se aprende e se ensina. 

Ao que analisa Monteiro e Mizukami (2002), sobre a atuação na docência dos 

anos iniciais, o início da carreira docente é marcado por uma série de fatores, crenças 

e desafios que precisam ser reconstruídos e resolvidos já nos primeiros anos da 

atuação do professor. Assim, a formação tanto em serviços quanto fora dele pode e 

deve ser um meio para se desprender do medo, dos mitos e das velhas práticas e 

compreender a profissão de uma outra forma e buscar o equilíbrio para o sucesso 

profissional. 

Assim, o desafio em se formar professores no Brasil não se limita ao ofertar 

vagas nos cursos de licenciaturas, mas também manter tais profissionais na educação 

a fim de proporcionar a construção do saber e da identidade docente, pois durante o 

percurso, o professor aprende ao mesmo tempo que ensina (MONTEIRO; MIZUKAMI, 

2002). Assim é nas ações diárias, nas dificuldades enfrentadas e naquilo que 

buscamos construir diariamente que formamos professor. Isso significa que a 

construção da identidade profissional não se limita à formação inicial dos cursos de 

Licenciatura, mas durante toda a vida. 

 

1.3.2. A formação de professores nos Planos Nacionais de Educação – PNE 2001 

e 2014 

 

A ideia de se construir um Plano para a Educação surgiu em 1963 e até 2001 

fundamentou várias discussões no campo educacional brasileiro, inclusive, segundo 

o histórico apresentado no Plano Nacional de Educação 2001-2010 (BRASIL, 2001), 
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quatro encontros específicos foram realizados para debater os projetos, mas tais 

iniciativas não chegaram a se concretizar. 

Com a aprovação da Constituição Federal de 1988, quase meio século após a 

primeira tentativa oficial de se criar um Plano Nacional de Educação, renasceu a ideia 

de um plano nacional, inda que a Lei sugerisse que o mesmo fosse construído a longo 

prazo. De acordo com Constituição Federal de 1988 “[...] com força de lei, capaz de 

conferir estabilidade às iniciativas governamentais na área de educação. O art. 214 

contempla esta obrigatoriedade” (BRASIL, 2001, p. 05). 

Embora a ideia de se construir um Plano Nacional de Educação decorra da 

década de 1960, a fundamentação histórica do documento deixa evidente a atuação 

das agências internacionais na sua construção e aprovação. Nessa leitura, o 

documento mais uma vez, na história da Educação brasileira, busca atender aos 

comandos do Banco Mundial, UNESCO e outras agências, regulando, estabelecendo 

regras de qualidade, avaliação, formação financiamento e tantas outras dispostas. 

Ao admitir a participação das agências internacionais ressalva: 

 

[...] considerou ainda realizações anteriores, principalmente o Plano 

Decenal de Educação para Todos, preparado de acordo com as 

recomendações da reunião organizada pela UNESCO e realizada em 

Jomtien, na Tailândia, em 1993. Além deste, os documentos 

resultantes de ampla mobilização regional e nacional que foram 

apresentados pelo Brasil nas conferências da UNESCO constituíram 

subsídios igualmente importantes para a preparação do documento. 

Várias entidades foram consultadas pelo MEC, destacando-se o 

Conselho Nacional de Secretários de Educação - CONSED e a União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME (BRASIL, 

2001, p. 06). 

 
De acordo com o excerto, além de conferir no Plano Nacional de Educação de 

2001 (BRASIL, 2001), as indicações das agências internacionais, o documento admite 

que a própria UNESCO, enquanto agência financiadora de projetos educacionais, 

realizou conferências em regiões brasileiras e ouviu vários atores do contexto 

educacional. Assim, talvez possamos admitir que houve a participação da comunidade 

educacional, embora nos parece que alunos e professores, principais protagonistas 

da educação brasileira, não foram ouvidos. 

Em concordância com Brasil (2001), Agliardi et al (2012), admitem que em 

1990, várias entidades internacionais como a UNESCO e o Banco Mundial discutiram 

a necessidade de organizar objetivos e metas de Educação para os nove países mais 
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populosos do mundo9. No ano de 1993, um Plano chegou a ser formulado por essas 

agências, mas não chegou a ser implantado em nenhum país. Em 1996, entra em 

vigor no Brasil a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDBEN 9394/96, 

estabelecendo que a União deveria incumbir-se de elaborar um novo plano de 

educação. Tal elaboração contou com a participação de diversos setores da 

sociedade. 

O Plano Nacional de Educação de 2001 (BRASIL, 2001), atendendo as 

recomendações dos mecanismos internacionais, da CF/88 e da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, além de apresentar um diagnóstico da realidade 

educacional brasileira em todos os seus níveis e modalidades, especificou diretrizes 

e propôs objetivos e metas que deveriam ser alcançadas em diferentes prazos, no 

espaço de dez anos. 

Assim, a redação do documento estabelece: 

 

Em síntese, o Plano tem como objetivos: a elevação global do nível de 

escolaridade da população; a melhoria da qualidade do ensino em 

todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e regionais no 

tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação 

pública e a democratização da gestão do ensino público, nos 

estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação 

dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 

da escola e a participação das comunidades escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 2001, p. 06). 

 

À luz do texto da Lei, fica evidente o papel da Educação na resolução dos 

conflitos sociais, redução da pobreza e elevação dos níveis educacionais, o que em 

outrora, já havia sido estabelecido nos discursos neoliberais, quando ditavam por meio 

de relatórios como o Delors e tantos outros, que os países em desenvolvimento 

deveriam praticar esforços para as vivências e os desafios pós-modernos, por meio 

da um novo modelo educacional. 

Ainda com relação ao excerto, inclui-se a participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, o que nos parece fortalecer 

                                                           
9 De acordo com o IBGE (2010), citado por Francisco (2011), os nove países mais populosos do mundo 
são: 1° China: 1.345.750.973 habitantes; 2° Índia: 1.198.003.272 habitantes; 3° Estados Unidos: 
314.658.780 habitantes; 4° Indonésia: 229.964.723 habitantes; 5° Brasil: 190.755.799 habitantes; 6° 
Paquistão: 180.808.096 habitantes; 7° Bangladesh: 162.220.762 habitantes; 8° Nigéria: 154.728.892 
habitantes; 9° Rússia: 140.873.647 habitantes. 
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o discurso da coletividade, gestão colegiada e participativa que visa chamar todos os 

sujeitos para a responsabilidade de um novo modelo educacional, que não perde de 

vista as relações mercadológicas. 

Dada a competência do Plano Nacional de Educação, a formação de 

professores também aparece nesse documento como um desafio a ser vencido a fim 

de reconstruir o Sistema Nacional de Educação. Trata-se de uma sucessão de 

Reformas, que no Brasil foi iniciada com a aprovação da Carta Constitucional em 

1988. 

Quando contempla o professor como agente transformador da sociedade, o 

conjunto de Lei deixa evidente a necessidade de valorização de melhores condições 

de trabalho, o que nem sempre tem sido respeitado, visto que no discurso do PNE de 

2001, o financiamento da educação fica condicionado à disposição financeira da 

União e dos entes federativos, o que não garante a aplicabilidade total da lei, ao 

mesmo tempo que ela estabelece prazos e, no entanto, sabemos que nem sempre 

são cumpridos. 

O reconhecimento dos profissionais da Educação em forma de lei foi um 

processo lento, de afirmação de identidades, de movimentos e lutas, conforme 

corrobora Scheibe (2010, p. 988), ao mencionar que a 

 

[...] perspectiva de constituição do trabalho docente relaciona-se ao 

movimento pela democratização da sociedade, que foi especialmente 

retomado por estudos e discursos políticos no início da década de 

1980, momento da gradativa ampliação do novo modelo 

socioeconômico e político da era global. Por meio das suas diversas 

associações, os educadores firmaram determinadas bandeiras de luta 

que persistem hoje como princípios para a constituição do trabalho 

docente na perspectiva da transformação social. 

 

A visibilidade de que trata a autora no excerto coloca o professor num papel 

importante e privilegiado nas demandas sociais, visto que se constitui uma identidade 

de trabalhador da educação, que promove conhecimento, que cria e recria atitudes e 

prepara os demais sujeitos para dadas relações: sociais, profissionais e atitudinais. O 

reconhecimento, no viés do PNE de 2001 se dá de várias formas, dentre elas, 

melhores ganhos, o que não podemos afirmar que se aplica na prática. 

Dessa forma, a formação e a valorização de professores encontram-se 

estabelecida entre as prioridades do PNE de 2001: 
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4. Valorização dos profissionais da educação. Particular atenção 

deverá ser dada à formação inicial e continuada, em especial dos 

professores. Faz parte dessa valorização a garantia das condições 

adequadas de trabalho, entre elas o tempo para estudo e preparação 

das aulas, salário digno, com piso salarial e carreira de magistério 

(BRASIL, 2001, p 07 – grifos do original). 

 

Na leitura que fazemos do trecho citado, percebemos que a contemplação da 

formação especificada responde aos interesses das políticas e discursos 

internacionais, mas também admitimos que esse discurso cria novas expectativas 

profissionais, visto que grande parte de educadores de todo o Brasil não possuíam 

naquele contexto a formação mínima exigida pela para atuar nos diversos níveis de 

educação. Muitos sistemas municipais e estaduais não possuíam, assim como ainda 

não possuem hoje, planos de carreiras e salários mínimos, conforme estabelecido na 

Lei do Piso Nacional do Magistério. 

Dessa forma, estabeleceu-se, por meio do Plano Nacional de Educação, o 

tempo destinado ao trabalho de regência com carga de 66,33% e o tempo destinado 

a atendimento, elaboração de aulas, atendimento à comunidade e estudos com um 

percentual de 33,33%, o que alguns Sistemas Educacionais ainda hoje compreendem 

como hora atividade, como a exemplo do Estado do paraná, que já possui o Plano de 

Cargos Carreiras e Salários aprovado desde 2004 (PARANÁ, 2004).  

Posto o desafio, muitas discussões foram realizadas nas escolas, inclusive 

naquelas que atuávamos nesse período, vários programas de formação como o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do 

Ensino Médio, o Formação pela Escola, PARFOR, etc., foram criados nos diversos 

Sistemas de Educação, e, pela primeira vez pudemos perceber um amplo debate 

acadêmico e produção de pesquisas sobre a formação de professores no Brasil. 

A falta de profissionais habilitados nas escolas, principalmente públicas, se 

referem a várias fragilidades que embora admitidos nos Planos Nacionais de 

Educação de 2001 e 2014, o Brasil ainda não conseguiu resolver. Para Candau 

(1997), Feldmann (2009), Formosinho (2009) e tantos outros autores decorre de um 

processo histórico que não contempla as necessidades físicas, pedagógicas e 

formativas para a prática docente. 

Tais problemas são admitidos no Plano Nacional de Educação de 2001 

(BRASIL, 2001, p. 61), quando admite que  

 



48 
 

Ano após ano, grande número de professores abandona o magistério 

devido aos baixos salários e às condições de trabalho nas escolas. 

Formar mais e melhor os profissionais do magistério é apenas uma 

parte da tarefa. É preciso criar condições que mantenham o 

entusiasmo inicial, a dedicação e a confiança nos resultados do 

trabalho pedagógico. É preciso que os professores possam vislumbrar 

perspectivas de crescimento profissional e de continuidade de seu 

processo de formação. Se, de um lado, há que se repensar a própria 

formação, em vista dos desafios presentes e das novas exigências no 

campo da educação, que exige profissionais cada vez mais 

qualificados e permanentemente atualizados, desde a educação 

infantil até a educação superior (e isso não é uma questão meramente 

técnica de oferta de maior número de cursos de formação inicial e de 

cursos de qualificação em serviço) por outro lado é fundamental 

manter na rede de ensino e com perspectivas de aperfeiçoamento 

constante os bons profissionais do magistério. 

 

Os problemas existentes em torno da atuação, da valorização e da formação 

de professores ainda são amplos e decorrentes de péssimas condições de trabalhos, 

baixos salários, falta de valorização profissional e sucateamento tanto pedagógico 

quando se trata de equipamentos, laboratórios, materiais didáticos, quanto estruturais 

quando se trata das instalações, segurança e conforto. Na atualidade, possuem 

legislações específicas, a formação de professores também pode ser vislumbrada na 

perspectiva da Lei 13005/2014 – PNE de 2014. 

A aprovação de Diretrizes como os Planos Nacionais de Educação, remonta de 

uma trajetória histórica, que indica as dificuldades que o Brasil vem enfrentando para 

fortalecer um Sistema Nacional de Educação, no entendimento de que a formação 

inicial não responde às totais necessidades profissão docente. Assim, a formação 

continuada é entendida no documento, como um dos pilares que edificam a Educação 

Básica, que num entendimento global, deve se adequar às novas expectativas sociais. 

De acordo com o Parecer CNE/CP 9/2001 (BRASIL, 2001, p. 03),  

 

A democratização do acesso e a melhoria da qualidade da educação 

básica vêm acontecendo num contexto marcado pela 

redemocratização do país e por profundas mudanças nas expectativas 

e demandas educacionais da sociedade brasileira. O avanço e a 

disseminação das tecnologias da informação e da comunicação está 

impactando as formas de convivência social, de organização do 

trabalho e do exercício da cidadania. A internacionalização da 

economia confronta o Brasil com a necessidade indispensável de 

dispor de profissionais qualificados. Quanto mais o Brasil consolida as 

instituições políticas democráticas, fortalece os direitos da cidadania e 

participa da economia mundializada, mais se amplia o reconhecimento 
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da importância da educação para a promoção do desenvolvimento 

sustentável e para a superação das desigualdades sociais. 

 

 O documento, de acordo com o excerto, deixa evidente que o papel da 

Educação é atender às necessidades de outras instituições, sejam elas econômicas, 

sociais ou ligadas ao trabalho e renda. O discurso neoliberal mais uma vez 

fundamenta o ordenamento educacional e deposita na formação de professores uma 

possibilidade de resolver os problemas de qualidade, conforme já discutido nas 

páginas iniciais desse trabalho. 

 Ao discutir a formação docente, o documento elenca inúmeras dificuldades 

encontradas para o fortalecimento das práticas pedagógicas, entre elas o preparo 

inadequado dos docentes uma vez que a “[...] formação de modo geral, manteve 

predominantemente um formato tradicional, que não contempla muitas das 

características consideradas, na atualidade, como inerentes à atividade docente” 

(BRASIL, 2001, p. 04). Ou seja, a formação de que trata o Parecer, não habilita o 

docente e/ou o futuro docente a compreender a sala de aula na sua amplitude, ficando 

restrita à área de conhecimento da formação e ainda, de forma tradicional. 

 A escola atual passa então, por uma nova reconfiguração e o docente como 

sujeito dessa nova escola precisa alinhar suas práticas às novas demanda, conforme 

ilustra (BRASIL, 2001, p. 04), quando admite que compete ao professor  

 
Orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; 

comprometer-se com o sucesso da aprendizagem dos alunos; assumir 

e saber lidar com a diversidade existente entre os alunos; incentivar 

atividades de enriquecimento cultural; desenvolver práticas 

investigativas; elaborar e executar projetos para desenvolver 

conteúdos curriculares; utilizar novas metodologias, estratégias e 

materiais de apoio; desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em 

equipe. 

 

 Assim, além do conteúdo diário, há que se entender das relações sociais, saber 

fazer uso de novas ferramentas, dentre elas as tecnológicas e ensinar na perspectiva 

da inclusão e do sucesso escolar. 

 Ao propor diretrizes para a formação de professores no contexto da educação 

básica, O Ministério da Educação além de garantir os direitos dos professores 

brasileiros, também admite que a formação é uma ação importante para o trabalho 

pedagógico. Assim, as diretrizes nacionais para a formação de professores para a 

educação básica propõem maior sintonia entre a formação de professores, os 
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princípios estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDBEN, 

as normas instituídas nas Diretrizes Curriculares Nacionais em todos os níveis da 

educação básica, bem como as recomendações constantes dos Parâmetros e 

Referenciais Curriculares (PCN), elaborados pelo próprio Ministério da Educação 

(BRASIL, 2001). 

Os programas de formação de professores propostos no Brasil a partir da LDBN 

9394/96, ganharam maior dimensionamento, uma vez que propõem tanto a formação 

inicial por meio dos cursos de licenciaturas, quanto pela formação continuada em 

trabalho ou cursos específicos ofertados por instituições de ensino credenciados para 

tais fim. 

 Nas palavras de Dourado (2015, p. 302),  

 

As discussões e estudos sobre a formação dos profissionais do 

magistério para a educação básica tem sido objeto de debates ao 

longo da trajetória do Conselho Nacional de Educação (CNE). Tal 

processo, retomado nos anos 90, resultou na aprovação de várias 

Resoluções direcionadas a formação desses profissionais. Como 

decorrência desse processo e considerando a complexidade da 

temática e os vários embates subjacentes à mesma o CNE criou 

Comissão bicameral para estudo da matéria. 

 

 Vários documentos, de acordo com Dourado (2015) vêm afirmando a 

necessidade de formação inicial e continuada de professores, no entanto, há que se 

admitir que são muitos os desafios, pois os cursos de licenciatura muitas vezes não 

instigam para a atividade laboral na docência, conforme já mencionado, por uma série 

de questões, dentre elas os baixos salários que percebem os profissionais da 

Educação. 

 Muitos programas de formação de professores foram criados nas últimas 

décadas, mas o que vivenciamos é um verdadeiro entrave político, principalmente por 

conta dos investimentos financeiros em educação, que quase sempre são 

insuficientes. As vagas ofertadas em instituições não são suficientes para a demanda 

existente, ainda que a ampliação de oferta esteja posta na legislação educacional, 

como no Plano Nacional de Educação de 2014. 

As políticas para a formação de professores, são muitas, embora Gatti (2013-

2014) tem afirmado que nem sempre sejam eficientes e suficientes. Destarte, nos 

últimos anos várias ações contribuíram para a formação inicial e continuada dos 

profissionais da Educação. Assim, aos professores e funcionários da Educação 
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Básica, tem sido possibilitado diversos caminhos para a profissionalização: Parfor, 

Profuncionário, Formação pela Escola, PDE Escola, etc. (ALMEIDA; PEIXOTO, 2011). 

Assim, àqueles admitidos na Educação sem a formação adequada é possibilitada a 

formação inicial e àqueles que já possuem a formação inicial são possibilitados 

mecanismos de formação continuada, garantindo maior compreensão do papel da 

escola e do trabalho que cada um desenvolve acerca da educação. 

 Sabendo da existência da necessidade de formar os profissionais da educação 

que ainda não possuem a formação exigida em Lei, o Plano Nacional de Educação 

de 2014, dentre outros benefícios da profissão docente estabelece: 

 

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 (BRASIL, 2015, s/p. grifos nossos).  

 

 Na competência da Lei 13005/14, visto que sua aprovação ocorreu em junho 

de 2014, se esgotou o prazo para que todos os professores da educação básica 

tenham a formação de nível superior. Embora acreditamos que isso ainda não tenha 

ocorrido, pois demanda de ofertas de vagas, disposição dos docentes com os horários 

de estudos, orçamento do Ministério da Educação, e outros fatores que podem ou não 

contribuir para a eficácia da política. 

 De acordo com Dourado (2015, p. 302),  

 

Na busca de maior organicidade das políticas, as novas DCNs 

enfatizam que estes processos implicam o repensar e o avançar nos 

marcos referenciais atuais para a formação inicial e continuada por 

meio de ações mais orgânicas entre as políticas e gestão para a 

educação básica e a educação superior, incluindo a pós-graduação e, 

nesse contexto, para as políticas direcionadas à valorização dos 

profissionais da educação. 

 

 No entendimento do autor, o repensar da prática pedagógica perpassa pela 

formação e a própria formação perpassa pela valorização profissional do docente, 

uma vez que cria não somente perspectivas financeiras por avanço na carreira e em 

níveis de percebimento, mas constrói identidade e orienta para maior compreensão 

das relações e dos conteúdos que o docente ensina diariamente. 
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 A formação continuada torna-se uma ação necessária para toda a vida, 

conforme admite: 

 
Com relação ao mundo do trabalho, sabe-se que um dos fatores de 

produção decisivo passa a ser o conhecimento e o controle do meio 

técnico-científico-informacional, reorganizando o poder advindo da 

posse do capital, da terra ou da mão-de-obra. O fato de o 

conhecimento ter passado a ser um dos recursos fundamentais tende 

a criar novas dinâmicas sociais e econômicas, e também novas 

políticas, o que pressupõe que a formação deva ser complementada 

ao longo da vida, o que exige formação continuada (BRASIL, 2001, p. 

09).  

 
 No entendimento do excerto, admitindo que a profissão docente não se 

distancia das demais, ela deve estar atenta à dinâmicas culturais, aos interesses do 

capital. Assim, a formação tende a compreender as relações humanas em todos os 

tempos, o que exige do professor um longo processo de formação continuada, que 

dura por toda a vida profissional. 

Ao propor a formação continuada de todos os profissionais da Educação na 

meta 16, considera-se a necessidade de uma maior compreensão do trabalho que 

tanto o professor como o funcionário de escola desenvolvem, o que significa que a 

formação inicial por si só, não garante pensar a prática de forma horizontal, 

necessitando a sua complementação (BRASIL, 2014). 

 Nesse processo de tornar-se professor, percebemos que se aprende e se 

ensina. Assim é nas ações diárias, nas dificuldades enfrentadas e naquilo que 

buscamos construir diariamente que nos formamos professor. Isso significa que a 

formação inicial se conquista nos cursos de Licenciatura, mas a identidade, as 

habilidades mais específicas da profissão, são conquistadas nas vivências e nos 

momentos de formação continuadas que tanto pode ser decorrente de cursos, 

palestras, grupos de estudos, momentos de reflexão sobre a prática pedagógica, 

individuais e/ou coletivos, nos espaços de trabalho ou em outros quaisquer, conforme 

passaremos a discutir no próximo capítulo. 

 

1.4 A formação de professores no estado do Paraná: uma leitura sobre o 

programa de desenvolvimento educacional - PDE 
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A formação inicial e a continuada possuem seus limites e, por isso mesmo, não 

dão conta de preparar o professor para exercer todos os papéis que a ele são 

colocados no dia a dia da escola. Além de ensinar os conteúdos específicos da sua 

disciplina, o docente precisa lidar com outros como os da violência, da afetividade, da 

indisciplina, etc., o que exige a renovação dos saberes antigos, a aquisição de novos 

e uma formação que seja por toda a vida profissional.  

Conforme já discutido no caput deste trabalho, a formação de professores, ao 

se configurar como uma das políticas educacionais, além de ganhar visibilidade na 

LDBEN nº. 9.394/96, se firmou como uma ação teórico-prática cuja finalidade tem sido 

a de resolver as várias lacunas que classificam a Educação brasileira de baixa 

qualidade, quando comparada a outros países participantes do PISA (OECD, 2015). 

Nessa via de mão dupla, e, no bojo das políticas públicas do atual momento, 

ao garantir as propostas já anteriormente elencadas no Plano Nacional de Educação 

de 2001, Lei nº 10172/01 (BRASIL, 2001), o Estado do Paraná também traçou metas 

para a Educação local e propôs políticas para a formação docente. Assim, buscou 

enfrentar as fragilidades do seu Sistema Educacional criando políticas de 

reestruturação do ensino, dentre elas a promoção de um programa específico de 

formação de professores, conforme explicita: 

 

A partir de 2003, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná - 

SEED/PR realizou uma análise do ensino público paranaense, por 

uma necessidade imprescindível de desencadear políticas para a 

Educação no Estado. Como parte da reformulação das políticas 

públicas no Estado, foi criado o Programa de Desenvolvimento 

Educacional - PDE. Idealizado durante a elaboração do Plano de 

Carreira do Magistério (Lei Complementar n° 103/04) e implementado 

inicialmente pelo Decreto nº. 4.482, de 14/03/05, em 2010 o Programa 

passou a ser regulamentado pela Lei Complementar nº 130, tornando-

se uma política de Estado para a Formação Continuada dos 

Professores da Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná 

(PARANÁ, 2016, p. 02). 

 

 Tal política, conforme assinala o documento síntese do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE (PARANÁ, 2016), propõe um maior 

envolvimento entre a Educação Básica e o Ensino Superior, uma vez que como 

parceiras, as universidades disponibilizam sua estrutura pedagógica e espaços 

físicos, no decorrer de dois anos, durante o percurso da formação. Devolvendo ao 

educador paranaense, ou talvez proporcionando, novas ferramentas de ensino, por 
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meio dos cursos, pesquisas e momentos de reflexão. O que possivelmente pode 

corroborar para o desenvolvimento de uma nova identidade docente ao professor da 

Educação Básica. 

 Tendo sido o PDE um empreendimento educacional assumido como uma 

política de Estado a partir do ano de 2010, o mesmo possui a seguinte estrutura: carga 

horária de 1088 horas; dois anos de duração com o afastamento do cursista em 100% 

da jornada de trabalho no primeiro ano e 25% no segundo ano, quando da 

implementação na escola, com remuneração integral garantida; bolsa para despesas 

dos orientadores, palestrantes e professores que residem fora do município sede; 

atividades teóricas e práticas, além de pesquisas e produção de material didático-

pedagógico e artigo científico com finalidade de publicação (PARANÁ, 2010). 

 Ferreira et al (2017, p. 585) analisa o PDE como sendo um processo de 

formação que leva o professor a uma tomada de decisão: 

 
Nesse sentido, percebe-se que o PDE propõe uma reflexão do 
professor sobre suas ações educacionais com o intuito de promover 
uma tomada de consciência a respeito de suas visões, crenças, 
práticas e conhecimentos, já que este professor, ao mesmo tempo em 
que se insere num contexto universitário, realiza pesquisas que 
propicia embasamento teórico para a produção de seu projeto de 
intervenção em sala de aula com alunos da Educação Básica. 

 
 Destarte, além de o Programa, conforme explicitado pelos autores do excerto, 

contribuir para uma tomada de decisão, vale ressaltar que o Estado, ao possibilitar um 

novo percurso de formação, garante ainda o avanço na tabela salarial após a 

conclusão de todos os módulos do curso e a entrega da produção final (artigo para 

publicação) e também, o compartilhamento de saberes por meio dos cursos de 

formação, dos projetos de intervenção e do material pedagógico que são formulados 

e aplicados pelo professor cursista do Programa. 

 De decreto no ano de 2005 até se configurar em Lei no ano de 2010, houve 

uma ampla discussão entre a SEED (Secretaria de Estado da Educação), educadores 

do ensino básico e superior e sindicatos, para que o Programa pudesse ser implantado 

em forma de legislação educacional, não impedindo que nesse percurso, turmas 

fossem abertas em todas as Universidades Públicas do Estado do Paraná. Talvez seja 

de fato um ganho para os educadores, mas que se reduz apenas ao professor 

concursado que tenha cumprido pelo menos seis anos de trabalho efetivo, embora 
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durante a implementação o cursista também se torna cursista por meio do GTR – 

Grupo de Trabalho em Rede. 

 É inegável o poder de transformação que a escola possui na formação da 

identidade do sujeito, tanto aluno quanto professor. Por isso mesmo, ela tem sido 

pensada como um campo de vivências, de relações sociais e de formação, pois nela 

se ensina e se aprende, em detrimento do que ela representa e significa para todos 

que nela se envolvem diariamente. 

 Ao aproximar a teoria da prática e propor uma relação mais horizontalizada, o 

PDE se fundamenta e se alicerça na necessidade de uma formação que privilegie a 

pesquisa, o conhecimento acadêmico e científico do ensino superior, sem perder de 

vista o foco principal que é a escola básica, conforme assinala: 

 

O contido na Lei, embora amplo e flexível, apresenta significativos 

avanços em relação à formação dos professores, principalmente 

quando relaciona aspectos teóricos e práticos e a capacitação no 

espaço escolar. Evidencia, assim, a necessária superação da 

dicotomia entre teoria e prática na formação continuada dos 

professores da Educação Básica, bem como ressalta que a formação 

docente deve figurar na jornada de trabalho do professor (PARANÁ, 

2016, p. 01). 

 

 Os espaços escolares, atualmente, refletem uma dinâmica social que envolve 

outro olhar para os sujeitos escolares, exigindo reflexões que ultrapassam o 

conhecimento apropriado no curso de licenciatura, requisito básico para ministrar 

aulas em determinadas áreas do conhecimento. São saberes diversos que o professor 

precisa e deve conhecer, os quais Hengemühle (2008, p. 58) considera como “saberes 

– clássicos e contemporâneos – para que os mesmos possam ajudar os alunos a 

compreender a vida e a resolver problemas”. 

 Os saberes adquiridos durante o curso de formação continuada PDE vão além 

dos conteúdos clássicos, conforme explicitado por Hengemühle (2008), uma vez que 

agrega outros eixos importantes na formação, como no campo da pedagogia, das 

tecnologias etc. 

 Ao que admite Marcelo (2009, p. 11), o desenvolvimento profissional da 

docência é 

 
[...] um processo que se vai construindo à medida que os docentes 
ganham experiência, sabedoria e consciência profissional [...] a 
identidade profissional é a forma como os professores se definem a si 
mesmos e aos outros. É uma construção do seu eu profissional, que 
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evolui ao longo da sua carreira docente e que pode ser influenciada 

pela escola, pelas reformas e contextos políticos. 
 

 De acordo com o excerto, a docência é uma construção tanto de 

conhecimentos, de consciência, quanto de identidade. À medida em que o professor 

vai adquirindo novos conhecimentos, ele consegue perceber melhor a sua prática, 

julgar suas ações e interferir, de modo a melhorar o seu desempenho profissional, e, 

por sua vez, isso acaba refletindo nos processos de ensino, aprendizagem e qualidade 

de ensino. Portanto, a formação também é vista pelo autor como um campo de tomada 

de consciência. 

Sendo o PDE um programa que estabelece o diálogo entre a educação básica 

e o ensino superior, o mesmo tem sido assumido pelo Estado do Paraná como uma 

proposta inovadora, capaz de ressignificar a formação docente em vários aspectos, 

pois leva o conhecimento e as problemáticas do dia a dia da escola para os espaços 

de pesquisas das IES e, ao mesmo tempo, produz conhecimentos que visam superar 

as necessidades apresentadas pelo professor, por isso seu currículo e sua carga 

horária são amplos (PARANÁ, 2016). 

 Notadamente, há uma carga horária bastante significativa de elementos 

estruturantes no currículo do curso de formação continuada PDE – total de 1088 h, 

que são incluem uma série de metodologias. A primeira atividade do curso é a 

participação do professor cursista na escola de origem durante a primeira semana 

pedagógica do ano, no mês de fevereiro, cuja finalidade é narrar as suas pretensões 

de pesquisa e de implementação, embora durante o percurso do curso, muitos outros 

rumos podem ser tomados. As demais etapas são percorridas tanto na escola como 

na IES. 

 Durante a primeira etapa do curso, o professor vai compreender todo o 

percurso de formação, aprender a lidar com os recursos da informática, os quais 

necessitará por todo o percurso PDE, poderá dialogar com seu orientador na IES, se 

instrumentalizará com os aspectos da metodologia da pesquisa, elaborará e 

reelaborará seu projeto de intervenção, compreenderá elementos dos fundamentos 

da educação e terá contato com as ferramentas da educação a distância por meio da 

plataforma moodle, conforme distribuição dos componentes nos quadros mais 

adiante. 
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Por tudo isso, a formação que envolve a dimensão do ensino superior e as 

vivências escolares é de suma importância, pois na escola se constroem 

conhecimentos e se vive as relações sociais, enquanto o ensino superior investiga 

essas práticas e produz outros conhecimentos, dada a sua competência investigatória 

dessas relações. 

 Neste mesmo viés da discussão e da valorização dos espaços escolares como 

privilegiados para a construção do conhecimento e de uma identidade docente, Schön 

(1992) citado por Silva (2013, p. 62) admite que 

 

A escola, vista como espaço de formação continuada na perspectiva 

da construção do conhecimento científico, exige investigação sobre 

outras práticas – que inclui a dos profissionais da educação. Ela 

assume, assim, perspectiva contínua, inacabada, como quem reflete 

sobre si, seus pressupostos e as problemáticas existentes na/sobre a 

própria prática e o conhecimento gerado na ação. 

 

 Daí a importância da investigação e aplicação de saberes advindos das 

pesquisas realizadas durante o Programa de Desenvolvimento Educacional PDE, uma 

vez que o professor, ao se afastar das atividades escolares para o processo de 

formação, admite a necessidade de reinventar a sua prática, repensar suas 

metodologias e aprender novos conhecimentos, inclusive, durante o afastamento, 

propor um projeto de intervenção que vise melhorar os conhecimentos dos seus pares 

por meio da formação continuada de profissionais da educação ou com os seus 

alunos. 

 No segundo semestre do curso, o professor irá, além de realizar estudos 

específicos na área da disciplina de concurso, participar de momentos de reflexão de 

outras temáticas, como no caso da diversidade e os desafios contemporâneos da 

escola. 

 Essa etapa do curso exigirá leituras, pesquisas e organização da produção 

didático-pedagógica que norteará o curso que, obrigatoriamente, o professor deverá 

ministrar para os seus pares no ano seguinte, com o total de 60 horas, por meio de 

plataforma virtual de aprendizagem, também conhecido por GTR – Grupo de Trabalho 

em Rede. 

 Ao observarmos os percursos de formação descritos nos quadros dos 

itinerários do PDE, notamos que as atividades relacionadas a todos os momentos do 

Programa estão voltadas para um melhor domínio dos elementos tanto acadêmicos 
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(pesquisas), como também para o dia a dia da escola, que, para Agliari (2012) podem 

ser entendidas como articulado às reais necessidades dos professores e das 

instituições escolares. 

Reconhecidamente, a lógica do PDE se fundamenta nos problemas de 

formação de professores que se acentuou no Brasil nas últimas décadas, em 

atendimento à LDBEN nº 9394/96, aos Planos de Educação e às denúncias que as 

pesquisas têm feito quando ilustram resultados que implicam na qualidade de ensino 

do país.  

 Assim, ao afirmar uma proposta, talvez mais eficiente de formação, discorre: 

 

Na intenção de superar esse quadro, o PDE propõe um modelo de 

formação continuada com acentuada carga horária de cursos 

realizados nas universidades e faculdades públicas, proporcionando o 

retorno dos professores às atividades acadêmicas, sem desconsiderar 

as questões do cotidiano escolar. Dessa forma, o professor PDE 

iniciará suas atividades nesse novo processo de Formação 

Continuada, com a elaboração do Projeto de Intervenção Pedagógica 

na Escola, a partir das linhas de estudo propostas pela SEED, com 

base nas Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica 

para a Rede Estadual de Ensino, direcionado pelo Professor-

Orientador da IES (PARANÁ, 2016, p. 03). 

 

 De acordo com o excerto, o programa possui mão dupla por funcionar em 

parceria com as IES (Instituições de Ensino Superior) do Estado do Paraná. Nesse 

sentido, ao pensar na escola, em detrimento às concepções de pesquisa e 

conhecimentos fundamentados pelo Ensino Superior, é que calcará a produção de 

material pedagógico e o projeto de intervenção escolar, de acordo com os quadros 

que passamos a discutir, quando tomamos por exemplo o calendário da turma 201610: 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Tomamos por base as orientações do Programa PDE turma de 2016, por ser a última oferta, mas há 
que considerar que em anos anteriores as orientações não foram as mesmas, em decorrência de 
formas de gestão e outros aspectos da formação docente. 
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Quadro 2: Esquema do Plano Integrado de Formação Continuada  
Fonte: Paraná, 2016. 

 

Conforme organizado, o quadro 2 ilustra a divisão das atividades do professor 

PDE em três momentos distintos, apesar de a disposição das atividades no quadro 

não estar em consonância com a prática, visto que se inicia o curso com as atividades 

de aprofundamento teórico, atividades de integração teórico-práticas e finaliza-

se o curso com as atividades pedagógicas com utilização de suporte tecnológico: 

 

II – Atividades de aprofundamento teórico 

 Nessa etapa do programa o professor, em encontros agendados com seu 

orientador da IES e sob sua supervisão, irá definir os objetos de pesquisa, 

implementação, produção de material didático-pedagógico e temática do artigo final, 

requisito obrigatório para a conclusão do programa/curso. 

 Nesta Etapa, conforme previsto no quadro 2, há cursos e palestras para grupos 

maiores quando o assunto é geral e pertinente a todos os educadores e, cursos mais 

específicos para a área a qual o professor se inscreveu no programa, lembrando que, 

além da área de concurso, aqueles que desejarem podem cursar o programa em 

outras áreas como na educação inclusiva ou gestão escolar (PARANÁ, 2016). 
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 1º Período – Fevereiro a julho/2016  

Nº ATIVIDADES CH 
RESPONSÁVE

L DATA 

1 Aula Inaugural 8 SEED/NRE 01 a 11/03 
     

2 I Seminário Integrador 16 SEED/NRE 01 a 11/03 

     

3 Formação Tecnológica:    

3.1 Presencial: Informática Básica e SACIR (16h) 40 SEED/NRE 18 a 29/04 
 

A Distância: Informática Básica (24h) 

  

09/05 a 30/06 3.2   

4 Seminário Temático 16 SEED/NRE/IES 06 a 17/06 

5 Curso I:    

5.1 Fundamentos da Educação I (32h) 64 IES A definir 

5.2 Metodologia da Pesquisa I (32h)    

6 Curso II:    

6.1 Conteúdo Específico I (32h) 64 IES A definir 

6.2 Metodologia de Ensino I (32h)    

7 

Encontros de Orientação (presenciais 24h e 

32 IES 

Início em 14/03. 

a distância 8h) (Durante o 1º período) 
     

 Versão Preliminar da Elaboração do Projeto   Preliminar no SACIR em 

8 de Intervenção Pedagógica na Escola 64 Professor PDE 21 e 22/07 

 (entrega definitiva após o Encontro de Área.)   Definitiva em 21 e 22/09 

     

9 Cursos Diversificados (conforme a 32 IES A definir 
 necessidade do grupo/universidade)    

TOTAL 336   

Quadro 3: Atividades PDE do 1º semestre de curso  

Fonte: Paraná, 2016. 

  

Outro diferencial do programa é que o professor orientador da IES recebe um 

determinado valor para orientar esse novo aluno e, o professor PDE, quando reside 

em outro município que não o da IES, recebe uma bolsa para custear despesas de 

transporte e alimentação. Talvez isso seja significativo para as duas partes, visto que 

o investimento/ônus acaba por ser provido, também pelo mantenedor da Educação 

Básica (PARANÁ, 2010). 

No segundo semestre, de acordo com o quadro 04, o professor participa de 

cursos, seminários, desenvolve material didático-pedagógico, dialoga com seu 

orientado e se instrumentaliza dos conhecimentos tecnológicos para atuar nas 

plataformas de educação a distância com a finalidade de conhecer o moodle, espaço 

onde ministrará o curso GTR, conforme disposto no quadro: 
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  2º Período – Julho a Dezembro/2016     

 Nº ATIVIDADES CH RESPONSÁVEL DATA  

 1.  Curso III:     

 1.1  Fundamentos da Educação II - Diversidade e 64 IES A definir  
   Desafios (32h)     

 1.2  Metodologia da Pesquisa II (32h)     
        

 2  Curso IV:     

 2.1  Conteúdo Específico II (32h) 

64 IES A definir 

 
   

Produção Didático-Pedagógica: 

 

 

2.2 

  
      

  Pressupostos Teórico-Metodológicos (32h)     
        

 3  Encontro de Área (Produção Didático- 8 IES 12 a 16/09  
   Pedagógica + Projeto)     

 4  II Seminário Integrador 8 SEED/NRE 01 a 05/08  

 

5 

 Encontros de Orientação (presenciais 24h e 

32 IES Durante 2º período. 

 

  a distância 8h)  

 6  Formação Tecnológica EaD:     
   

A Distância: Formação de Tutores (48h) 72 SEED/NRE 09/09 a 11/11 

 

 6.1   
   

Presencial: Edição GTR (24h) 

  

21/11 a 02/12 

 

 6.2     

 7  III Seminário Integrador 8 SEED/NRE 05 a 09/12  

 

8 

 Produção Didático-Pedagógica (Entrega do 

64 Professor PDE 14/12/16 

 

  Parecer da versão definitiva)  

 TOTAL 320    

Quadro 4– cronograma do segundo semestre do curso PDE 

Fonte: Paraná, 2016 

 

I - Atividades de integração teórico-práticas 

 

 Essa etapa é bastante prática e realizada principalmente no espaço escolar, 

pois é o momento de inserção do professor PDE novamente na prática, até porque, 

no segundo ano do programa, o professor retorna para a sua escola de origem com 

uma jornada de trabalho parcial, ou seja, com 75% da carga horária suprida em 

regência e hora atividade e 25% suprido em uma demanda PDE, de modo que lhe é 

facultado a presença na escola (PARANÁ, 2010). 

 O 3º semestre nos parece ser um período muito importante, pois o professor 

irá desenvolver o seu projeto de intervenção e também irá promover os 
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conhecimentos adquiridos durante o PDE, de forma disseminada, por meio do curso 

de Formação continuada GTR. Essa etapa é muito importante porque permite a todos 

os professores da rede se inscreverem em algum curso cuja temática seja importante 

para a sua formação. Suponhamos que o professor de Matemática queira fazer um 

curso na área de inclusão, ou que o professor de língua portuguesa queira fazer um 

curso sobre análise de gráficos, isso é permitido, pois esse momento não é gerenciado 

pela SEED. Mas, no entanto, há que ressaltar que, mais uma vez, a prioridade de 

participação é dos professores efetivos e, posteriormente, haja vagas ociosas, essas 

podem ser preenchidas por professores contratados em regime especial – PSS – 

Processo Simplificado de Seleção. 

 O segundo ano é bastante intenso, embora durante o primeiro ano, quando 

está afastado na totalidade da carga horária, o professor deve cumprir prazos e inserir 

todas as suas produções na plataforma do PDE, num ambiente de aprendizagem 

denominado SACIR11, de modo que todas elas são aprovadas por seu orientador. 

Dessa forma, não corre o risco de entrar para o segundo ano do programa, sem 

cumprir os requisitos para tal. 

 

III – Atividades pedagógicas com utilização de suporte tecnológico 

 

 As atividades descritas nessa etapa do programa PDE são de suma 

importância, pois de forma integrada, o professor PDE irá divulgar o conhecimento 

adquirido por meio das pesquisas e estudos realizados a vários professores (média 

de 15 a 20), de todo o Estado do Paraná, por meio da plataforma do programa PDE, 

num curso de 60 horas (SILVA, 2009); (PARANÁ, 2010). 

 Talvez o mais importante dessa etapa é que além de corroborar para a 

formação dos demais profissionais da Educação Básica, esse momento é alicerçado 

nas escolhas e também porque é muito mais democrático que o próprio PDE, uma 

vez que os professores concursados em início de carreira, assim como aqueles 

contratados podem se inscrever e participar dessa formação. Ou seja, a demanda se 

multiplica em pelo menos 20 vezes. São em média 2000 professores tutores para 

ministrar a formação dos professores contratados e efetivos, denominados 

professores cursistas, discutindo o material pedagógico elaborado pelo professor 

                                                           
11 Sistema de acompanhamento e integração em rede 
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PDE, participando de fóruns de discussão, realizando atividades virtuais e aplicando 

outras atividades práticas em suas salas de aula em todas as escolas do Paraná. 

De acordo com os dados apresentados por Silva (2009, p. 4258),  

 

No primeiro ano, os 2.400 professores podem formar grupos de até 25 

professores das escolas nos GTR, totalizando até 60.000 professores 

da rede – nas duas últimas edições do GTR os grupos formados 

totalizaram, aproximadamente, 22.700 e 18.000 professores, 

respectivamente. Os professores da rede que participam e concluem 

o GTR recebem uma pontuação que será utilizada no seu avanço 

bienal para acréscimo de salário. 

 

 Considerando os dados apresentados por Silva (2009), o índice de evasão foi 

bastante grande nas duas primeiras turmas e, talvez isso se deva ao fato de ser um 

curso por meio de plataforma moodle, a distância e, exigir conhecimento das 

tecnologias, disposição de tempo e dedicação por parte tanto do cursista como do 

formador.  

 Durante o 3º e o 4º semestre as atividades se fundem, respeitando os prazos 

estabelecidos pela instrução normativa que regulamenta o programa, assim como as 

orientações oriundas do setor responsável da Secretaria de Estado da Educação, por 

isso apresentamos primeiramente o item II – Atividades de aprofundamento teórico e, 

posteriormente os itens I e III, conforme os quadros que seguem: 

 
        

   3º Período – Fevereiro a Julho/2017   

 Nº  ATIVIDADES CH RESPONSÁVEL DATA  

 
1 

 
Grupo de Trabalho em Rede – GTR 64 

Professor PDE/ 
Durante o 3º período 

 
  

SEED 
 

       

 

2 

 Encontros de Orientação (presenciais 24h e 

32 IES Durante o 3º período 

 

  a distância 8h)  

 

3 

 Implementação do Projeto de Intervenção 

64 NRE/IES Durante o 3º período 

 

  Pedagógica na Escola (versão definitiva)  

 

     
 

 TOTAL 160    

Quadro 5: cronograma do 3º semestre do curso PDE 
Fonte: Paraná, 2016 

  
 A quarta etapa do curso é bastante teórica, onde o professor terá encontros de 

orientações com o professor da IES, com a finalidade de desenvolver seu artigo final, 

o qual deverá considerar a temática estudada, aplicada por meio do projeto de 
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intervenção e ministrada durante o curso GTR, que ao final será publicada nos 

cadernos do Programa, pela Secretaria de Estado da Educação. 

 

 4º Período – Julho a Dezembro/2017  

Nº ATIVIDADES CH RESPONSÁVEL DATA 

1 Encontros de Orientação (presenciais 24h e a 32 IES Durante o 4º período. 
 distância 8h)    

2 

Elaboração do Trabalho Final PDE (Artigo 

64 

Professor PDE/ 

Durante o 4º período. 
Científico) com orientador como coautor Orientador    

 Seminário de Avaliação Final com presença    
3 de público externo. Sugestão: Publicação em 8 IES Dezembro 

 revista On-line.    

TOTAL 104   

Quadro 6: cronograma do 4º semestre do curso PDE 
Fonte: Paraná, 2016. 

 

 Após ter finalizado o curso de formação, no período de dois anos, o professor 

retorna para a jornada de trabalho normal, de acordo com o seu concurso público e, 

após a certificação conjunta pela IES e SEED, automaticamente tem elevação para o 

nível III, primeira classe, com a possibilidade de ter novas progressões no interstício 

de a cada dois anos, caso cumpra com os requisitos regulamentados anualmente por 

meio de Resolução específica.  

Outra informação que também é relevante quando analisamos os dados é que 

a certificação não serve para progressão funcional e nem conta como titulação para 

os professores contratados por meio de regime especial. Assim, cabe ao professor 

julgar a necessidade de participação, embora consideramos que a aprendizagem 

deva vir antes das promoções funcionais e que a formação continuada corrobora para 

inúmeros saberes não adquiridos nos cursos de licenciatura. 

 Ao considerar as tecnologias como ferramentas necessárias para a 

implementação do PDE no Estado do Paraná, Silva (2009, 4260) observa que 

 

Para atender as demandas específicas do PDE/PR na área das 

tecnologias educacionais, os professores PDE passam por uma 

formação tecnológica. Esta formação aborda conhecimentos básicos 

de informática e as respectivas ferramentas utilizadas para a 

elaboração de textos, apresentação de trabalhos, organização de 

dados, navegação na Web (Internet) e uso do correio eletrônico. 

Também, estes professores recebem formação na área de educação 

à distância para atuarem como tutores no GTR e de 

instrumentalização para lidarem com as plataformas moodle e SACIR. 
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Em se tratando de aprendizagem, o professor, no processo de formação, 

aprende a gerenciar as ferramentas que utilizará na implementação do GTR, para 

posteriormente ministrar o seu curso, mais especificamente conhecido como Grupo 

de Trabalho em Rede – GTR. Dado as suas particularidades, são temáticas diversas 

e o professor, com consciência, sabendo da sua necessidade formativa e das 

questões de maiores complexidades e dificuldades, pode fazer escolhas. Cada 

profissional determina o que estudar. 

 Sobre a eficácia do PDE e o GTR salientam: 

 

Este modelo de formação proporciona aos professores/as retorno às 

atividades acadêmicas de sua área de formação inicial, sendo 

realizado de forma presencial nas IES públicas do Estado. Em alguns 

momentos seria utilizada a forma semi-presencial, em que os 

professores/as PDE entrariam em contato com os pares nas escolas 

através de atividades postadas na página do Portal Dia a dia 

Educação disponibilizado pela Secretaria de Estado da Educação, em 

formato de atividades colaborativas (MORAES; TERUYA, 2014, p.10). 

 

 De acordo com a análise das autoras, o PDE é uma política de formação 

continuada de professores afirmativa, pelo fato de ser dinâmico, envolver os 

profissionais da educação básica e do ensino superior e ainda se estender a outros 

profissionais da Educação Básica, por meio dos cursos ministrados por meio do site 

do programa. 

 A carreira do professor, assim como seus salários têm sido discussões que 

fundamentam tanto as políticas educacionais, como as pesquisas na área da 

educação, embora temos percebido que há uma certa resistência por parte dos 

poderes público em estabelecer uma política salarial e planos de carreiras, que 

possibilitem mudanças de níveis de acordo com as formações continuadas e melhores 

ganhos em decorrência dos estudos realizado. 

 Para Maciel e Saraiva (2002, p. 04-05), 

 

O contexto histórico, social e cultural no qual se insere a escola 

condiciona o trabalho do professor e, conseqüentemente, traz 

implicações sobre o processo de ensino aprendizagem. Não se pode 

pensar a formação docente sem se fazer referência ao contexto de 

atuação profissional. Nesse sentido, ao analisar os processos 

constitutivos da aprendizagem profissional docente e seus 

condicionantes faz-se essencial problematizar: como se configura a 

profissão docente face às determinações sociais, econômicas e 
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políticas? Como tem sido suas reais condições de trabalho? Qual o 

reconhecimento de seu trabalho pela sociedade e pelos órgãos 

públicos? 

 

 O contexto histórico admitido pelas autoras na citação como sendo de 

mudanças, exige do professor o repensar das suas práticas e dos conhecimentos que 

ele lida diariamente. Assim, a formação docente deve estar voltada para o contexto 

das práticas sociais, mas, no entanto, há que se discutir as reais contribuições que 

esta traz não somente para a formação, mas também para a valorização profissional. 

 No que diz respeito a valorização dos profissionais da educação, a Meta 18 do 

Plano Nacional de Educação – PNE 2014, (Lei nº 13.005/2014) obriga que a União, 

os estados, municípios e Distrito Federal garantam planos de carreira e remuneração 

para os profissionais da educação escolar básica pública, denominação definida no 

Artigo 61 da Lei 9394/96 LDBEN, embora muitos gestores ainda não cumpriram essas 

determinações. 

Em consonância com a Lei 9394/96 e 13005/2004, a Lei nº 11738/2008, mais 

conhecida como “Lei do piso”, exige novos esforços dos entes federativos, no sentido 

de aprovar salários mínimos, que respeitem o piso nacional e possibilite melhores 

ganhos aos professores, o que poderia tornar a educação como uma profissão mais 

atrativa, considerando que várias campanhas midiáticas tem sido feitas pelo MEC, 

para não somente financiar os cursos de licenciaturas, mas também formar docente 

para todo o país. 

Essas evidências acerca da valorização dos profissionais da educação, 

entendidas como melhores condições de trabalho, maior consciência da prática 

docente e melhor remuneração. No Paraná, o PDE se consolidou como política 

educacional por meio do Decreto nº. 4.482, de 14/03/05, e em forma de Lei em 2010 

(Lei Complementar nº 130, de 14/07/2010), complementando a Lei 102/2003, que 

estabeleceu o Plano de Carreira dos professores do Estado do Paraná. 
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Tabela 01 – vencimento salarial dos professores – jornada de 20h semanais 
Fonte: APP – Sindicato 

 

 De acordo com a tabela salarial, a diferença existente entre um professor que 

possui apenas o curso normal e um professor que cursou a licenciatura plena, latu 

sensu e o PDE, no início da Classe 01 é de 67,26% ou R$ 2035,79 e, considerando a 

última classe do nível 06 e do 01 a diferença é de 67,27% ou R$ 3316,09. O percentual 

continua sendo praticamente o mesmo, enquanto os valores se tornam muito mais 

significativos no final da carreira, sem considerar outros ganhos que o professor pode 

adquirir ao longo da profissão como os quinquênios por exemplo. 

 Os estudos, as participações em cursos garantem uma melhor valorização, 

tanto em termos de salários, quanto na vida profissional, pois os melhores níveis 

implicam nas escolhas de aula, na aquisição de licença prêmio, na remoção de escola, 

etc. ou seja, não se trata apenas de garantir melhores salários, mas também melhores 

condições de trabalho, inclusive com reflexos bastante positivos no dia a dia da prática 

docente, conforme admitem: 

 

O Programa concebe a formação continuada como um processo, ou 

seja, a formação é constante, envolve uma realidade complexa e 

dinâmica, necessita da participação ativa do próprio professor, 

apresenta uma unidade metodológica que prima pela articulação 

teoria-prática, é individual, no entanto tem importantes interfaces 

coletivas. A proposta pedagógica do PDE tem como principal foco a 

intervenção no cotidiano da escola, onde o professor, com base no 

aprofundamento teórico realizado nas Instituições de Ensino Superior, 

implementa ações docentes que também são subsidiadas pelas 

próprias produções didático-pedagógicas (BACH; SANTOS, 2011, p. 

5779). 
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O Programa de Desenvolvimento Educacional, de acordo com o excerto, é um 

processo que, possibilita ao professor o retorno para os espaços universitários, a 

interação com novos conhecimentos e articula o campo teórico ao prático. No retorno 

à escola, os conhecimentos são implementados, socializados em forma de 

intervenção pedagógicas (com alunos ou professores). Essas ações docentes podem 

representar mudanças tanto na identidade, como nos conhecimentos que o professor 

adquiriu acerca do conteúdo que ministra e das relações sociais dos espaços 

escolares. 

Apesar de o PDE ser realizado durante o período de dois anos, podemos 

admiti-lo como um avanço para a formação continuada de professores no Estado do 

Paraná, pois ele é o precursor de metodologias de formação que acentuam maior 

temporalidade no percurso pós formação inicial. Em se tratando desses cursos mais 

duradouros, Darling-Hammond (2014, p. 238) observa sua eficiência, quando explicita 

que 

 
Geralmente, esses novos programas engajam professores potenciais 
no estudo de pesquisas e na condução de suas próprias investigações 
por meio de casos, pesquisa-ação e desenvolvimento de portfólios 
estruturados sobre a prática. Eles vislumbram o professor como 
alguém que aprende ao ensinar, em vez de alguém que já acabou de 
aprender a ensinar, e veem a tarefa de educar os professores como o 
desenvolvimento da capacidade de inquirir com sensibilidade e 
sistematicamente sobre a natureza do aprendizado e sobre os efeitos 
do ensino. 

 

Em concordância com a autora do excerto e, dada a autonomia de estudos e 

pesquisas que o PDE proporciona ao professor, as descobertas são muitas e 

profundas, uma vez que ao experienciar a pesquisa e construir subsídios de 

aprendizagem, produz as ferramentas de trabalho que irá utilizar no desenvolvimento 

das suas ações (implementação), assim como o material, as atividades e as avaliação 

que servirão de apoio durante o GTR. Isso ilustra que durante a formação, o professor 

conquistou autonomia, mesmo distante da sala de aula, onde precisa organizar o 

ensino de seus alunos, por meio de atividades diárias. 

De acordo com Libâneo (2011, p. 37), é um processo de aprendizagem onde o 

professor, autor desse processo, aprende a aprender: 

 

É certo assim, que a tarefa de ensinar a pensar requer dos professores 

o conhecimento de estratégias de ensino e o desenvolvimento de suas 

próprias competências do pensar. Se o professor não dispõe de 
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habilidades de pensamento, se não sabe “aprender a aprender, se é 

incapaz de organizar e regular suas próprias atividades de 

aprendizagem, será impossível ajudar os alunos a potencializarem 

suas capacidades cognitivas. 

 

As estratégias tanto de ensino quanto de aprendizagem no PDE são 

mecanismos pré-concebidos na proposta do curso, mas que ao longo do seu 

desenvolvimento, são admitidas novas criadas pelo próprio professor. Assim ele 

determina os caminhos a serem percorridos, a forma de aprender o que pretende 

ensinar durante a implementação, embora sempre orientado pelo professor da 

instituição de ensino superior IES. 

Os conhecimentos admitidos nos percursos do PDE são os conhecimentos da 

docência e da instituição escolar. São aqueles necessários para o desenvolvimento 

da docência. A esse respeito, Imbernón (2011, p. 17) apregoa que 

 
Por isso é tão importante desenvolver uma formação na instituição 

educativa, uma formação no interior da escola. Como a prática 

educativa é pessoal e contextual, precisa de uma formação que parta 

de suas situações problemáticas. Na formação não há problemas 

genéricos para todos, nem, portanto, soluções para todos; há 

situações problemáticas em um determinado contexto prático. Assim, 

o currículo de formação deve consistir no estudo de situações práticas 

reais que sejam problemáticas. 

 

 De acordo com o excerto, o sentido da formação de professores está na 

necessidade da formação, ou seja, o professor deve buscar compreender aquilo que 

lhe é mais problemático, aquilo que lhe traz maiores dificuldades, seja no campo dos 

conteúdos que ministra, seja no campo das práticas sociais nos espaços escolares. 

Para Imbernón (2011), a escola é um campo propício para a formação, visto que é 

nela que tanto as ações, quanto as relações se processam. 

 De acordo com as proposições de Imbernón (2011), não há solução para todos 

os problemas encontrados durante o desenvolvimento da docência e a carreira do 

professor, mas há, no entanto, a possibilidade de por meio da formação, pensar em 

metodologias de resolução, por isso ao professor, é possibilitado fazer escolhas. 

 A esse mesmo respeito, Marcelo (2009, p. 14) observa que 

 
[...] os professores mudam as suas crenças, não como 
consequência da sua participação em actividades de 
desenvolvimento profissional, mas sim comprovando, na prática, 
da utilidade e exequibilidade dessas novas práticas que se 
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querem desenvolver. A mudança de crenças é um processo 
lento, que se deve apoiar na percepção de que os aspectos 
importantes do ensino não serão distorcidos com a introdução 
de novas metodologias ou procedimentos didácticos. 
 

 Essas mudanças de crenças sugeridas pelo autor do excerto, se relacionam ao 

processo de desenvolvimento profissional que é bastante lento e que o mesmo admite 

ser também tomadas de consciência, ou seja, o professor aprende a perceber as 

fragilidades do processo didático pedagógico e, ao adquirir novos saberes teóricos 

que estabelecem conexão com a ação docente – prática, vai mudando a sua atuação. 

Nesse sentido, o PDE, enquanto programa de formação continuada processual, pode 

contribuir para esse desenvolvimento, pois se relaciona a diferentes contextos, etapas 

e realidades teóricas e práticas. 

 Outro ponto positivo do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE que 

vai ao encontro às proposições de Imbernón (2011) e Mizukami (2013) é o diálogo 

entre o campo do conhecimento teórico com o conhecimento prático – a universidade 

e a escola. Assim, de acordo com o currículo do Programa, a formação se dá em dois 

momentos – o primeiro ano nos espaços da IES e o segundo no espaço da escola de 

atuação, tendo a escola como espaço de compreensão das dimensões teóricas e 

práticas, no campo do ensino, aprendizagem e relações humanas. 

  Apesar dos limites que a formação continuada possui no campo das políticas 

educacionais brasileiras, o programa tem sido avaliado por pesquisadores como Bach 

e Santos (2011), como positivo, uma vez que desperta para a aprendizagem, para a 

produção científica e para a disseminação do conhecimento a outros atores da 

educação paranaense. Uma das fragilidades apontadas pelo autor e reconhecida 

nesse trabalho, é o fato de não abranger toda a classe docente do Estado do Paraná. 

 A esse despeito admitem: 

 

[...] é preciso reconhecer que o PDE encontra limites dada a 

impossibilidade de envolver diretamente todos os professores da rede 

pública de ensino, em um processo de formação dessa natureza. No 

entanto, o aumento da importância do professor no seu próprio 

processo de formação continuada, a valorização da participação na 

pesquisa de sua prática, a possibilidade de compartilhar com seus 

colegas da Rede seus estudos e experiências, a divulgação ampla de 

suas produções e, principalmente, a volta à vida acadêmica nas 

Instituições de Ensino Superior parceiras do Programa e, por meio 

dessas, o aprofundamento teórico com rigor científico, fazem do PDE 
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uma iniciativa bem aceita e já apontando para bons resultados (BACH; 

SANTOS, 2011, p. 5784). 

 

As diferentes ferramentas, o fato de os professores poderem publicar as suas 

produções podem ser motivos de valorização do conhecimento produzido durante o 

processo de formação PDE. Os limites apresentados por Bach e Santos (2011), talvez 

se esbarrem nos gastos da educação que ocupam a maior fatia no orçamento do 

Estado, ao fato de os professores contratados não possuírem plano de carreira, 

ascensão funcional e progressão salarial, o comprometimento orçamentário e o 

desejo político. Talvez os resultados da educação paranaense fossem mais positivos, 

se todos os professores, independente do vínculo empregatício, pudessem 

participação de um processo formativo desta amplitude. 

As lacunas presentes na formação docente são muitas e, reconhecidamente, 

exigem complementações que são por toda a vida. O professor só ensina aquilo que 

sabe e, no entanto, não há fórmula para ser um bom profissional, para desenvolver a 

carreira docente e para fazer sucesso na sala de aula. 

Durante a fundamentação desse trabalho percebemos que toda a prática 

docente deve ser permeada de reflexão acerca dos conteúdos escolares, dos espaços 

e vivências escolares. Assim, a aprendizagem da docência além de envolver a 

aprendizagem dos conteúdos curriculares, envolve ainda a compreensão dos seres 

humanos, seus conflitos, suas necessidades educativas e suas vivências 

diferenciadas. Por isso, a profissão docente, na contemporaneidade exige uma série 

de saberes o que Tardif (2010, p 126) apregoa como sendo “Uma adaptação 

constante às circunstâncias particulares das situações de trabalho, especialmente em 

sala de aula com os alunos [...]”. Ou seja, a docência deve ser constantemente 

reaprendida. 

O PDE enquanto instância de formação continuada de professores não esgota 

a aquisição do conhecimento teórico e prático, mas abre precedentes de pesquisa, de 

busca de informações e de revisão das ações docentes. Assim, cabe ao professor e 

às políticas públicas determinar os novos desafios e as formas de compreendê-los e 

resolvê-los, seja pela formação em serviço, ou em outras metodologias oportunizadas 

aos docentes da rede estadual de ensino do Estado do Paraná. 

Nesse sentido, o PDE passa a ser considerado por pesquisadores como uma 

iniciativa inovadora, considerando os autos investimentos que o Estado do Paraná faz 

na carreira docente, dado suas características e competências. Se com todos os 
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esforços há ou não um reflexo de melhoria na prática pedagógica e na ação docente, 

essa investigação ficará para um segundo momento, na segunda parte desse 

trabalho. 

Embora os dados da pesquisa serão analisados mais adiante, o referencial 

estudado até aqui nos permite afirmar, por hora, que a formação continuada deve ser 

um processo permanente e, no entanto, dado o seu valor, deve ser estendida a todos 

os docentes da rede estadual de educação do Paraná, independente do vínculo de 

contrato, ou do tempo de serviço. 
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2. APRENDIZAGEM E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DA DOCÊNCIA 

 

   

A formação de professores no Brasil, conforme já discutido no capítulo anterior 

está garantida na legislação educacional e, é realizada em pelo menos dois momentos 

distintos: nos cursos de licenciaturas e concomitante à docência, por isso recebe o 

nome de formação inicial – aquela que habilita para a profissão docente e, formação 

continuada – aquela que pode ser compreendida como complementação da formação 

inicial, uma vez que contribui para agregar conhecimentos diversos, para formar a 

identidade e para aprender a ensinar. 

Dessa forma, o objetivo deste capítulo será o de promover uma discussão 

acerca dos limites da formação inicial, a qual tem deixado muitas lacunas por falta de 

um maior diálogo entre o campo teórico e prático, assim como da formação continuada 

que tem sido percebida como uma forte aliada e necessária para a aquisição de novos 

saberes, cogentes ao dia a dia da ação docente e ao desenvolvimento profissional da 

docência, em atendimento às necessidades de cada momento, que sofrem influências 

das relações sociais que estão postas durante a profissão e aos papeis que escola 

ocupa em cada época. 

 Nesse contexto, formação inicial de docentes não ocorre como ocorre na 

formação de outros profissionais. Isso porque, a docência é algo que se aprende com 

a experiência, com o dia a dia da sala de aula e com a relação que o profissional 

possui com seus alunos, com a comunidade e com a escola. 

 De acordo com Formosinho (2009, p. 95),  

 

A formação de professores tem algumas especificidades em relação à 

formação de outros profissionais, mesmo em relação à formação de 

outros profissionais em serviço. Há especificidades intrínsecas à 

profissão docente – a docência é uma profissão que se aprende pela 

vivência da discência [...] a docência é uma profissão que se aprende 

desde que se entra na escola, pela observação do comportamento dos 

nossos professores. Não acontece isso com outras profissões. 

 

 Apesar de a formação de professores no discurso das políticas educacionais 

ser compreendida de forma inicial e continuada, o excerto nos permite compreender 

a formação de professores como um processo que se inicia remotamente, 

concomitante ao processo de escolarização, quando o futuro docente é ainda 

discente, mesmo na educação básica. 
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 Nesse entendimento, a formação docente é um processo que se inicia antes 

dos cursos de licenciatura e se estende por toda a vida, conforme passamos a discutir 

nas próximas subseções. A licenciatura tem como objetivo dar subsídios teóricos, 

metodológicos e práticos para o início da atuação docente, já a formação continuada 

corrobora com novos saberes, ao mesmo tempo que renova aqueles que já foram 

aprendidos durante a formação inicial. 

 A fim de que possamos compreender melhor as trajetórias da formação, da 

aprendizagem e do desenvolvimento profissional da docência, este capítulo terá como 

objetivo discutir os sentidos, as fragilidades e as necessidades formativas dos 

professores da educação, uma vez que nos parece que a formação inicial e 

continuada no Brasil, não cumpre suas funções mais específicas, conforme já 

discutimos anteriormente. 

 

2.1 A formação inicial de professores: entre os cursos de licenciaturas e a 

atividade docente  

  

A formação de professores, conforme constatado em documentos já 

analisados, tem sido motivo de grandes debates nos espaços acadêmicos, nas 

agendas de governos e entre os profissionais da educação. As fragilidades na 

formação docente decorrem de vários problemas, dentre eles, os currículos dos 

cursos de licenciaturas, a baixa qualidade dos cursos, a falta de relação entre teoria e 

prática, etc.  

A formação inicial de professores, de acordo com Mesquita (2015) é a iniciação 

do futuro docente, é o momento dedicado a estudos de diversos assuntos, que formam 

um rol de conhecimentos, o que lhe recai como um ritual de passagem que o 

transporta de aluno, para futuro professor.  

 O início da formação é compreendido como uma etapa de grandes desafios, 

conforme assegura A. Estrela, citado por Mesquita (2015, p. 22), quando admite que 

 

É um momento descrito por sentimentos contraditórios, onde se 

incorporam as representações pré-existentes do que é ser-se 

professor e a realidade que se observa diretamente. Esta tarefa não é 

fácil porque a «formação de professores é um terreno atravessado por 

clivagens ideológicas que vão determinar não só as condicionantes 

institucionais que o contextualizam, mas que influenciam 

decisivamente até o próprio conhecimento científico a que recorrem ». 
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Conforme explicitado, há vários entreves que permeiam a formação de 

professores: os sentimentos do educando, que podem estar relacionados a uma série 

de questões, como escolha da profissão, histórico de vida e inserção no mundo do 

trabalho, de acordo com Gatti (2014), além de ideologias postas aos currículos das 

diferentes instituições, considerando que não existe um currículo único que estabilize 

cada área do conhecimento e ainda a aprendizagem do conteúdo necessário para a 

formação, que nos parece ser insuficiente, necessitando complementações 

posteriores à formação inicial. 

Para Formosinho e Niza (2009), existe um distanciamento entre as relações 

sociais que se estabeleceram com a democratização da escola contemporânea e as 

aprendizagens da formação inicial, o que acaba por demandar uma precarização da 

educação e dos resultados obtidos.  

De acordo com Tardif et al (1999), apud Formosinho e Niza (2009, p. 119), a 

formação de professores tanto na América Latina, quanto na Europa e em outras 

partes do mundo “tem sido especialmente apontada por não ter sabido produzir 

profissionais competentes que tivessem podido inverter ou mitigar a situação, 

melhorando o desempenho dos alunos”. Isso significa que as instituições de ensino 

superior, responsáveis por promover as diversas licenciaturas, não promovem um 

diálogo entre a formação inicial e a realidade da educação básica, que tem se 

mostrado com qualidade baixíssima, precária e longe de promover a ascensão 

humana. 

Para Mello (2000, p. 98), a democratização do acesso, assim como a melhoria 

da qualidade da educação básica vêm ocorrendo num contexto de mudanças que 

desde a década de 1980 vem sendo definido pela modernização econômica, pelo 

fortalecimento dos direitos humanos e da cidadania e pela disseminação das 

tecnologias da informação, o quem tem causado grandes impactos e expectativas 

educacionais ao admitir a importância da educação na sociedade globalizada. Dessa 

forma, a inclusão de todos os sujeitos na escola gera novas reflexões acerca dos 

conteúdos que o professor deve ensinar e sobre as relações sociais que se 

estabelecem entre os sujeitos, por isso a necessidade de ressignificar a escola, as 

práticas e o conhecimento pedagógico. 

A mudança proposta nas reformas do ensino no Brasil também passa pela 

ressignificação do ensino superior. Assim, vários fatores devem ser repensados 
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quando se trata da formação inicial, como estruturais, curriculares, relação entre os 

conteúdos da formação e aqueles ensinados na escola, e maior aproximação entre o 

ensino superior e a educação básica (BRASIL, 2000). 

De acordo com Brasil (2000, p.12), a melhoria na educação básica implica um 

plano de mudanças, conforme argumenta quando admite que  

 

Melhorar a formação docente implica instaurar e fortalecer processos 

de mudança no interior das instituições formadoras, respondendo aos 

entraves e aos desafios apontados. Para isso, não bastam mudanças 

superficiais. Faz-se necessária uma revisão profunda dos diferentes 

aspectos que interferem na formação inicial de professores, tais como: 

a organização institucional, a definição e estruturação dos conteúdos 

para que respondam às necessidades da atuação do professor, os 

processos formativos que envolvem aprendizagem e desenvolvimento 

das competências do professor, a vinculação entre as escolas de 

formação inicial e os sistemas de ensino. 

 

De acordo com o excerto, as mudanças devem ocorrer primeiramente nos 

espaços de formação para posteriormente refletir nos espaços escolares. Isso 

assevera que o fato de a educação básica não demonstrar bom nível de qualidade se 

comparada a outros países nas mesmas condições de desenvolvimento que o Brasil, 

se justifica também pela formação dos docentes, embora isso não seja suficiente para 

justificar todas as suas fragilidades. 

A esse mesmo respeito, Darling-Hammond (2014, p. 236-237) analisa que 

 
As críticas mais frequentes aos programas tradicionais de formação 
docente incluem a pressão do tempo num curso de quatro anos, que 
torna difícil aprender o suficiente tanto sobre a área de conhecimento 
específica como sobre pedagogia; a fragmentação dos cursos 
relacionados ao conteúdo a ser ensinado e aos de pedagogia; a 
divisão entre a formação universitária (teoria) e a formação na escola 
(prática); o conteúdo fraco de muitos cursos que não se baseiam em 
conhecimento sistematicamente desenvolvido; a falta de treinamento 
prático adequado; e a falta de recursos em muitos programas de 
formação que servem como “caça-níqueis” para suas universidades, 
o que perpetua quase tudo descrito acima. 
 

 Os problemas evidenciados pela análise da autora no excerto são os mesmos 

apresentados por Gatti (2010) que denunciam as fragilidades dos cursos de 

licenciatura e, no entanto, nos parece ser um problema presentes em outros países 

que não o Brasil. Os cursos de licenciatura se acentuam em cargas horárias 

insuficientes para estudos da área específica da formação e da pedagogia e ainda 
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possuem pouco diálogo com as realidades escolares, o que ao invés de aproximar, 

acaba por distanciar a teoria da prática. 

 Apesar de julgarmos pertinente lembrar que já existem alguns programas de 

formação que implica maiores conexões com a prática como no caso do PIBID e 

recentemente lançado pelo governo federal chamado inicialmente como “Residência 

Pedagógica”, há que ressaltar que as demandas ainda são bastante escassas e não 

atendem a todos os alunos dos cursos de licenciatura, o que talvez possa ser 

enxergado como privilégio de poucos estudantes, mas, no entanto, esse é assunto 

para uma discussão futura. 

Se por um lado temos presenciado a escola configurada como um espaço 

democrático, de direito e de todos, inclusive com ampliação de redes, de jornadas 

diárias e estendida a crianças de menos idade, como as da educação infantil de idades 

entre 0 a 3 anos (BRASIL, 1996), por outro, as pesquisas indicam um decréscimo, 

quando investigam dados referentes a matrículas e permanência de estudantes em 

cursos de licenciaturas (GATTI, 2014). 

 Os motivos que afastam os estudantes dos cursos de licenciaturas também têm 

recebido grandes críticas, pesquisas e amplas discussões nos espaços educativos, 

pois esbarram na falta de valorização, baixos salários, péssimas condições de 

trabalho, se comparado a outros países, cuja educação possui melhores resultados, 

a exemplo da Tailândia. Nos parece haver uma certa tendência de fragilização do 

processo, assim como de fortalecer as políticas em benefício dessa categoria. Ainda 

que o discurso admite que a formação deve ser de boa qualidade, o campo de trabalho 

não atrai, pois, os problemas são assistidos por toda a sociedade (REGO; MELLO, 

2002).  

Há um distanciamento muito grande entre os discursos que fundamentam as 

políticas educacionais e as Leis que estabelecem critérios de formação, planos de 

carreira e valorização do magistério. Enquanto o discurso reconhece a desvalorização 

profissional, a precariedade na formação e os baixos salários, o que temos assistido 

no Brasil é um cenário de lutas, históricas, por melhores condições de trabalho e 

salários mais dignos (REGO; MELLO, 2002).  

As contradições das quais discutimos são claramente observadas no PREAL 

(2001), quando citado por Rego e Mello (2002, p. 06), admite que 
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Uma boa docência requer bons mestres, que por sua vez requerem 

boa formação, boa direção e boa remuneração. Sem dúvida os 

docentes latino-americanos tendem a estar mal capacitados, mal 

dirigidos e inadequadamente remunerados, por isso é difícil chegar a 

bons resultados. 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, Gatti (2014), ao conciliar os motivos da baixa 

procura pelos cursos de formação de professores com aqueles já anunciados por 

Rego e Mello (2002), observa que além da procura ser baixa, tem diminuído nos 

últimos anos, em decorrência de uma série de fatores, como dos baixos salários.  

Outro problema apresentado por Gatti (2014) é que apesar de possuírem 

cursos superiores, muitos docentes encontram-se supridos em disciplinas que não 

correspondem à sua área de formação. De acordo com os dados do senso escolar 

realizado em 2009, apenas 54% dos docentes que lecionavam Língua Portuguesa 

possuíam licenciatura na área, mas a situação se complica ainda mais em outras 

áreas como na matemática, onde somente 38,6% atendiam a condição de licenciado 

para tal fim, sendo física a área de maior concentração de docentes não habilitados 

para a disciplina, com apenas 16,9%. Isso constata haver a necessidade de 

readequação da oferta das licenciaturas, pois as vagas existentes não corroboram 

com a demanda de formados. 

Ao concordar com Gatti (2014), Neto et al (2014, p. 03) atribuem à atuação em 

área diferente da formação, um dos motivos do insucesso da Educação, ao observar 

que 

 

A falta de profissionais qualificados suficientes nas escolas, faz com 

que os que decidem assumir a profissão, tenham que lidar com várias 

turmas, salas cheias, e o mais preocupante, lecionando conteúdos 

para quais não foram formados [...] este problema que atinge nossas 

escolas, afeta diretamente a didática dos professores, tendo esses 

que procurar recursos favoráveis para que não haja um prejuízo na 

relação ao ensino/aprendizagem [...] as conseqüências deste modo de 

educação são gravíssimas, pois afeta integralmente a qualidade do 

ensino, uma vez que, a prática de professores não qualificados em 

certas áreas do ensino é recorrente em nossas escolas.   

 

 De acordo com o fragmento citado, há várias questões que circundam a prática 

pedagógica e o desempenho profissional dos professores, como o número de alunos 

em sala de aula, o conteúdo que o docente ensina e a forma como ensina. Assim, ao 

ministrar uma disciplina diferente daquela que se habilitou, o docente precisa, dentre 

outras coisas, recursos favoráveis para fazê-la. No nosso entendimento, seriam 
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contribuições para auxiliar o professor, naquele conteúdo que muitas vezes não 

possui domínio, como uma pesquisa na internet, um vídeo explicativo, etc. e, muitas 

vezes essas questões não são passíveis do debate formativo nas instituições de 

ensino superior. 

 Para Bittencourt (2006), a escolarização no Brasil, tal como apresenta a atual 

legislação, no sentido da inclusão, trouxe vários problemas tanto relacionados à 

formação docente, quanto à sua atuação. Para satisfazer a demanda, vários cursos 

foram criados de forma rápida e duvidosa por faculdades isoladas, geralmente no 

período noturno e de forma rápida, o que cumpriu as determinações dos projetos 

estabelecidos após a Reforma de 1996. Os efeitos dessa política tendem a serem 

sentidos futuramente, pois podem refletir em qualidade. 

 De acordo com Gatti (2013-2014), o cenário apresentado em pesquisas 

recentes com professores não é muito animador. Há um acúmulo de impasses e 

problemas que decorrem de longo período histórico e que precisam ser enfrentados, 

não somente por meio da legislação – o que também é importante, mas também no 

interior das instituições formadoras de professores. Para a autora faltam criatividades 

nos formatos dos cursos e um distanciamento entre o que se aprende na teoria e o 

que se desenvolve na prática. 

 Assim, Gatti (2013-2014, p. 36) discute que: 

 

[...] é necessário poder superar conceitos arraigados e hábitos 

perpetuados secularmente e ter condições de inovar. Aqui, a 

criatividade das instituições, dos gestores e professores do ensino 

superior está sendo desafiada. O desafio não é pequeno quando se 

tem tanto uma cultura acadêmica acomodada e num jogo de pequenos 

poderes, como interesses de mercado de grandes corporações. 

 

Nas palavras da autora, é urgente uma remodelagem dos cursos de formação 

de professores, de modo inovador, que vá além dos interesses mercadológicos, que 

muitas vezes, se tornam em instituições detentora de grande parte dos serviços 

educacionais e não primam pela modernização, a qualidade e a criatividade. Assim, o 

que se percebe, na maioria das instituições e dos formatos dos cursos de formação 

de professores é que as instituições, os currículos e as metodologias pararam no 

tempo e, a falta de inovações mantém a formação dos velhos professores que 

deixaram de ser leigos, mas sofrem com o cotidiano da escola, com as práticas 
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pedagógicas e com o enfrentamento de temáticas como o bullying, a violência e o uso 

de drogas. 

Para Gatti (2013-2014, p. 38-39), um dos problemas evidente nos cursos de 

formação de professores é que 

 

Não contamos no Brasil, nas instituições de ensino superior, com uma 

faculdade, centro ou instituto que centralize a formação desses 

profissionais, de modo integrado, com perfil próprio, como observado 

em outras profissões (engenharia, medicina, direito, etc.) e, também, 

como ocorre em outros países, onde há unidades ou centros de 

formação de professores englobando todas as especialidades, com 

estudos, pesquisas e extensão relativos à educação, à atividade 

didática e às reflexões e teorias a ela associadas, nos diversos ramos 

do conhecimento.  

 

 Nas palavras de Gatti (2013-2014), a formação de docentes no Brasil não 

alcança melhores níveis de qualidade por não contar com espaços formativos mais 

específicos como outras áreas do conhecimento. Assim, a autora amplia sua 

discussão observando que os espaços universitários não privilegiam a formação entre 

teoria e prática e há ausência de uma maior integração entre o campo de formação e 

o campo de atuação, o que justificaria a precariedade na formação, principalmente 

para o ensino de ciências e matemática, que assim como em outras áreas exige 

laboratórios, dada a complexidade dessas disciplinas.  

 A conexão entre teoria e prática é assunto também apresentado por Libâneo 

(2013), quando observa as implicações dos currículos, dos conteúdos aprendidos e 

das metodologias utilizadas na formação de professores dos cursos de pedagogia. 

Para o autor não existe uma conexão entre teoria e prática, assim como não se tem 

certeza de que o que se terá de ensinar, de fato foi aprendido. 

 Sobre o despreparo dos professores, Libâneo (2013, p. 89) testemunha: 

 

De modo especial, a ausência de conteúdos específicos das matérias 

que irão ensinar às crianças torna o professor das séries iniciais 

despreparado para ensinar: o professor ensina o que sabe. Sem 

domínio do conteúdo que deveria ensinar, sem encantamento pelo 

conhecimento, sem uma cultura ampliada no campo da ciência e da 

arte, não poderá despertar nos alunos gosto pelo saber, o entusiasmo 

pelo estudo. 

 

 Nas constatações apresentadas na citação, fica evidente que os cursos de 

licenciatura, ou mais especificamente o de pedagogia não segue uma ordem – 
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primeiro se aprende, para posteriormente ensinar. Por isso, nessa mesma 

perspectiva, Gatti (2013-2014), considera que o problema não é somente dos cursos 

de pedagogia, mas sim das licenciaturas, de modo geral. 

 Para Gatti (2013-2014), ainda no século XXI, o modelo consagrado nos 

discursos, assim como nos currículos de formação de professores tanto para os vários 

níveis educacionais como para os diversos campos e/ou disciplinas, é aquele vigente 

no final do século XX, de formação disciplinar, ou seja, prioriza o conhecimento 

específico da disciplina, em detrimento dos didáticos e metodológicos, o que faz desse 

sistema estanque e sem interlocuções transversais. 

 Sobre a desconexão entre as diversas áreas/disciplinas escolares salienta: 

 

[...] os cursos de licenciatura mostram-se estanques entre si e, 

também, segregam a formação na área específica dos conhecimentos 

pedagógicos, dedicando parte exígua de seu currículo às práticas 

profissionais docentes, às questões da escola, da didática e da 

aprendizagem escolar. Isso denota desconsideração da Resolução no 

01/2002 do Conselho Nacional de Educação (GATTI, 2014, 39). 

 

A Resolução 01/2002 tratada pela autora no excerto, refere-se a aprendizagem 

da construção do conhecimento que envolve valores, habilidades e, sobretudo, 

interação com a realidade. De acordo com a Resolução a formação deve considerar 

o conjunto de competências necessárias para a atuação profissional, mas, no entanto, 

o que se observam tanto Gatti (2013-2014), Libâneo (2013) e Imbernón (2009), é uma 

dissociação e uma fragmentação do conteúdo que o futuro professor aprende nos 

cursos de licenciaturas. 

O campo que nos parece mais específico para aprender a docência, ao longo 

dos cursos de licenciatura, é no intermeio da disciplina de estágio, mas, no entanto, 

esse componente curricular ainda perece por falta de supervisões, cargas horárias 

reduzidas e ausência de diálogo entre o campo teórico e o dia a dia das escolas, 

conforme passaremos a discutir. 

Desta forma, pelo discutido até aqui, podemos afirmar que as licenciaturas, 

enquanto instâncias de formação inicial de professores para atuação na docência tem 

sido vista como de forma fragmentada, precária e com problemas bastante 

acentuados, pois não conseguem, de fato, preparar professores embasados de 

fundamentação teórico-prática, o que faz com que esse nível de ensino exija novas 

metodologias e reestruturações urgentes. 
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2.1.1. O estágio supervisionado: aproximações entre o conhecimento teórico e 

a aprendizagem da docência 

  

As diretrizes nacionais para a formação de professores Resolução 02/2015 – 

MEC/CNE garante a formação inicial e continuada dos profissionais da educação, por 

meio de diversas metodologias: cursos de licenciaturas presenciais e/ou a distância, 

cursos de formação continuada nos espaços escolares, em serviço, por meio de 

tecnologias da comunicação e informação, jornadas, grupos de estudos, etc. São 

vários os percursos formativos da iniciação à formação docente à atuação dos 

professores (BRASIL, 2015). 

 Ao implantar Diretrizes que organizam, orientam e normatizam a formação de 

professores, o Estado brasileiro não só reconheceu a importância de formação para 

atuação na docência, como alimentou a esperanças de melhores investimentos em 

formação e salários, como também reconheceu a necessidade de uma associação 

entre teoria e prática. Assim, determinou que os cursos de formação de professores 

em nível de licenciatura incluíssem em seus regimentos e grades curriculares, a 

ampliação da carga horária para as práticas de ensino e para os estágios 

supervisionados para 400 horas cada (BRASIL, 2015). 

 De acordo com a Resolução 02/2015-CNE/MEC que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada: 

 

Art. 5º A formação de profissionais do magistério deve assegurar a 

base comum nacional, pautada pela concepção de educação como 

processo emancipatório e permanente, bem como pelo 

reconhecimento da especificidade do trabalho docente, que conduz à 

práxis como expressão da articulação entre teoria e prática e à 

exigência de que se leve em conta a realidade dos ambientes das 

instituições educativas da educação básica e da profissão [...] 

(BRASIL, 2015, s/p.). 

 

 Os estágios, tanto no campo da legislação, como nos estudos realizados por 

diversos pesquisadores como Pimenta e Lima (2011), Fávero (2011), tem sido 

considerado como a aproximação entre a teoria e a prática. Se por um lado o campo 

teórico não possui muita ligação com o campo de atuação devido á fragmentação das 

áreas de conhecimento e do distanciamento que estas possuem com a realidade da 

profissão docente, parece ser “um mecanismo de ajuste que busca solucionar ou 
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acobertar a defasagem existente entre elementos teóricos e trabalhos práticos” 

(FÁVERO, 2011, p. 68). 

 Em concordância com Fávero (2011), Pimenta e Lima (2011, p. 33), analisam 

que  

 

[...] os currículos de formação [de professores] tem-se constituído em 

um aglomerado de disciplinas isoladas entre si, sem qualquer 

explicitação de seus nexos com a realidade que lhes deu origem. 

Assim, nem sequer se pode dominá-las teorias, pois são apenas 

saberes disciplinares em cursos de formação, que em geral estão 

completamente desvinculados do campo de atuação profissional dos 

futuros formandos (grifos dos autores). 

 

 De acordo com o excerto, parece que os cursos de licenciatura dividem o as 

áreas teóricas de abrangência pedagógica sem considerar que a escola é um espaço 

único na sua concepção de instituição escolar. Portanto, questões da gestão escolar, 

dos níveis e modalidades de ensino, de violência, de disciplina/indisciplina, ensino e 

aprendizagem e relações humanas se entrelaçam. A escola não trabalha de forma 

fragmentada e dissociada. Os elementos, as vivências e o currículo devem ser 

pensados como um todo, talvez seja por isso que os estudos como os de Fávero 

(2011), assim como os de Pimenta e Lima (2011), acusam um distanciamento entre 

fundamentos das diversas áreas e o campo da atuação docente. 

 Para Formosinho (2009), a prática pedagógica no campo dos cursos de 

licenciatura é um componente intencional, uma vez que, inicia os alunos no mundo da 

prática docente. Tais práticas denominadas estágios ocorrem em função de uma 

melhor compreensão do campo profissional e de aproximação entre a teoria e a 

prática, embora o autor observa que muitas vezes essas práticas são minimizadas em 

decorrência de horários, adequação curricular e compreensão errônea sobre tal 

componente. 

 Apesar de existir grandes problemas, principalmente de ordem estrutural e 

relacional entre as áreas teóricas e os estágios nos cursos de formação inicial de 

professores, Formosinho (2009, p. 104), admite que 

 

A prática pedagógica assume grande relevância na fase final do curso, 

assumindo a forma de estágio, isto é, de docência assistida e 

orientada. Mas a Prática Pedagógica, como componente autónoma da 

formação profissional, inicia-se nos primeiros anos e prolonga-se ao 

longo do curso, com a progressiva introdução ao mundo profissional 

da docência, da escola e dos seus contextos envolventes. 
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 Na análise que faz o autor, as atividades práticas de observação, assim como 

as regências desenvolvidas pelos alunos nos períodos de estágios são fundamentais 

para que estes adquiram maior compreensão acerca das questões específicas do 

funcionamento das escolas, suas relações sociais e as vivências em sala de aula. 

Este é um momento de grande significância para, ainda que de forma superficial e 

inicial, criar expectativas e aprender a docência. 

 Quando analisa os programas de cursos de formação de professores nas 

instituições de ensino superior brasileiras, Pimenta e Lima (2011), chamam a atenção 

para os currículos como sendo reducionistas no que diz respeito, principalmente aos 

estágios, visto que há uma dissociação entre a teoria e a prática. Para as autoras, 

essa limitação no campo prático acabar por resultar em empobrecimento das práticas 

escolares, uma vez que se compreende o estágio como teoria ou prática e não como 

teoria e prática. 

Na afirmação de Brasil (2000), o distanciamento entre o campo teórico – de 

formação – e o campo prático – as instituições escolares, além de reduzir o estágio a 

meras práticas, muitas vezes desconectadas da realidade escolar, impede que tal 

componente cumpra a sua função essencial: o conhecimento tanto escolar como da 

docência. Assim admite: 

 

O fato das escolas de formação não conseguirem se articular com um 

grupo de escolas do sistema de ensino - e compartilhar com elas o 

desenvolvimento de um projeto de formação, com ações que atendam 

aos interesses das duas instituições impede que o estágio cumpra o 

relevante papel que desempenha em uma formação profissional 

(BRASIL, 2000, p. 24-25). 

 

 O estágio enquanto campo prático da formação docente parece não dialogar 

com a realidade educacional brasileira, enquanto deveria ser o momento de o futuro 

profissional não somente criar perspectivas acerca do seu papel, mas também 

possibilitar uma consciência acerca da escola, da diversidade de sujeitos que dela 

participam, das relações sociais e das ações práticas da e na docência. 

Ao analisar relatos sobre práticas bem-sucedidas no campo dos estágios dos 

cursos de licenciatura apresentados em eventos da área de formação de professores, 

Gatti (2013-2014, p. 41), observa que não é preciso se 
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[...] estender em outros relatos sobre essas iniciativas. Apenas 

sinalizamos que elas mostram, pelas análises trazidas, a necessidade 

de repensar e redirecionar os estágios curriculares na formação de 

professores, e que há viabilidade para tanto. Isso demanda, sem 

dúvida, um investimento profissional por parte dos docentes das 

instituições de ensino superior, mas demanda também um esforço das 

próprias instituições para criar condições para a concretização desses 

projetos. Para as instituições privadas, essa renovação significa 

também custos que devem se propor a assumir. Na EAD a questão é 

mais crucial e necessita cuidados específicos. 

 

 As críticas apresentadas tanto por Gatti (2013-2014), como pelos demais 

autores que contribuem para o entendimento do estágio enquanto instância formadora 

dos futuros docentes não pretendem negar a necessidade, a importância e a 

contribuição do componente curricular para aquisição do conhecimento prático, para 

a compreensão da escola e da prática pedagógica, mas sim apresentar os problemas 

que são gerais (com poucas exceções), que reduzem os estágios a atividades 

acadêmicas sem maiores relações entre teoria e prática. 

 Não existem regras consubstanciadas em termos de currículos escolares que 

determinam os estágios das licenciaturas como atividades supervisionadas e sim 

como prática, que, no entanto, podem ocorrer em qualquer instituição a critério dos 

alunos. As escolas, nesse caso, surgem como meras colaboradoras de práticas 

formativas, sem muitas vezes dialogar com os responsáveis do componente 

curricular, no sentido de planejar ações em prol da aprendizagem dos alunos. Assim, 

o aluno observa e atua na docência de forma solitária. 

 Para Gatti (2013-2014), é necessário repensar as práticas que fundamentam a 

ação docente nos cursos de formação inicial, pois é um momento que determina as 

futuras ações profissionais. Assim, exige maior e melhor organização tanto do tempo 

quanto das ações e maior relação entrosamento entre os docentes, assim como, entre 

as diversas área, que parecem solitárias, isoladas e sem interação. 

  Pimenta e Lima (2011), quando analisam o estágio como oportunidade de 

reflexão da prática docente, tecem críticas ao atual modelo, mas também propõem 

metodologias que poderiam servir de solução. Para as autoras o estágio pode ser 

compreendido como obrigação burocrática determinada nas políticas educacionais; 

inútil a escola, professores e alunos. Assim, é preciso que os profissionais docentes, 

assim como os supervisores de estágio compreendam seus reais princípios e o caráter 

de formação que tem como base a emancipação humana. 
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 Dessa forma, os problemas encontrados no campo da ação docente devem ser 

encarados, debatidos entre alunos e professores à luz da teoria, visto que assim esses 

sujeitos podem se sentir coautores desse processo complexo que é a formação e a 

aprendizagem da docência (PIMENTA; LIMA, 2011). 

 O estágio pode ser uma possibilidade de reflexão da prática pedagógica e de 

formação de competências para a atuação na docência, conforme afirmam: 

 

Dessa forma, o estágio passa a ser um retrato vivo da prática docente 

e o professor-aluno terá muito a dizer, a ensinar, a expressar sua 

realidade e a de seus colegas de profissão, de seus alunos, que nesse 

mesmo tempo histórico vivenciam os mesmos desafios e as mesmas 

crises na escola e na sociedade. Nesse processo, encontram-se 

possibilidade de ressignificar suas identidades profissionais, pois 

estas, como vimos, não são algo acabado: estão em constante 

construção, a partir das novas demandas que a sociedade coloca para 

a escola e a ação docente. Formadores e formandos encontram-se 

constantemente construindo suas identidades individuais e coletivas 

em sua categoria (PIMENTA; LIMA, 2011, p. 127). 

 

 Posto como um desafio tanto para os docentes quanto para os alunos dos 

componentes práticos dos cursos de licenciatura, além de ser uma atividade bastante 

complexa, os problemas encontrados nesse campo, podem e devem ser enfrentados 

de forma coletiva. Os professores e os alunos, ao discutirem as dificuldades, os 

impasses e as inseguranças geradas com a chegada do novo, podem tomar iniciativas 

e decisões que contribuam para o crescimento do grupo, para a eliminação do medo 

e uma melhor vivência no campo de formação. Por isso não basta cumprir as 

demandas burocráticas, mas também buscar soluções para os impasses que são logo 

percebidos no início e durante o processo. 

 É preciso políticas educacionais que não somente ampliem a jornada prática 

dos campos de licenciatura, mas outras que reconstruam o campo de formação de 

professores considerando o campo de atuação, os percursos históricos e as 

necessidades contemporâneas. 

 Para Gatti (2013-2014, p. 42), o quadro pode ser revertido, mas exige empenho 

e tempo: 

 

Reverter um quadro de formação inadequada de professores não é 

processo para um dia ou alguns meses. Não se faz milagre com a 

formação humana mesmo com toda a tecnologia disponível. Não dá 

para implantar um chip de sabedoria no homem. Esta tem que ser 
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desenvolvida em longo processo de maturação, como é longo nosso 

processo de crescimento físico-fisiológico.  

 

 Algumas iniciativas já foram colocadas em prática, como exemplo do PIBID 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência que “oferece bolsas de 

iniciação à docência aos alunos de cursos presenciais que se dediquem ao estágio 

nas escolas públicas e que, quando graduados, se comprometam com o exercício do 

magistério na rede pública” (BRASIL/MEC, s/d, s/p.) e o Programa Residência 

Pedagógica que “tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento do estágio curricular 

supervisionado nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na 

escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso”, de acordo com 

Brasil/MEC (2018, s/p.), mas, no entanto, há que ampliar as discussões e construir 

políticas públicas de ordem estrutural, financiamentos e maior visibilidade para o 

problema. Ao contrário a Educação continuará “dando os tiros nos pés”, a formação 

de professores será em prol da necessidade e não dela aliada à qualidade. 

De acordo com as discussões apresentadas até aqui, a formação inicial de 

professores no Brasil não tem respondido às demandas da Educação Básica, seja em 

relação ao suprimento de vagas, seja nas questões de qualidade. Os cursos 

superiores, precários ou não, habilitam para a profissão docente, mas os desafios da 

prática e o aprendizado da docência é algo que se constrói diariamente, conforme 

passaremos a discutir. 

 

2.2. A formação continuada: aprendizagem e desenvolvimento profissional da 

docência 

  

Nas discussões apresentadas até aqui, percebemos que a formação de 

professores é um assunto bastante pertinente para o campo de pesquisas em 

educação, por isso, muitos estudos e pesquisas têm sido desenvolvidos, 

principalmente após a promulgação da Constituição de 1988 e da LDBEN nº. 

9.394/96. O que pode ser justificado, devido ao fato de a educação brasileira ter se 

apresentado com muitas fragilidades, de baixa qualidade e com necessidades 

urgentes de maiores investimentos. 

 A formação inicial, ao que apresentaram os vários autores referenciados na 

seção anterior, não tem respondido com eficácia às necessidades da escola 

contemporânea, exigindo outras estratégias de formação, as quais são denominadas 



88 
 

nos documentos nacionais como Plano Nacional de Educação de 2001 - Lei 

10.172/2001 e Plano Nacional de Educação de 2014 - Lei 13.005/2014, de formação 

continuada12, aquela que ocorre posteriormente à formação inicial, seja nos espaços 

das escolas, nas salas de aula ou em outros à escolha dos docentes e/ou do gestor 

educacional: diretores escolares, secretarias municipais, estaduais e Ministério da 

Educação. 

 As políticas de formação de professores foram criadas para resolver problemas 

existentes na formação dos professores, conforme já discutido. Tais ações se 

tornaram necessárias por conta da complexidade que é o espaço da sala de aula, da 

relação dos sujeitos envolvidos com o conhecimento e com os próprios sujeitos nas 

relações socioeducacionais. Assim, aprender a ser professor e a se desenvolver 

profissionalmente, são processos lentos, conforme admite Mizukami (2013, p. 23), 

quando observa que 

 

A docência é uma profissão complexa e, tal como as demais 

profissões, é aprendida. Os processos de aprender a ensinar, de 

aprender a ser professor e de se desenvolver profissionalmente são 

lentos. Iniciam-se antes do espaço formativo dos cursos de 

licenciatura e prologam-se por toda a vida, alimentados por diferentes 

experiências profissionais e de vida. Assim, por excelência, a escola 

constitui como um local de aprendizagem e de desenvolvimento 

profissional da docência [...]. 

 

 Na leitura que a autora faz da profissão docente no excerto, a aprendizagem 

se dá antes mesmo da formação inicial, talvez quando na sala de aula, observávamos 

nossos professores, as formas como eles ensinavam, as metodologias que utilizavam, 

as explicações que davam sobre determinados conteúdos. Assim, além de se iniciar 

antes da licenciatura, a aprendizagem da docência se dá por toda a vida, sendo a 

escola um campo de ensino, mas também de aprendizagem para o professor. Isso 

significa que o professor está em constante aprendizagem e que o conhecimento que 

ele possui é diariamente modificado e transformado, portanto exige investigação, 

análise do cotidiano da sala de aula e novas aprendizagens (MIZUKAMI, 2013). 

                                                           
12 Libâneo (2011) considera a formação continuada como um momento que leva os professores a uma 
ação reflexiva. Após o desenvolvimento da sua prática, os professores poderão reformular as atividades 
para um próximo momento, repensando os pontos positivos e negativos ocorridos durante o desenrolar 
da aula. Nesse sentido, a formação continuada pode ser entendida como momento de reconstrução do 
conhecimento. 
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 Ao investigar a formação a formação de professores e a aprendizagem da 

docência, Formosinho (2009) atribui a formação a um período bem anterior àquele 

admitido por Mizukami (2013). Para o autor, a profissão docente como um ofício se 

aprende desde a infância: 

 

Temos, assim, de conceptualizar a profissão de professor como um 

ofício que se aprende ao longo da infância, da adolescência e da 

juventude; de modo artesanal e intensivo; na pré-escola e na escola; 

perante companheiros e mestres, ao lado de aprendizes 

(FORMOSINHO, 2009, p. 99). 

 

 Nas palavras do autor, a aprendizagem da docência vem de muito cedo, mas, 

no entanto, quando admite que é no espaço da escola, passamos a compreender que 

isso se dá na observação do trabalho pedagógico, ou seja, nas relações que 

estabelecem, pedagógica e socialmente com o outro. O estudante do ensino superior 

tende a transferir tais aprendizagens para o contexto da sua formação 

(FORMOSINHO, 2009). 

Para Libâneo (2011, p. 37), a ação docente implica antes de tudo em conhecer 

o conteúdo que irá ministrar. Assim observa: 

 

É certo, assim, que a tarefa de ensinar a pensar requer dos 

professores o conhecimento de estratégias de ensino e o 

desenvolvimento de suas próprias competências do pensar. Se o 

professor não dispõe de habilidades de pensamento, se não sabe 

“aprender a aprender”, se é incapaz de organizar e regular suas 

próprias atividades de aprendizagem, será impossível ajudar os 

alunos a potencializarem suas capacidades cognitivas. 

 

 Nas palavras do autor, a ação docente exige uma série de implicações na 

profissão docente: estratégias de ensino, o saber pensar, aprender a aprender e 

organizar e regular as atividades da aprendizagem docente. Isso significa que para 

ensinar a pensar é necessário, antes de tudo, saber pensar, criar estratégias próprias 

de aprendizagem do conteúdo que não sabe, ou que tem dúvidas, mas que precisa 

ensinar, pois não se pode ensinar o que não se sabe, por isso o autor, no excerto, 

defende a continuidade da aprendizagem docente, após a formação inicial, em forma 

de formação continuada. 

 A partir da aprovação da LDBEN nº. 9.394/96 a escola brasileira passou a ser 

denotada com ímpares papéis. A inclusão de diferentes sujeitos trouxe à tona a 

necessidade de também reaprender a profissão docente, tanto no que diz respeito ao 
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conhecimento, quanto às relações sociais. De acordo com Lima (2011, p. 17), tal 

contexto “[...] inclui a substituição da concepção de conhecimento nocional e imutável 

pela visão de ser humano como responsável pela construção do conhecimento em 

interação com o ambiente”. 

 A inserção das classes populares na escola mudou o sentido que até a 

aprovação da LDBEN nº. 9.394/96 era atribuído à Educação. A escola atual conta com 

a participação de outros sujeitos, conforme observa Lima (2011, p. 11): 

 

Tal mudança vem acompanhada de outras, principalmente as 

referentes ao papel da escola e à concepção de conhecimento 

escolar, de profissão docente e de formação de professores. A 

demanda de classes populares pela instituição escolar mudou o 

sentido outrora atribuído à educação para a vida. São outras as vidas 

que agora acorrem à escola – além daquelas oriundas das classes 

média e alta, clientela por excelência dos períodos anteriores -, 

exigindo um novo projeto que atenda a essas diferentes vidas e que 

tenha, portanto, como norte, a superação das desigualdades sociais. 

Tornou-se necessário. 

 

 Nas palavras da autora, as mudanças em termos de legislação, garantiram 

também outras nas relações humanas, uma vez que os sujeitos da Educação não são 

mais os mesmos, tal demanda exige novas concepções de educação, de pedagogia 

e de ensino e aprendizagem. Ao lidar com o novo é preciso compreender que o 

conteúdo escolar deixa de ser somente um conjunto de conhecimentos eruditos e, é 

ampliado, reconhece o saber popular como ponto de partida para a transformação 

deste, em aprendizagens significativas, em conhecimento científico. Sem perder de 

vista, as relações sociais também são constituídas como saberes nos espaços 

escolares. 

 Essas mudanças nas relações escolares contribuem para a escola enquanto 

espaço complexo, o que acaba por ampliar a complexidade na esfera da profissão 

docente. A escola contemporânea não pode mais ser vista como reduzida aos 

conteúdos curriculares de cada disciplina e à técnica utilizada para transmiti-los. O 

novo professor precisa aprender a lidar com o conhecimento que não está pronto e 

acabado, mas sim sendo construído, que é mutável, e compreenda a educação como 

um “[...] compromisso político, carregado de valores éticos e morais, que considere o 

desenvolvimento da pessoa e a colaboração entre iguais e que seja capaz de conviver 

com a mudança e com a incerteza” (LIMA, 2011, p. 18). 
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 Com a aprovação da LDBEN nº. 9.394/96 e a horizontalização da educação 

para todas as classes sociais, iniciou um grande desafio que ainda não está vencido, 

continua presente, carecendo de metodologias e ações educacionais para ser 

resolvido, uma vez que não é tarefa fácil lidar com o diferente, com a diversidade de 

papéis, pensamentos, crenças e culturas. Para Mizukami (2013, p. 24), “[...] o grande 

desafio colocado atualmente refere-se à necessidade de se formar bons professores 

para cada sala de aula de cada escola por meio de processos formativos pertinentes 

a um mundo de mudança”, ou seja, além de compreender a macro organização do 

sistema escolar, é preciso também compreender a micro, a sala de aula, os problemas 

particulares, restritos a um menor grupo. 

 Quando discutem os novos papéis dos professores nas escolas de massa 

(escola para todos), e sobre a formação continuada desses profissionais, Formosinho 

e Machado (2009), observam que a aprendizagem da formação também possui um 

vínculo com os papéis que os formadores desempenham durante os processos 

formativos. Os professores, na análise que fazem Formosinho e Machado (2009, p. 

146), tendem a serem influenciados por seus formadores, assim, “ao ensinar, um 

profissional de ensino transmite inevitavelmente conhecimentos e atitudes sobre esse 

processo de ensino, pelo que diz e pelo que faz”. Isso significa que a aprendizagem 

da docência, ainda após a formação inicial, é influenciada pelos docentes que passam 

pela vida dos professores, talvez pudéssemos aqui nominar de “espelhamento”, tanto 

pela aprendizagem dos conteúdos escolares, como também das atitudes praticadas 

pelos formadores. 

 Em concordância com Lima (2011), Tardif (2010) admite o saber docente como 

construído tanto na formação inicial, como nas relações com os colegas de trabalhos, 

com o currículo e com os alunos. Os saberes do professore são os saberes da prática 

pedagógica, ou seja, aquele que ele possui individualmente, mas que necessita 

aplicar em um espaço que também é dele, mas de muitos outros sujeitos. 

Assim Tardif (2010, p. 16) defende: 

 

A minha perspectiva procura, portanto, situar o saber do professor na 

interface entre o individual e o social, entre o ator e o sistema, a fim de 

captar a sua natureza social e individual como um todo. Ela se baseia 

num certo número de fios condutores [...] noutras palavras, embora os 

professores utilizem diferentes saberes, essa utilização se dá em 

função do seu trabalho e das situações, condicionamentos e recursos 

ligados a esse trabalho. Em suma, o saber está a serviço do trabalho. 
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 Os saberes adquiridos na formação inicial, de acordo com Lima (2011) e Tardif 

(2010), são saberes temporários, que são modificados em detrimentos das relações 

da sala de aula. São saberes que se reconstroem em prol da ação docente. Isso 

significa que a formação continuada ocupa fundamental espaço no desenvolvimento 

e aprendizagem da docência, pois alguns saberes são descartados e outros são 

incluídos no dia a dia do professor, devido às necessidades internas e externas: as 

mudanças no campo das ciências, evolução social que se desenvolve por meio de 

mudanças e as questões econômicas que corroboram para es modificações nas 

estruturas familiares. 

 Os saberes adquiridos ao longo da experiência docente são em detrimento da 

aprendizagem dos alunos, da organização escolar, do currículo e das práticas sociais. 

Assim, Formosinho e Machado (2009, p. 147), ao admitir a necessidade da formação 

continuada, consideram que 

 
A reorientação da formação inicial é uma resposta incompleta da 

heterogeneidade docente. A função docente é uma atividade 

profissional complexa que exige uma formação continuada dos 

professores, com vista ao seu desenvolvimento pessoal e profissional 

e ao desenvolvimento organizacional das escolas. 

 

 Essa heterogeneidade discutida pelos autores passa pelo viés da formação 

inicial e pelos saberes da docência, pois as instituições de formadoras nem sempre 

são as mesmas, não existe um currículo comum instituído entre os cursos de 

licenciaturas, as vivências são diferentes, principalmente considerando que a 

aprendizagem da docência decorre de aprendizagens que advém de tenra idade 

escolar, sem contar que áreas de licenciaturas são diversas. Isso, aparentemente 

justifica a heterogeneidade entre os docentes. 

 Ao mencionar a formação continuada em função do desenvolvimento 

organizacional das escolas, expressa no excerto, percebemos que tal necessidade se 

consubstancia em detrimento dos papéis escolares, uma vez que, cada escola é 

única, embora todas tenham a mesma sustentação legal, são diferentes suas 

demandas, seu público, suas relações sociais e suas formas de ensinar e aprender. 

Daí a necessidade de compreender melhor suas as questões próprias de cada 

organização escolar. 
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 Os saberes escolares, que ao nosso ver se diferenciam dos saberes da 

docência são construídos por competência do conhecimento da escola, sua estrutura, 

sua organização, seu público etc., assim só podem ser construídos no dia a dia, 

durante a permanência do professor na instituição escolar. 

 A este despeito Libâneo (2002), p. 19) ressalva que 

 

[...] os professores constroem seu papel no contexto da instituição 

escolar que tem uma história, uma cultura, práticas, rotinas, estilos 

estabelecidos. Os professores aprendem a conviver com essa cultura 

e precisam combinar suas perspectivas e expectativas com as que a 

instituição possui a respeito deles. 

 

 De acordo com o excerto, existem dois tipos de expectativas: aquelas que os 

professores possuem em relação à escola e aquelas que as escolas possuem em 

relação aos professores. As escolas possuem suas experiências, suas trajetórias e 

suas culturas, no entanto, ao alinhar a prática pedagógica à organização escolar, faz-

se necessário uma maior compreensão acerca desta instituição, o que Libâneo (2002) 

considera como aprendizagem. Isso significa que além da aprendizagem da docência 

os professores precisam aprender sobre a cultura escolar, talvez isso possa 

desencadear melhores perspectivas educativas no campo do ensino e aprendizagem. 

 Hammerness et al. (2005), citados por Mizukami (2013), apresentam como 

sendo três os problemas centrais relacionados ao limite da formação inicial da 

docência que, podem ser enfrentados e superados quando apostam a escola 

enquanto espaço formador de docente: o primeiro é que exige pensar o ensino de 

maneiras diferentes daquelas que aprenderam quando estudantes, portanto é 

necessário “aprender a ensinar”; O segundo considera que os futuros professores não 

somente devem pensar como professores, mas também colocar seus pensamentos 

em prática, praticassem amplamente atividades durante os cursos de formação inicial 

e; o terceiro, que os professores devem conhecer e lidar com as instituições escolares 

e com os problemas de ordem estrutural, pedagógica e relacionais. 

 Com destaque aqui para o terceiro problema apresentado por Hammerness et 

al. (2005), citado por Mizukami (2013, p. 29), 

 

[...] refere-se à complexidade da profissão. Há simultaneidade de 

exigência nas situações escolares usuais, e os professores têm de 

aprender a conhece-las e a lidar com elas: organização do trabalho 

pedagógico; muitos alunos com ritmos de aprendizagem e 

necessidades diferentes; múltiplas exigências acadêmicas e metas 
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sociais do processo de escolarização; exigências burocráticas e de 

políticas públicas; relações com as famílias dos alunos etc. Essa 

multiplicidade de exigências implica negociações e reajustes a todo o 

momento, de maneira que até mesmo os aspectos rotineiros da ação 

docente são afetados por imprevistos, mudanças, rearranjos.  

 

 Além de lidar com as situações específicas da sala de aula e com as questões 

de ensino e aprendizagem, perpassam pela prática docente uma série de outras, que 

muitas vezes acabam por desviar o principal objetivo da docência que é a 

aprendizagem dos alunos. Aos professores, têm sido atribuídas tarefas que não são 

inerentes da formação docente, mas que por relações intra e extraescolares acabam 

por exigir do professor múltiplos e amplos olhares que não somente os da docência, 

mas da escola como um todo, o que Mizukami (2013), considera como aprendizagem 

por observação, ou seja ela decorre das vivências escolares. 

 Como discutido nos parágrafos iniciais deste bloco, a formação de professores 

tem como finalidade um melhor ensino e, consequentemente, melhor aprendizagem 

dos alunos. Caso a escola não trabalhe no viés da aprendizagem da multicultura, 

inclusive se adequando a ela, permanecendo as práticas tradicionais e os modelos 

eficientes, “a escola resume o seu papel a ensinar; se os alunos não aprendem, o 

problema é deles, de suas famílias, de sua cultura diversa daquela tradicionalmente 

valorizada pela escola” (PIMENTA; LIMA, 2011, p. 36). As adaptações curriculares e 

pedagógicas da prática docente devem estar voltadas para os sujeitos escolares e 

não para a tradicionalidade que sustentou o sistema educacional brasileiro até os 

meados de 1990, quando da aprovação da LDBEN 9394/96, que trouxe à tona uma 

nova concepção de escola e de sujeitos escolares, exigindo novas identidades dos 

profissionais da Educação. 

 Admitindo o campo de formação de professores como frágil e permeado de 

uma série de problemas de ordem organizacional, estrutural, etc., é que se faz 

necessário outros contextos e momentos de formação após a formação inicial, até 

porque, como já discutido ao longo deste trabalho, as licenciaturas não dão uma 

dimensão geral do que é a escola enquanto instituição formadora, das especificidades 

das docências e das relações humanas. Isso talvez justifique a necessidade da 

formação continuada e em serviço. 

 Para Mizukami (2009), a formação continuada se constitui como importante 

contribuição para o debate acerca da aprendizagem e o desenvolvimento da docência, 

isso porque,  
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Aprender a ensinar pode ser considerado como um processo 

complexo – pautado em diversas experiências e modos de 

conhecimento – que se prolonga por toda a vida profissional do 

professor, envolvendo, dentre outros, fatores afetivos, cognitivos, 

éticos e de desempenho. Inicia-se antes da preparação formal, 

prossegue ao longo dessa e permeia toda a prática profissional do 

professor (MIZUKAMI, 1999, p. 58). 

 

 Nas palavras da autora a aprendizagem da docência decorre de um processo 

formativo que se inicia antes da formação acadêmica e envolve fatores ligados ao dia 

a dia da prática pedagógica, na relação entre professor e aluno e não se finaliza, dura 

por toda a trajetória. Ou seja, aprendemos a docência diariamente – as mudanças 

ocorridas nos percursos também são condicionantes para a mudança na reflexão e 

nas ações que desenvolvemos na sala de aula. 

 A ausência dessa reflexão da prática pedagógica admitida por Mizukami (1999) 

como oportunidade de o professor se tornar consciente da prática que desenvolve, é 

observada por Ribas et al (1999, p. 63), como responsável pelo insucesso da ação 

docente, pois 

 

Observa-se que a grande maioria dos profissionais do magistério não 

tem oportunidade de detectar suas próprias falhas, refletir sobre elas, 

procurar saná-las, ou mesmo atualizar seus conhecimentos. Suas 

condições sociais, profissionais e pessoais não lhes faculta entrar em 

contato com teorias e experiências novas em educação ou na sua área 

específica e exercitar a modificação da sua prática. 

 

 A falta de oportunidade ou o não reconhecimento de que a ação pedagógica 

pode estar em dissonância da aprendizagem pode ser um dos motivos da não 

reflexão. Para Ribas et al (1999), assim como para Mizukami (1999), a reflexão da 

ação docente possibilita novas ações que, consequentemente implica qualidade de 

ensino e do trabalho que o professor desenvolve. Quando reflete sobre a sua 

metodologia, sobre suas ações, os conflitos escolares e os percursos da 

aprendizagem, o professor tende a buscar modifica-las, corroborando para a sua 

aprendizagem e a sua melhor atuação na sala de aula. 

 A reflexão pode ser considerada como uma forma de identidade. O professor 

reflexivo tanto pode ter seu universo docente permeado por dificuldade, conflitos e 

crises, como também pode sua trajetória marcada de certezas e sucessos, no entanto, 
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a reflexão pode ser uma constante na aquisição de novos conhecimentos 

(PERRENOUD, 2008). 

 Ainda sobre a formação e a aprendizagem da docência, Perrenoud (2008, p. 

43), apregoa que 

 

Um “professor reflexivo” não pára de refletir a partir do momento em 

que consegue sobreviver na sala de aula, no momento em que 

consegue entender melhor a sua tarefa e em que sua angústia diminui. 

Ele continua progredindo em sua profissão mesmo quando não passa 

por dificuldades e nem por situações de crises, por prazer ou porque 

não pode evitar, pois a reflexão transformou-se em uma forma de 

identidade e de satisfação profissionais, ele conquista métodos e 

ferramentas conceituais baseados em diversos saberes e, se for 

possível conquista-os mediante interação com outros profissionais. 

 

 Ao que explicita no excerto, Perrenoud (2008), assim como Mizukami (1999), 

atribui à reflexão como o ponto de partida da ação, assim, por meio dela, ainda que o 

professor não enfrente os contratempos da sala de aula, pode reorientar a ação 

pedagógica, uma vez que leva a novas aprendizagens. Outra ação resultante da 

reflexão destacada pelo autor no excerto é da aprendizagem por meio da interação 

com os colegas de trabalho, ou seja, os saberes da docência admitidos por um 

professor, também pode ser, por meio do diálogo e da interação aprendidos por outros 

colegas de trabalho. 

 Assim, conforme indicação tanto de Mizukami (1999), como Perrenoud (2008), 

os saberes da docência não são somente os saberes adquiridos nos cursos de 

formação de professores, são mais que isso, são saberes admitidos ao longo da 

docência, por meio da reflexão, da ação, da interação com os colegas, como os alunos 

e com o conteúdo que ensina. Ou seja, os saberes da docência podem e devem ser 

construídos na e pela docência e por meio de outras relações escolares. 

 A despeito da reflexão enquanto alimento para a docência Lima (2011, p. 19), 

também concorda que 

 

Essa idéia de continuum obriga ao estabelecimento de um fio condutor 

que vá produzindo os sentidos e explicitando os significados ao longo 

de toda a vida do professor, garantindo, ao mesmo tempo, os nexos 

entre a formação inicial, a continuada e as experiências vividas. A 

simples prática não dá conta dessa tarefa, se não for acompanhada 

de um componente indispensável – a reflexão, vista como elemento 

capaz de promover necessários nexos. 
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 De acordo com a autora, a aprendizagem e o desenvolvimento da docência 

passa por três momentos distintos: a formação inicial, a continuada e a reflexão na 

atividade da docência. A formação inicial é aquela admitida nos cursos de 

Licenciatura, quando dos professores que atuam nos anos iniciais, finais e ensino 

médio e em nível médio nos cursos de formação de docentes, para os professores 

que atuam na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. A formação 

continuada, por sua vez, pode compreender os momentos de estudos individuais ou 

em grupos, de reuniões, cursos, palestras, etc. e a reflexão na experiência, se dá a 

partir da capacidade que o docente tem em refletir sobre as suas dificuldades, as 

fragilidades do processo educativo e as possíveis formas de interferir para modificar 

as causas do fracasso escolar e, consequentemente, atingir outros objetivos e 

melhores níveis de ensino e aprendizagem. 

Ao que concorda Lima (2011), a prática por si só não dá conta de conduzir o 

desenvolvimento da docência, assim refletir acerca das ações diárias leva a 

aprendizagens significativas, de modo a preencher as lacunas existentes entre a 

formação e a ação docente. 

 Pelas discussões ocorridas até aqui, percebemos que não há um receituário 

para de formar bons professores, mas sim metodologias diversas que acrescentam 

melhores organizações curriculares nos cursos de formação inicial e suas referidas 

práticas, maiores investimentos, formação em serviço e por meio de cursos de 

qualificação profissional. A aprendizagem e o desenvolvimento da docência são 

construções que vão se delineando ao longo da vida do professor e, a reflexão tem 

sido observada como a palavra chave para promover ações acerca do ensino e 

aprendizagem do professor. Aprender a aprender, aprender para ensinar, talvez seja 

a questão mais relevante da formação, pois conforme já discutido anteriormente, não 

se ensina o que não se sabe. 

 Assim, de acordo com Imbernón (2009, p. 63),  

 

A formação assume assim um conhecimento que permite criar 

processos próprios de intervenção, em vez de dar uma 

instrumentalização já elaborada, para isso, será necessário que o 

conhecimento seja submetido à crítica em função de seu valor prático, 

do grau de conformidade com a realidade e analisando os 

pressupostos ideológicos nos quais se baseia. 
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 Nas palavras do autor, a formação contribui para que o professor elabore suas 

metodologias, uma vez que compreende melhor o seu trabalho, as dificuldades dos 

seus alunos, assim, cabem ao professor decidir o que fazer, como fazer e quando 

fazer, de modo que a ação docente cumpra o seu papel formador de seres humanos.  

 Sobre esses processos próprios de intervenção e busca por metodologias que 

contribuem para resolver os problemas vivenciados no dia a dia da sala de aulas, 

evidenciados pelo autor do excerto como sendo adquiridos nos momentos de 

formação, podemos admitir que a formação continuada, quando estruturada de modo 

a atender as necessidades mais amplas como as do sistemas e, mais individuais como 

as das escolas e dos professores, tendem a contribuir para a superação das 

dificuldades da docência e da educação, conforme apresentadas ao longo desse 

capítulo. 

Assim, com a finalidade de comprovarmos se a formação continuada, quando 

julgada bem estruturada e ao encontro das necessidades docentes surte efeitos, 

passaremos a discutir a pesquisa, cujo objetivo é o de perceber, por meio de narrativas 

de dez professores (considerando as duas etapas da pesquisa), se o PDE, Programa 

instituído no Estado do Paraná como uma política pública de formação continuada de 

professores, contribui para a aprendizagem e desenvolvimento profissional da 

docência, assim como para a melhoria das práticas pedagógicas dos professores 

efetivos da educação básica. 
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3. A PESQUISA 

 

A pesquisa apresentada nesta tese possui abordagem descritivo-analítica, de 

natureza qualitativa e, foi realizada por meio de um estudo empírico, com coleta de 

dados a partir de instrumentos compatíveis com coerência teórico-metodológicas, a 

fim de conhecer e analisar um recorte de uma realidade referente a processos 

formativos derivados de uma política pública sob a ótica dos participantes que são 

professores efetivos da Rede Estadual de Educação Básica do Estado do Paraná, que 

tenham passado pelo Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE.  

Na pesquisa empírica, o pesquisador “é movido pela necessidade de conhecer, 

para a aplicação imediata”, conforme contribuem Barros e Lehfeld (2010, p. 34). Na 

afirmação de Ruiz (2011, p. 50), a pesquisa aplicada “tem por objetivo investigar, 

comprovar ou rejeitar hipóteses sugeridas pelos modelos teóricos”, ou seja, é o tipo 

de pesquisa que tanto pode concordar como discordar com pretensões, opiniões ou 

crenças e ideologias que se tem a respeito da temática, no nosso caso, em especial, 

das contribuições que o PDE afere aos professores, ao retornarem para os seus 

postos de trabalho – a sala de aula, após o processo de formação continuada. 

A pesquisa de campo utilizou uma metodologia, em que o pesquisador atua 

como observador e explorador dos dados que pretende analisar, neste caso, por meio 

de entrevistas descritas em narrativas. 

Marconi e Lakatos (2009, p. 188) definem pesquisa de campo como “[...] aquela 

que é utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca 

de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese que se 

queira comprovar [...]”. Barros e Lehfeld (2000 apud BARROS; LEHFELD, 2010, p. 

34) acrescentam ainda que, “o investigador na pesquisa de campo assume o papel 

de observador e explorador, coletando diretamente os dados no local (campo) em que 

se deram ou surgiram os fenômenos”. Nesse sentido, a busca de respostas a partir 

da aplicação de uma investigação dentro do próprio espaço em que se pretende 

pesquisar, adota metodologias capazes de evidenciar, comprovar ou não as hipóteses 

levantadas. 

A pesquisa de campo está associada à pesquisa bibliográfica, uma vez que em 

um primeiro momento tem a finalidade de entender a dimensão histórica e social do 

problema, assim como as investigações que já foram feitas acerca do objeto, nesse 
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caso, a formação continuada dos professores efetivos da rede estadual de Educação 

Básica do Paraná. 

A respeito da necessidade de fazer inicialmente uma pesquisa bibliográfica, 

Marconi e Lakatos (2009, p. 188) atestam que isso se deve pelo fato de que 

 
[...] ela servirá, 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. 
 

Quanto à pesquisa bibliográfica anteceder a busca de informações empíricas 

Ruiz (2011) afirma que isso ocorre dada a necessidade de conhecer o objeto, a sua 

situação atual e os estudos já realizados, sendo ela uma fonte inesgotável de 

informações. Para Fachin (2006, p. 121), “esse tipo de material passou a ter grande 

importância no cenário das obras científicas, expandindo-se devido à necessidade 

social e conduzindo à amplitude do número e variedades de obras, dado o caráter de 

informações nelas contidas [...]”, ou seja, para as pesquisas universitárias, os 

referenciais bibliográficos são de grande utilidade, devido à sua própria natureza e, 

também por agregar uma infinidade de assuntos que dialogam com os dados que são 

analisados, como no caso desta tese. 

Tanto Ruiz (2011), quanto Marconi e Lakatos (2009, p. 51) afirmam que em 

segundo lugar, é preciso determinar quais técnicas serão empregadas na coleta de 

dados ao afirmarem que 

 
[...] cumpre determinar as técnicas que serão utilizadas na coleta de 
dados, as fontes da amostragem que deverá ser significativas, isto é, 
representativa e suficiente para apoiar conclusões; é preciso, ainda, 
antes que se parta para a coleta de dados, estabelecer as técnicas de 
registro desses dados e as técnicas de sua análise posterior. 
 

As dimensões teóricas dos autores apresentados serão assimiladas em nossos 

estudos com a finalidade de apresentar algumas concepções históricas de legislação, 

políticas educacionais e formação de professores, com uma investigação especial ao 

programa de formação continuada PDE, do estado do paraná. 

Nesse sentido, a pesquisa se efetivou por meio de uma abordagem 

quantitativo-descritiva, por se tratar de uma investigação de fatos que ocorrem após a 

formação continuada, por que passam os professores efetivos da rede estadual de 
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educação básica do estado do Paraná. Para isso utilizaremos narrativas como método 

de mapeamento dos dados, por meio das respostas e relatos. 

Marconi e Lakatos (2009, p. 189) discorrem sobre a pesquisa quantitativo-

descritiva como estudo que “[...] pode utilizar métodos formais, que se aproximam de 

projetos experimentais, caracterizados pela precisão e controle estatísticos, com a 

finalidade de fornecer dados para a verificação de hipóteses”. Isso significa que a 

pesquisa quantitativo-descritiva pode ser realizada com o objetivo de buscar respostas 

para concordar ou discordar dos/as autores/as e dos dados apresentados na 

fundamentação desse trabalho. 

Em consonância com as metodologias explicitadas, primeiramente foi solicitada 

à Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná, de acordo com a 

Resolução 973/2016, autorização para aplicação de entrevistas, e, após autorização, 

foram realizadas entrevistas com cerca de 10 professores, com questões abertas, em 

que as narrativas demonstraram a trajetória profissional desde o ensino fundamental 

e médio, até o retorno do PDE, a aprendizagem e o desenvolvimento profissional da 

docência, assim como as contribuições do Programa para as mudanças nas práticas 

pedagógicas, caso elas tenham de fato ocorrido. 

As entrevistas foram aplicadas a 10 professores (cinco em pesquisa piloto via 

e-mail e cinco em pesquisa final de forma pessoal) que já finalizaram a formação 

continuada pelo Programa PDE, em diferentes escolas, municípios e áreas de 

atuação, para posteriormente se procederem as análises e o levantamento dos dados 

inicialmente arrolados supostos como hipóteses desta pesquisa. 

Em se tratando da metodologia da pesquisa científica, a entrevista, conforme 

admite Skalinski Jr (2011, p. 174) é, antes de tudo, 

 
[...] uma interação social. Logo, ela está submetida aos fenômenos 
objetivos e subjetivos típicos das relações humanas. Daí a 
necessidade do pesquisador considerar que uma entrevista científica 
não é uma interação social de qualquer ordem. É indispensável o 
planejamento prévio, a mediação de um método e a clareza de 
objetivos. 

 

De acordo com o excerto, a entrevista é uma interação que decorre de um 

prévio planejamento. Talvez seja este o motivo de ela acontecer posteriormente à 

aprovação do projeto, com métodos previamente estabelecidos. Trata-se de uma 

interação social profissional, com papéis definidos para o entrevistador e o 

entrevistado (MINAYO, 1996, op cit SKALINSKI JR, 2011). 
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Após o cumprimento da pesquisa e da defesa dos dados serão encaminhados 

para o departamento de formação continuada da Secretaria de Estado da Educação 

do Paraná, para que os responsáveis conheçam os estudos, e possam, a partir deles, 

encaminhar metodologias, estudos e soluções para possíveis problemas 

evidenciados. 

 

3.1. O objeto da pesquisa 

 

 O objeto de uma pesquisa, de acordo com alguns autores, a exemplo Lakatos 

e Marconi (2010), assim como para Valdemarin, é o assunto principal dela e, neste 

caso, tem como preâmbulo a formação continuada de professores da rede estadual 

de educação básica do Estado do Paraná. 

A nossa entrada no curso de pós-graduação stricto-senso – doutorado em 

Educação, Arte e História da Cultura se deu no primeiro semestre letivo de 2014, por 

meio de processo seletivo, sob a perspectiva de investigarmos a contribuição das 

tecnologias para a prática pedagógica desenvolvida pelos professores da Educação 

básica. 

 Durante o cumprimento dos créditos (disciplinas) fomos, aos poucos, 

conhecendo o programa, as linhas de pesquisas e o corpo docente da instituição, o 

que nos inspirou a pensar na formação continuada de professores, mais 

especificamente o PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional), uma vez que 

havíamos participado do programa e estávamos em via de conclusão, no mesmo 

período do processo seletivo. 

 Para Valdemarin (2010, p. 62),  

 

Do delineamento da construção de um objeto de pesquisa, aqui 
apresentado, emerge a constatação de sua permanente elaboração. 
A definição de um foco de abordagem e o estabelecimento de fontes 
documentais pertinentes vão sendo modificados durante a 
elaboração, entrecruzados com novas possibilidades interpretativas 
nascidas das interfaces temáticas. 
 

 Talvez, pensar em um novo objeto, principalmente aquele que está diretamente 

relacionado às nossas vivências, tende a possibilitar maior clareza tanto na 

compreensão do que ele é, assim como ele se estrutura e colabora para a busca da 

superação das necessidades diárias em sala de aula, visto que também fomos 

sujeitos deste objeto que hora nos propusemos a investigar. 
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 A pesquisa científica deve proporcionar um prazer pessoal, por isso, a temática 

discutida deve trazer satisfação tanto para o pesquisador, quanto ao seu orientador, 

pois de acordo com Bastos e Keller (2012, p. 62), 

 

[...] de nada ou de pouco adianta se propor a fazer uma pesquisa sem 

que esta corresponda a alguma motivação de caráter pessoal. Desta 

forma, requer-se que o tema esteja ligado a preferências pessoais, 

aptidões e capacidade, levando em consideração o tempo e os 

recursos materiais disponíveis. 

 

 A busca pelo objeto, considerando as posições dos autores no excerto, ainda 

que visem o nosso conhecimento e a nossa motivação enquanto professor da 

Educação Básica e Ensino Superior, indicará se as contribuições do PDE nas práticas 

pedagógicas dos professores entrevistados trouxeram as mesmas expectativas que 

trouxeram para nós em termos de melhoraria e de maior compreensão da escola. 

O campo da educação é solo bastante fértil para pesquisa, dada a sua 

demanda de áreas de conhecimento, das relações interpessoais entre os diferentes 

sujeitos, as questões de ensino e de aprendizagem e a formação dos profissionais. 

Para Valdemarin (2010, p. 62) “pode-se dizer que os problemas mais interessantes 

surgem nas ‘zonas de fronteira’, pródigas no campo pedagógico, dada a variedade de 

atores envolvidos e a multiplicidade de elementos teóricos e práticos postos em jogo”, 

ou seja, os elementos disponíveis no campo educacional podem ser objetos de 

desenvolvimentos de pesquisas teórico-práticas, de fácil acesso e de pouco 

investimento, principalmente quando se trata de educação pública, como nossa 

pesquisa. 

 

3.2. As fontes da pesquisa 

 

 As fontes recorridas para a realização de uma pesquisa são diversas, podendo 

ser encontradas nas relações sociais, nos livros, documentos, nas falas dos 

participantes, etc., podendo ser classificadas como primárias e secundárias (ECO, 

2004). 

 Ao que apresentam Bastos e Keller (2012, p. 62),  

 

[...] perante as amplas diversificações do conhecimento humano e das 

múltiplas facetas que a própria realidade apresenta, os assuntos 

poderão ser encontrados na vivência diária, nas questões polêmicas, 
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na reflexão, como fruto de leituras, conversações, debates, 

discussões. 

 

 De acordo com a citação, as fontes que geram os temas de pesquisas são 

bastante diversificadas e podem ser encontradas em vários espaços, inclusive nas 

vivências dos grupos sociais. Por isso, nessa mesma perspectiva, Fachin (2006, p. 

121), observa que “em qualquer área do conhecimento deparamos com um acervo de 

diferentes fontes de obras que contêm dados e informações úteis, possibilitando o 

acesso à pesquisa bibliográfica”. 

 Na mesma linha de raciocínio de Eco (2004), quando classifica as fontes em 

primárias e secundárias, Marconi e Lakatos (2010) vão além e, admitem a importância 

de uma análise prévia de todas as fontes documentais que servirão de suporte para a 

elaboração e viabilização da investigação de forma preliminar, que deve ocorrer de 

duas formas: por meio de documentos e contato direto. 

 No caso da nossa pesquisa, utilizamos documentos oficiais (legislações), 

referenciais bibliográficos e as narrativas que foram norteadas pelas entrevistas que 

realizamos de forma virtual (pesquisa piloto) e de forma presencial (pesquisa final), 

junto aos professores, nas suas escolas de atuação. 

 

3.3. Perfil dos professores entrevistados 

 

 Os professores participantes da pesquisa são todos concursados, atuam há 

mais de uma década na educação básica do estado do Paraná, realizaram o curso de 

formação continuada PDE em uma das 09 turmas que já foram formadas entre os 

anos de 2007 a 2017. 

Os dados referentes aos professores que participaram da pesquisa piloto não 

contemplaram todas as informações do quadro 7, pelo fato delas terem sido realizadas 

via e-mail e, no entanto, percebemos que os professores não responderam às 

questões em sua totalidade, enquanto que nas entrevistas pessoais, as respostas são 

mais completas, assim como os dados de idade, formação, disciplina, tempo de 

experiência e o curso de especialização concluído, conforme indicam os quadros 7 e 

8: 
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Pesquisa piloto 

Iniciais do 
nome 

Idade  Sexo  Disciplina  Tempo de 
magistério 

M. A. S. P 65 Fem.  História 31 

M. C. 50 Fem.  L. Port. 25 

A. M. I. C 52 Fem. Matemática 28 

M. B.  Masc. História  

E.F. 36 Fem.  E. Física 14 

Quadro 7: perfil dos participantes do estudo piloto  

Fonte: elaborado pelo autor. 

  

Os professores participantes, tanto da pesquisa piloto quando da pesquisa final, 

são na sua maioria do sexo feminino. Tanto no primeiro caso, quanto no segundo 

(pesquisa piloto e pesquisa final), foram entrevistados 5 professores e, nos dois casos 

a participação foi de 4 mulheres e apenas 1 homem, conforme declarado por eles e 

ilustrado nos quadros 7 e 8. 

Pesquisa final 

Nome  Idade  Sexo  Tempo de 
magistério 

Formação 
inicial 

Pós-graduação 

J.A.G 45 Fem. 24 anos Pedagogia 
Artes 
Visuais 

- Educação especial – Esp. 
- Gestão escolar – Esp.  
- Educação – mestrado 

F.F 39  Fem. 16 anos Letras 
Port/Ingl. 

- L. Port. e Literatura – Esp. 
- Educação a distância – Esp. 

M.  46 Masc. 13 anos Matemática - Educ. Jovens e Adultos – Esp. 
- Tecnologias em Educação – 
Esp. 

E.C.C 39 Fem. 20 anos Matemática  - Educação Matemática – Esp. 
- Educação Especial – Esp.  

L.B.P.S. 52 Fem.  25 anos Educação 
Física 

- Educação Especial – Esp. 

Quadro 8: Perfil dos participantes da pesquisa final 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

3.4. Os caminhos percorridos 

 

 Os caminhos percorridos para a aquisição dos dados que compõem essa 

investigação foram vários, desde a definição do objeto de pesquisa, as vias pelas 

quais a pesquisa foi realizada e a metodologia empregada. 

Após conversarmos com a orientadora acerca das possibilidades de acesso 

aos dados e a submissão do projeto para a aprovação pelo comitê de ética, o projeto 

foi protocolado via Plataforma Brasil do Ministério da Saúde e foi distribuído para 
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análise e aprovação da Universidade Adventista de São Paulo, a qual deu parecer 

favorável para a continuidade do trabalho. 

Outro passo importante foi a elaboração do primeiro questionário para as 

entrevistas, as quais se derem em três momentos distintos a saber: 1º) discussões 

com a professora orientadora acerca de quais informações seriam importantes 

compor as perguntas; 2º) elaboração do questionário e; 3º) correção e inserção de 

novas questões que pudessem admitir dados suficientes para as análises e posterior 

conclusões. 

 A dificuldade em encontrar professores dispostos a participar da pesquisa nos 

fez dividi-la em duas partes e, utilizar diferentes metodologias: primeiramente, por 

meio de e-mail, convidamos cerca de 510 professores, dos quais sete responderam 

que aceitavam participar. No entanto, dois desistiram, justificando o excesso de 

trabalho no início do ano letivo, restando apenas cinco, que finalizaram a pesquisa 

piloto. 

 As entrevistas pessoais aguardaram autorização da Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná – SEED, para serem agendadas, uma vez que ocorreram nos 

espaços escolares e, devido à Resolução nº 973/2016 que institui normas para a 

realização de pesquisas em instituições vinculadas a ela, somente pudemos executar 

essa parte da investigação (aplicação das entrevistas), após autorização desta 

secretaria (PARANÁ, 2016). 

 Após a autorização, novamente tentamos contatos via e-mail e não tivemos 

sucesso. Assim, começamos a visitar as escolas e pedir às equipes pedagógicas que 

nos indicassem professores que estivessem em hora atividade e que pudessem 

participar das entrevistas, o que ocorreu em quatro escolas diferentes, sendo três do 

município de Maringá e uma do Município de Sarandi, ambas no Estado do Paraná, 

totalizando cinco professores. 

 Durante as entrevistas, as narrativas foram gravadas por meio de 

equipamentos de áudio e, posteriormente, foram transcritas – mantida a originalidade 

– e por fim, analisadas, à luz da literatura que discute a formação de professores no 

Brasil e as legislações que amparam essa atividade tanto em níveis nacionais, como 

estadual. 
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3.5 Estudo Piloto 

 

 Durante o cumprimento dos créditos, sob orientação da professora Maria da 

Graça Nicoletti Mizukami, fomos ajustando o nosso projeto de pesquisa, de modo que 

pudéssemos definir com mais clareza seu objeto. Durante o percurso, por alguns 

entraves na autorização, sentimos a necessidade de realizar uma pesquisa piloto, com 

a finalidade de constatar alguns dados que pudessem afirmar que a área escolhida, 

de fato, evidenciava elementos para uma pesquisa em nível de doutorado. 

 O questionário inicial, após elaborado em conjunto com a orientadora, foi 

encaminhado a sete professores que aceitaram a participação via e-mail, embora 

tenha sido finalizado por apenas cinco desses. Embora muitos tivessem apresentado 

algumas dificuldades para responder, justificando o quesito tempo como sendo o 

principal empecilho, conseguimos dados suficientes para elaborar a pesquisa final, 

assim como as questões a serem utilizadas para as trajetórias profissionais e 

formativas, em forma de narrativas. 

 Um dado que chamou bastante a atenção durante a pesquisa piloto foi o fato 

de algumas questões não apresentarem respostas, o que não ocorreu nas entrevistas 

realizadas presencialmente, pois quando os participantes não compreendiam, 

retomávamos e explicávamos, até que conseguissem narrar. 

 Apesar de algumas questões referentes ao estudo piloto não terem sido 

respondidas pelos cinco professores participantes, foi possível compreender a 

formação continuada, o desenvolvimento profissional da docência e a efetividade do 

PDE enquanto política de formação continuada de professores. Assim, a pesquisa 

demonstrou que o tema da pesquisa era pertinente e que haviam muitas informações 

a serem exploradas nos espaços escolares, por meio de narrativas de professores 

que participaram da formação PDE. 

 

3.6 O estudo propriamente dito: pesquisa final 

 

 A pesquisa final foi consubstanciada por meio da pesquisa piloto, a qual nos 

forneceu uma série de evidências de que nosso objeto teria credibilidade e valor 

acadêmico, pois partiu de premissas já constatadas na literatura atual, sobre vários 

aspectos da profissão docente que vão desde as primeiras aprendizagens da 
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docência até os processos de formação continuada e, mais especificamente o 

Programa de Desenvolvimento Educacional PDE. 

 Ao visualizarmos o PDE como sendo apresentado nas instituições educativas 

do Paraná de educação básica e superior como uma política que, além de garantir a 

formação continuada, garante também o fortalecimento da educação básica por 

apostar na formação como sendo uma das possibilidades de melhorar os níveis de 

qualidade e garantir o desempenho profissional e financeiro por meio de melhores 

percebimentos mensais, tivemos a intenção de estudar, a fim de perceber quais as 

contribuições do Programa de Desenvolvimento Educacional PDE do Estado do 

Paraná, para aprendizagem e desenvolvimento profissional da docência e melhoria 

das práticas pedagógicas. 

 Os entrevistados na etapa final da pesquisa são professores efetivos, com 

vários anos de atuação na docência, com formação em nível de especialização e, no 

caso de J.A.G. além da pós-graduação lato sensu, possui ainda stricto sensu, em nível 

de mestrado, conforme já demonstrado na tabela 03 e atualmente é aluna regular de 

um programa de pós-graduação de doutorado em educação. 

 

3.7. Análise das narrativas 

 

3.7.1 Características gerais das trajetórias dos entrevistados 

 

 As trajetórias dos professores são muitas, mas, no entanto, bastante parecidas, 

pois quando analisamos algumas características como aquelas voltadas para os 

períodos em que estudaram o ensino fundamental e o ensino médio, percebemos que 

as primeiras aprendizagens da docência ocorreram quando ainda eram alunos da 

educação básica, na observação diária e na participação do processo de ensino e 

aprendizagem. 

Mizukami et al (2002), ao discutirem a aprendizagem da docência evidenciam 

que aprender a ensinar e a tornar-se professor é um processo que ocorre por toda a 

vida, pautado em diversas experiências e conhecimentos histórico-culturais que vão 

constituindo o sujeito antes mesmo da sua preparação formal e, dessa forma, 

permeando toda sua prática profissional. Nesse sentido, podemos afirmar que este 

processo não possui um ciclo temporário de formação, como no caso do curso de 
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licenciatura, embora ele não deixe de ser importante, uma vez que cumpre com as 

determinações legais que permitem a atuação – a habilitação profissional. 

Ao observarmos as narrativas dos professores entrevistados tanto na pesquisa 

piloto, como na pesquisa final, percebemos que, de fato, o momento da formação 

universitária não é único – existem outros que foram iniciados ainda na infância, que 

vão sendo aprimorados ao longo da carreira docente. 

A formação de professores, conforme já discutido ao longo da fundamentação 

desta pesquisa, é um processo bastante amplo, que se inicia antes mesmo da entrada 

do futuro professor nos cursos de licenciatura e dura por toda a vida. As experiências 

com o ensino e aprendizagem que vamos obtendo ao longo da nossa vida escolar, 

desde tenra idade, podem servir para fundamentar a prática docente. 

 A esse despeito discorre: 

 

A educação é um processo amplo para alguns autores, mas na maioria 

das vezes, é entendida como instrução, caracterizada como 

transmissão de conhecimentos e restrita à educação escolar. No 

processo da educação, durante o período em que o aluno freqüenta a 

escola, ele se confronta com modelos que lhe poderão ser úteis no 

decorrer de sua vida durante e pós escola (MIZUKAMI, 1986, p. 11). 

 

 Ao considerar que os processos educativos podem servir como modelos a 

serem seguidos, a autora deixa evidente que as práticas pedagógicas desenvolvidas 

por nossos professores, podem, de certa forma, influenciar as nossas, quando 

optamos pela profissão docente. Isso significa que, antes mesmo de nos tornarmos 

professores, somos incentivados a pensar no ensino, levando em conta as 

experiências dos professores que passaram pelas nossas vidas. 

 Em concordância com Mizukami (1986), Tardif (2010, p. 16), apregoa que os 

saberes docentes não são constituídos somente nos espaços específicos de formação 

de docentes. Assim admite que 

 

[...] os saberes de um professor são uma realidade social 

materializada através de uma formação, de programas, de práticas 

coletivas, de disciplinas escolares, de uma pedagogia 

institucionalizada, etc., e são também, ao mesmo tempo, os saberes 

dele”. 

 

Isso significa que os saberes docentes não são saberes admitidos apenas na 

formação, mas sim saberes que o professor já possui, aprendidos em outros 

momentos, como nos períodos escolares anteriores. 
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 Nessa mesma perspectiva, durante a entrevista realizada, fizemos perguntas 

acerca das trajetórias escolares, conforme as narrativas que passamos a apresentar: 

 
Pesquisa piloto 

 

As trajetórias profissionais dos professores têm revelado certa proximidade, de 

acordo com os autores que fundamentam essa parte da pesquisa.  No caso da 

professora A.M.C.B., se baseou em aprendizagens, sofrimentos causados pelo 

bullying e boas relações com seus professores: 

 
Cursei o Fundamental em escolas públicas e o 2º grau em escola 
particular. 
Fundamental 1: cursei em escola municipal que era dirigida por freiras 
e a maioria dos professores eram freiras, porém no 1º e 2º ano tive 
professoras que não eram freiras, mas frequentadoras da igreja 
católica. As duas muito carismáticas, delicadas e comprometidas com 
a educação, já no 3º e 4º anos minhas professoras eram freiras muito 
enérgicas e exageradas para cobrar comportamento em sala de aula, 
não podia se mexer na carteira que alojavam dois alunos/as. 
Apesar de muitos problemas as escolas representadas por seus 
funcionários podiam cobrar dos alunos e tinham o apoio de toda 
população. 
Sofri bullying, eu era chamada de palito de dente, mas isso não me 
atormentou porque eu quebrei um estojo de madeira na cabeça do 
garoto que me chamava de palito de dente e ele nunca contou para os 
pais, sabia que seria punido pela segunda vez. 
Brincadeiras de roda durante o “recreio” era compartilhada com 
algumas funcionárias da instituição 
O lanche cada um levava o seu e o que tinha em casa, mandioca 
cozida ou frita, pão com manteiga ou sem nada, polenta, etc, e a gente 
trocava entre os amigos. 
Durante todo ano os alunos procuravam estudar e aprender para se 
sair bem nas provas pois se fossem mal teriam só uma oportunidade 
de recuperar e no final do ano com exame final de todo o conteúdo. 
Fundamental 2: Prédio novo, de alvenaria, tudo muito lindo, mas foi 
muito marcante pois eu fiz o 5º ano primário e quem estudou o 4º 
comigo e reprovou enquanto eu fiz o 5ºano o reprovado refez o 4º ano 
e no ano seguinte estava lá na mesma sala que eu na 5ª série ginasial 
e ficou a pergunta: Porque eu fui castigada se eu passei direto no 4º 
ano? Ninguém soube, e nem sabe, me responder. O entra e sai de 
professores não me atrapalhou em nada. 
Na 5ª série eu tive uma professora de matemática muito boa, 
muito pacienciosa e carismática que me despertou por completo 
o interesse pela disciplina e os colegas que não conseguiam 
aprender em sala iam na minha casa para eu ensinar, mas tive 
uma outra professora muito carrasca e que acabei ficando pra 
exame, só na disciplina dessa professora, por não estudar por 
não gostar da professora. Me ferrei de estudar para o exame, 
passei de ano, mas vi que quem se ferrou fui eu.  
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O 6º ano iniciou com muito mede de um professor que era considerado 
muiiiiito bravo, mas no decorrer do ano eu percebi que ele só cobrava 
aprendizado e comportamento, claro que, a sua maneira, mas me sai 
de letra. 
O 7º ano não teve novidade, tudo muito tranquilo, mas houve uma 
mudança nas avaliações e alunos que não sabiam começaram a 
“passar de ano” sem saber começando assim as decepções. 
8º ano a professora de matemática era incompreendida pelos colegas 
e eu comecei a ensiná-los. Final de agosto eu pego meningite e passo 
45 dias hospitalizada e a professora me diz que eu reprovaria por falta, 
justo em matemática e meus pais tiveram que entrar em ação e 
conversar com o diretor, professor muiiiito bravo do 6º ano, e foi 
resolvido. 
2º Grau Foi quando teve início os cursos profissionalizantes, com 
exceção do magistério, nas escolas públicas. Comecei o curso de 
auxiliar de enfermagem. Escola e professores completamente 
despreparados e sem material para as aulas. Troquei de escola e 
curso. Como eu trabalhava fui fazer técnico em contabilidade em 
escola particular. Professores muito bons, com conhecimento e 
interesse em ensinar (A.M.C.B. – grifos nossos). 
 

 A trajetória entre o início da vida escolar e a entrada do professor no ensino 

superior é “recheada” de muitas experiências e diferentes vivências, de acordo com o 

nível educacional, o ambiente frequentado, as relações ocorridas entre alunos, entre 

alunos e professores e alunos e funcionários, conforme narra A.M.C.B. 

 As práticas escolares apresentadas pela entrevistada indicam alguns conflitos 

entre os alunos. A autora13 narra a prática de bullying, suas reações, mas não 

evidencia os ambientes onde isso ocorria, como também não deixa claro as 

ações/interferências dos adultos. Talvez porque o tema era tratado com naturalidade 

entre os sujeitos escolares, ou porque a escola ainda não tivesse noção de quanto ele 

é nocivo para o desenvolvimento do aluno. Na contemporaneidade, o assunto bullying 

tem um recorte de indisciplina e sugere uma melhor preparação/formação dos 

professores e dos demais agentes escolares (PEIXOTO, 2013).  

 O perfil do professor que ministra o conteúdo, também influencia na 

aprendizagem dos educandos, como no caso narrado por A.M.C.B.. A professora de 

matemática da 5ª série (atual 6º ano), “muito boa e carismática”, acabou por despertar 

na aluna, não somente o interesse pela disciplina, mas também pela docência, tanto 

que no turno contrário de aula, a aluna se tornava professora daqueles colegas que 

possuíam maiores dificuldades com os cálculos. 

                                                           
13 Considera-se autor/a o sujeito que narra a sua trajetória escolar, universitária e de formação docente. 
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 De acordo com Tardifi (2010, p. 19), “os saberes dos professores é plural e 

também temporal, uma vez que [...] é adquirido no contexto de uma história de vida e 

de uma carreira profissional”. No caso narrado, os saberes compartilhados com os 

alunos da turma que possuíam dificuldades de aprendizagem matemática, foram 

adquiridos de forma “precoce” pela entrevistada, no contexto da sua história de aluna, 

nas relações com a professora que tinha interesse pelo ensino e, mais tarde no curso 

de complementação pedagógica em matemática, após a licenciatura em Biologia, 

conforme descrito. 

 Ao iniciar o último ciclo da Educação Básica, o 2º grau (atual ensino médio), a 

autora apresenta sua dificuldade em dar continuidade na formação técnica, uma vez 

que avalia a escola e os seus professores do curso de enfermagem como 

“completamente despreparados e sem material para as aulas” e, ao mudar de curso 

e da escola pública para a privada, encontra “professores muito bons, com 

conhecimento e interesse em ensinar”. Talvez não seja o fato de ser escola pública 

ou particular, mas sim, os conhecimentos que os professores possuem que faça a 

diferença, o sucesso da escola e do futuro profissional. Talvez isso esteja ligado ao 

que Tardif (2010), denomina “temporalidade”, ou seja, saberes que os professores da 

primeira escola de segundo grau ainda precisavam adquirir para ensinar, pois a 

participante da pesquisa não traz informações acerca da idade da escola, do curso de 

técnico em enfermagem e dos professores que atuam na nela. 

 Ao mencionar o Magistério como a formação inicial para a docência, A.M.C.B. 

não apresenta maiores detalhes, embora pela trajetória previamente narrada, 

podemos perceber que o processo tenha ocorrida de forma tranquila, uma vez que a 

autora já havia iniciado a docência, ainda na 5ª série, quando ajudava seus colegas 

nas atividades que possuíam dificuldades. 

 A trajetória de A.M.C.B., ao que analisa Formosinho (2009, p. 95), permite a 

afirmação de que  

 

A formação de professores tem algumas especificidades em relação à 

formação de outros profissionais, mesmo em relação à formação de 

outros profissionais em serviço. Há especificidades intrínsecas à 

profissão docente – a docência é uma profissão que se aprende pela 

vivência da discência. 

 

   De acordo com o fragmento, a aprendizagem da docência se aprende durante 

a trajetória de aluno. No caso da entrevistada, a aprendizagem da docência se deu 
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em vários momentos e diferentes espaços: na sala de aula enquanto aluna do ensino 

fundamental; no curso de formação de professores em nível de segundo grau – 

Magistério, na Licenciatura em Biologia e na Complementação de Matemática. São 

percursos formativos que constatam o quanto é ampla a formação para a docência, 

antes da iniciação nela. 

Sobre as trajetórias, também segue narrando: 

 
Minha escola era muito boa, bonita com bons professores, mas 
naquele tempo havia muita discriminação. Existiam duas classes – 
pobre e rica. Muitos professores da época manifestavam claramente 
que preferiam os mais ricos. Tenho muitas saudades de uma 
professora do primário M. C.. Fui alfabetizada por ela. Foi assim que 
cursei o ensino primário. As aulas eram dadas apenas com o uso do 
giz, apagador e cartilha. Nenhum aparelho eletrônico, nenhum 
material didático além destes. A metodologia aplicada era a 
“oralidade”. Os professores não traziam nenhum complemento para 
que a aula ficasse mais atrativa, mas mesmo assim todos queriam 
aprender. Não tenho lembranças de alunos mal educados em minha 
sala. Todos respeitavam todos. Quando a zeladora entrava em sala 
de aula, levantávamos em respeito a ela. As salas eram separadas por 
letras A, B, C..., claro que os mais inteligentes pertenciam à sala A. 
Em relação às avaliações, meu Deus, “DECOREBA”. Bastava decorar 
o questionário que era nos dado antes, e pronto!!! Na quinta série do 
“GINÁSIO”, tive um professor maravilhoso também. O nome dele era 
H. W., nesta época era muito bom estudar...ele cantava em sala de 
aula. Músicas da igreja católica. Levava os alunos para contar no coral 
da igreja. Foi com ele que que aprendi a gostar de Língua Portuguesa. 
Fui educada pela minha mãe para ser professora. Ser professora para 
ela era tudo de bom, pois era analfabeta funcional.  Sempre lembrei 
das falas de minha mãe com muito carinho e deste professor de 
português também. Eles foram responsáveis por minha escolha 
profissional.  E, como o destino nos prega surpresas, mais de 40 anos 
depois, em outra cidade, ano passado, fui professora de língua 
portuguesa do bisneto dele. Senti uma alegria imensa. Em tempo, a 
escolha do curso de LETRAS deve-se à vontade de aprender a falar 
corretamente e ao prazer que sinto quando leio. Amo ler (M.C.). 
 

 A trajetória de M.C. foi marcada por professores dos quais ela sente muita 

saudade, inclusive foi inspirada por eles a seguir a mesma carreira. Mesmo com a 

precariedade dos materiais pedagógicos, a autora narra a satisfação que os alunos 

tinham em participar das atividades escolares. 

 A profissão docente nos parece que era algo que a mãe admirava e desejava 

para a filha, uma vez que a mesma não teve a oportunidade de frequentar a escola, 

por isso a mãe também influenciou suas escolhas profissionais, talvez pelo fato de 

que: 
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As mulheres têm sido interpelas, cada vez mais incisivamente, como 

“produtoras” de educação e de saúde não só de suas famílias, mas, 

também, em seu contexto profissional, uma vez que as 

profissões/ocupações envolvidas com proteção, promoção e provisão 

de cuidado – atendentes de creche, babás, empregadas domésticas 

e, também, docência, enfermagem, assistência social, nutrição etc. – 

são desenvolvidas predominantemente por mulheres (MEYER, 2009, 

p. 19 – grifo nosso). 

 

 De acordo com o excerto, as escolhas profissionais, ainda hoje, decorrem dos 

papéis sociais atribuídos a homens e mulheres. Assim, o desejo de uma mãe ter uma 

filha professora, assim como a admiração que a primeira possuía pela docência, pode 

estar sugestionada nas relações sociais, embora a autora/entrevistada admite ter 

recebido outras influências, como a da professora alfabetizadora e do saudoso 

professor de Língua Portuguesa. 

 A respeito da profissionalização das mulheres, Piccinini (2004), citado por 

Peixoto e Oliveira (2016, p. 41-42), observa que 

 

[...] ao descobrir o sexo do/a bebê, muitas mães são pioneiras em 

incrementar fantasias maternas, preparando não somente o espaço 

familiar que espera o novo membro da família, mas também 

alimentando o desejo de superar, por meio da criança, seus limites e 

desafios, ou seja, existem casos em que as mães geralmente 

acreditam que essa criança pode, por exemplo, realizar ações que ela 

não conseguiria resolver, como a escolha da profissão, etc. 

 

 No caso da entrevistada M.C., devido ao fato de sua mãe ser analfabeta 

funcional, e em consequência disso, não poder ter adentrado à profissão docente, 

pode ser que a mesma tenha transferido para a filha o sonho, por meio dos incentivos 

depositados na mesma. 

 Outra possibilidade que levou M.C. a iniciar na profissão docente, foi a 

admiração pela professora alfabetizadora e pelo professor de Língua Portuguesa, uma 

vez que esses atores se tornaram inesquecíveis para ela, ou seja, a escolha pela 

docência e, em especial na área de Língua Portuguesa, foi sendo construída desde a 

infância, na observação das suas vivências, enquanto aluna (FORMOSINHO, 2009; 

MIZUKAMI, 2013). 

 Outra análise, talvez pertinente, seja o fato de a entrevistada também ter 

escolhido o curso de Letras para aperfeiçoar seu entendimento sobre a própria língua. 

Ao que a narrativa indica, a profissão docente já seria uma constatação na vida da 
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participante da pesquisa, mas além de se espelhar no antigo professor, serviu ainda 

para superar os conteúdos não aprendidos na Educação Básica. Talvez, a esse 

exemplo, seja esse o motivo de muitos optarem pelas licenciaturas, e seguir carreira 

na docência, conforme seguimos analisando. 

 

Pesquisa Final 

  

Quando apresenta as lembranças sobre os processos escolares, J.A.G. 

também se recorda dos docentes com muito carinho e aprendizagens:  

 
As minhas lembranças eu posso te dizer que são as melhores 
possíveis. Eu tenho um carinho muito grande pelos professores da 
minha formação inicial. As lembranças que eu tenho são muito boas. 
Tive professores os quais eu trago como referência, pois a minha 
prática em sala de aula hoje, às vezes eu me vejo fazendo algo que 
faziam esses professores das séries iniciais (F.F). 
Na quarta série eu me lembro que a professora precisava se ausentar 
para as reuniões do partido e eu acabava dando aulas no lugar dela. 
Literalmente eu pegava os livros, escolhia os problemas que eu queria, 
assim como os textos de língua portuguesa ou de ciências, 
dependendo o que nós estávamos estudando e passava no quadro e 
ensinava as crianças e a diretora me deixava dando aulas no lugar 
dela, só que eu não ganhava para isso não, a não ser conhecimento 
(J. A. G.). 

 

 De acordo com as narrativas e, considerando as afirmativas que fazem 

Mizukami et al (2002), assim como Formosinho (2009), a aprendizagem da docência 

é um processo que se inicia em tenra idade. No caso de F.F. 16 anos após a sua 

iniciação na docência e décadas após passar pelos anos iniciais, as referências da 

sua infância são lembradas da sua infância, de modo que muitas vezes acaba por 

seguir as mesmas práticas em sala de aula. 

 No caso de J.A.G., o fato de assumir desde cedo a identidade docente, se deve 

ao fato de que: 

Aprende-se a ser professor durante o período que antecede a escolha 
profissional, quando ainda se é aluno e se constrói uma imagem 
idealizada do que é ser professor, por só se perceber o lado mais 
visível da profissão. Essa imagem, não poucas vezes, desmorona logo 
que se ingressa no curso de formação básica ou quando se começa a 
lecionar (TANCREDI, 2009, p. 15). 
 

 De acordo com o que explicita a autora no excerto, essa imagem que o 

professor transmite aos seus alunos, que também gera o desejo de tornar-se docente, 
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é um tanto quanto idealizada, pelo fato de não vislumbrar os desafios e as dificuldades 

que residem no dia a dia da profissão e, nesse caso, isso é percebido logo que o 

docente assume a profissão, após a sua formação inicial. 

 Talvez, para J.A.G., pelo fato de ainda ser criança e, em decorrência disso 

observar as coisas com mais fantasia, sem negar a construção da sua identidade 

enquanto professora, poderíamos afirmar que a mesma assumia a profissão de forma 

lúdica, o que mais tarde veio a se confirmar por meio das escolhas que a mesma fez, 

o que iremos comprovar mais adiante. Isto porque, durante a infância, “a brincadeira 

é para as crianças fonte de profunda satisfação, desafio, prazer e recompensa, seja 

barulhenta ou sossegada, suja ou ordeira, disparatada ou séria, vigorosa ou não 

exigindo esforço” (POST & HOLMANN, 2003, p. 87). 

Outra questão que chama atenção na narrativa de L.B.P.S. é o fato do vínculo 

afetivo que se desenvolveu entre a mesma e alguns professores da sua infância, pois 

a aluna era bastante tímida, mas seu desenvolvimento se dava, de certa forma, pelo 

fato de as professoras saberem entende-la, conforme narra: 

 
No fundamental II no meu tempo era ginásio né.... Eu tive excelentes 
professores, a professora Ione de Educação Física, a professora de 
Português que me acompanhou por todo o ensino fundamental II até 
o ensino médio e a professora Filó que está residindo aqui em Maringá 
e está aposentada... eu a encontrei numa das lutas da APP-sindicato, 
eram professoras que chegavam no aluno, além de serem ótimas 
professoras para ensinar elas atuavam muito na parte emocional e 
como eu era muito tímida elas me tocavam, elas sabiam me entender 
(L.B.P.S.). 
 

As professoras citadas por L.B.P.S., além de ministrarem boas aulas 

“chegavam no aluno”, ou seja, faziam, de certa forma, com que o aluno aprendesse o 

conteúdo da disciplina e ainda possuíam uma boa relação de afetividade com a 

entrevistada, o que para ela, contribuía para perda da timidez e para melhorar o seu 

desempenho acadêmico. 

 Ao analisar o sucesso escolar e a aprendizagem discente a partir da 

afetividade entre professores e alunos, Ribeiro (2010, p. 406) apregoa que 

 
A afetividade pode estimular ou inibir o processo de aprendizagem dos 
alunos: do ponto de vista negativo, a ausência desse fator aparece 
como a principal fonte de dificuldades da aprendizagem dos sujeitos; 
ao contrário, do ponto de vista positivo, a sua presença favorece a 
relação do aluno com as disciplinas do currículo e com o professor, e 
assegura, consequentemente, melhores desempenhos nos estudos. 
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Em concordância com Ribeiro (2010), Sousa (2013, p. 11), observa que 
 
A afetividade e a inteligência estruturam-se nas ações e pelas ações 
dos indivíduos. O afeto pode, assim, ser entendido como uma energia 
necessária para que a estrutura cognitiva passe a operar, 
influenciando a velocidade com que se constrói o conhecimento. 
 

 De acordo com a narrativa de L.B.P.S., é possível perceber que as práticas 

escolares eram vivenciadas por ela como prazerosas, assim, a relação que a mesma 

possuía com as suas professoras – efetivas – contribuíam para que ela aprendesse e 

visse a escola como uma instituição interessante e acolhedora. Talvez essas 

vivências, ainda que fizessem parte de um período de iniciação da criança no campo 

da educação, possam ter, aos poucos, sugerindo a profissão a seguir, visto que a 

mesma admite que algumas professoras a acompanharam até o ensino médio. 

As lembranças que os entrevistados narram de suas infâncias, assim como de 

outras fases que passaram por instituições escolares, certamente tenham contribuído 

para que os mesmos se tornassem professores. No caso de M.C.C, cuja área de 

atuação é a matemática, afirma que as influências vieram de professores de outras 

áreas, pela forma como esses profissionais ensinavam: 

 
Eu me lembro de uma professora de arte, eu adorava as aulas de arte, 
é..., sempre fui da escola pública. No ginásio era tudo muito diferente, 
eram várias disciplinas e a forma de o professor avaliar. Lembro-me 
de um professor de língua portuguesa, o qual só aprovou quatro 
alunos da minha turma e eu fui um deles. Esse professor me ensinou 
algumas coisas, escrever – que eu acho fundamental e me ensinou a 
ter a letra bonita, me ensinou caligrafia e em uma única aula eu já 
aprendi, então eu gostei muito [...] com relação à disciplina de 
Matemática, não sei de nenhum professor que tenha me influenciado, 
mas talvez seja aquele professor, até porque meu objetivo inicial não 
era a área da educação (M.C.C). 
  

No caso de M.C.C., podemos perceber pelo menos dois motivos que o levaram 

à escolha pela licenciatura: a influência de um antigo professor durante o ciclo ginasial 

e a não aprovação no vestibular para medicina. Sobre isso, Machado (2017, p. 14750) 

admite que “vários fatores podem ser determinantes na escolha profissional, como: a 

admiração por algum profissional ou profissão; a influência de pessoas, que se tornam 

referência nessa escolha; ou até mesmo a falta de outra oportunidade”, nesse caso a 

falta de oportunidade pode ser o motivo mais evidente da opção pela licenciatura. 

 Se por um lado há os professores que deixam as suas marcas por onde 

passam, há também aqueles que não deixam boas impressões, ou que sequer sejam 
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lembrados futuramente pelos seus alunos. Isso pode ser gerado por conta de não 

possuir boas metodologias de ensino e avaliativas, ou também pelo fato de não 

possuírem boas relações com os seus alunos. 

De acordo com L.B.P.S.: 

 
Sempre há aqueles que passam pela nossa vida e não fazem a 
diferença. Naquela época muitos professores eram bem tradicionais, 
o ensino era baseado somente no decorar, o professor dava a aula, 
passava o conteúdo, mas a gente não participava da aula, diferente 
de hoje que a gente busca envolver os alunos nas atividades. 
 

 Esse olhar trazido aqui, por alguém que passou pela escola enquanto aluno e, 

hoje como professor, pode além de outras possibilidades, se pautar em um momento, 

anterior à nossa época, sob uma tutela de um ensino tecnicista que ao nosso ver – 

em grande parte - não dialogava com diferentes metodologias, tampouco com 

relações socioafetivas, embora não se deva generalizar, pois até aqui os entrevistados 

apresentaram muitos docentes que fizeram a diferença em suas vidas, que davam 

boas aulas e eram afetivos. 

 As práticas pedagógicas calcadas em “tradições”, podem ser reflexo de um 

sistema nacional de formação de professores que caminha com fragilidades e 

deficiência. De acordo com Lima (2004), trata-se de um conhecimento nocional e 

imutável, de classe – requisito para a atuação na docência, pois a prática exige os 

conteúdos da disciplina e as técnicas para transmiti-los. Isso significa que, uma 

preocupação maior sobre os conhecimentos inerentes à docência, ao currículo e às 

relações sociais, somente veio a existir, com mais efetividade, a partir das reformas já 

apresentadas no caput deste trabalho. 

 A escolha do curso de licenciatura e da profissão docente parecem ser uma 

construção, espelhada em antigos professores e construídas ao longo das trajetórias 

acadêmicas, conforme passaremos a analisar no próximo item. 

  

3.7.2 A escolha da profissão / escolha da área 

 

 A escolha de uma profissão, de acordo com Pimenta (2005), assim como a 

formação de uma identidade profissional e, mais especificamente no caso da 

educação, pode estar atrelada às vivências sociais e profissionais de um determinado 
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sujeito, por isso, o autor acredita que ela não surge do acaso, mas sim como um 

processo que se constrói das e nas relações sociais. 

 

Pesquisa piloto 

 

No questionário aplicado na pesquisa piloto não foram contempladas questões 

acerca da escolha da profissão e área, mas somente sobre a entrada no curso de 

licenciatura, motivo pelo qual, deixamos de apresentar tal análise neste bloco. 

 

Pesquisa final 

 

Quando observam a formação inicial como o início da formação da identidade 

docente, Mizukami e Reali (2002, p. 124) admitem que no caso do professor, a 

formação inicial é  

[...] rotineiramente considerada uma ponte ritual entre o mundo do 
aluno e o mundo do professor, período em que a prática do ser 
professor é inicialmente informada pelas teorias educacionais e 
ocasião em que a metamorfose entre o papel de ser professor e de 
aluno começa a ocorrer. 
 

 Em se tratando do ambiente social descrito por Pimenta (2005) e as relações 

entre o mundo do aluno e do professor apresentadas pelas autoras no excerto, é 

possível perceber que a escolha pela profissão docente advém de várias 

possibilidades, como no caso das convivências com pessoas da mesma profissão em 

casa ou em outras instituições sociais, como no caso da sala de aula e da escola, 

onde alunos e professores vivenciam experiências educativas diariamente. 

 No caso da narrativa que se segue, nos parece que houve muitos fatores que 

contribuíram para a sua inserção no mundo da educação: 

 
Minha mãe era professora e eu vivia na escola, por isso iniciei o curso 
de Magistério e o de Técnico em contabilidade. Os três anos 
estudando dessa forma, mas o quarto ano eu fiz apenas o magistério 
e foi ali que eu tive a certeza de que eu queria ser professora, embora 
ao longo da vida eu já tinha a influência da minha mãe e das minhas 
irmãs que eram professoras. Eu via que financeiramente isso era 
seguro, pois em algumas famílias eu percebia uma certa instabilidade 
na vida financeira, enquanto que em casa a gente tinha maior 
segurança devido à profissão da minha mãe e das minhas irmãs. Isso 
me chamava a atenção, mas também era pelo gosto, pois no 
magistério eu tive a certeza de que eu queria mesmo ser professora 
(E.C.C). 
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 Ao que relata a autora da narrativa, as influências pela profissão docente 

vieram principalmente da sua família, onde mãe e irmãs eram professoras, pela 

segurança financeira que isso trouxera e pelo próprio gosto que ela julga ter adquirido 

durante o curso de Magistério, embora seus relatos anteriores demonstrem que antes 

mesmo da sua formação docente – o Magistério, a mesma já possuía uma caminhada 

em direção à profissão escolhida. 

 Se por um lado a estabilidade financeira também pudesse funcionar como um 

“chamariz” para a docência, é necessário compreender o nível de vida e os aspectos 

sociais e geográficos em que essa família estava inserida, pois pelo que conta a 

entrevistada, eram moradoras de um pequeno distrito no interior do Paraná e, no 

entanto, estudos como os de Moreira et al (2010, p. 908-909 – grifo nosso) 

demonstrarem que na atualidade tem se observado “que aumenta o nível de 

insatisfação da maioria dos componentes da qualidade de vida no trabalho, 

excetuando-se os componentes remuneração e compensação e integração social na 

organização do trabalho”, quando se referem à atividade docente. 

 Ainda sobre a escolha da profissão docente se dar numa perspectiva de 

segurança profissional e financeira, Feitosa (2013, p. 248), ao publicar uma pesquisa 

realizada com acadêmicos do curso de licenciatura em física, explicita que 

 
Observa-se, acima, um exemplo claro do que se quer dizer. O aluno 
evoca, em sua resposta, primeiramente, o gosto pelo exercício da 
docência. A atividade em si é carregada de sentido para ele; mas, isso 
não impede que ele tenha pretensões de “ganhar dinheiro”; afinal, 
exercerá uma atividade profissional remunerada, o que aparece como 
motivo secundário na mobilização. Em outras palavras, o licenciando 
afirma: “sinto prazer em exercer a licenciatura e, a partir disto, posso 
ganhar dinheiro”. 

 
É sabido que estamos vivendo um momento de arrocho em investimentos 

públicos, redução de gastos e despesas nas mais diversas áreas. Talvez essa 

expectativa profissional de se tornar professor para alcançar a estabilidade e melhores 

ganhos apresentada por E.C.C. e por parte dos entrevistados de Feitosa (2013) tenha 

como pressuposto o importante papel que o professor desempenhou e ainda continua 

desempenhando, assim como a valorização que em outros tempos, talvez tenha tido, 

embora para Piconez (1991), assim como para Gatti (2013-2014), o cenário atual seja 

de desvalorização e de baixos salários. 
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Para Valle (2006), o processo da escolha pela profissão é influenciado no 

âmbito social, por todo o capital cultural que o aluno adquiriu ao das suas trajetórias – 

vivências e formação; pela presença e relevância da família para o indivíduo, quando 

esta delimita as suas perspectivas profissionais e de vida; e pela própria escola, que 

também participa dessa delimitação, fornecendo informações e conhecimentos 

referentes às diversas carreiras possíveis, além de esclarecer dúvidas e problemas 

que os alunos têm ao tomar sua decisão. 

No caso de L.B.P.S. a influência segue por algumas vias parecidas às narradas 

por E.C.C., como da sua professora de Educação Física: 

 
A escolha de ser professora eu acho que estava no meu sangue, pois 
desde pequena eu já gostava de dar aulinhas para os meus irmãos e 
para as minhas primas mais novas, eu sempre tive satisfação com 
isso, agora cursar a licenciatura foi influência das professoras que me 
marcaram, eu sempre tive muita facilidade nos esportes, eu também 
adorava história, gostava muito daqueles mapas, mas como eu me 
tornei atleta... a professora de Educação Física observou os meus 
talentos né, então eu acabei indo mais para a Educação Física por eu 
já estar dentro do esporte (L.B.P.S.).  

 

 Ao que relata a entrevistada, a escolha pela docência enquanto jogos infantis 

parece ser uma presença na vida de muitas crianças. O gosto de ensinar vem das 

fases mais tenras, quando ainda brincava de faz de conta, de forma lúdica, imitando 

os adultos, justamente porque, talvez, já houvera se encantado com a sua professora 

ou outras quaisquer (PIVETA; ISAIA, 2008). 

 O fato de ter se tornado atleta, pode ter influenciado o gosto pela área, mas 

certamente, a aprendizagem e construção da profissão docente provavelmente tenha 

se desenvolvido enquanto identidade, por conta das relações que L.B.P.S. possuía 

com sua professora. 

Em pesquisa realizada por Piveta e Isaia (2008, p. 255), as autoras observaram 

que 

[...] o saber fazer docente se faz no cotidiano e seu aprendizado 
consolida-se na interação professor-professor e professor-aluno 
mediado pela atitude reflexiva [e, no entanto], A aprendizagem 
docente através da prática também pode ser evidenciada na relação 
e na participação do aluno no processo de ensinar e aprender. 

 

 Nesse caso, mais especificamente de L.B.P.S., as brincadeiras da infância, a 

inserção na atividade esportiva, tornar-se esportista e ainda a convivência com a 

professora de Educação Física, a qual a iniciou no esporte e a incentivou a 
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permanecer na área, foi contribuindo, inclusive, para a formação de uma identidade 

profissional, o que levou a aluna ao curso de licenciatura em Educação Física, área 

essa que mais se identifica com a atividade que durante algum tempo a mesma 

desenvolveu como atleta. 

 As experiências aqui demonstradas, embora possuem suas peculiaridades, 

são advindas de momentos vividos durante a infância, por influências do meio familiar 

e profissional, como no caso de F.F., a qual recebeu, desde criança bem pequena, as 

influências da sua família, onde alguns membros eram professores: 

 
Em se tratando da minha trajetória de formação, eu fiz o ensino médio 
magistério, já era um caminho para o curso de licenciatura. Na minha 
vida pessoal, eu venho de uma família de vários professores, então eu 
acredito que sofri essa influência da minha família. Mas assim... eu 
sempre gostei muito, não sei se é porque eu cresci entre mãe e tias 
professoras, né, então, eu sofri essa influência que era algo prazeroso, 
que eu gostava muito. Como eu já havia feito o magistério e já atuava 
na educação infantil, eu resolvi fazer Letras. A princípio eu queria 
somente português, mas acabei sendo levada por outras pessoas a 
fazer português inglês, porque o inglês abre mercado e é uma 
segunda língua (F.F). 
 

 Apesar de F.F. estar convencida de que “sempre gostou muito” da profissão 

docente, deixa bastante claro que recebeu influências familiares pelo fato de sempre 

ter convivido em meio a professores e também de outras externas, que inclusive, a 

ajudaram a definir a área de atuação. 

 A família, assim como outras instituições possui um papel decisivo na vida dos 

jovens – principalmente, quando da escolha da profissão a seguir. Em alguns casos, 

os pais tentam transferir para os filhos a responsabilidade de realizar os sonhos que, 

por alguma razão, os mesmos não deram conta de concretizar e, em função disso, as 

pressões podem ser muitas, desde quando a criança ainda é bem pequena 

(CUSCHNIR; MARDEGAN JR, 2001). 

Para Santos (2005, p. 57),  

 
Muitos fatores influem na escolha de uma profissão, de características 
individuais a convicções políticas e religiosas, valores e crenças, 
situação político-econômica do país, a família e os pares. A literatura 
aponta a família como um dos principais fatores que ajudam ou 
dificultam no momento da escolha e na decisão do jovem como um 
dos fatores de transformação da própria família.  
 

 Ao que demonstram os autores citados no contexto das influências 

profissionais, há que compreendermos a escolha pela profissão como sendo um 
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processo que pode ser construído ao longo da vida, principalmente durante a 

educação básica e, no entanto, não se revela de forma isolada, pois recebe influência 

de fatores externos e internos, como no caso da família e de outros elementos 

culturais. 

 Se alguns professores escolhem a docência devido às influências que recebem 

de seus familiares e no caso de F.F. e E.C.C., professores, apesar de alguns não 

possuírem esses profissionais em seu círculo de convívio familiar, nos parece que em 

algum momento da vida, houve uma admiração pela docência e um certo conforto em 

seguir os bons exemplos encontrados, como demonstra o entrevistado: 

Eu tive uma passagem pelo colégio Platão, eu tinha uma admiração 
porque eu via as aulas deles [os professores] e eu falava: nossa que 
aula bacana, explica bem pra caramba né e... depois que eu entrei na 
faculdade em Mandaguari eu pensei: eu acho que eu posso dar uma 
aula igual aquele pessoal lá, igual ou melhor, ou me aproximar. Até 
hoje eu estou tentando me aproximar, ainda não cheguei lá. 
Na universidade eu tinha uma professora que dava aula bacana, que 
explicava muito bem e também tinha a disciplina de didática que 
ajudava a gente a dar a aula, a explicar e isso foi me fazendo tomar 
gosto pela coisa (M.C.C.). 
 

A decisão de se tornar um profissional tão bom quanto alguém que admiramos 

é, sobretudo, devido à admiração e o significado que tal pessoa tem em nossas vidas, 

ainda que não seja por meio de uma convivência totalmente efetiva, mas sim por 

alguns momentos marcantes. Nesse sentido Silva (2005, p. 59) observa que, por mais 

que a família seja “considerada importante no momento da escolha, contudo o jovem 

não baseia sua decisão apenas nos familiares. Ele é influenciado pelos pares, que 

são os ‘outros’ significativos na sua vida”, como no caso de M.C.C. que foi “levado” 

pela admiração que tinha por professores que atuavam em um sistema de ensino, do 

qual havia sido aluno. 

 

3.7.3 A licenciatura - o ingresso no curso de formação inicial 

 

O Ensino Superior no Brasil, diferentemente da Educação Básica, ainda sofre 

com os problemas de vagas, acesso e permanência. De acordo com Gatti (2013-

2014), remonta de financiamento, baixa qualidade e alto índice de desistência, 

principalmente quando comparada a Educação a Distância com a Presencial, embora 

vários programas, enquanto estratégias de políticas educacionais, têm sido fomentado 

para a inserção dos jovens de menor renda neste nível. 
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Ingressar num curso de licenciatura não deve ser observado somente pelo viés 

de uma escolha de formação por meio de um curso superior, mas sim uma 

possibilidade de se desenvolver profissionalmente na função de docente e, ministrar 

aulas em várias modalidades de ensino, principalmente no campo da educação 

básica, ou seja, os cursos de licenciatura, regulamentados por legislações específicas, 

possuem em sua intencionalidade, formar professores (GATTI, 2010). 

 De acordo com a Resolução 02/2015 do Conselho Nacional de Educação em 

seu artigo 10, 

A formação inicial destina-se àqueles que pretendem exercer o 
magistério da educação básica em suas etapas e modalidades de 
educação e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos, compreendendo a articulação entre estudos teórico-
práticos, investigação e reflexão crítica, aproveitamento da formação 
e experiências anteriores em instituições de ensino (BRASIL, 2015, p. 
09). 

 
 Em se tratando da formação inicial, entendida como licenciatura, o documento 

citado esclarece que tal modalidade tem por objetivo formar professores para atuar na 

educação básica, seja na educação infantil, ensino fundamental – anos iniciais e finais 

e ensino médio, considerando a formação de nível médio em cursos de formação de 

docentes, como exigência mínima para atuação na educação infantil e anos iniciais 

do ensino fundamental.  

 Ainda que a formação inicial de professores seja uma política educacional 

regulamentada por muitos parâmetros legais, leis, resoluções, programas, etc., há 

ainda em nossos dias, uma visível deficiência na qualidade dos cursos ofertados, 

assim como nas formas como são ofertados, cargas horárias insuficientes e falta de 

maior diálogo entre o campo teórico e o prático. Assim, as dificuldades durante e pós 

formação, são evidências constatadas por muitos pesquisadores como Mizukami 

(2009) e Gatti (2013-2014). 

 Para Imbernón (2000, p. 60), muitos estudos têm discutido a qualidade e as 

trajetórias da formação inicial de professores, mas, no entanto, vale ressaltar que 

 
Não se questionam apenas as propostas epistemológicas da forma de 
transmitir o conhecimento, mas sobretudo o fato de se esquecer o 
conhecimento profissional cultural, ou do contexto, e o conhecimento 
prático com toda a sua carga de compromisso científico, político, 
eticidade e moralidade da profissão de educar. 
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 Para o autor do excerto, as políticas públicas em educação fomentadas na 

atualidade (não se trata somente do Brasil), não levam em consideração que o campo 

de formação precisa ir além de um currículo preestabelecido e contemplar outras 

aprendizagens como sendo dos contextos das vivências dos sujeitos escolares. Por 

isso, as próprias trajetórias tendem a ser complexas, o que exigirá ainda mais do futuro 

docente. 

Diante das afirmativas de muitos pesquisadores como a exemplo de Imbernón 

(2000); Hengemühle (2008) e Formosinho (2009), é possível admitir que as trajetórias, 

desde a entrada nas licenciaturas podem e devem ser muitas, são complexas e 

generalistas, embora, talvez pelas características do sistema de ensino superior no 

Brasil, possam ter algumas aproximações, como passamos a analisar: 

 

Pesquisa piloto 

 

 A partir da narrativa apresentada por M.A.S.P., podemos, neste caso, 

compreender o ensino superior como uma escolha, mas nem sempre como uma 

realização. No caso da entrevistada, seu desejo era cursar a graduação em 

Psicologia, a qual chegou a ser iniciada, mas que, por problemas de ordem familiar e 

pela necessidade de trabalhar, o sonho foi substituído por uma licenciatura, o que 

possibilitou uma rápida inserção da docente no mercado de trabalho e, em 

consequência disso, uma renda a curto prazo, conforme apresenta: 

 

Meu sonho inicial era ser psicóloga. Passei no vestibular, estava 

adorando. Porém depois de um ano e meio, como já estava casada, 

tivemos um problema financeiro, tive que transferir para história no 

período noturno, porque psicologia era integral. E também já era mãe 

de três meninos, que também influenciou a mudar meus planos. 

O que me levou a ser professora? As necessidades da vida... 

(M.A.S.P) 

 

De acordo com o excerto, a profissão docente não surgiu como uma escolha, 

mas sim como uma necessidade, uma vez que com três filhos e com problemas de 

ordem financeiro, ministrar aula, nesse caso, seria uma saída. Tal informação 

corrobora com a pesquisa de Sayão (2002, p. 1), quando afirma que “há 

aproximadamente 94% de mulheres que atuam na docência na educação pré-escolar 

no Brasil. No entanto, embora em um número bastante reduzido - em torno de 6% - 

constata-se a presença de homens atuando como docentes”. Talvez isso se explica 
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pelo fato de ser uma profissão que historicamente foi atribuída às mulheres, 

responsáveis pelas práticas domésticas, pelo cuidar e pelo educar (PEIXOTO; 

OLIVEIRA, 2016). 

Outro fator apontado pela autora e, não menos complicador, é o fato de o curso 

de Psicologia que a mesma frequentava funcionar em período integral e, com três 

filhos, o estudo noturno facilitaria a dinâmica familiar. Mais uma vez entra em cena os 

papéis sociais que são atribuídos a homens e mulheres, pois os cuidados com os 

filhos, historicamente representa um dos muitos papéis ocupados pelas mulheres 

(CUSCHNIR; MARDEGAN JR., 2001). 

 Os apontamentos feitos por M.B. nos permitem observar que a entrada no 

curso de formação inicial é, antes de tudo, uma grande expectativa, pois o futuro 

docente já evidencia papéis que por ele serão desempenhados ao longo da profissão 

docente, como nesse caso, o primeiro contato com a sala de aula, conforme narra: 

 
Durante o curso de história (nos primeiros semestres), foi um período 
de adaptação, e como o direcionamento das aulas se mantinha mais 
pela teorização e não por uma história linear, didática, sempre me 
perguntei como seria a prática em sala, ou seja, aparentemente a 
impressão era que não estávamos aprendendo um conteúdo didático 
histórico, porém, com o desenvolvimento das séries seguintes pude 
perceber que a teoria estava nos preparando para um raciocínio, onde 
através da leitura e da compreensão dos textos pudéssemos 
compreender uma história não linear, mas complexa onde os fatos não 
se apresentam de forma separada (M.B.). 
 

A distância entre o que se aprende nas salas de aula dos cursos de licenciatura 

e o que se vivencia nos espaços escolares são evidentes. Os currículos dos cursos 

de formação de professores são construídos a partir de saberes teorizados, em sua 

maior parte, contrastando com a ausência da prática pedagógica em muitos casos. 

Os estágios nem sempre são supervisionados e, quando os são, ocorrem de forma 

precária e de forma reduzida (PIMENTA; LIMA, 2011). 

Ao se deparar com a teorização e imaginar como seria a prática, M.B. cria uma 

perspectiva de docência que somente pode ser compreendida em um plano mental, 

pois percebe que os curso que forma docente, não possui uma estreita relação com a 

docência, mas sim com o conhecimento teórico, o que é denunciado por diversos 

autores brasileiros como Gatti (2013-2014), Pimenta e Lima (2011) e Brasil (2000), 

como reducionismo da aprendizagem prática. 
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As expectativas e constatações apresentadas por M.B. talvez possam ser 

respondidas por Hengemühle (2008, p. 20), quando explicita que  

 

[...] no atual contexto de formação de professores pouco tem se 

exercitado práticas pedagógicas que habilitem os futuros professores 

[...]. Instala-se, assim, um círculo vicioso: a formação deficitária dos 

professores formadores que, em conseqüência, leva a um agir 

deficitário dos futuros educadores. Isso tudo agravado pela limitação 

prática de formação continuada entre os professores formados e que 

atuam nas escolas de Educação Básica. 

 

De acordo com o excerto e, considerando as afirmações de Pimenta e Lima 

(2011), quando tratam do reducionismo entre o campo teórico e prático, há um 

problema de formação tanto para os formadores, quanto para os futuros professores. 

Assim, as aulas no ensino superior – licenciaturas – tendem a ser ministradas, 

segundo as aprendizagens que o formador tenha recebido, e por isso, podem se 

perpetuar como um círculo vicioso. Isso tende a ser repetido pelo futuro professor. 

De acordo com o que narra o entrevistado, as aulas na licenciatura de História 

concluída por ele, apesar de terem um viés pautado em textos teóricos, induziam uma 

reflexão sobre a História de forma linear. Daí a compreensão de que, em nível de 

ensino, não estariam muito próximos às metodologias que devessem ser utilizadas 

pelo futuro professor, quando estivesse desenvolvendo a docência. 

Quando perguntamos as contribuições dos estágios durante a licenciatura, 

considerando esse componente curricular como primordial e, certamente, ponte entre 

a teoria e a prática (GATTI, 2013-2014), percebemos certas divergências entre as 

respostas dos professores entrevistados: 

 
Nos estágios eu não tive problema, talvez por ter magistério e 
conhecer a realidade da sala de aula, mas faltou acompanhamento 
por parte do professor da disciplina (A.M.C.B.) 
 

Na narrativa, a professora A.M.C.B. admite não ter tido dificuldades, talvez pelo 

fato de a mesma ter passado pela formação inicial em nível de magistério, o que a 

deve ter aproximado anteriormente da prática docente e contribuído para 

aprendizagens anteriores acerca da docência. 

As impressões acerca do estágio se divergem. Se por um lado A.M.C.B. admite 

não ter encontrado dificuldades em realizá-lo, por outro, M.A.S.P. diz que as aulas 

teóricas não foram suficientes para a primeira atuação na sala de aula, conforme 

narra: 
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Recebíamos da faculdade um pano de fundo da área de história, 
porém o concreto o professor tinha que buscar nos livros didáticos. 
Nos estágios é que notamos o quanto estamos despreparados para 
sala de aula. 

 

 Ao que apresentam as narrativas acerca dos estágios, há diferentes pontos de 

vistas e, como primeiro contato com a regência, enquanto futuro docente, as 

impressões são de que os professores que já passaram pelos cursos de formação de 

professores em nível médio possuem mais facilidade para lidar com as regências, 

enquanto aqueles que têm a licenciatura como formação inicial, maiores dificuldades. 

Nos parece que o que se aprende nas licenciaturas se apresenta de um formato 

bastante engessado, exigindo um grande esforço do futuro docente, para transformar 

esse conhecimento, teórico, em pedagógico, de modo que faça sentido e seja 

compreendido por seus alunos. 

Ao adentrarem nos cursos de licenciaturas, os alunos levam consigo várias 

expectativas tanto de aprendizagem, como de profissionalização. Alguns desistem no 

caminho e outros “pegam carona” como no caso da entrevistada M.A.S.P. 

Uma das questões que permearam este bloco foi: Quais eram suas 

expectativas iniciais? Elas foram atingidas? Em caso negativo, por que não? 

Conforme os questionamentos, seguem algumas respostas: 

 

Minhas expectativas iniciais... sair com uma boa formação, preparada 

para a vida. E, graças a Deus saí do curso muito feliz. (M.C). 

 

 As expectativas acerca das licenciaturas são muitas. Nessa análise, ainda que 

de forma parcial, pudemos perceber que são atingidas para alguns professores e não 

para outros. Talvez isso se justifique pelo percurso, pela afinidade com a área de 

conhecimento, pelos esforços do futuro professor que são, muitas vezes, traduzidos 

em aprendizagens, pela modalidade de ensino escolhida, pelo nível dos professores, 

etc. 

 A esse respeito afirma: 

 

É preciso analisar a fundo a formação inicial recebida pelo futuro 

professor ou professora, uma vez que a construção de esquemas, 

imagens e metáforas sobre a educação começam no início dos 

estudos que os habilitarão à profissão. É uma etapa muito importante, 

já que o conjunto de atitudes, valores e funções que os alunos de 

formação inicial conferem à profissão será submetido a uma série de 

mudanças e transformações em consonância com o processo 
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socializador que ocorre nessa formação. É ali que se geram 

determinados hábitos que incidirão no exercício da profissão 

(IMBERNÓN, 2009, p.55).   

 

De acordo com o autor do excerto, o curso de licenciatura deve possibilitar as 

condições iniciais para a inserção do professor à profissão docente. As aprendizagens 

dessa fase da formação são bastante significativas e, ao nosso ver podem trazer maior 

conforto ou grandes angústias. Assim, ao compreender o conteúdo, as relações e as 

funções sociais da educação e da escola, o futuro professor pode levar consigo o 

sentimento de uma boa formação, embora Mizukami (2013), admite que as tensões 

decorrentes da prática inicial são muitas, assim como são muitas as crenças, exigindo 

um amplo processo de formação, que dura por toda a vida. 

Apesar de M.C. não admitir que saiu da formação inicial preparada para a 

docência, ela afirma estar preparada para a vida. Talvez essa vida que ela trata no 

excerto seja a vida profissional e, se for, nos parece ter saído do curso de licenciatura 

satisfeita com a formação inicial. Possivelmente isso possa ser comprovado, pelo fato 

de essa narrativa ter sido escrita agora, no presente. 

 De acordo com Tardif (2010), os saberes docentes são os saberes dos 

professores, logo, são aqueles que os professores trazem com eles, construídos por 

meio das suas vivências, na formação inicial e, muitas vezes, construídos nas 

relações com os outros. Assim, esses saberes devem ser (re)significados, uma vez 

que cada espaço se constitui como um único espaço e cada sujeito como um único 

sujeito – logo, na sala de aula, há uma diversidade de sujeitos que pensam, 

manifestam a sua cultura e fazem parte de um determinado grupo social. 

 A escola, conforme admite Candau (2000), tem lidado com a educação dos 

diversos sujeitos da diversidade, o que a autora chama de multicultura. Nesse sentido, 

é chegada a hora de compreender as novas relações sociais, tema esse, que na nossa 

opinião, até por conta das três licenciaturas que possuímos e, também pelo fato de 

sermos professor universitário, se encontra distante das discussões empenhadas nas 

salas de aula dos cursos de licenciatura – pelo menos nas universidades onde 

ministramos aulas nos últimos anos. Isso talvez justifique as decepções narradas por 

A.M.C.B., já que os desafios das relações sociais na educação existem nas práticas 

sociais das escolas, muitas vezes não alicerçadas nos currículos dos cursos de 

licenciatura. 

 O conhecimento científico foi atingido, conforme narra: 
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A minha intenção era adquirir conhecimento cientifico elaborado e 
poder transferi-lo para os alunos. A princípio o curso de licenciatura 
conseguiu atingir minhas expectativas, mas com o passar dos anos 
começaram as decepções pois a tarefa do professor foi se modificado 
e o mesmo passou a ser “pai, mãe, psicólogo, policial” e tantas outras 
coisas dentro de uma sala de aula ( A.M.C.B).  
 

 De acordo com a narrativa apresentada no excerto, nos parece que há muito 

mais claro o papel da escola enquanto espaço de transmissão do conhecimento 

científico, do que de relações humanas.  

 No caso da professora A.M.C.B. nos parece não haver uma necessidade tão 

imediata de construção da aprendizagem do conteúdo escolar da docência, mas sim 

de outros que sustentam as relações no espaço da escola, até porque, conforme 

justifica a entrevistada, a tarefa do professor foi se modificando. Talvez na atualidade 

tais tarefas sejam diferentes daquelas encontradas pós formação, o que exige, nesse 

contexto, um novo pensar, uma nova compreensão da escola, das relações sociais e 

também do conteúdo escolar, visto que ele será responsável por formar esse sujeito 

e transformá-lo em cidadão (BRASIL, 1996). 

 As aspirações de A.M.C.B. acerca da escola e da docência exigem novas 

aprendizagens, que devem se dar por meio da formação, que em muitos casos, pode 

ser formalizada dentro da própria escola, conforme atesta Schön (1992), citado por 

Silva (2013, p. 62), quando apregoa que 

 

A escola, vista como um espaço de formação continuada na 

perspectiva da construção do conhecimento, científico, exige 

investigação sobre outras práticas – que inclui a dos profissionais da 

educação. Ela assume, assim, uma perspectiva contínua, inacabada, 

como quem reflete sobre si, seus pressupostos e as problemáticas 

existentes na/sobre a própria prática e o conhecimento gerado na 

ação, buscando revisitar essas práticas para fortalece-las, no sentido 

da melhoria permanente da qualidade da educação. 

 

 Ao considerar a escola como espaço de formação, embora não oculta outras 

possibilidades, Silva (2013) observa a docência como algo que deve ser repensada 

ao longo da experiência profissional, até porque, o espaço da escola revela 

problemas, conflitos e tensões. Por isso a necessidade de o professor compreender 

as diferentes manifestações culturais que dão origem a tais problemáticas. Assim, 

como argumenta A.M.C.B., o professor passa, neste contexto, a desenvolver 

diferentes papéis, de tempo em tempo. 
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 Ao que apresenta em sua narrativa, as expectativas de E.F. eram de que o 

curso superior a preparasse para atuar como docente, no entanto, ao final, ela 

percebeu que isso não aconteceu e, assim, parece que ela reconhece que a 

experiência, ou seja, o campo de atuação profissional do professor ensina mais que o 

curso de graduação. 

 
Sair da faculdade preparada para o mercado de trabalho. Expectativa 
não atendida, a experiência ensina mais que a faculdade (E.F).  
 

 Quando admite que a experiência ensina mais que a faculdade, a autora está 

admitindo que a escola, as vivências em sala de aula, as relações que possui com o 

conteúdo escolar e com os sujeitos escolares, são aprendizagens advindas da prática 

que preenchem as lacunas deixadas durante a formação inicial. A formação inicial por 

si só não contempla as aprendizagens que compreendem o dia a dia das escolas, são 

aprendizagens insuficientes que precisam ser alavancadas, retomadas e 

complementadas (MONTEIRO, 2002). 

 Na leitura que Wenzel (1994, p. 30) faz da escola, dos sujeitos escolares e da 

prática docente, o autor enfatiza que 

 
A ação do professor se dá sobre pessoas e não sobre coisas. O aluno 

aparece na relação como o objeto de trabalho do professor. Ele não é 

uma matéria-prima morta. O professor trabalha com algo diferente, 

algo vivo e com as mesmas características físicas dele. Portanto, com 

vontade, com sentimento, com necessidades e desejos, com 

capacidade de pensar. Essa condição material do seu “objeto” de 

trabalho impõe ao professor limites específicos bem determinados. 

 

De acordo com o fragmento, o objeto de trabalho do professor é uma matéria 

viva e, com necessidades que somente são passíveis dos seres humanos. Assim, 

cada aluno, cada turma e cada escola é única, o que exige dos educadores um 

repensar e um reconstruir constante acerca das práticas educativas e sociais. Talvez 

porque o que aprendemos e, a forma como aprendemos na licenciatura, não foi 

pensada especificamente para uma determinada comunidade e uma determinada 

escola.  

A atividade prática do campo de formação, nem sempre, ou quase nunca, é 

desenvolvida na escola onde o professor vai desenvolver a docência. Daí a 

necessidade de novas metodologias e novas aprendizagens no decorrer da profissão, 

considerando a escola como um campo de formação que combina o conhecimento 
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teórico e o prático (TARDIF, 2010) e, por isso, como no caso de E.F., a consciência 

de que a experiência ensina mais que a faculdade. 

 

 

Pesquisa final 

 

 Ao narrar a sua trajetória pelo ensino superior, F.F. admite que não foi a sua 

formação inicial, pondera que as aulas seguiam um modelo tradicional e seus 

professores marcaram muito a sua trajetória: 

 
Olha... eu posso te falar que o meu ensino superior foi maravilhoso, eu 
tive professores fantásticos que até hoje eu tenho contato com eles. 
Eles me influenciaram positivamente... eu não sei te falar de um 
professor que não tenha me marcado na universidade, todos foram 
excelentes professores. 
Quando eu iniciei o curso de licenciatura eu já atuava na educação 
infantil, portanto a minha formação inicial não foi o curso de 
licenciatura, talvez isso não ocorra com os demais colegas que não 
tenham feito o magistério, então, para mim, não foi o curso de 
licenciatura que me formou docente, mas sim o magistério e a minha 
atuação (F.F). 
 

 Apesar de que muitos pesquisadores observam os percursos formativos dos 

cursos de licenciatura como sendo limitados, Gatti (2013-2014) considera as 

modalidades de cursos e seus formatos curriculares como fatores que contribuem 

para a formação, embora acreditamos que as carreiras que os docentes possuem e 

as formas de contratos pelos quais eles desenvolvem suas práticas, o tempo 

destinado a pesquisa e extensão, também são fatores pontuais na perspectiva de uma 

formação mais intensa. 

 Outro fator que devemos considerar ao analisar a narrativa de F.F. é que a 

mesma já atuava na área da docência de crianças, após ter passado pelo curso de 

Magistério, o qual habilitava e ainda habilita o professor para lecionar na educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental, embora com as mudanças recorrentes 

do período pós LDBEN 9394/96, seus formatos tenham se modificado. 

 Gomide e Miguel (2009), ao relatar as mudanças ocorridas na organização da 

oferta do ensino Normal no Estado do Paraná nas décadas de 2000 e 2010, falam da 

resistência de muitas escolas e da importância do curso como um precursor formativo 

para o ensino superior. Nesse sentido, as autoras reconhecem  
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[...] que a formação em nível superior ultrapassa qualitativa e 
tecnicamente à formação em nível médio. A formação superior 
certamente contribuirá para que os professores alcancem melhores 
oportunidades no mundo do trabalho, seja na esfera pública, seja na 
esfera privada (GOMIDE; MIGUEL, 2009, p. 311). 

 
 Ao que analisam as autoras do excerto, ultrapassar qualitativa e tecnicamente  

a formação em nível médio, assim como contribuir para melhores oportunidades de 

trabalho, ao nosso ver, se relaciona a um melhor aperfeiçoamento, a uma definição 

de uma área mais específica e ainda a melhores ganhos, uma vez que, no caso do 

estado do Paraná, conforme a tabela 01 apresentada no primeiro capítulo, os ganhos 

são mais significativos, quando são considerados os percursos de formação como 

graduação, pós graduação e PDE. 

 Diferentemente de F.F., o entrevistado M.C.C., mesmo quando admite que as 

aulas eram “bacanas”, considera o componente curricular “didática” como sendo 

propulsor de preparação para ensinar o professor a “dar a aula”, ou seja, é uma 

disciplina que ensina metodologias de ensino e, por isso, contribui para ensinar a 

ensinar, embora deixa claro que no período em que cursou a licenciatura, não havia 

uma integração entre o currículo e o uso das tecnologias – no entanto, nos parece que 

ainda hoje isto encontra-se dissociado do currículo de formação de professores, salvo 

em algumas instituições de ensino superior. 

Ao que narra M.C.C., é possível que algumas disciplinas, como no caso da 

didática ainda que possuam uma base bastante teórica, consigam contribuir para a 

compreensão do que seja ensinar, quando admite que “na universidade eu tinha uma 

professora que dava aula bacana, que explicava muito bem e também tinha a 

disciplina de didática que ajudava a gente a dar a aula, a explicar e isso foi me fazendo 

tomar gosto pela coisa”.  

Sobre a disciplina de Didática como sendo a ponte entre a teoria e a prática 

Pimenta (2010, p. 120) referenda o reconhecimento de M.C.C. e explicita que 

 
[...] a didática é uma área de conhecimento fundamental no processo 
de formação do professor. Enquanto atividade teórica (conhecimento 
e antecipação ideal de realidade ainda não existente) ela se constitui 
em um método, em um instrumento para a práxis transformadora do 
professor. Para isso, ela precisa ser dialeticamente considerada (grifo 
da autora). 
 

 De acordo com a explicitação da autora no excerto, e, considerando a narrativa 

de M.C.C., podemos admitir que o “tomar gosto pela coisa”, ou seja a admiração pela 
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docência, ou até mesmo o gosto por ela, pode ter ocorrido, justamente pelo fato de 

que o futuro professor pôde experimentar situações de ensino e aprendizagem em 

forma de possibilidades de uma realidade, ou seja, a disciplina, ainda que de forma 

teórica, ensinou o aluno a lidar com situações de ensino a aprendizagem já estudas, 

mas que não ocorrerão necessariamente na sua atuação diária – são pressupostos 

da docência. 

Ainda que o participante da pesquisa demonstre ter tomado gosto pelo ensino, 

deixa evidente que ainda faltam outros componentes, como aqueles ligados às 

tecnologias, que distanciam a universidade da realidade escolar e da sala de aula, 

assim como a insuficiência do estágio. 

Quanto aos estágios nos cursos de licenciatura, muitos autores como Gatti 

(2013-2014) têm problematizado sobre o seu formato, a carga horária dedicada a ele, 

assim como as atividades que dele fazem parte, no entanto, como ressalta M.C.C. há 

uma ausência de diálogo entre a teoria e a prática, assim como uma fragmentação no 

campo da organização curricular, pois os componentes não dialogam, causando 

grande prejuízo na formação do futuro professor. 

 
Eu acho que na universidade ainda falta a integração entre a teoria e 
a prática. Hoje temos as questões das tecnologias, temos os alunos 
especiais, alunos com altas habilidades e com dificuldades de 
aprendizagem, são outros elementos que deveriam ser integrados em 
todas elas, mas não integram, eu vejo que essa integração ela 
acontece na minha cabeça, acontece muito mais a partir de mim e das 
dificuldades que eu tenho lá na sala de aula que na universidade, na 
universidade a gente vê tudo muito fragmentado. É algo que eu acho 
que vai demorar para ser resolvido (M.C.C.). 
 

 As lacunas que são deixadas pelo estágio supervisionado narradas por M.C.C. 

também foram observadas por Gatti (2013-2014) como sendo uma das fragilidades 

apresentadas pelos cursos de licenciatura no Brasil, porque muitas instituições 

desenvolvem este componente como prática supervisionada, muitas vezes não 

planejada, e outras, dissociada da sala de aula e da regência. 

 Quando relembra as suas atividades de estágio F.F. também admite que 

 
A carga horária da licenciatura não é suficiente para formar o futuro 
professor, embora eu já era professora, mas pensando em um colega 
que ainda não atuava, a carga horária tanto de observação quanto de 
regência eram insuficientes, não supria as necessidades. Não sei hoje 
como está a carga horária, mas na minha vivência, na minha prática, 
para um aluno de licenciatura que não tinha, não conhecia o chão da 
escola, a parte da regência é pouca. 
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 Essa necessidade de maior carga horária formativa observada pelos 

participantes demonstra o distanciamento do que se aprende nos cursos de 

licenciatura e o que é a forma de como ensinar. Quando fala da insuficiência de tempo 

para observação e regência, nos parece que F.F. limita o espaço do estágio apenas 

ao ambiente da sala de aula e desconsidera os outros espaços de vivências dos 

alunos, dos professores e de outros sujeitos, como os funcionários e as instâncias 

colegiadas. 

 Quando analisa as aprendizagens que os professores precisam para 

exercerem a profissão docente, Mizukami (2013) evidencia que são muitas, que 

percorrem espaços e tempos distintos, que se iniciam na infância quando ainda são 

alunos e continuam por toda a vida, mas em se tratando da formação superior, esta 

precisa se estabelecer em um constante diálogo com a escola e as vivências que 

ocorrem no dia a dia dela, ou seja, não se trata de aprender apenas como e o que se 

ensinar em cada ciclo da atividade escolar. 

Ainda sobre a insuficiência do estágio curricular para a compreensão linear e/ou 

mais completa da prática pedagógica e das vivências escolares, Piconez (2010, p. 

23), analisa que 

 
A aproximação da realidade possibilitada pelo Estágio Supervisionado 
e a prática da reflexão sobre essa realidade têm se dado numa 
solidariedade que se propaga para os demais componentes 
curriculares do curso, apesar de continuar sendo um mecanismo de 
ajuste legal usado para solucionar ou acobertar a defasagem existente 
entre conhecimentos teóricos e atividade prática. 
 

 Considerando os apontamentos feitos no excerto, assim como aqueles já 

elencados pelo entrevistado M.C.C., é possível percebermos que mesmo com o 

passar do tempo, com as modificações legais ocorridas em termos de regulamentação 

de cursos de licenciatura e das atividades práticas e/ou supervisionadas – como no 

caso do estágio, as evidências da precariedade ainda são uma constante, não 

resolvidas, carecendo de outros olhares, como de políticas mais efetivas. 

 Essa precariedade já discutida pode ser vislumbrada na narrativa de L.B.P.S., 

pois quando descreve a sua prática, deixa evidente a ausência do professor 

supervisor: 

 
Sobre o estágio supervisionado, eu diria que toda experiência é válida, 
mas como aprendizagem foi uma aprendizagem de vida porque o 
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professor ia lá e te largava sozinha com o aluno. Se eu fiz um estágio 
bem feito eu vou ser bem sincera não sei... eu fui lá e apliquei aquilo 
que eu planejei, mas que o professor... dizer que ele me avaliou, ele 
não tinha como me avaliar, ele não ficava lá junto comigo na quadra 
[sala de aula da disciplina de educação física] (L.B.P.S.). 
 

O problema narrado, certamente tem relação com o fato de em alguns formatos 

curriculares, o supervisor não ser remunerado, ou até mesmo, não possuir o papel de 

acompanhar os seus alunos nos espaços escolares e, mesmo que isso tenha ocorrido 

há mais de 25 anos, quando a professora ainda era aluna do curso de Educação 

Física, pode ser observado com bastante frequência nos dias de hoje (GATTI, 2013-

2014). 

 A fragilidade no campo do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura 

não é atual, advém de uma maior compreensão sobre os processos escolares e, não 

tão somente, da prática de ensino e aprendizagem, pois como admitem Felício e 

Oliveira (2008, p. 219),  

 
Compreender o estágio curricular como um tempo destinado a um 
processo de ensino e de aprendizagem é reconhecer que, apesar da 
formação oferecida em sala de aula ser fundamental, só ela não é 
suficiente para formar e preparar os alunos para o pleno exercício de 
sua profissão. Faz-se necessária a inserção na realidade do cotidiano 
escolar para aprender com a prática dos profissionais da docência.  

 
 De acordo com os autores citados, é necessário que o futuro professor, além 

de conhecer as relações presentes na sala de aula, assim como o “ministrar” aula, 

conheça também as outras relações que circundam os espações escolares, tais como 

as vivências dos alunos, a gestão escolar e as políticas educacionais, o que 

certamente, explicaria a angústia apresentada por M.C.C., ao relatar que as 

aprendizagens da licenciatura, no seu caso, não foram suficientes para a inserção na 

docência, exigindo outros percursos formativos. 

 Quando analisamos as narrativas tanto de F.F. como de E.C.C., percebemos 

que o estágio curricular se deu de forma bastante tranquila e, inclusive, justificado por 

elas, pelo fato de já atuarem na docência dos níveis anteriores. Isso pode contribuir 

para o entendimento de que a sala de aula e o espaço escolar, quando já conhecidos 

previamente, causam menos angústias, medos e incertezas, embora ambos os relatos 

acabam por perceber a carga horária como insuficiente, como já observamos na 

narrativa de F.F. e passamos a observar na de E.C.C.: 
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Quanto ao estágio, talvez pelo fato de eu já dar aulas, de pré e primeiro 
ano, eu não tinha dificuldade, para mim o estágio foi bastante 
tranquilo, mas eu acho que a carga horária não era suficiente, a gente 
fazia muita observação e pouca regência, então eu acho que não é 
suficiente porque a gente acaba tendo tempo de preparar uma aula 
mirabolante e sabe que no dia a dia não acontece assim, é muito 
diferente, a gente aprende a dar aula dando aulas, aprende a ser 
professor sendo professor. 
 

 Quando  E.C.C. afirma que não houve dificuldades em realizar o estágio, isso 

pode ter se dado pelo fato de a mesma já estar engajada na profissão docente e 

possuir conhecimentos que orientam a sua atuação diária num processo de relação 

com seus alunos, embora isso não esgote a necessidade de aprendizagens, visto que 

neste momento da sua formação, ela estava se dando em níveis mais elevados, isso 

acabara por exigir outras reflexões, as quais a mesma chamou de “dificuldades”. 

 Sobre o fato de a participante da pesquisa não ter sentido dificuldades durante 

o estágio, isto estabelece uma aproximação com o que defende: 

 
O conhecimento já produzido é ponto de partida no processo ensino-
aquisição de conhecimento, e sua apreensão é condição para que o 
sujeito possa organizar, sistematizar sua concepção de mundo, 
chegando ao saber crítico, e também para que novos conhecimentos 
sejam produzidos (BOULOS, 2010, 89). 
 

 Os saberes que E.C.C. já possuía acerca da docência foram, no entanto, 

necessários para que outros pudessem ser aprendidos, ou seja, “ponto de partida”, 

conforme admite o autor do excerto. Para Tardif (2010), assim como para Mizukami 

(2013), os saberes da profissão docente são temporais e, no entanto, são 

transformados, ampliados e adequados às novas realidades, por isso eles se dão em 

momentos distintos, como no caso da participante, posteriores à formação do curso 

de Magistério. 

 Se por um lado os relatos apresentam que muitas das dificuldades em se formar 

professor se dão pela insuficiência de certos componentes curriculares que possuem 

relações entre teoria e prática, há também aqueles como os de E.C.C. que observa 

as dificuldades enfrentadas por conta da formação básica: 

 
No ensino superior eu tive algumas dificuldades porque a minha base 
não era boa... eu vim do magistério e não de curso de Educação Geral, 
por isso eu tive que correr atrás, enquanto alguns colegas já tinham a 
noção da física e da química eu não tinha pelo fato de ter cursado o 
magistério, então a minha base não era boa e isso dificultou um pouco, 
mas eu estudava e aprendia, por isso eu sofri um pouco (E.C.C). 
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 A entrevistada escolheu a área de matemática para cursar a sua licenciatura e, 

pelo fato de a mesma ter cursado o antigo curso do Magistério (atual formação de 

docentes) e, talvez pelo fato de o curso dialogar mais com o curso de pedagogia, é 

que a mesma tenha encontrado as dificuldades que ao logo do tempo foram sanadas, 

embora admite ter sofrido para aprender os conteúdos do currículo que ora vigorava. 

 Ao analisar os dados do ENADE 14 de 2016, Gatti (2010, p. 1363) observa que 

há, no campo das licenciaturas,  

 
[...] uma clara inflexão em direção à faixa de renda mais baixa. É muito 
expressivo o percentual de alunos com renda familiar de até três 
salários mínimos (39,2%) e escassa a frequência de sujeitos nas 
faixas de renda acima de dez salários mínimos. 

 

 Para a autora, esses alunos são oriundos de escolas públicas e de classes 

baixa e média, na maioria dos casos e, pelo fato de tantas avaliações internas e 

externas demonstrarem as fragilidades da educação pública brasileira, inclusive já 

ressaltadas no caput, talvez pudéssemos justificar as dificuldades que E.C.C. 

apresentou ao aprender os conteúdos do curso de matemática, até porque, de acordo 

com Feitosa (2013), a área de ciências exatas possui um perfil de descontinuidades, 

em detrimento da complexidade de alguns cursos. 

 Quanto às dificuldades que os professores relatam ter vivenciado durante os 

cursos de licenciatura, sejam em decorrência do estágio, ou de conhecimentos 

básicos, como relata E.C.C., possivelmente enfrentarão também no início da 

docência, por isso, passamos a analisá-la, segundo as narrativas, no próximo bloco. 

 

3.7.4 O início das atividades docentes: dificuldades/expectativas/formas de 

enfrentamento  

 

As mudanças ocorridas nas últimas décadas foram bruscas e exigiram novos 

olhares para as diversas classes humanas. A escola, enquanto espaço de 

transformação do sujeito, tem se construído sob um viés de educação para a 

cidadania, para as relações sociais e para o trabalho, por isso, várias políticas têm 

sido constituídas para o acesso, a permanência e o sucesso do aluno na escola. 

                                                           
14 De acordo com o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) 
(BRASIL, 2015, s/p.) “o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) avalia o rendimento 
dos concluintes dos cursos de graduação, em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e 
competências adquiridas em sua formação”. 
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Destarte, a ampliação da oferta também ampliou a demanda de vagas para docentes, 

o que corroborou para um redimensionamento do sistema de ensino superior, no que 

diz respeito à oferta de cursos e de vagas nas instituições universitárias 

(BITTENCOURT, 2006). 

Os efeitos das políticas de inclusão de todos na escola e de uma escolarização 

rápida para a formação docente, implicou em menor qualidade, baixos salários e 

aceleração na formação e profissionalização docente. Para Bittencourt (2006, p. 71), 

 

Com uma formação rápida, muitas vezes improvisada, para atender 

ao mercado escolar crescente, o que era garantido pela filosofia 

empresarial vigente nas escolas de ensino superior privadas, os 

professores chegam ás escolas públicas e são contratados de forma 

precária, desdobram-se em vários locais de trabalho, para completar 

uma carga horária docente que lhe dê um salário minimamente 

decente. 

 

 De acordo com a autora, essa formação rápida de que trata o excerto é 

bastante turbulenta para a iniciação na docência e, vai delinear, principalmente na 

concepção de professores mais comprometidos, a necessidade de outros espaços de 

formação, já que a inicial não supera as necessidades de compreensão da prática 

docente, das relações escolares e da própria profissão, em termos de valorização.  

 Para Libâneo (2002, p. 15) a formação inicial tende a se realizar na contramão 

da educação escolar pelo fato de os professores formadores desconhecerem “a 

necessidade de que suas disciplinas se convertam em saberes pedagógicos”, os 

conteúdos que são formulados pelos docentes nos cursos de formação inicial são 

distantes dos problemas que existem na sala de aula, o que acaba por empobrecer 

as especificidades dos saberes admitidos no campo da formação. 

 Para Gatti (2013-2014), os saberes aprendidos durante os cursos de 

licenciatura não permitem uma maior interação com os saberes escolares, pois há um 

acentuado problema de ordem estrutural das instituições de ensino, dos seus 

currículos e da interlocução entre teoria e prática, o que a autora, assim como Libâneo 

(2002) tem nominado reducionismo na formação docente. 

 Por tudo isso, o início da docência é de grandes expectativas, descobertas e 

ansiedades, pois é o momento em que o professor coloca em prática o que aprendeu 

em sua formação, e também onde percebe que necessita de outros saberes para dar 

conta da complexidade que é a escola e suas relações. Os conteúdos específicos, 

muitas vezes desenvolvidos nas regências do estágio, não são suficientes para a 
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atuação profissional, por isso, exige do profissional uma ampliação dos saberes, a 

reflexão e a adaptação do aprendido ao exigido. 

 De acordo com Papi e Martins (2010, p. 44), o início da docência é marcado 

por vários fatores, muitas vezes conflitantes, assim,  

 

É no período de iniciação profissional que o professor se defrontará 

com a realidade que está posta e com contradições que nem sempre 

estará apto a superar. Seus conhecimentos profissionais são 

colocados em xeque e a postura que assume pode ir desde uma 

adaptação e reprodução muitas vezes pouco crítica ao contexto 

escolar e à prática nele existente, a uma postura inovadora e 

autônoma, ciente das possibilidades, dos desafios e dos 

conhecimentos profissionais que sustentam sua ação pedagógica. 

Quando se fala sobre o período de iniciação profissional há, portanto, 

uma aproximação tanto de fatores pessoais quanto de fatores e 

aspectos profissionais, estruturais e organizacionais com os quais se 

defronta o professor 

 

 Ao que defende as autoras no excerto, há caminhos a serem seguidos e, no 

entanto, as escolhas poderão determinar as ações que serão desenvolvidas com 

relação às posturas assumidas, aos conhecimentos admitidos, à autonomia, assim 

como do conhecimento do trabalho docente intra e extraclasse. Nesse sentido, em 

consideração às vivências dos professores iniciantes, suas práticas podem ocorrer 

numa perspectiva já vislumbrada ou de forma mais inovadora. 

 Os conhecimentos adquiridos ao longo da vida de discente tanto na educação 

básica como no ensino superior não são suficientes para responder às necessidades 

da docência, isso porque, elas ultrapassam os limites da formação. Ainda que a 

formação inicial seja uma base para a atuação na docência. A esse respeito 

Perrenould (2002, p. 12) explicita que devemos considerar que 

 
[...] os “profissionais” [docentes] sabem muito bem o devem fazer e 
como fazê-lo. No entanto, na prática, nem todos sempre estão à altura 
dessa exigência e dessa confiança. O grau de profissionalização de 
um ofício não é certificado de qualidade entregue sem necessidade de 
exame a todos os que o exercem.   
 

 Sem negar o valor que há na formação para a docência tanto em nível médio 

como superior e, de acordo com o excerto, podemos entender que o ofício de ser 

professor não depende somente da formação inicial. O exame do qual trata o autor no 

excerto se configura como desafios diários que os professores enfrentam para se 
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manter na profissão, pois o início – principalmente, é marcado de ansiedades e 

tensões, conforme narram os participantes dessa pesquisa: 

 

Pesquisa piloto 

 

As lembranças apresentadas pelos entrevistados são muitas e distintas. Fazem 

parte de um arsenal que contempla as dificuldades com o conteúdo que precisa 

ensinar, com as relações humanas com alunos e demais colegas de trabalho e com 

outros fatores advindos da cultura, como a violência, o comportamento e outras 

formas de indisciplinas, conforme atesta M.A.S.P. na narrativa: 

 
As dificuldades em passar os conteúdos, controlar a indisciplina em 
sala de aula. Como era novata, não conhecia as regras direito, então 
surgiam as dúvidas e inseguranças na forma de agir (M.A.S.P.). 
 

 As dificuldades narradas no excerto atestam a necessidade de uma formação 

que corrobore com a adaptação à realidade da sala de aula e das compreensões 

acerca dos conteúdos escolares. Por isso, de acordo com Imbernón (2011, p. 17), 

“quanto maior a sua capacidade de adaptação mais facilmente ela será incorporada 

às práticas profissionais habituais”, isso porque, em contato com a realidade da 

docência, o professor, ao refletir sobre as incorrências dela, pode criar metodologias 

acerca das resoluções, a fim de evitar os conflitos, minimizar sofrimentos e aproveitar 

melhor o tempo escolar em função da aprendizagem dos seus alunos. 

 Em decorrência das aprendizagens que o professor constrói quando 

desenvolve a docência, Altet (2001, p. 72) observa que 

 

[...] o professor constitui uma reserva de intervenções. Cada situação 

recomenda uma intervenção singular e, por menos que se lhe 

apresente a ocasião, ele pode justificar a escolha dessa intervenção 

[...]. Por hora, o melhor caminho parece-nos ser o do aprendizado não 

tanto de fórmulas acabadas, mas da maneira de construí-las, na 

situação e entre as situações, para respeitar essa indiossincrasia. É 

essa a hipótese que orienta cada vez mais a transformação de nossa 

estratégia de formação. 

 

 A nosso ver, essas estratégias de formação em prol de intervenções 

pedagógicas em sala de aula estão estritamente ligadas às concepções de escola, de 

ensino e aprendizagem e de sujeito cultural que, de certa forma, por meio de uma 

realidade vivenciada pelo professor, o obriga a construir novas possibilidades de 
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relacionamento com esses pressupostos, de modo que possa permanecer na 

profissão docente e superar as dificuldades encontradas, principalmente, nos anos 

iniciais da carreira, que são carregados de grandes tensões (MIZUKAMI, 2013). 

 Quanto às lembranças acerca das regras, isso se contrasta com as afirmativas 

de Formosinho (2009), quando defende que um dos pontos de partida da ação 

docente seja o conhecimento da escola, do seu regimento e ações desenvolvidas por 

ela. Ou seja, conhecer a escola e suas aspirações sociais, culturais e estruturais, 

também são contributos para o desenvolvimento da docência. 

 

Pesquisa final 

 

As primeiras impressões sobre a docência e a sala de aula nem sempre 

condizem com as expectativas dos professores em início da carreira. Por isso, 

Imbernón (2011) defende a escola como instituição formadora de competências não 

adquiridas durante a formação inicial. 

Sobre as primeiras dificuldades após a inserção no campo profissional, F.F. 

corrobora narrando: 

 
As minhas dificuldades eram mais voltadas para a convivência com os 
alunos e não com os conteúdos. Era um novo público que eu tinha que 
atender, como outra faixa etária, outras necessidades, é uma outra 
linguagem que eu tinha que utilizar. Eu acredito que de conteúdo eu 
tinha um bom preparo, mas mesmo que você não tivesse, como você 
está em início, é uma questão de você sentar e estudar, fazer o que a 
gente faz até hoje né... buscar algo novo, algo diferenciado, acho que 
foi isso (F.F.). 
 

 F.F. iniciou a docência nos anos finais do ensino fundamental após a conclusão 

do curso de licenciatura em letras português/inglês, mas já atuava na docência da 

educação infantil, o que trouxe um pouco mais de segurança para a mesma durante 

o estágio, conforme a mesma apresentou em outro momento da entrevista. Ainda que 

já tivesse como profissão a docência, ao assumir uma nova modalidade, a participante 

admite ter sentido algumas dificuldades, principalmente as de se relacionar e entender 

o novo público – os alunos maiores. 

 Acerca das primeiras dificuldades também relata: 

 
[...] o primeiro “presente” que me deram foi uma tal de 5ª C, uma turma 
extremamente difícil que eu não sabia o que fazer e o conteúdo não ia 
nem a pau, mas um professor me chamou a atenção para eu trabalhar 
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com o xadrez e daí a coisa começou a rolar... eu saí muito da 
matemática, eu contava histórias... eu tinha que sair da matemática 
para trazê-los para a matemática. Se eu partisse direto para a 
matemática eles não iam (M.C.C.). 
 

 Os desafios apresentados tanto no excerto de F.F. como de M.C.C. 

demonstram que a docência em si não é totalmente aprendida antes da experiência 

profissional, mas sim a partir da inserção de cada professor nela. Assim, é possível 

que os desafios sejam diferentes de acordo com as classes sociais, as regiões, os 

níveis e as modalidades de ensino e tantas outras particularidades de cada sala de 

aula e, cada realidade exige saberes já adquiridos e a construção de novos, pois de 

acordo com Tardif (2010, p. 21), 

 
[...] os saberes dos professores não provém de uma fonte única, mas 
de várias fontes e de diferentes momentos da história de vida e da 
carreira profissional, essa própria diversidade levanta o problema da 
unificação e da recomposição dos saberes no e pelo trabalho. 
 

 Ao considerarmos que os saberes docentes vêm de várias fontes e diversos 

momentos da carreira profissional do docente, podemos também admitir que F.F. já 

possuía alguns saberes da docência advindos das suas experiências anteriores na 

educação infantil, além daqueles construídos durante o ensino superior, enquanto que 

para M.C.C. o espaço da escola e a forma de lidar com o próprio conteúdo parece ser 

algo ainda para ser descoberto, por isso o mesmo recorre ao colega de trabalho que 

o ajuda a resolver inicialmente o seu problema com a turma de 5ª série: compreender 

os alunos, estabelecer vínculos sociais e ministrar o conteúdo de forma mais lúdica e 

prazerosa. 

 Nesse entendimento, percebemos a escola como um espaço de aprendizagem 

da docência, pois possibilita ao professor a reflexão sobre as suas ações e a 

aprendizagem do trabalho coletivo, pois de acordo com Feldmann (2009, p. 79), “a 

ação do professor na escola é construída na relação e a partir da ação dos outros 

professores, de modelo éticos-pedagógicos presentes das finalidades do sistema 

escolar e do projeto político-pedagógico de cada contexto escolar”, ou seja, 

aprendemos com outros colegas de trabalho, principalmente aqueles mais 

experientes, como no caso de M.C.C. que recorreu a outro professor. 

 Ainda que não faça nenhuma referência das dificuldades iniciais como sendo 

voltadas para os conteúdos curriculares, J.A.G., mesmo tendo iniciado a docência nos 
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anos iniciais onde permaneceu por cerca de 20 anos, a participante relata a dificuldade 

nas relações sociais que circundam a sala de aula: 

 
Gosto muito da disciplina que eu ministro, mas encontro muitas 
dificuldades e desafios nessa minha atuação, primeiro por atuar numa 
escola pública e de periferia, com muitos casos, assim, omissos de 
pais, governo e núcleo de educação, que não dão muito suporte no 
processo de ensino e aprendizagem, então dentro de sala de aula 
temos vários alunos que, infelizmente, devido a muitos fracassos 
advindo da sociedade, culminam na escola pondo toda a culpabilidade 
no processo de educação. Às vezes esses alunos não querem 
estudar, às vezes estão agressivos e o professor acaba contornando 
tudo isso, por meio da conversa, mas infelizmente de dez casos a 
gente consegue um ou dois que voltam a ter interesse, o restante não 
vê necessidade do ensino (J.A.G.). 
 

 Apesar do gosto pela docência, de acordo com a narrativa apresentada no 

excerto, a professora entrevistada possui dificuldades mais acentuadas nas relações 

sociais da sala de aula. A mudança da atuação dos anos iniciais (municipal) para os 

anos finais e ensino médio (estadual) também podem ter sido fatores contribuintes 

para a percepção relatada, pois em se tratando de um novo – ou de novos ciclos – o 

público pode demonstrar outras necessidades, que não aquelas já sanadas em outros 

momentos, e, no caso da escola pública da periferia, outras sociais, como a 

valorização pelos estudos e o interesse pela escola. 

 As dificuldades em adotar uma nova postura profissional no sentido de resolver 

as angústias e as dificuldades apresentadas por J.A.G. podem estar relacionadas a 

algumas lacunas de conhecimento sobre a escola de anos finais e médio, assim como 

sobre as vivências dos seus alunos, possivelmente não preenchidas durante a 

formação no curso de licenciatura, pois como admite Feldmann (2009, p. 77), “o 

processo de formação de professores caminha junto com a produção da escola em 

construção por meio de ações coletivas, desde a gestão, as práticas curriculares e as 

condições concretas de trabalho vivenciadas”. Ou seja, podemos constatar, nesse 

caso, que os problemas são de várias ordens: políticas públicas, consciência social 

acerca da escola e o fracasso como advindo de instâncias sociais, quando 

consideramos que a escola é um espaço de representação da sociedade (PEIXOTO, 

2013). 

 As políticas educacionais mudaram ao longo dos tempos e, com elas, mudaram 

também a forma de pensar a escola e as práticas pedagógicas. Cada momento da 

história da educação estabeleceu modelos de ensino a serem seguidos, por isso, 
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podemos observar também diferenças entre as dificuldades do início da carreira dos 

professores que iniciaram no contexto da LDBEN 5692/71 e os que iniciaram 

posteriormente, no contexto das políticas atuais. 

 As teorias pedagógicas mais recorrentes em cada momento também são 

responsáveis por influenciar o trabalho que desenvolve o professor, como no caso de 

L.B.P.S. que iniciou a docência num contexto que se sobressaiam as práticas 

escolares tecnicista, momento aquele, cujo papel primordial da educação era o ensino 

técnico (SAVIANI, 2007), conforme passa a narrar: 

 
As minhas primeiras dificuldades como eu te falei no início da carreira, 
eu chegava na escola e não tinha a quadra, ainda naquela época tinha 
o currículo básico do Paraná e não podia pular aquela sequência e 
aquilo me apavorava, como vou ajudar aquele aluno a aprender se eu 
não tenho nem o material? Eu sei que era importante, mas a gente 
começa a perceber que as coisas não são assim, você tem que fazer 
o que você consegue fazer, mesmo com as frustrações, às vezes eu 
levava rede de casa, eu levava bola de casa, as vezes vinha aquele 
redemoinho no campo e a gente fechava e o redemoinho passava, 
mas eu sinto que tudo foi válido, mas eu sinto que hoje ainda existe 
muitos professores que trabalham numa linha muito tecnicista, só joga 
a bola e...(L.B.P.S.). 
 

 O Estado do Paraná foi uma das primeiras unidades federativas a promover 

discussões, assim como a elaboração de um currículo básico para a educação infantil 

(pré-escolar) e ensino fundamental (ensino de 1º grau), tendo sua primeira versão de 

90.000 exemplares impressa e distribuída às escolas e aos professores no ano de 

1990.  

 No que diz respeito ao Currículo Básico, era um documento que se apresentava 

como diretrizes para todas as disciplinas escolares e orientava as práticas e os 

conteúdos ministrados pelos professores ao longo do ano letivo, mas de acordo com 

a narrativa, nos parece que não havia uma preocupação da instituição de ensino 

superior paranaense – pelo menos aquela em que L.B.P.S. se licenciou, em discutir 

essa ferramenta, durante a formação do futuro professor. 

 De acordo com o Currículo Básico para a Escola pública do Estado do Paraná, 

 
O Currículo Básico para a Escola Pública do Paraná, expressa o grau 
de consciência político-pedagógica atingida pelos educadores 
paranaenses. As preocupações com a democratização da educação, 
tanto no que se refere ao atendimento a todas as crianças em idade 
escolar, quanto à produção de um ensino de boa qualidade, 
explicitam-se nestas sistematizações (PARANÁ, 1990, p. 12). 
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 Se por um lado o discurso fundamentado no texto do currículo emana a ideia 

de escola democrática e de melhor qualidade, por outro, a falta de espaços como a 

quadra esportiva e os materiais pedagógico evidenciavam – naquele momento e, 

talvez no atual, uma contradição acerca da escola que se pretende ter e aquela que 

de fato se tem, ou seja, há, no campo do discurso legal uma premissa de escola 

totalmente distante da realidade vivenciada pelos alunos e professores no dia a dia 

dela. 

 Outra fragilidade que podemos perceber sobre o sistema educacional no 

Paraná – que causou dificuldades na atuação de L.B.P.S. é a falta de formação 

continuada e o conhecimento das diretrizes educacionais desse sistema. A esse 

respeito explicitam: 

 
[...] quando se trata das condições de implementação de uma proposta 
pedagógica é necessário se considerar uma questão fundamental: a 
compreensão e o entendimento dos professores acerca desta 
proposta, pois, é impossível se colocar em prática algo que não se 
conhece. Ou então, no caso de seu desconhecimento, é necessário 
se criar as condições de leitura e de dedicação ao estudo da proposta 
e dos autores que a fundamentam, uma vez que o desconhecimento 
da PHC [Pedagogia Histórico Crítica] por parte dos docentes não é 
apenas uma mera suposição, mas sim uma constatação observada e 
atestada pelo pesquisador Jose Augusto Victoria Palma, em sua 
dissertação de mestrado intitulada: A educação física no currículo 
básico para a escola pública do Estado do Paraná: Uma análise do 
discurso pedagógico dos professores?, defendida em 1997, na 
Unicamp, em Campinas-SP (ORSO; TONIDANDEL, 2013, p. 150). 

 
 Ao que demonstram os autores no excerto, em se tratando da disciplina de 

Educação Física, área de atuação da entrevistada, há um distanciamento entre a 

proposta do currículo e o que os professores sabem sobre tal proposta. De tal modo, 

para que a proposta fosse de fato implementada, exigiria maiores aprofundamentos 

teóricos, numa perspectiva de formação continuada, o que nos parece não ter 

ocorrido, segundo os dados da pesquisa que Orso e Tonidandel (2013) evidenciam, 

assim como da narrativa de L.B.P.S. 

 No caso de E.C.C., as dúvidas de o que e como fazer no início da docência 

também trouxeram angústias e muitas incertezas, pois a professora iniciava um 

trabalho sem saber qual resultado podia esperar. Isso ocorreu, talvez pelo fato da 

vivência, por ser o início, pois nos parece que com o tempo, o professor consegue 

fazer uma previsão do que deverá acontecer – qual será o resultado. 
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Eu morava em um distrito e dava aula em outro distrito e quando eu 
cheguei e vi 28 alunos eu pensei “o que é que eu vou fazer aqui”, daí 
você vai seguindo né, o que você viu no estágio, o que os seus 
professores fizeram com você, eu falo assim que a gente segue muitos 
modelos né, sem saber se aquilo vai dar certo, mas a segue. Quando 
eles começaram a escrever os nomes sozinhos, pararam de copiar e 
começaram a ler algumas coisas... eu lembro que no final do ano no 
juramento, meu aluno não decorou o juramento, ele leu o juramento 
na formatura e aquilo foi lindo sabe... todo mundo aplaudiu porque ele 
leu, na época não alfabetiza o pré e como os alunos queriam aprender 
eu ia ensinando, na verdade eu não parava para pensar se era certo, 
daí quando eles cansavam eu ia para o parquinho brincar, não era 
muito planejado... eu planejava as aulas, mas não as ações, elas 
aconteciam. Eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. As coisas 
iam acontecendo e foi com sucesso, mas eu não havia pensado que 
meus alunos pudessem ir além do que estava estabelecido para 
aquele ciclo (E.C.C.). 
 

 A narrativa de E.C.C. evidencia que no início da docência o professor segue 

alguns modelos por ele aprendidos durante a sua vida escolar enquanto discente, ou 

seja, no momento de ministrar a aula e ensinar as crianças na educação infantil, ela 

buscava em suas lembranças as estratégias já utilizadas por outros docentes, para 

vencer seus medos e seus desafios. 

O fato de E.C.C. assumir uma sala de 28 crianças na educação infantil e não 

saber o que fazer, ou como iniciar a sua prática pode ser visto também como a 

ausência de uma formação inicial que contemple as especificidades da escola e do 

nível de ensino – talvez uma formação própria da escola, onde outros professores, 

coordenadores e diretores pudessem dialogar sobre a realidade, sobre o currículo, as 

metodologias, as avaliações, etc., até porque, para Tardif (2000) e para Marcelo 

(2009) a profissionalização vai acontecendo e abarcando experiências e saberes 

diversos, e isso, vai garantindo ao professor o domínio do trabalho e de si mesmo. 

Sobre o início da docência, Tancredi (2009, p. 16) concorda com Tardif (2000) 

e analisa que 

 
Quando ingressa na escola, já como professor, o iniciante enfrenta 
uma realidade que não é mais a mesma que deixou poucos anos atrás. 
Ele é outro, os alunos são outros, os professores são outros, as 
propostas educacionais são outras, a escola é outra. Esse dinamismo 
da realidade nem sempre vai ao encontro das expectativas do 
iniciante. Além disso, ele passa a compreender que na prática, a teoria 
de que dispõe para ensinar não se aplica diretamente. É preciso 
transformar a teoria em prática e a prática em teoria. É preciso estar 
atento às diversas questões que podem dar tom a essa transformação, 
tais como a diversidade cultural, étnica, religiosa e de gênero; as 
políticas da inclusão – e outras. 
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 Os espaços da docência, assim como as particularidades das escolas e dos 

seus alunos, segundo a autora da citação, são, muitas vezes, diferentes daqueles 

conhecidos ao longo da formação, por isso exigem uma série de transformações na 

forma de pensar, de conceber a escola e as práticas que são vivenciadas nela 

diariamente, como o processo de ensino e aprendizagem e as relações com o outro. 

São saberes que vão se transformando. 

Os saberes necessários para a docência, como explicita Tardif (2000) são 

temporários, aprendidos e reaprendidos e, no caso da iniciação, evidenciam a 

ausência de métodos e ações concretas, não aprendidos durante a formação inicial, 

por isso mesmo, E.C.C. inicia a sua prática com aqueles conhecimentos advindos da 

licenciatura, dos estágios e de outros professores, mas com o tempo ela vai ampliando 

tais saberes e vai adequando a sua prática até comemorar o sucesso da alfabetização 

dos seus alunos. 

 Sobre o enfrentamento das dificuldades no início da profissão docente, Costa 

e Oliveira (2007, p. 25), ao concordarem com Tardif (2000), observam que 

 
Em sua prática, os professores enfrentam situações que reclamam 
uma formação mais articulada com os desafios e dilemas que o 
processo de escolarização e as condições de exercício da docência 
impõem. Desse modo, pensamos ser relevante compreender como 
eles percebem as experiências vivenciadas ao longo da sua trajetória 
na carreira e particularmente aquelas relativas à iniciação na docência. 
 

 Ao que demonstram as narrativas analisas, o início da docência de fato gera 

uma série de tensões que podem ser específicas das relações entre ensinar e 

aprender, considerando a didática, os conteúdos escolares e as ações diárias que 

envolvem as atividades escolares, assim como as relações sociais, como os costumes 

dos alunos, suas concepções acerca da escola, suas famílias, etc. 

 

3.7.5 As aprendizagens e sucessos no início da docência. 

 

Para Mizukami (2013), o início da docência é tanto carregado por tensões, 

como por aprendizagens. Por isso, os professores, ao mesmo tempo em que 

enfrentam uma série de dificuldades ao lidar com as questões pedagógicas e 

humanas, vão transformando as suas atuações e acrescentando aos conhecimentos 

já admitidos, outros novos. 
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Pesquisa piloto 

 

Conforme já discutido em várias etapas desse trabalho, a profissão docente 

pode se dar devido à observação que fazemos dos nossos professores. A forma como 

ensinamos pode servir de “espelho” para os nossos alunos. Assim, muitos dos que 

passam nas nossas vidas, enquanto professores, poderão optar pela mesma 

profissão e, em especial, à mesma área que atuamos, conforme percebemos na 

narrativa da professora M.C., quando seguiu na área de Língua Portuguesa, devido a 

admiração que tinha pelo seu antigo mestre. 

As afinidades que M.A.S.P. desenvolveu com os alunos durante os anos Finais 

do ensino Fundamental e o Ensino Médio, assim como a forma como ensinava o 

conteúdo e os incentivavam a aprendê-lo, pode ter sido propulsor para que este 

seguisse a mesma profissão e a mesma área de conhecimento, conforme narra: 

 
Ver um aluno que trabalhei da 5ª série ao 3º ano do Ensino médio 
aprovado em História na UEM. Foi um enorme sucesso, satisfatório, 
ver o resultado do meu trabalho! (M.A.S.P.). 
 

 No caso narrado, o sucesso do aluno ao adentrar ao ensino superior no curso 

de História se traduz como sucesso da professora e da instituição escolar. Apesar de 

as pesquisas, assim como os meios de notícias indicarem certa ineficácia à escola 

pública, a narrativa apresentada por M.A.S.P. evidência uma situação, mesmo que 

pouco típica, de sucesso escolar.  

De acordo com Menezes (2009, p. 201), isso se deve ao poder transformador 

da educação, pois ela pode ser vista  

 

[...] como processo abrangente, vital e transformador, iniciado na 

família, vivenciado ao longo da vida em diferentes grupos e situações 

não formais, concomitantemente àquelas oferecidas em instituições 

de ensino, tem como finalidade o desenvolvimento pleno das 

potencialidades de todas as pessoas. 

 

Esse desenvolvimento de que trata o excerto, nos remete tanto ao aluno quanto 

ao professor, uma vez que ambos são sujeitos da ação pedagógica. O primeiro se 

desenvolve nas suas ações didático e pedagógicas e o segundo nas suas 

potencialidades que são o meio da ascensão social, sua inserção no mundo do 

trabalho e, neste caso, no ensino superior e provavelmente na profissão docente. 
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Pesquisa final 

 

 De acordo com Tardif (2010), as dificuldades que os professores encontram no 

início da carreira são muitas, dizem respeito ao ensino do conteúdo e às relações 

sociais com os alunos, as escola e os demais profissionais. Costa e Oliveira (2007), 

ao concordarem com Tardif (2010) sobre o início da docência, ressaltam que muitos 

se evadem, por não conseguirem se realizar e construir uma identidade profissional. 

 
As minhas primeiras aprendizagens nesse início de um universo 
escolar que não era aquele que eu estava habituada que era a 
educação infantil, foi mesmo o público diferente que eu estava 
trabalhando, claro que com a prática docente a gente vai acostumando 
e aprimorando, mas não era o público que eu estava acostumada 
(F.F). 
 

 As vivências de F.F. como professora se resumiam aos espaços da educação 

infantil, mas ao assumir o concurso dos anos finais e ensino médio, suas 

necessidades se modificaram devido ao novo contexto. Esse aprimoramento 

explicitado diz respeito às modificações que o professor vai fazendo ao longo das 

novas experiências. São aprendizagens particulares de cada docente, capazes de 

garantir a permanência nesse novo contexto e lidar com os problemas que vão 

surgindo, administrando e resolvendo cada um deles. 

 Acerca das mudanças já explicitadas, Tancredi (2009, p.16), observa que elas, 

 
Aos poucos, vão se adaptando – com mais ou menos sofrimento, mais 
ou menos sabedoria, mais ou menos envolvimento – à profissão 
escolhida e se tornando professores mais experientes e, espera-se, 
bem-sucedidos. Com o passar do tempo, as necessidades de atuação 
e formação são outras, embora não sejam as mesmas para cada 
professor, visto que é preciso considerar as características e 
conhecimentos pessoais e os contextos particulares e profissionais em 
que vivem e atuam. 

 
Nas observações que faz a autora no excerto, as questões relacionadas ao dia 

a dia dos professores são pessoais, dependem dos conhecimentos que cada um traz 

para a profissão, assim como dos contextos aos quais eles estão inseridos. As 

necessidades são mutáveis, em detrimento das demandas sociais e suas 

necessidades educativas, que ao longo da carreira tendem a também se modificarem, 

como admite M.C.C. ao narrar que “a cada dia, quanto mais a gente estuda, mais fácil 

vai ficando, a gente vai aprendendo a lidar com as dificuldades e vai vencendo”, ou 
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seja, a busca pelo conhecimento também é vista pelo participante como uma forma 

de enfrentar os problemas que vão surgindo ao longo da carreira. 

Para L.B.P.S. o professor aprende ao longo dos anos e, no entanto, a 

experiência de anos ou décadas não esgota essa necessidade de aprender, assim é 

preciso compreender as novas relações sociais que se estabelecem entre a sociedade 

e a prática educativa: 

 
Eu aprendi muito e aprendi que a gente tem que estar sempre 
replanejando. Não dá para dizer assim que só porque eu tenho 30 
anos de trabalho eu já aprendi tudo, eu acho que a gente aprende todo 
dia, todo dia é um aluno, sempre apresenta um aluno que é um 
desafio, não é verdade? (L.B.P.S.) 
 

 As trajetórias vivenciadas e explicitadas por L.B.P.S. no excerto, assim como 

em outros momentos narrados, mostram as dificuldades que os professores em início 

da docência enfrentam para vencer o que a entrevistada chama de “desafio”. As 

precárias condições de trabalhos que encontram nas escolas quanto a espaços 

adequados e materiais pedagógicos necessários para uma boa interação, aprender a 

lidar com sua “clientela”, assim como construir metodologias que se adequem às 

diversas realidades encontradas no dia a dia das salas de aula e das instituições de 

ensino brasileiras, são alguns fatores que acabam por dificultar o trabalho docente e 

criar alguns entraves, conforme admite: 

[...] os professores enfrentam condições de materiais de trabalho muito 
precárias, e têm que lidar com um cotidiano nas grandes cidades, onde 
a violência deixa marcas cada vez mais preocupantes nas relações 
interpessoais. Há que sobreviver nessas condições de trabalho, o que 
consome grande parte das energias dos profissionais que, assim, não 
encontram alento para experiências inovadoras (MONTEIRO, 2002, p. 
136). 
 

 Nesse sentido, percebemos que o empenho do professor e a busca por 

resolução dos conflitos que aparecem diariamente são uma constante durante a sua 

trajetória profissional. A construção de novas aprendizagens e/ou novos saberes, de 

acordo com a participante da pesquisa L.B.P.S. são por toda a vida, ou seja, o 

professor não esgota suas necessidades de novos conhecimentos, mesmo com o 

passar do tempo, ou seja, aprender enquanto ensina é uma atividade presente na 

profissão docente. 

 Para Monteiro e Mizukami (2002), os saberes da docência não se resumem, 

tão somente, aos saberes da especialidade do professor em sua formação, mas 
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ultrapassam tal campo e adentram aos conhecimentos do currículo, das relações e 

práticas sociais, por isso a aprendizagem é constante, porque a sociedade é mutável, 

as relações se diferenciam e os modos de vida se renovam e, no entanto, isso exige 

inovações na e da escola. 

 Ao relatar a necessidade de aprender, J.A.G. destaca os conflitos da sala de 

aula, o não querer aprender, a violência e a falta de apoio que os professores têm de 

outras instituições como da própria Secretaria da Educação e da família, conforme 

narra: 

 
Gosto muito da disciplina que eu ministro, mas encontro muitas 
dificuldades e desafios nessa minha atuação, primeiro por atuar numa 
escola pública e de periferia, com muitos casos, assim, omissos de 
pais, governo e núcleo de educação, que não dão muito suporte no 
processo de ensino e aprendizagem, então dentro de sala de aula 
temos vários alunos que, infelizmente, devido a muitos fracassos 
advindo da sociedade, culminam na escola pondo toda a culpabilidade 
no processo de educação. Às vezes esses alunos não querem 
estudar, às vezes estão agressivos e o professor acaba contornando 
tudo isso, por meio da conversa, mas infelizmente de dez casos a 
gente consegue um ou dois que voltam a ter interesse, o restante não 
vê necessidade do ensino (J.A.G.). 
 

 De acordo com a narrativa do excerto, há vários problemas que refletem no dia 

a dia da escola e na sala de aula, tanto os de gestão quanto os sociais. Os alunos 

parecem não reconhecer a função social da escola – talvez por não saberem que ela 

é uma instituição emancipadora, libertadora, e transformadora, e, por isso, trazem 

para esse espaço os conflitos vivenciados nos espaços de convivência social, como 

família, bairro, ruas, etc., práticas como o desinteresse e a violência e, de certa forma, 

isso influencia nos problemas que os professores vem relatando ao longo dessa e de 

outras pesquisas: necessidades de aprendizagens, dificuldades nas relações sociais 

escolares, traumas e perda da autoestima. 

 Para Yong (2007), há na contemporaneidade uma visão um tanto quanto 

confusa sobre o papel da escola, principalmente por aqueles que fazem uso dela. De 

acordo com o autor, o papel da escola é a transmissão do conhecimento científico 

organizado, sistematizado e poderoso. Esse conhecimento ao qual ele denota de 

“poderoso” só pode ser ministrado na escola e pelo professor, é o conhecimento capaz 

de transformar o sujeito em cidadão, de tirar a ignorância e construir a igualdade, mas, 

no entanto, os conflitos muitas vezes são impeditivos de que esses níveis sejam 
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alcançados. Ou seja, por conta de questões que não deveriam fazer parte do dia a dia 

da escola, muitas vezes se perde a verdadeira função – ensinar. 

As dificuldades em se manter na docência nos parecem ser muitas, estão 

ligadas às relações sociais, às metodologias, à organização curricular e às 

ferramentas pedagógicas/materiais que os professores utilizam, embora ao longo da 

vida profissional, esses atores demonstram conseguirem vencer os desafios e 

desenvolver práticas pedagógicas diariamente, se não da melhor forma, ainda que 

com muitas fragilidades, dentro das condições que lhes são favorecidas – com 

precariedade. As dificuldades permanecem ao longo da vida profissional, mas elas 

mudam, conforme passamos a analisar no próximo tópico. 

 

3.7.6 A formação continuada: encontros e desencontros  

 

 Ao longo das discussões realizadas nesta pesquisa percebemos que a 

formação inicial não esgota as necessidades de aprendizagem para atuação na 

docência. A permanência na profissão docente exige do professor conhecimentos que 

são necessários para compreender uma série de fatores: a área da atuação, as 

relações, os conflitos sociais, a gestão escolar, etc., assim, ao longo das experiências, 

o professor vai sentindo necessidade de renovar os conhecimentos que possui e, para 

tal, busca várias metodologias, como a formação continuada, conforme já discutida 

nos capítulos anteriores. 

 Nesse sentido, a formação continuada, segundo as narrativas analisadas, 

evidencia a necessidade que os professores possuem em melhor compreender as 

suas práticas, assim como as relações sociais, das quais eles fazem parte no espaço 

da escola, conforme passamos a discutir: 

 

Pesquisa piloto 

 

Uma das perguntas que compuseram a pesquisa piloto foi sobre como os 

professores concebem a formação continuada, conforme narra: 

 

Importante, pois além de valorizar o profissional cria mecanismos de 

ascensão econômica.  O professor pode se sentir mais motivo no uso 

de novas tecnologias, acompanha as transformações sociais dos 

alunos, aprende a lidar com as dificuldades sociais que os alunos 

trazem como bagagem social, econômica e intelectual (M.B). 
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A progressão na carreira nos parece ser uma forma de valorização dos esforços 

que são realizados pelos professores, uma vez que possui ampla jornada de trabalho, 

número elevado de alunos em sala de aula e, muitas vezes, devem dispor de tempo 

paralelo para realizar estudos, a exemplo do Estado do Paraná que, no interstício de 

dois anos, devem acumular 200 horas de curso, a fim de completar os critérios de 

promoção bianual. 

Apesar de o Plano de Carreira dos professores da rede estadual de Educação 

Básica do Paraná admitir os avanços na carreira por meio do tempo de serviço, da 

frequência e dedicação à formação continuada, Jacomini e Penna (2016, p. 196), 

apregoam que  

 

[...] a carreira e os salários dos professores deveriam ser definidos em 

consonância com o valor e a importância que esses profissionais têm 

na sociedade contemporânea, possibilitando a eles uma jornada de 

trabalho compatível com a especificidade do trabalho docente. 

 

 Talvez, na observação de Jacomini e Penna (2016), a valorização profissional 

de professores devesse ocorrer na contramão do que vem acontecendo, uma vez que 

nos parece ser dificuldades impostas pelo sistema, quando estabelece uma série de 

exigências e desconsidera a complexidade e os meandros do trabalho docente. 

 De certa forma, conforme admite M.B. em sua narrativa, a formação 

continuada, em especial do sistema estadual de Educação Básica do Estado do 

Paraná, garante o desenvolvimento profissional e melhores salários, quando cumprida 

na sua totalidade – isso porque, se cumprida parcialmente, o professor deixa de 

avançar todas as classes as quais tem direito. 

 Quando ilustra a aprendizagem e o uso das novas tecnologias, M.B. deixa 

evidente a necessidade da construção de novas metodologias de ensino. No caso do 

PDE e, de acordo com o plano integrado de formação (em anexo), o professor perfaz 

uma jornada de 40 horas de curso, logo no início do programa, o que possibilita uma 

melhor interação e ganhos bastante significativos para o retorno às atividades 

escolares. 

 Para Maseto (2009, p. 09), quando discorremos do uso das novas tecnologias 

na educação  

 

Falamos da reviravolta dos processos e meios de comunicação em 

nossa sociedade, juntamente com a diversidade de aparelhos 
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eletrônicos que permitem, aceleram, multiplicam e integram 

informações, artes, comunicação, ciência, pesquisa entre pessoas e 

grupos, no mesmo país e com países diferentes, com língua, 

costumes, tradições, valores próprios. Estamos na área da informação 

galáctica, que envolve comunicação entre seres humanos onde quer 

que eles estejam [...]. 

 

  Essas mudanças que, sendo sociais, podem e devem estar presentes na 

escola e no dia a dia dos professores e seus alunos, uma vez que corroboram com 

maior interação entre os saberes que o professor já traz e aqueles que, juntamente 

com seus alunos, ele constrói. Lidar com isso, nos parece ser algo muito especial 

enquanto metodologia, porque se traduz em ganhos para a docência, para o professor 

e para o aluno. 

 Outro fator positivo apresentado por M.B. é que a formação continuada ajuda o 

professor a lidar com os conflitos, aqueles que os alunos trazem, ou até mesmo 

aqueles que já existem na escola. Assim, de acordo com Feldmann (2009, p. 78), 

“respeitar a multiplicidade de culturas, valores, gêneros e classes sociais presentes 

nas relações institucionais e pedagógicas que envolvem o processo de ensinar e de 

aprender torna-se imperativo no ofício de ser professor”. Esse respeito do qual trata a 

autora, só é possível, se o professor tiver uma compreensão acerca das relações 

sociais, da cultura e das vivências que rodeiam seus alunos. 

 

Pesquisa final 

 

 Os anos de trabalho podem servir como possibilidade de adequação ao 

contexto de atuação, pois o professor aprende a lidar com os conflitos, com suas 

dúvidas e incertezas, como no caso de J.A.G., quando admite: “Eu aprendi muito 

durante esses anos, tanto humanamente quanto pedagogicamente”. Essas 

aprendizagens podem ter grande sentido na vida do professor, ao perceber que a 

docência pode ser vista como um processo de transformação e, isso se dá pelo fato 

de que 

 
Os professores necessitam, pois, de uma sólida formação teórica – 
cultural e científica – para aprender a captar as distorções, as 
realidades sociais e escolares, desde as desigualdades sociais, as 
relações de poder, até as sutilezas da relação docente e das 
dificuldades dos alunos. Inclusive para captar as distorções sociais, 
culturais, de sua própria prática (LIBÂNEO, 2002, p. 39). 
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 De acordo com o autor do excerto, a formação que considera os eixos dos 

saberes científicos e culturais contribui para a resolução de algumas formas de ver e 

pensar a prática pedagógica e as relações sociais. Isso, de certa forma, justifica a 

transformação ocorrida na vida de J.A.G., quando a mesma justifica que ao longo dos 

anos aprendeu pedagogicamente e humanamente, ou seja, foi vencendo as 

dificuldades com os conteúdos, as metodologias e outros fatores específicos da 

prática, assim como as relações que possui com os sujeitos, considerando suas 

dificuldades e aprendizagens, decorrentes de práticas socioculturais. 

 As mudanças e as aprendizagens relatadas por J.A.G. também podem ser 

vislumbradas por F.F., quando admite que a formação continuada tem sido uma 

grande aliada para aprender a lidar com a dúvidas e as dificuldades. Segundo a 

participante, muitas vezes o trabalho já é desenvolvido no dia a dia por conta das 

necessidades de ensino e aprendizagem, mas, no entanto, se torna mais seguro, 

quando está fundamentado e sistematizado, por meio da formação continuada, 

conforme narra: 

 
A formação continuada contribui muito para essas mudanças, às 
vezes ela vem reafirmar uma prática que você já tem. A gente não 
pode generalizar que a formação continuada é sempre o mesmo, às 
vezes realmente ela vem reafirmar uma prática que você já vem 
desenvolvendo no seu dia a dia, mas que você não sabe como você 
faz, por isso ela tem muito valor sim (F.F.). 
 

 As constatações de F.F. também são defendidas por Ribas et al (1999) como 

sendo confirmações de caminhos já percorridos, ou seja, o professor modifica sua 

prática em função das necessidades diárias, embora de forma autônoma, conforme 

explicitam: 

 
A formação não tem um caráter cumulativo, ou seja, ela não se 
constrói por acumulação de conhecimentos, mas sim por meio da 
reflexão crítica sobre a própria experiência e em interação não só com 
os outros elementos da comunidade escolar, como também com 
outros segmentos da sociedade (RIBAS et al, 1999, p. 51). 
 

 Ao que defende as autoras no excerto, é possível perceber que a prática 

docente é influenciada pelas relações sociais externas ao mundo da escola, e, de 

certa forma, tais relações contribuem para mudanças de postura, da forma de ensinar 

e de se relacionar com os alunos. Dessa forma, a escola pode ser vista como um 

espaço de representação, que se utiliza de fatores sociais, ao mesmo tempo em que 
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contribui para as modificações deles. Por isso, a reflexão é percebida como um 

repensar da prática e a tomada de novas decisões. 

 Assim, a formação continuada pode ser vista como um momento de repensar 

a atuação, avaliar o processo ao qual o professor está inserido e planejar novas 

metodologias para a atuação e intervenção. Por isso, Imbernón (2009) a defende 

como sendo permanente, por toda a trajetória profissional. 

 Quando questionado sobre a formação continuada, o entrevistado M.C.C., em 

concordância com F.F., também admite a necessidade de aprender durante a carreira 

docente e pontua que essas aprendizagens ocorrem de várias formas: 

 
Quando eu falo de aprendizagem em vários espaços eu estou dizendo 
que essa aprendizagem acontece em qualquer lugar. A gente aprende 
porque a gente sente, porque a gente ouve, porque a gente toca, então 
ela é visual, sinestésica e auditiva, a gente aprende em qualquer lugar. 
Para eu ensinar eu tive que passar pela universidade, eu tive que 
estudar, a gente não ensina o que a gente quer (M.C.C.). 
 

 A aprendizagem da docência, de acordo com a narrativa de M.C.C, ao mesmo 

tempo que é uma necessidade decorrente do processo – o professor não pode ensinar 

o que quer, mas sim aquilo que está estabelecido no currículo e nas necessidades 

diárias de cada sala de aula e, talvez, até de cada aluno – ocorre em lugares e tempos 

diversos, ou seja, falando, ouvindo, sentindo. Isso significa que não é necessária uma 

estrutura curricular estabelecida a priori por instituições, mas decorre das 

necessidades, sejam elas imediatas ou não, e da necessidade de aprender o que 

precisa ensinar. 

 Quando critica as estruturas dos cursos de formação continuada e seus 

modelos, Imbernón (2009, p. 107) observa que até o final do século passado essas 

estavam vinculadas a instituições formativas e, considerando os cenários de 

mudanças desse novo século e as novas necessidades, o professorado necessitará 

de “estruturas mais flexíveis e descentralizadas”, de modo a propiciar a formação no 

espaço da própria escola onde atuam.. 

 Sobre a formação continuada na rede de educação básica do Estado do 

Paraná, J.A.G. classifica como sendo frágil, ineficiente e descontextualizada tanto das 

necessidades dos professores quanto das escolas, conforme narra: 

 
Há formações continuadas nos meses de fevereiro e julho, mas o que 
vemos é um conjunto de conteúdos estanques que não respondem às 
necessidades docentes e escolares. Infelizmente o modelo de 
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formação continuada que se tem praticado na escola fica a desejar e 
está muito distante dos problemas que enfrentamos no dia a dia da 
escola e da sala de aula. (J.A.G.). 
 

 Essas formações citadas pela participante da pesquisa, ocorridas nos meses 

de fevereiro e julho, mais conhecidas como semanas pedagógicas, não cumprem ao 

objetivo individual de cada docente, pois os temas discutidos se relacionam mais para 

o coletivo da escola, do calendário escolar, do planejamento e replanejamento, etc. e, 

quando há espaços para aprendizagens mais específicas como no caso da avaliação 

que é um tema de bastante relevância, os textos, por serem institucionalizados, 

acabam por não satisfazer aos interesses dos docente, pois muitas vezes não se 

aplicam em suas especificidades. 

 Tal descontentamento pode ser percebido por outros professores em pesquisa 

realizada por Rodrigues (2017) durante sua pesquisa de mestrado na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, que teve como objeto de estudo as semanas 

pedagógicas no contexto da educação básica estadual do Paraná: 

 
Essa insatisfação aparece também em outros momentos, como 
quando a pedagoga comenta em relação ao tempo que é 
disponibilizado para o estudo do material recebido, pois a equipe 
pedagógica é destinada à função de conduzir o que está pré-
organizado e, para tal, como a própria pedagoga afirma, o 
conhecimento é essencial (RODRIGUES, 2017, p. 54). 

 
 Essa pré-organização apresentada por participantes da pesquisa ilustrada no 

excerto diz respeito aos blocos de textos e encaminhamentos prontos que a SEED – 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná encaminha para os Núcleos Regionais 

de Educação, que repassam às escolas, de forma, muitas vezes “atropelada”, na 

observação da pedagoga que reclama a falta de tempo para organizar, discutir e 

realizar a formação. 

 Na análise que fazem Zanella e Almeida (2015, p. 06) acerca das semanas 

pedagógicas no Estado do Paraná, 

 
A metodologia adotada remete os sujeitos participantes da formação 
a responderem perguntas formuladas pela SEED, que limitam a 
análise a determinados aspectos da realidade e, assim, limitam as 
possibilidades de compreensão das conexões da ação docente com 
aspectos políticos e ideológicos articulados ao projeto sociopolítico. 
 

 De acordo com o excerto, este modelo de formação durante a semana 

pedagógica não responde às necessidades que os professores possuem em 
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compreender a escola, as relações que ocorrem diariamente nela e, tampouco os 

problemas que vivenciam na prática e no dia a dia em relação às suas disciplinas. Por 

isso mesmo, as autoras reiteram a formação continuada que entenda os professores 

da educação pública como sendo sujeitos intelectuais e críticos, capazes de “refletir 

com rigor e profundidade sobre as problemáticas do processo educacional, na 

multiplicidade dos aspectos que nela interferem e a constituem” (ZANELLA; 

ALMEIDA, 2015, p. 07). Por isso, a formação continuada não pode ser uma atividade 

estanque, a fim de preencher a semana pedagógica, sem qualquer objetivo que 

contribua para construir melhores condições de trabalho e relações no dia a dia da 

escola. 

 Certo de que muitos professores não recebem da Secretaria de Estado da 

Educação a formação que os mesmos necessitam, muitos buscam, por si só, e de 

forma solitária suprir as suas necessidades formativas, como no caso de M.C.C. que, 

tem interferido na sua realidade, buscando estratégias para resolver as fragilidades 

encontradas no seu dia a dia, conforme declara: 

 
Eu mesmo tenho promovido a minha formação quando eu percebo 
que eu não sei determinadas coisas. Eu considero muito importante a 
presença do outro na minha vida... eu quero aprender aquilo que o 
outro sabe e eu ainda não sei, por isso eu busco esse conhecimento 
ou autoconhecimento, seja no you tube ou em outras fontes, como na 
universidade. Eu aprendo sozinho, pensando, lendo... eu preciso de 
tempo para aprender, as vezes eu sei que já vi aquilo, mas preciso de 
tempo para melhorar aquilo (M.C.C.). 
 

 De acordo com a narrativa de M.C.C. apresentada no excerto, no dia a dia da 

profissão docente, ele sente necessidade de atualizar os seus conhecimentos e 

aprender o que ainda não está claro, mas que é necessário ensinar. Assim, a 

aprendizagem por meio da formação continuada é um elemento necessário ao campo 

da educação, mas que precisa atender às necessidades do docente, por isso, o 

próprio professor tem implementado a sua formação, tanto de forma individual, quanto 

de forma coletiva. 

 Quando explicita sobre as necessidades formativas dos professores, Demo 

(2002) observa que os modelos instituídos nas últimas décadas generalizam a 

formação e não permitem que cada professor possa refletir sobre a sua prática e os 

seus entraves advindos de vários fatores, como no caso das lacunas percebidas 

durante a formação inicial, por isso defende que as instituições considerem o que os 

docentes sabem e o que têm necessidade de saber, uma vez que 
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[...] a competência advém, sobretudo, da capacidade de pesquisa e 
elaboração própria, em termos formais, e, em termos políticos, da 
capacidade de usar isto como base de intervenção alternativa na 
realidade. Deve ser regra básica que tudo que faça precisa ser 
elaborado, de maneira individual e coletiva (DEMO, 2002, p. 43). 
 

 Essa capacidade de pesquisa apresentada no excerto, também se relaciona à 

busca pelo saber indicada por M.C.C., ou seja, o professor, a partir da reflexão sobre 

o que sabe e o que precisa aprender, a partir do que Perrenoud (2002) denomina 

como consciência reflexiva, estabelece os seus processos formativos, seja de forma 

individual e/ou coletiva, conforme defende o autor da citação. 

 Em se tratando, mais especificamente, da educação básica do Estado do 

Paraná, além das semanas pedagógicas que ocorrem no início dos dois semestres 

letivos – anualmente e com a carga horária de 24 horas cada, há outros formatos de 

formação continuada como a “Formação em ação” com a duração de 8 horas; “GRT 

– Grupo de trabalho em rede” com a duração de 60 horas, além de outros cursos que 

ocorrem por meio de convênios e acordos com outras instituições como 

Universidades, Sindicatos, etc. 

 As metodologias de formação continuada utilizadas no Estado do Paraná, são 

aquelas, cujas diretrizes são formuladas nos gabinetes da SEED e, não consideram 

as peculiaridades regionais, da modalidade de ensino, dos espaços onde as escolas 

estão inseridas e das realidades sociais das comunidades escolares, como no caso 

das escolas de EJA, especiais, etc., ou seja, as propostas acabam por não 

particularizarem as necessidades e em todas as escolas, todos os profissionais 

(professores e funcionários), na maioria das vezes, estudam o mesmo assunto, 

discutem os mesmos textos e, geralmente fazem os registros das impressões e 

encaminham para a mantenedora, sem um feedback daquilo que foi escrito. 

 Assim como na percepção de outros participantes dessa pesquisa, E.C.C. 

também compreende a formação continuada como necessária e espaço de aprender 

novos conhecimentos, mas em se tratando do modelo admitido na educação básica 

estadual do Paraná, a mesma também admite que ela não responde às necessidades 

dos professores:   

 
Eu vejo que a formação continuada tem sido mais para cumprir a carga 
horária, igual tem vindo para a escola, textos para ler e responder “as 
perguntinhas” e todos querem fazer rapidamente para ir embora, falta 
a leitura e a discussão do material, falta compromisso na participação, 
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por isso esses cursos que recebemos na escola muitas vezes não 
cumprem com o objetivo da formação continuada da nossa rede assim 
como as necessidades de conhecimento que temos (E.C.C). 
 

 Esses formatos de cursos de formação continuada prescritos, como observa a 

participante no excerto e, ainda na análise que faz Demo (2002), não surtem efeitos, 

porque não possuem significados para os professores, como relatam: 

 
Com relação ao que a secretaria de educação promove eu acho que 
a qualidade está caindo a cada ano, a questão tecnológica desandou, 
reduziu a equipe e muitas vezes as ações não estão ao encontro 
daquilo que a gente precisa no dia a dia, eu não fui consultado, 
ninguém foi consultado sobre o que a gente tem maior dificuldade, ou 
o que eu preciso aqui na escola. Quando eu trabalhava lá eu 
questionava muito isso de levar algo para o professor sem dialogar 
sobre a necessidade daquilo (M.C.C.). 
Há formações continuadas nos meses de fevereiro e julho, mas o que 
vemos é um conjunto de conteúdos estanques que não respondem às 
necessidades docentes e escolares. Infelizmente o modelo de 
formação continuada que se tem praticado na escola fica a desejar e 
está muito distante dos problemas que enfrentamos no dia a dia da 
escola e da sala de aula (J.A.G.). 
A formação continuada algumas vezes tem significado para a minha 
prática, mas as vezes é um “repeteco” de coisas, uma cobrança que 
quer que trabalhe a parte humana das crianças, jogos..., mas a gente 
não teve essa experiência e quando vem a formação é sempre a 
mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa... eles querem que a 
gente trabalhe lá na frente, mas eles trabalham lá atrás (L.B.P.S.). 
 

 Os trechos das três narrativas citadas colocam a formação continuada ofertada 

pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná como sendo insuficiente por não 

atender as necessidades reais das relações sociopedagógicas dos docentes da rede 

pública estadual de ensino. Para L.B.P.S. as temáticas são sempre as mesmas e 

visam cobrar melhores resultados dos docentes, mas, no entanto, não atendem às 

suas necessidades mais particulares. 

 Sobre a formação continuada de professores e suas necessidades, Feldmann 

(2009, p. 80) defende que 

 
Efetivar mudanças na escola é compartilhar da construção do projeto 
político que transcende a dimensão individual, tornando-se um 
processo coletivo. Mas, dialeticamente, essa construção não se 
desenha sem a existência e articulação dos projetos existenciais dos 
sujeitos que nela habitam e recriam constantemente. 
 

  A formação de professores numa perspectiva de uma escola contemporânea, 

de acordo com a autora do excerto, vai além das necessidades individuais e perpassa 
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pelas necessidades coletivas da escola, do processo ensino e aprendizagem e, no 

entanto, precisa levar em consideração a realidade da escola e as relações 

socioeducacionais que nela se estabelecem, inclusive, por meio das constantes 

mudanças. Nesse sentido, os projetos de formação que visam trabalhar os mesmos 

assuntos e as mesmas metodologias, podem ser considerados como ultrapassados, 

por não responder às necessidades das demandas existentes na atualidade. 

 Em se tratando de formação continuada mais planejada e melhor estruturada, 

o Paraná tem, dentre suas políticas de formação de professores da educação básica 

em serviço, o PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional, implantado em 

2007, cujas percepções passamos a analisar por meio das narrativas dos 

entrevistados no próximo bloco. 

 

3.7.7 O PDE propriamente dito (aulas, programas, atividades ...) 

  

A formação de professores é tema de ampla discussão, conforme já tratado 

nos capítulos iniciais dessa pesquisa. Em decorrência disso, tornou-se uma garantia 

legal, estabelecida em diversas legislações como na LDBEN 9394/96 (BRASIL, 1996), 

no Plano Nacional de Educação de 2014 (BRASIL, 2014); Plano Estadual de 

Educação do Estado do Paraná (PARANÁ, 2015) e em especial na Lei Complementar 

130/2010 (PARANÁ, 2010), que complementou a Lei 103/2004, que trata do Plano de 

Carreira dos professores do Estado do Paraná (PARANÁ, 2004) e instituiu o PDE – 

Programa de Desenvolvimento Educacional, garantindo formação continuada, 

melhores salários e a disseminação da aprendizagem, por meio da formação de 

milhares de professores co-participantes, via ambientes virtuais de aprendizagem – 

moodle. 

 Ao garantir a formação em serviço, a LDBEN 9394/96 outorga ao mantenedor 

da educação pública o ônus da formação, embora essa compreensão pode vincular a 

docência como espaço de formação continuada. De fato, isso ocorre, mas a formação 

que trata o PDE é aquela em que o professor retorna à universidade e, sob orientação 

de um professor do ensino superior, realiza seus estudos durante dois anos. 

Dessa forma, é preciso relembrarmos que o Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE é uma política de formação de professores implantada no Estado 

do Paraná por meio da Secretaria de Estado da Educação - SEED, com parceria da 

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI, num cenário de 
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mudanças na educação, cujos princípios norteavam a formação continuada dos 

professores efetivos, a melhoria na qualidade de ensino e melhor desempenho nos 

processos de ensino e aprendizagem. 

As primeiras diretrizes sobre o Programa PDE ocorreram no ano de 2006 e 

foram implementadas em 2007, contemplando professores de todas as áreas do 

conhecimento, inclusive pedagogos e diretores escolares. Assim, enquanto política de 

formação continuada, os pressupostos teóricos e metodológicos do programa foram 

fundamentados na formação por meio de cursos, palestras, pesquisas e produção de 

materiais didáticos/pedagógicos e artigos científicos, o que acabou por estabelecer 

um maior diálogo entre os docentes das IES – Instituições de Ensino Superior e os 

docentes das escolas da educação básica vinculadas à SEED. 

A instituição do PDE como uma política de Estado e de formação de 

professores da educação básica se deu no preâmbulo da Lei Complementar no 

130/2010, a qual é parte integrante do plano de carreira dos professores da Rede 

Estadual de Educação Básica do Paraná, Lei 103/2004. A partir da aprovação da 

legislação, embora devesse haver um maior empenho e compromisso do Estado do 

Paraná em cumprir as prerrogativas legais, parece que o modelo de formação aqui 

discutido vem perdendo força, pois a última turma concluiu o programa no início de 

2018 e, no entanto, não houve nova seleção, ainda que o programa tenha sido 

reconhecido como uma assertiva política para melhorar a qualidade de ensino neste 

Estado. 

De acordo com Paraná (2007), a proposta atual do Programa busca romper 

com outros modelos de formação continuada existentes atualmente, pois vislumbra 

outros elementos importantes que são os diferenciais na superação da formação 

docente, como: o professor como produtor de conhecimento; a formação a partir da 

realidade profissional vivenciada pelo docente; a superação de modelos que eram 

descontinuados; integração entre educação básica e ensino superior e; 

implementação de ações pedagógicas na escola que garantem a participação coletiva 

de alunos e/ou professores e funcionários nos projetos previamente estudados. 

 Duarte e Viriato (2012, p. 07), ao analisar as diretrizes que estabeleceram o 

PDE admitem que 

 
[...] foram esses elementos que distinguiram o PDE de outras políticas 
públicas destinadas à formação continuada do professor, pois 
potencializaram o contato do professor participante com atividades 
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acadêmicas que estiveram presentes na formação inicial de muitos 
docentes, promoveram o desenvolvimento e consolidaram vínculos 
pedagógicos, sociais e históricos entre o Ensino Superior e a 
Educação Básica, além de incentivarem a relação com outros 
professores da rede estadual de ensino. 

 
De acordo com a análise empregada pelos autores do excerto, além do 

desenvolvimento profissional e financeiro que, não podemos negar, são fatores que 

estimulam a participação dos professores, há ainda a reinserção nos espaços 

acadêmicos onde os professores da educação básica voltam a dialogar com os 

docentes do ensino superior, a realizar pesquisas acadêmicas e a desenvolver 

projetos. Isso talvez recoloque o docente num espaço de valorização pessoal e 

profissional, ao nosso ver. 

 

Pesquisa piloto 

  

 Discutir o PDE numa perspectiva de formação continuada de professores, é 

também, reconhecer o direito de tal formação no espaço da carga horária de trabalho 

do docente, por isso,  

 

O contido na Lei, embora amplo e flexível, apresenta significativos 

avanços em relação à formação dos professores, principalmente 

quando relaciona aspectos teóricos e práticos e a capacitação no 

espaço escolar. Evidencia, assim, a necessária superação da 

dicotomia entre teoria e prática na formação continuada dos 

professores da Educação Básica, bem como ressalta que a formação 

docente deve figurar na jornada de trabalho do professor (PARANÁ, 

2014, p. 1) 

 Superar as dicotomias existentes entre o campo teórico e prático talvez não 

seja uma tarefa muito fácil. Isso porque, as constatações já apresentadas no corpus 

desse trabalho evidenciam que a formação inicial dos professores, em geral teórica, 

possui grande distanciamento das práticas que se desenvolvem nos ambientes 

escolares institucionalizados. Daí a necessidade da formação continuada e, em 

trabalho, pois quando ocorre de outra forma, ao nosso ver, retira o compromisso do 

mantenedor e o deposita apenas no profissional da educação. 

 O PDE enquanto política pública estadual de formação continuada de 

professores, talvez contribua para um novo olhar para a escola e para a docência e 

(re)signifique as ações, aprendizagens e relações sociais, se estabelecendo assim, 
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como um contributo para a ação docente, uma vez que tanto os espaços externos 

quanto os internos, se configuram como locus de formação (TARDIF, 2010; 

MIZUKAMI, 2013). 

 A prática pedagógica é uma ação intencional que envolve o conhecimento que 

faz do professor um profissional intelectual. O trabalho que desenvolve o docente deve 

ser suficiente para transformar os conhecimentos que os alunos trazem das 

experiências vividas, em aprendizagens significativas, científicas, capazes de tornar 

esse educando em um novo sujeito – crítico (SILVA, 2013; YOUNG, 2007). 

 O conhecimento ensinado na escola é, de acordo com Young (2007), o 

conhecimento poderoso, capaz de transformar o sujeito, tirá-lo do senso comum e 

desenvolver a compreensão científica das coisas. Assim, o docente ocupa papel e 

lugar essencial nessa via de mão dupla, pois é responsável por abrir um leque de 

novas possibilidades, que corrobora para a criticidade das coisas do mundo que 

cercam o educando. Por isso, cada saber e cada aprendizagem que o professor 

adquiriu, precisa de tempo em tempo ser (re)significado, em virtudes de relações 

sociais, descobertas científicas e percursos históricos. 

 Em resposta à nossa pergunta, na fase que a entrevista se pautava no PDE e 

às aprendizagens, M.C. narrou que: 

 
Aprendi principalmente que muitas práticas pedagógicas precisam ser 
revistas. Aprendi que existem muitas escolas que precisam de 
recursos materiais e humanos eficientes. Aprendi que nosso aluno 
mudou e muitas escolas continuam iguais (M.C.). 
 

 Ao admitir que muitas práticas pedagógicas precisam ser revistas, M.C. admite 

que os conhecimentos da docência são mutáveis e implicam em formação, o que 

talvez atendam aos objetivos do programa de formação continuada do Estado do 

Paraná, tanto o GTR, quanto o PDE, que possibilitam ao professor (re)significar os 

saberes, ainda que por meio de orientação de outros professores admitidos aqui, 

como formadores. 

  Silva (2013) apregoa como sendo essa revisão da prática docente uma 

mudança de perspectiva e sentido. Assim defende que: 

 

Os sentidos dessa prática são construir novas perspectivas de análise 

para a melhoria das práticas pedagógicas e da prática docente; criar 

uma disposição para compreender a complexidade dos saberes 

pedagógicos como uma amálgama de saberes das ciências da 

educação e da pedagogia, a serem mobilizados, articulados, 
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refletidos, (re)elaborados e sistematizados na relação com os diversos 

saberes especializados, teóricos e oriundos de diversas práticas 

cotidianas [...] (SILVA, 2013, p. 63). 

 

 Esses saberes da prática pedagógica, em conformidade com a autora, não são 

somente os saberes específicos da área de formação inicial do docente, mas saberes 

que estabelecem a dimensão do contexto da escola e da educação: as rotinas, os 

espaços, as vivências, a cultura, etc. Isso se evidencia em cada escola, em cada 

tempo escolar e em diferentes turmas. 

 Outra questão posta por M.C. e por muitos autores como Imbernón (2011) é 

sobre a estrutura física, pedagógica e humana das escolas. Por conta disso, muitas 

vezes, o trabalho pedagógico decorre de um tremendo esforço do professor e do 

aluno, que não contam com outros recursos, que não o livro didático, o quadro de giz, 

o giz e a vontade de quem ensina e quem aprende. 

 Nessa mesma inquietação da entrevistada, Imbernón (2011, p. 35) admite que 

“[...] não podemos esquecer as condições em que ainda se move a profissão de 

ensinar, que não favorecem essa profissionalidade desenvolvida que precisa de um 

coletivo mais “equilibrado” profissionalmente”. Tal coletivo equilibrado passa por 

vários vieses, como o dos aparatos metodológicos, do apoio pedagógico e da 

participação da família na aprendizagem do educando. 

 As mudanças evidenciadas por M.C. são frutos de um novo tempo e novas 

relações sociais que trouxeram consigo os novos sujeitos escolares, sujeitos esses 

complexos, com diferentes crenças, estruturas familiares muitas vezes precárias, 

culturas diversas e manifestações sociais ímpares. Daí a necessidade do novo olhar 

que muitas vezes somente é possível, a partir da compreensão dessa nova sociedade 

e das normativas legais que os incluem na educação (FERREIRA, 2006). 

O encontro da diversidade com a educação, principalmente a partir da década 

de 1990, em decorrência das reformas educacionais ocorridas no Brasil e em outros 

países, acendeu uma série de discussões acerca das diversidades e (re)significação 

das práticas pedagógicas. Isso porque, a escola que até então era compreendida 

como uma instituição seletiva, para a burguesia, se reconstruiu sobre o ideal de escola 

para todos (CARVALHO, 2012). 

No contexto de mudanças sociais e educacionais do final do século XX, de 

acordo com as políticas apresentadas na fundamentação dessa pesquisa e, com as 

aspirações de Tardifi (2010), Imbernón (2011) e Ferreira (2006), novos desafios foram 
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postos à educação, no sentido de compreender e lidar com as novas demandas. Daí 

a necessidade de uma formação continuada, em função do novo fazer pedagógico – 

que contemple as diversidades. 

Nesses vieses de reconstruir a escola pública, suas relações sociais e a 

atividade docente, entra em cena os atos dos novos atores que, na cena diária da 

tragédia tão ilustrada como fracassada – a educação – aos poucos vai se configurando 

como uma educação para todos e, exigindo maiores esforços de todos os envolvidos 

nesse complexo processo. 

As constatações da necessidade de aprendizagens para lidar com os sujeitos 

das diversidades são encontradas na narrativa citada:  

 
Me sinto mais segura para trabalhar sobre a cultura afrodescendente 
e sobre diversidade de gênero; também para escrever textos 
científicos. Relembrei as tendências da educação e da educação 
física; me sinto mais segura para trabalhar conteúdos que não 
trabalhava antes. Aprendi diferentes formas de trabalhar conteúdos 
que já trabalhava e corrigi alguns erros metodológicos que cometia 
antes.  
Foi um ano que tive tempo para estudar e me sinto mais capacitada 
hoje em dia. Isso me permite compreender melhor o que ensino e 
melhor aprendizagem para os meus alunos (E.F). 
 

 A formação continuada, ou o PDE, de acordo com o excerto, trouxe uma melhor 

preparação para E.F. e contribuiu para que ela desenvolvesse um trabalho 

diferenciado, no sentido de valorizar a diversidade. Talvez, antes da formação, não se 

falasse dessas questões nas aulas da professora, pela falta de entendimento que a 

mesma tinha sobre o assunto, até porque, a formação inicial, deixa várias lacunas que 

precisam ser preenchidas ao longo da experiência docente. 

 Não se trata de acumular conhecimentos, tão somente, mas de aprender a lidar 

com as diferenças, com o novo e propor novas práticas que construam uma educação 

que contemple a todos os sujeitos. Assim, de acordo com Feldamnn (2008, p. 172), 

 
A formação docente entendida como uma dimensão de reconstrução 

permanente da identidade pessoal e profissional não pode mais ser 

vista como um processo de acumulação de conhecimentos dispostos 

de forma estática (cursos, teoria, técnicas), desvinculados da 

concepção e da análise da cultura escolar na qual os professores 

interatuam. 

 

 De acordo com Feldmann (2008), trata-se de uma formação que visa também 

acompanhar as mudanças nos cenários sociais, ou seja, que caminha junto com o 
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desenvolvimento da sociedade. Por isso mesmo, a autora defende que as 

aprendizagens não se limitem apenas aos conteúdos disciplinares, mas a outros que 

contribuem para a formação da sociedade contemporânea. 

 Outro apontamento importante narrado por E.F. foi a necessidade de corrigir 

alguns erros na sua prática docente, erros esses que provavelmente não eram 

percebidos, mas que por meio da formação continuada foram detectados e puderam 

ser consertados. Isso admite que a formação continuada PDE não somente garante o 

retorno do professor para os espaços formativos que não a sua escola, mas também 

garante reaprender aquilo que o professor já sabe, mas muitas vezes não consegue 

ensinar de forma didática, alternando diferentes metodologias. 

 A esse respeito defendem: 

 

[...] o conceito de formação docente é relacionado ao de 

aprendizagem permanente, que considera os saberes e as 

competências docentes como resultados não só da formação 

profissional e do exercício da docência, mas também de 

aprendizagens realizadas ao longo da vida, dentro e fora da 

escola (MIZUKAMI, REALI, 2002, p. 31). 

  

 Ao que defendem as autoras na citação, é possível compreender a segurança 

admitida por E.F., uma vez que ter confiança do fazer pedagógico, dominar o 

conteúdo, observar o processo e contemplar novas metodologias requer esforço, 

dedicação, comprometimento e maior entendimento do fazer docente e, nesse caso, 

isso ocorre como consequência de um processo que se inicia antes mesmo da 

formação inicial, passa pela docência e permanece por toda a trajetória profissional, 

o que significa que o professor é agente transformador de sujeitos escolares e de si 

mesmo. 

 

Pesquisa final 

 

As afirmativas destacadas no caput desse bloco também podem ser 

constatadas na narrativa de F.F., quando admite ser o PDE um programa de muita 

importância: 

 
O PDE é uma política muito importante pela própria formação, pela 
formação continuada, apesar de que eu acho que ele devesse ser 
ofertado em vários módulos, inclusive para o professor que está 
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iniciando na docência, ou seja, o programa seria ainda mais efetivo se 
ele ocorresse ao longo de toda a carreira. 
A formação continuada é essencial, o PDE é essencial, ele veio para 
suprir as nossas necessidades maiores. Comparando com outros 
estados, o Paraná está na frente, pois o próprio estado implementa as 
ações formativas, diferentes de outros que pagam para o professor 
fazer o curso e depois avaliam se houve aprendizagem. Um dos 
diferenciais do PDE é a parceria entre educação básica e ensino 
superior. É uma política que promove a leitura e faz a dialética teoria 
e prática, além de o professor poder publicar o conhecimento que ele 
adquire (F.F). 
 

Apesar de não afirmar que durante a carreira o professor deva passar pela 

formação PDE somente uma vez e que o Programa pudesse ser estendido aos 

professores em início de carreira, F.F. admite que é uma política importante, que tem 

por finalidade preencher algumas lacunas existentes na formação e, destaca ainda, o 

seu diferencial, uma vez que está atrelado às instituições de ensino superior, onde 

cada professor tem a liberdade de planejar a construção do seu projeto de formação, 

pois além de partes específicas, há outras que podem ser percorridas de acordo com 

a escolha de cada um. 

Sobre o diálogo que o PDE estabelece com o ensino superior, há vários autores 

que têm observado esse fator como relevante e positivo, como no caso de Ferreira et 

al (2017, p. 598), quando ressalvam que 

 
[...] embora existam limitações a serem superadas a exemplo do 
acesso ao programa e da necessidade apontada de haver continuação 
da formação docente após sua conclusão, o PDE, além de 
proporcionar a capacitação docente aos professores da Educação 
Básica do Estado do Paraná, propicia diálogos, reflexões e trocas de 
experiências entre esses professores e docentes do Ensino Superior. 
Desse modo, entendemos que a importância do PDE vai além dos 
benefícios conferidos aos professores da Educação Básica, pois se 
trata de um programa que é igualmente importante aos docentes do 
Ensino Superior, que participam desse programa como orientadores e 
ministrantes de cursos para os professores da Educação Básica, 
possibilitando a estes uma aproximação com ações e realidades da 
escola básica, essencial para uma melhor formação de seus alunos 
de Cursos de Licenciaturas, futuros professores de Ensino 
Fundamental e Médio. 

 
Essa troca de experiências observada pela autora no excerto exige tanto da 

Universidade quanto das escolas um maior entrosamento. As universidades dispõem 

dos seus espaços de pesquisa e de aprendizagens, além do conhecimento já 

construído, enquanto os professores participam apresentando as suas práticas, os 

problemas do dia a dia da escola e as dificuldades que encontram ao longo da vida 
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profissional e essa troca possibilita uma grande experiência para todos os envolvidos, 

que pode ser traduzida em novas aprendizagens. 

Outro fator positivo ponderado por F.F, é o fato de o professor publicar seus 

escritos, ou seja, o contato com a IES aproxima o docente da pesquisa científica e 

isso faz com que ele produza o conhecimento que pode ser utilizado por ele mesmo 

e compartilhado para os demais colegas. De acordo com Tardif (2010, p. 297), esses 

aspectos da formação rompem com o modelo tradicional, uma vez que nele, a 

“formação solucionava o problema do saber profissional da seguinte maneira: os 

[professores] universitários produziam saberes e os professores aplicavam”, enquanto 

no PDE os docentes da educação básica apresentam o problema e os professores 

universitários os ajudam a pesquisar e encontrar alternativas que possam resolver tais 

detecções, em forma de projetos de intervenção na escola, seja com alunos ou com 

os colegas de trabalho – professores e funcionários. 

Outra questão que parece visível, além do desejo de aprender mais, é a 

perspectiva profissional. De acordo com Demo (2002), os professores brasileiros 

vivenciam certa desvalorização quanto ao percebimento salarial e, no entanto, 

enquanto sujeitos sociais, eles conjeturam melhores ganhos, o que pode ser 

vislumbrado como incentivos profissionais, conforme é possível perceber na narrativa: 

 
Eu acredito que os moldes do PDE, ao permitir o afastamento do 
professor da escola, faz a diferença, a pesar de o programa estar se 
modificando, mas posso dizer que ele não pode acabar, ele tem que 
continuar.  
Não vou mentir que no primeiro momento, quando eu me inscrevi no 
PDE meu objetivo principal era a elevação na carreira, eu sempre me 
doei para a educação e para eu ter uma vida um pouquinho melhor, a 
ascensão se dá por meio da progressão. São duas coisas boas porque 
a gente avança na carreira e aprende muito mais. A gente estuda, 
aprende e melhora a carreira financeiramente (L.B.P.S). 
 

De acordo com L.B.P.S. um dos estímulos apresentados no Programa PDE é 

o fato de o professor se afastar da escola para realizar os seus estudos, o que ocorre 

em 100% da carga horária no primeiro ano e em 25% no segundo ano, quando da 

implementação do projeto. Além desse fator observado como positivo pela professora 

entrevistada, há ainda o avanço na carreira, pois os professores do paraná 

conquistaram o plano de carreira por meio da Lei nº 103/2004 (PARANÁ, 2004), e, no 

entanto, o PDE possibilita o avanço para o nível III, classe I, de onde o professor pode 

percorrer outras classes até completar o nível, conforme tabela salarial já apresentada 
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no corpo deste trabalho, além de aprendizagens significativas para o desenvolvimento 

da profissão docente, como passamos a discutir no próximo bloco. 

 

3.7.8 O que os professores dizem ter aprendido no PDE? 

 

 A aprendizagem da docência, conforme já discutido anteriormente, pode ser 

entendida como uma necessidade que não se finaliza nas instâncias da formação 

inicial, como nos cursos de licenciatura. De acordo com Demo (2004) a necessidade 

de novas aprendizagens se dá pelo fato de que a educação, ao mesmo tempo que 

tudo inova, também tudo envelhece quando se trata do conhecimento, ou seja, o velho 

conhecimento precisa ser substituído pelo novo e, no entanto, isso se dá de várias 

formas: estudos, pesquisas, grupos de estudos, palestras, reuniões, etc. 

 Distante de afirmarmos os conhecimentos já aprendidos pelo professor como 

errados ou ultrapassados, tampouco inutilizá-los, Demo (2004, p. 122) apregoa que 

os conhecimentos modernos valorizam ainda mais o “domínio metodológico, 

representado no saber pensar e no aprender a aprender”. Desta forma, podemos 

compreender que o conhecimento não é algo finalizado – e, portanto, ninguém sabe 

tudo, há sempre algo novo a aprender. 

 No caso do PDE, por ser um programa amplo, diversificado e com grande 

perspectiva de mudança no cenário e nos modelos de formação de professores já 

discutidos anteriormente, sua essência talvez seja a formação que estabelece um 

diálogo entre o dia a dia da docência e as necessidades formativas que os professores 

possuem, de moda a promover melhores condições de trabalho e desempenhos da e 

na docência. 

 Ao tratar a formação continuada como um espaço de mudança, Demo (2002, 

p. 44) admite que um curso de formação continuada eficaz “dificilmente deva durar 

menos que 80 horas seguidas ou intercaladas”, pois o professor precisa de tempo 

para ler, reler, produzir materiais, discutir e refazer a prática. Ou seja, o autor 

demonstra que o quesito tempo é um grande determinador desse processo, quando 

consideramos que grande parte dos docentes atuam com uma jornada de 40 horas 

ou mais de trabalho semanal. 

 Considerando o fator tempo proposto por Demo (2002) e as percepções de que 

o PDE seja de fato importante, é possível que na sua efetivação, o mesmo tenha 
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contribuído para a construção de novos saberes, conforme passamos a analisar nas 

narrativas: 

 

Pesquisa piloto 

 

 As aprendizagens no PDE nos parecem ter levado os professores a 

(re)significar as suas práticas, assim como as suas relações com o conhecimento e 

com os sujeitos escolares, buscando inovar as metodologias, conforme narra: 

  
Aprendi principalmente que muitas práticas pedagógicas precisam ser 
revistas. Aprendi que existem muitas escolas que precisam de 
recursos materiais e humanos eficientes. Aprendi que nosso aluno 
mudou e muitas escolas continuam iguais (M.C.). 

 

 Ao analisar a escola na contemporaneidade, Feldmann (2009) apregoa que a 

sociedade dessa época exige dos docentes e das escolas novos olhares, em face das 

transformações tecnológicas e sociais, por isso, exige novos saberes, novas 

metodologias e novas iniciativas docente. 

 Assim como M.C. a professora E.F. também admite que por meio do PDE, além 

de compreender melhor a profissão aprendeu a utilizar novos métodos e novos 

conteúdos em suas aulas, conforme passa a descrever: 

 

Muitas ideias para trabalhar de forma diferenciadas os conteúdos da 

minha área, estudamos como trabalhar a cultura afro, a diversidade de 

gênero, relembramos as tendências educacionais, como escrever 

artigos científicos e muito mais (E.F.). 

 

 De acordo com a narrativa de E.F., além dessas “muitas ideias” sobre a prática 

docente, ela aprendeu ainda a escrever artigos e, ao nosso ver, isso se torna 

fundamental, porque o professor se torna protagonista das suas aprendizagens, 

desempenhando pesquisas, produzindo novos conhecimentos, o que, provavelmente, 

o leva a um estado de reflexão ainda não experienciado. 

 

Pesquisa final 

 

 De acordo com Tardif (2010), uma prática reflexiva é também o despertar de 

uma nova consciência. Dessa forma, ao refletir sobre a sua prática, o professor pode 
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perceber uma série de elementos que precisam ser modificados, como a 

aprendizagem de novos conteúdos que muitas vezes precisa ensinar, mas, no 

entanto, não tem domínio e toma a consciência de que precisa aprender. 

 Sobre essa tomada de consciência narra: 

 
O diferencial da formação continuada estruturada como está o PDE é 
a tomada de consciência. O PDE é importante porque te leva a voltar 
a estudar, eu digo que tem o professor antes e o professor depois do 
PDE. Mesmo antes do PDE eu já tinha esse interesse de ir em busca 
do conhecimento, eu já corria atrás, mas o PDE abre esse espaço, te 
dá a oportunidade, é tudo muito organizado, ele te afasta da sala de 
aula e isso te oportuniza a pensar na formação sem outras 
preocupações, a gente aproveita muito, os temas estudados são 
muito bons, você ter o contato com a academia, com aqueles 
professores pesquisadores de diferentes áreas... a gente quer falar e 
eles te ouvem, considera a sua experiência... o PDE é uma 
oportunidade de mudança, inclusive de mudança de pensamento 
(E.C.C. - grifos nossos). 
 

 De acordo com o excerto e, considerando as observações de Demo (2002), um 

dos motivos que levam o professor a valorizar o PDE é o fator tempo. Com o 

afastamento das funções docentes o professor pode vivenciar a formação, pesquisar, 

trocar experiências com seus orientadores e mudar o pensamento, ou seja, modificar 

a forma de pensar, de agir e de se perceber enquanto sujeito do processo educativo. 

 Em concordância com E.C.C., a participante F.F. também apregoa ao PDE um 

estimado valor devido ao tempo de estudo e ao compartilhamento das aprendizagens: 

 
O fato de o professor também ter tempo para as pesquisas, para 
escrever seus textos e poder compartilhar com os demais colegas o 
que ele aprende também é um ponto muito positivo e, além disso, esse 
conhecimento que a gente aprende estudando, a gente utiliza aqui no 
dia a dia da escola, da nossa sala de aula... isso é muito importante 
(F.F.). 
 

 Destarte, ao que narra a entrevistada no excerto, a efetividade do programa 

não se dá somente no cumprimento das suas etapas, mas sim naquilo que o professor 

leva como aprendizagens para a sua sala de aula e para as suas relações 

socioeducacionais. 

Ao discutir a formação e o desenvolvimento profissional de professores, 

Mizukami (1999, p. 60) também defende a atualização dos conhecimentos, os tempos 

e os espaços específicos para realizarem seus estudos, quando admite que na 

atualidade 
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Urge que eles [os professores] estejam engajados em atividades de 
desenvolvimento profissional, precisando de tempo, espaço 
institucional e de investimento da escola e dos órgãos relacionados às 
políticas a políticas públicas, assim como de oportunidades para 
experimentar aprendizagens de formas compatíveis com as 
exigências das políticas públicas e para observar práticas de ensino 
que ajudem a todos os alunos em suas aprendizagens significativas. 
 

 De acordo com o excerto, a formação de professores deve ser uma política 

ampla que priorize ações, conteúdos curriculares, espaços específicos e 

investimentos. Apesar de o nosso objetivo aqui não ser uma análise do financiamento 

do PDE, vale ressaltar que para cada professor afastado é contratado um substituto, 

paga-se o orientador e os formadores em forma de bolsas e ainda é repassado um 

valor referente a locomoção e alimentação aos docentes da educação básica que não 

residem nos municípios sede das IES parceiras.  

 Conforme menciona a autora do excerto, é necessária a oportunidade de 

experimentar aprendizagens de acordo com as necessidades de cada um, o que está 

bastante evidente na fala de E.C.C., quando admite que o PDE abre oportunidade e 

leva o docente a mudar seus pensamentos, ou seja, a ver o mudo da profissão com 

um novo olhar, ou seja, é possível que a partir desse modelo de formação o professor 

modifique a sua prática. 

 Nas percepções de J.A.G. o diferencial do PDE em relação a outros modelos 

de formação continuada, está no fato de que nesse programa os professores 

aprendem aquilo que eles têm interesse e necessidade de aprender, por isso mesmo 

defende que seja uma política permanente: 

 
Eu aprendi muito com a formação continuada. Penso que o PDE é 
excelente para a nossa formação e por isso ele tem que continuar 
porque o professor tem que fazer isso sim porque tivemos ótimos 
mestres durante a formação PDE. Eu posso dizer que aprendi no PDE 
muito mais que eu aprendi durante o mestrado, porque nós tivemos 
muito mais horas de estudos, tivemos mestres que se dedicavam aos 
nossos interesses de docentes, tivemos orientadores que toda hora a 
gente entrava em contato (J.A.G.). 
 

 Apesar de que no Brasil o formato dos cursos de pós-graduação stricto-sensu 

em nível de mestrado possibilite escolhas dos componentes curriculares, a 

participante da pesquisa atribui ao PDE melhores aprendizagens – ainda que a 

mesma possua a titulação de mestre – pelo fato de que a formação é efetivada numa 

perspectiva das necessidades de cada docente, embora haja momentos de formação 

coletiva, parte do percurso é feito pelo professor e seu orientador. 
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 No caso de E.C.C. a formação pode levar o professor a uma tomada de 

consciência e isso proporciona mudanças na forma de aprender, de lidar com a 

aprendizagem e buscar as diferentes formas de adquiri-la, conforme relata: 

Meus hábitos de leitura e de escrita mudaram com o PDE, nesse 
período eu li muito e tive que escrever, aquele medo do plágio me 
ajudou a desenvolver a minha escrita, aprendi a escrever bastante e 
com qualidade, penso que se não fosse por meio do PDE eu não teria 
conseguido isso. É o professor da educação básica estudando e 
desenvolvendo pesquisa sobre a sua atuação. Como é gostoso olhar 
para o meu trabalho, para o meu artigo e reconhecer que foi eu que 
fiz, eu que escrevi, eu que montei. É prazeroso a gente perceber que 
cresceu, que mudou enquanto pessoa, enquanto professor, que ficou 
mais culto (E.C.C.). 
 

 As aprendizagens decorrentes do PDE e citadas por E.C.C. foram responsáveis 

por mudanças de hábitos, como no caso da leitura e da escrita e na produção de 

conhecimento, o que nos parece não ser tão comuns nos espaços da educação 

básica, até pela falta de oportunidades dos docentes em realizar pesquisas. Isso tudo 

é observado pela participante como prazeroso e como crescimento, ou seja, as ações 

formativas de sucesso além de influenciar na qualidade do desempenho profissional, 

parecem também influenciar a reconstrução da identidade do professor, elevando a 

sua autoestima. 

 Para Maciel (2004), a leitura, assim como a pesquisa são indispensáveis ao 

professor, pelo fato de levarem ao aprofundamento científico e contribuírem para que 

as práticas docentes não sejam amparadas pelo senso comum. O saber docente 

precisa de tempo em tempo ser ressignificado e, por isso mesmo, deve ser 

reaprendido. 

 De acordo com Monteiro (2002, p. 138),  
 
Ao processo de formação cabe atualizar e aprofundar os parâmetros 
da construção, reflexão e da crítica para que o professor avance no 
sentido da aquisição de maior autonomia profissional. Ou seja, que ele 
se torne capaz de justificar e explicar os objetivos de sua ação. 
 

 Essa autonomia da qual discute a autora da citação pode ser percebida na 

narrativa de E.C.C., adquirida a partir da formação PDE. Ou seja, a formação permitiu 

à docente a tomada de decisão em estudar e produzir conhecimento acerca de 

determinados assuntos, que ao nosso ver, também não se apresentavam muito claros 

para a entrevistada. 

 Tendo em vista que a área de formação do PDE é uma escolha do cursista ao 

se inscrever no processo de seleção, há que ressaltar que muitas vezes os 
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professores não nas escolhem suas áreas de concurso, e sim outras que desejam 

conhecer mais a fundo e julgam ser necessários maiores aprofundamentos de 

estudos, como no caso de M.C.C. que optou pela formação em gestão escolar. 

 De acordo com Tardif (2010), os saberes docentes não são somente aqueles 

específicos da área de atuação do professor, mas entrelaçam a outros que são 

pertinentes para melhorar a relação dos docentes com os alunos e com a gestão da 

escola, portanto, ao escolher a área de gestão para estudar, produzir conhecimento e 

implementar um projeto educacional, podemos afirmar que, no caso de M.C.C. tal 

opção se deu pela necessidade de conhecer outros elementos que não estivessem 

intricados, tão somente com a disciplina que o mesmo ministra: 

 
Meu PDE foi na área da gestão escolar, eu não estudei matemática no 
PDE, os tópicos da matemática eu tenho estudado no dia a dia, esses 
dias um professor me emprestou o material dele do mestrado para eu 
estudar, é... nós estudamos lá todas as políticas públicas para a 
educação, estudamos as dificuldades das escolas, as questões 
financeiras, os problemas com relação à gestão financeira, a estrutura 
tecnológica, as questões pedagógicas quanto à melhoria das aulas 

(M.C.C.). 
 

 Além dos estudos que os professores realizam no dia a dia, individuais e 

coletivos, o PDE parece ter sido de grande relevância para M.C.C., pois mesmo sem 

ter se dedicado à sua área de concurso, a matemática, o professor pode melhor 

compreender as questões mais específicas da gestão escolar, da pedagogia, das 

instâncias colegiadas, do financiamento da educação, da prestação de contas, dos 

programas, etc., o que possivelmente tenha colaborado para que o mesmo entenda 

que para o trabalho pedagógico acontecer, a escola precisa lidar com outras questões 

que muitas vezes são resolvidos dentro dos espaços da própria gestão, como no 

conselho escolar por exemplo, o que acaba por evitar uma série de conflitos, como 

admite o professor em outro trecho de suas narrativas: 

 
Na escola a melhoria das aulas também depende da gestão financeira 
e a gestão pedagógica também precisa estar mais aberta, buscar 
alternativas, o diferencial (M.C.C.). 
 

 Outra aprendizagem evidenciada durante o PDE foi admitida por J.A.G. quanto 

ao uso das tecnologias, algo que está nas vivências da sociedade contemporânea, 

mas muitas vezes distante da sala de aula, conforme narra: 
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Outro ponto que gostaria de ressaltar como positivo na minha 
formação PDE foi o uso das tecnologias, porque na escola nós ficamos 
tão atrelados ao burocrático, mas com os estudos sobre tecnologias 
durante o PDE, percebemos como utilizar o computador e outras 
ferramentas que não conhecemos como os recursos multimídias por 
exemplo, coisa assim como fazer um filme, trabalhar com voz, com 
trechos de filmes e como recortar esses trechos, trabalhar com a 
nuvem que pra mim também foi uma grande novidade, então percebo 
que o meu crescimento foi muito maior durante o PDE e isso também 
enriquece as minhas aulas porque muito que aprendi, principalmente 
com o uso das tecnologias, eu estou levando para as minhas aulas de 
arte, já que eu tenho que sair da teoria, ir para a prática e retornar a 
teoria de acordo com Saviani e Gasparin, para dar subsídio à minha 
prática (J.A.G.). 
 

 No caso de J.A.G., além de aprender sobre as questões específicas de uma 

das áreas de atuação, a gestão escolar, e pelo fato de também ser professora de Arte, 

a docente admite ter aprendido muitas coisas que são úteis para o seu dia a dia, em 

quaisquer momentos de sua atuação. O fato de a professora ter aprendido a lidar com 

as tecnologias e a suas múltiplas funções a permite diversificar as suas metodologias 

e preparar aulas que vão ao encontro da satisfação dos seus alunos. 

 A escola contemporânea, de acordo com Libâneo (2010) ao mesmo tempo que 

exige um novo professor, também exige várias mudanças na profissão docente, 

dentre elas, compreender novas formas de comunicação, o que envolve o uso das 

tecnologias. Por isso, 

O novo professor precisaria, no mínimo, de adquirir sólida cultura 
geral, capacidade de aprender, competências para saber agir na sala 
de aula, habilidades comunicativas, domínio da linguagem 
informacional e dos meios de informação, habilidade de articular as 
aulas com as mídias e multimídias (LIBÂNEO, 2010, p. 30). 
 

 De acordo com o excerto, o novo professor deve ser capaz de compreender as 

relações que os seres humanos estabelecem com a tecnologia e, a partir disso, utilizá-

las como ferramenta de ensino e aprendizagem, uma vez que, apesar de necessárias, 

elas não substituem o papel humano, afetivo e social que possui o sujeito professor. 

 Quando consideramos as constatações de Libâneo (2010) e a elas atribuímos 

valor educacional e social, podemos afirmar que as aprendizagens admitidas por 

J.A.G. no PDE rompem, de certa forma, com as fragilidades da formação continuada 

e cria no professor um novo desejo de ensinar, a partir das realidades sociais, cuja 

tecnologia nos parecem tão evidentes. Assim, as aulas podem abarcar uma série de 

valores como de prazer, respeito e relacionamento entre professor e alunos, o que 

certamente contribui para melhores resultados escolares. 
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 Outra questão, não menos importante e relatada por uma professora 

participante da pesquisa é a inclusão de alunos portadores de necessidades 

educacionais especiais no ensino regular. A esse respeito e, sobre suas 

aprendizagens, L.B.P.S. admite: 

 
Eu tinha um desafio que era trabalhar com os alunos especiais, hoje 
após ter passado pelo PDE, eu vejo ainda que a família ainda está 
muito alheia à formação do seu filho e, isso me incomoda muito, pois 
eu gostaria de resolver todos os problemas da escola, mas às vezes 
a gente não consegue. Às vezes eu já cheguei a ficar doente por causa 
disso. Há professores que dizem que não tem nada a ver com os 
problemas do aluno, mas eu sempre digo que a minha disciplina é a 
educação física, mas a parte humana é muito importante para mim, eu 
quero resolver e ajudar os meus alunos (L.B.P.S.). 
 

 Esse incômodo que a docente admite ter quando percebe a ausência da 

família, esse querer resolver os problemas da escola e dos seus alunos, 

possivelmente, sejam gerados a partir da sensibilidade que a mesma adquiriu a partir 

dos estudos que realizou no PDE, voltados para as deficiências, as relações escolares 

e o direito à educação de todos os brasileiros. A escola, nesse sentido, pelo menos 

no espaço da sala de aula de L.B.P.S. passa a ser percebida pelos alunos e por outros 

sujeitos, como um espaço solidário, de respeito e mais humanizado, embora, como 

admite, nem todos os professores possuem essa mesma preocupação. 

Enquanto política de formação continuada apresentada pelos participantes 

desta pesquisa como positiva, o PDE, ao contribuir com saberes inerentes à prática 

pedagógica, à sala de aulas e a mudanças na forma de pensar, pode, nesse sentido, 

contribuir para uma melhor atuação docente, conforme passaremos a analisar no 

próximo bloco. 

 

3.7.9 A prática pedagógica atualmente 

 

 A formação continuada, principalmente a partir das reformas educacionais 

realizadas no Brasil, mais especificamente a partir da Constituição Federal de 1988, 

tem sido admitida como uma possível metodologia de melhorar a qualidade de ensino, 

assim como outros problemas no campo da educação escolar. Para isso, ao longo 

das últimas décadas várias ações têm sido implementadas como tentativa de superar 

as lacunas históricas do fracasso na educação brasileira. 
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 De acordo com Imbernón (2011, p. 121) a formação continuada é uma forma 

de enriquecer o saber docente, conforme explicita: 

 
O contato da formação com a prática educativa faz com que o 
conhecimento profissional se enriqueça com outros âmbitos: moral e 
ético, além de permitir que se fomente a análise e a reflexão sobre a 
prática educativa, tentando uma recomposição deliberativa dos 
esquemas, concepções e crenças que o conhecimento pedagógico 
tem sobre o ensino e a aprendizagem.  
 

 De acordo com a citação, a formação continuada agrega valores na formação 

e nos saberes docentes, pois a partir dela podemos repensar o que já sabemos acerca 

dos conhecimentos que lidamos diariamente. A partir da formação, podemos tomar 

decisões que surgem por meio da reflexão, ou seja, aprendemos a perceber algumas 

questões no viés de novas possibilidades, e, no entanto, talvez seja nesse momento 

que criamos novas posturas, novas metodologias e novas compreensões acerca do 

escolar e do social. 

 Partindo do pressuposto de que o PDE pode ser um grande aliado para a 

mudança, passamos a analisar a docência posterior ao Programa, nas narrativas dos 

participantes desta pesquisa: 

 

Pesquisa Piloto 

 

Dentre outras aprendizagens, percebemos que o PDE trouxe maior segurança para 

os professores com relação a metodologias, conteúdos interdisciplinares e o tempo 

para os estudos, conforme ressalta E.F. em sua narrativa: 

 
Hoje eu me sinto mais segura para trabalhar sobre a cultura 

afrodescendente e sobre diversidade de gênero, também para 

escrever textos científicos. Relembrei as tendências da educação e da 

educação física, me sinto mais segura para trabalhar conteúdos que 

não trabalhava antes, aprendi diferentes formas de trabalhar 

conteúdos que os quais eu já trabalhava, mas corrigi alguns erros 

metodológicos que cometia antes. Foi um ano que tive tempo para 

estudar e me sinto mais capacitada hoje em dia. 

 

 O fato de o professor ficar 100% afastado da sala de aula por um ano no 

primeiro ano do curso e 25% no segundo ano, quando o mesmo retorna à escola, 

pode ser um dos grandes diferenciais do PDE, pois isso, de certa forma, traz uma 
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certa tranquilidade ao docente, pelo fato de não ter que dividir os períodos de trabalho, 

com períodos de estudo. 

 Para M.B. a pesquisa também é vista como algo importante, pois durante o 

PDE foi possibilitado 

 
A pesquisa de documentos sobre o tema foi uma experiência boa, pois 

aprendi como desenvolver um trabalho cientifico dentro das regras 

estabelecidas, por isso, colocar em prática este conhecimento, 

conhecer a história de Maringá e os grupos econômicos políticos 

envolvidos, agregou maior valor naquilo que eu já trabalhava, mas que 

não conhecia de forma detalhada (M.B.). 

 

 De acordo com a narrativa de M.B., por meio da pesquisa, o professor 

consegue fortalecer o seu conhecimento, e isso se torna bastante relevante no dia a 

dia da sua prática, ou seja, conhecer mais afundo o conteúdo que ensina. 

 

Pesquisa final 

 

 Assim como os docentes que responderam à pesquisa piloto, as narrativas dos 

demais, os quais participaram da pesquisa final, também indicam uma série de 

aprendizagens no PDE e, sob suas diferentes ópticas, contribuíram grandemente para 

o desenvolvimento profissional: 

 
Após ter passado pelo PDE eu sinto que muitas coisas mudaram na 
minha atuação docente e, um dos exemplos que posso te dar é a 
reflexão, estudar novas teorias e voltar para a escola e enxergar a 
prática de uma outra forma. Posso fundamentar a minha prática nas 
concepções de alguns educadores... isso realmente ajudou bastante, 
pois a teoria que eu tinha era da época da graduação e das pós-
graduações que eu realizei, mas agora eu me atualizei em algumas 
práticas, por isso meu trabalho está sendo muito mais significativo 
(F.F.). 
 

 Essas mudanças na prática pedagógica elencadas pela professora na narrativa 

são, o que Sarmento (2009) chama de efeitos do próprio processo de formação, ou 

seja, quando a formação continuada é eficaz, contribui para a mudança das pessoas 

envolvidas. 

 Outro elemento importante apresentado por F.F. é a reflexão, o fato de a 

professora buscar os conhecimentos dos quais ela precisa para atuar na docência e 

enveredar a teoria das concepções pedagógicas ao dia a dia do seu trabalho. Assim, 
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após ter alcançado certa autonomia, em face do PDE, a professora demonstra refletir 

sobre aquilo que não está dando certo e busca outras alternativas por meio da própria 

formação, a qual ela demonstra certo valor, enquanto docente. 

 Ao que analisa Perrenoud (2002, p. 65),  

 
[...] a prática reflexiva é uma relação com o mundo: ativa, crítica e 
autônoma. Por isso, depende mais da postura do que de uma estrita 
competência metodológica. Uma formação em resolução de 
problemas, mesmo no sentido amplo, incluindo sua identificação e 
renunciando a todo procedimento padronizado, não é suficiente para 
formar um profissional reflexivo [...] nada é mais anódino que a 
reflexão, sobretudo se estivermos dispostos a refletir sobre problemas 
insolúveis, sobre dilemas, sobre a questão da finalidade e de sentido. 
Abrimos, então, a caixa de Pandora, sem saber se poderemos fechá-
la novamente. 
 

 A prática reflexiva, de acordo com o autor do excerto, deve contribuir para 

compreendermos os problemas do dia a dia da nossa profissão. Ela se torna 

necessária e pertinente, quando utilizada para refletir sobre os erros, os acertos, o que 

está dando certo ou errado, o que e como precisamos aprender para melhorar as 

nossas experiências com os alunos, com suas realidades e com a aprendizagem dos 

mesmos, ao contrário, não tem valor e não surte efeito. 

 
Mesmo eu tendo feito o PDE na área da gestão, ele foi positivo na 
minha formação, a gente passa a compreender melhor o outro, a 
escola, deixa de ver o aluno de forma genérica. Hoje eu consigo ver o 
aluno como alguém que é individual, que tem suas diferenças, deixei 
de tratar os alunos como matemática, como número, mas passei a 
olhar cada um. O PDE foi essencial, pois a gestão nos mostra as 
questões tanto da minha prática com o meu conteúdo, mas também 
as questões de gestão. Aprendi a enxergar os problemas que estão 
ao meu lado, tanto do meu conteúdo, quanto da aprendizagem dos 
alunos (M.C.C.). 
 

 Quando avalia que mesmo tendo realizado a formação PDE na área de gestão 

escolar, o curso foi positivo, M.C.C. o faz pelo fato de que a gestão escolar é uma 

instância ampla, que tem por finalidade a supervisão dos demais setores da escola, 

assim como o estreitamento da relação escolar com a comunidade, o financiamento 

da educação, a resolução de problemas burocráticos e legais, etc. Uma melhor 

compreensão sobre os aspectos da gestão se atenta a perceber a escola além da sala 

de aula, ou seja, ela é mais que isso, os problemas são muitos e, muitas vezes, 

maiores do que aqueles enfrentados pelo professor no seu dia a dia com os alunos. 
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 Quando o professor narra que passou a tratar os alunos como alguém que é 

individual, provavelmente ele tenha passado a enxerga-los como pessoas, como 

seres humanos, que vivem, que tem problemas – inclusive de aprendizagem, além 

dos pessoais, que estão no mundo. Ou seja, os números são abstratos e só existem 

quando atribuímos a eles relações de coisas e, no entanto, pessoas existem, precisam 

ser olhadas a partir das suas experiências, ou seja, as relações entre alunos e 

professor também estabelecem aprendizagens (SARMENTO, 2009). 

 As mudanças narradas, embora pareçam não pactuarem das mesmas 

metodologias, nos parecem ser recorrentes das aprendizagens ocorridas durante o 

PDE, talvez pelo fato de os professores atuarem em áreas diferentes, mas que, todas 

elas, parecem ser recorrentes num processo de ensino e aprendizagem reaprendido, 

conforme explicita L.B.P.S.: 

 
Hoje eu atuo diferente de antigamente, primeiro eu faço um 
diagnóstico dos meus alunos, vejo como está a parte motora, a 
lateralidade, a questão do esporte. Não adianta você pegar um 
planejamento e dizer que você vai seguir isso, você precisa perceber 
se o seu aluno está pronto para isso e, se não deu certo, reavaliar, 
replanejar e fazer de novo. 
 

 A afirmativa de que hoje L.B.P.S. atua diferente de antigamente, certamente do 

início da carreira até a formação PDE, comprova que atualmente a mesma possui uma 

melhor e maior compreensão acerca da diversidade que é uma sala de aula, além de 

perceber o replanejamento como uma retomada daquilo que, de certa forma, não foi 

consolidado a priori. Desta forma, percebemos que há uma maior preocupação com 

a forma de ensinar e a forma de o aluno se apropriar do conhecimento, de fato, a 

professora, hoje, consegue compreender que todos são diferentes e aprendem de 

forma diferente, cada qual a seu tempo e a seu modo. 

 Ao que explicitam Feldmann e D´Agua (2009, p. 195),  

 
A escola tem como precípua a transmissão dos conhecimentos 
universal e particular, expressos pelo currículo formal ou oculto, além 
de desempenhar um papel fundamental como espaço de socialização. 
Todas as relações estabelecidas deixam marcas positivas ou 
negativas, tamanha a sua importância na vida das pessoas. 
 

 As aprendizagens apresentadas pelos professores participantes dessa 

pesquisa, aqui narradas, foram muitas. Neste sentido, nos parece que muitas delas 

têm levado os professores a mudanças tanto na forma de conceber o aluno, quanto 
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do seu papel enquanto quem ensina, numa relação mais afetiva, harmoniosa e de 

respeito. Compreender o aluno enquanto sujeito, alguém que possui suas 

necessidades, suas histórias e conflitos sociais nos parece ser uma necessidade e, 

no entanto, foram saberes inerentes de um programa de formação e, considerando o 

que apregoam as autoras no excerto, são marcas que ficaram tanto na vida dos 

professores como dos alunos. 

 Assim como F.F., M.C.C, J.A.G. e L.B.P.S., E.C.C. também admite ter 

modificado a sua prática pedagógica a partir da formação continuada no PDE. Para 

ela foi muito importante conhecer a fundamentação do trabalho que ela já vinha 

desenvolvendo, mas que os estudos mostraram que a mesma não está sozinha, que 

outros docentes aplicam a metodologia de avaliação em fases e, dessa forma, pode 

melhor estruturar as suas aulas, as formas de avaliação e conduzir o processo ensino 

e aprendizagem. 

Outro relato importante sobre as aprendizagens no PDE é a melhoria na sua 

relação com os alunos, conforme narra: 

 
Eu aprendi muito, inclusive a lidar melhor com meus alunos, minhas 
aulas melhoraram muito, mas é muito difícil ensinar quem não quer 
aprender, muitos alunos vêm para a escola desmotivado, isso também 
me deixa de certa forma, desmotivada, mas procuro pensar naqueles 
que sabem o sentido e a função da escola em suas vidas e permaneço 
firme, em prol de melhor e maior aprendizagem. O PDE mudou a 
minha prática e me deu embasamento. Eu vejo hoje a minha prática 
fundamentada numa linha de pesquisa da área da matemática e por 
isso, me sinto muito mais segura porque eu sei o que estou fazendo. 
Conheço todo o percurso do meu trabalho e, para o aluno isso 
contribui com a segurança que eles têm de aprender a matemática, 
eles adquiriram mais autonomia e conseguem perceber o resultado do 
nosso trabalho. Os reflexos do meu trabalho estão nos alunos, nas 
médias trimestrais, na autonomia, na confiança e na autoestima deles 
(E.C.C.). 
 

 Os problemas vivenciados pela professora e, narrados no excerto, não se 

diferenciam totalmente daqueles também apresentados por J.A.G., como também já 

vislumbrados nos campos de pesquisas sobre educação. Há um distanciamento entre 

a família e a escola, há uma ausência de valor da sociedade para com a instituição 

escolar, os alunos muitas vezes são desinteressados e acaba prejudicando o 

processo educativo, desestimulando o professor, apesar de que nos parece que a 

professora tenha encontrado meios para lidar com isso, seguindo firme no seu 

propósito de ensinar. 
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As mudanças na prática pedagógica, o uso de metodologias diferenciadas e a 

inclusão também podem ser vislumbradas nas narrativas de L.B.P.S.: 

 
Hoje eu consigo entender mais os meus alunos, eu faço basquetes 
para cego ou para cadeirantes. Hoje eu consigo me colocar mais no 
lugar do meu aluno que tem alguma deficiência. Não penso mais que 
a limitação deva deixar o aluno alheio à participação nas minhas aulas, 
pois ali tem um coração que bate, uma cabeça que pensa. Envolver 
essa criança parece que me faz um bem... era uma coisa que parece 
que eu não percebia antes, ele era um deficiente ali né. Não é isso, 
quando você faz um curso e se coloca no lugar desse aluno aí você 
começa a pensar “meu Deus como eu estava errada”. O PDE serviu 
entre tantas outras coisas, para eu me humanizar mais (L.B.P.S.). 
 

Ao que relata a professora em sua narrativa, sua prática se modificou e hoje é 

vista como mais humanizada, pois ela consegue se colocar no lugar do seu aluno, 

percebe que as deficiências podem limitar, mas não devem segregar, por isso mesmo 

ela aprendeu a fazer adaptações nas suas atividades práticas e, no entanto, isso tem 

servido para se sentir melhor e ver o seu papel educativo ser realizado com mais 

afinco. Por isso, o PDE parece valorizar os professores tanto em termos financeiros, 

como profissionais e pessoais, pois transforma a identidade docente e contribui para 

processos educativos mais inclusivos, justos e humanizados. 

 De acordo com E.C.C. e L.B.P.S., as aprendizagens decorridas do processo de 

formação continuada PDE foram responsáveis para melhorar as relações sociais na 

sala de aula, uma vez que as professoras admitem entender melhor os seus alunos, 

assim como também contribuíram para mudanças significativas na utilização de 

metodologias de ensino e, no entanto, isso faz com que essas profissionais percebam 

a sua prática bem melhor fundamentada e tomando novos rumos para a melhoria do 

processo educativo ao qual as mesmas estão inseridas. 

 Sendo assim, após analisarmos as narrativas dos docentes entrevistados sobre 

os saberes adquiridos por meio da formação continuada, podemos admitir que todos 

os professores entrevistados apresentaram relativa melhora tanto nas relações 

sociais, como na compreensão da instituição escolar e nas formas de conduzir as suas 

aulas e escolher as suas metodologias. Foram aprendizagens significativas e muito 

positivas, que certamente, têm contribuído para melhores resultados no sistema 

educacional do Estado do Paraná, ainda que a longo prazo, embora os desafios após 

o PDE ainda são muitos, conforme passamos a analisar e discutir. 
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3.7.10 Os desafios após o PDE 

 

 De acordo com Mizukami (2002), a aprendizagem é uma necessidade 

permanente na vida dos professores, por isso, não há formação continuada que 

esgote todas as necessidades de aprender novos saberes, ou seja, dada a 

complexidade que é a educação, seus aspectos sociais que mudam constantemente, 

assim como os fatos científicos que se relacionam ao conteúdo escolar, há a 

necessidade de se atualizar constantemente. 

 A esse mesmo respeito, Tancredi (2009, p. 41) também deixa evidente que a 

trajetória docente é alinhada à aprendizagem da docência, quando explicita que 

 
A aprendizagem da docência, concebida como processo de 
desenvolvimento que ocorre ao longo da vida, desde o ingresso nas 
instituições escolares como alunos até a aposentadoria, envolve 
diferentes aspectos, alguns dos quais foram mencionados nos itens 
anteriores. 

 
 Essa aprendizagem se dá por conta da necessidade que o professor possui 

para atuar e permanecer na profissão, o que pode garantir melhores resultados 

escolares. 

 Se por um lado a formação PDE tem, a partir dos relatos dos professores que 

participaram dela, demonstrado que a prática pedagógica tem melhorado, ela também 

precisa ser atualizada, pois de acordo com o excerto, o momento histórico em que o 

professor atua exige muitas compreensões sobre o sistema educacional, o conteúdo 

que o docente ministra e o papel da escola e, quando observamos que um professor 

PDE pode ainda trabalhar décadas até conquistar a aposentadoria, provavelmente 

outros percursos formativos deverão ser feitos e refeitos em atendimento às 

necessidades de cada época. 

 Se por um lado, ficou evidente ao longo desse trabalho que a formação inicial 

não preenche todas as lacunas dos saberes que devem ser adquiridos durante a 

licenciatura, por outro, também nos parece que a formação continuada também não 

preenche todos os vãos e exige do professor constantes processos formativos de 

atualização profissional. Nesse sentido, essas percepções já constatadas por autoras 

como Mizukami (2002) e Gatti (2013-2014), também podem ser vislumbradas nas 

narrativas dos professores que passaram pela formação PDE, uma vez que esses 

afirmam que ainda existem desafios, conforme passamos a analisar. 
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Pesquisa piloto 

 

 De acordo com Candau (2009), os desafios da educação contemporânea são 

muitos, pois a sociedade atual se modificou e, no entanto, há problemas de ordens 

familiares, comportamentais, etc. 

 De acordo com M.B.,  
 

Os desafios são constantes, porém eles dependem de fatores internos 
que passam pela gestão, pela didática e relações sociais e, também 
externos tais como a família, o interesse dos alunos, etc.  
 

Segundo Salvi et al (2015) na atualidade, o papel do professor já não se baseia 

mais na simples transmissão de conhecimentos, por isso, precisou se adaptar ao novo 

contexto educacional que recebe diariamente influências do meio social em que estão 

inseridos os alunos. Nesse sentido, o professor passou a ser um gestor de sala de 

aula e organizador do processo de ensino e aprendizagem e, para que isso se efetive, 

se faz necessário um conjunto de competências e habilidades além dos 

conhecimentos inerentes à matéria que leciona. Essas competências e habilidades 

indicadas pelas autoras vão muito além de ensinar o conteúdo de cada disciplina, mas 

sim compreender elementos que estão nas vivências dos alunos, como as relações 

familiares, a violência, etc. 

Sobre esses desafios, E.F. tanto concorda com M.C., como elenca outros como 

sendo 

Salas superlotadas, alunos desinteressados e indisciplinados, poucos 

materiais pedagógicos na escola e pouca formação continuada para 

os professores e quando acontece é ineficiente (E.F.).  

 

 Esses desafios apresentados por E.F. também são apresentados por diversos 

pesquisadores, ao considerar que a escola tem sido um espaço de conflito, como no 

caso de Boarini (2013) que ao discutir a indisciplina na escola, argumenta que não se 

trata de um problema específico das escolas públicas que atendem as classes 

populares, mas sim um problema que ocorre em todo o contexto escolar, incluindo as 

escolas privadas e as universidades. 

Segundo Garcia (1999, p.105) “existem vários fatores que contribuem para a 

indisciplina, cada um com seu grau de importância”, dentre tais fatores se encontram 
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as relações familiares e as condições de vida dos alunos, ou seja, criar um ambiente 

harmonioso e propicio para ensino e aprendizagem não depende tão somente da 

escola, mas sim de muitos outros fatores extraescolares. 

 

Pesquisa final 

 

 Um dos desafios admitidos por E.C.C. é o tempo para estudar conforme narra: 

 
Após o PDE e a implementação o meu maior desafio é continuar 
estudando, pois criei hábitos e as vezes fico para baixo porque sei que 
eu necessito estudar e pesquisar, mas com a jornada de 40 horas 
semanais em sala de aula, isso não é oportunizado (E.C.C.). 
 

 Constatamos que um dos pontos positivos do PDE e citado pelos professores 

dessa pesquisa é o desenvolvimento do hábito de estudos e pesquisas, mas de 

acordo com a narrativa citada, ao retornar para as atividades integrais da docência, 

isso se torna muito difícil, pois a jornada de 40 horas não deixa espaço para essa 

continuidade e, no entanto, quando observamos que o professor tem ainda as suas 

atividades particulares, de fato podemos admitir que o espaço e possibilidades para 

estudos se reduzem em detrimento da ampla jornada profissional. 

 O fato de um professor ter passado pela formação e garantir elevações para o 

último nível da carreira não significa que o mesmo não possa ter a necessidade de 

continuar aprendendo, como no caso de E.C.C., também admitido por Tancredi (2009, 

p. 46), quando apregoa que 

 
Ao chegarem no final da carreira é provável que os professores 
estejam numa situação mais estável, considerando a situação 
funcional e o vínculo a uma unidade escolar. Os outros elementos que 
caracterizam a docência, entretanto, continuam em movimento, do 
que decorre que também esses professores necessitam continuar a 
aprender [...] há professores que mesmo em vias de se aposentar 
continuam a investir em si, nos alunos e nas escolas; outros há que 
assumem menos compromissos com os estudantes e consigo 
mesmos. 

 
 A ideia de o professor assumir o compromisso de continuar estudando e 

produzindo conhecimento, como no caso da publicação de pesquisas, por exemplo, 

está relacionada ao que a autora do excerto admite como sendo o movimento durante 

a carreira, um investimento nele próprio, como também em seu aluno e na instituição 

escolar, pois quando pesquisa, ao mesmo tempo, o docente se atualiza. 
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 Para a professora F.F. um dos maiores desafios é o de continuar estudando e 

aprendendo: 

 
No caso do PDE o tempo de afastamento, o professor se dedicando, 
estudando é uma oportunidade. O professor tem a oportunidade de 
ficar um ano estudando, lendo, se dedicando realmente a um projeto, 
a implementar, a buscar a valorização... busca a valorização do 
professor como a realização do aluno, melhorar o ensino para o aluno 
e para a escola... realmente contribui muito, mas não é o suficiente 
como eu disse, a gente tem que continuar estudando, tem que ser 
investido muito em curso e em formação, mas eu acredito que a gente 
está no caminho certo, é realmente algo que valoriza o professor 
(F.F.). 
 

 Ao relembrar as dificuldades que F.F. teve para implementar o seu projeto PDE 

como os alunos de 6º ano, cujo tema foi fábulas em língua inglesa, a professora 

também salientou a diversidade que há numa sala de aula e, por conta disso, as 

dificuldades são muitas, pois muitos alunos não são “tocados”, não querem participar 

e, isso, é um grande desafio para ela no dia a dia da escola, além dos momentos para 

estudo, conforme narrou no excerto. 

 Assim como F.F., M.C.C. também vê a aprendizagem dos alunos como um 

desafio, conforme explicita: 

 
O desafio ele.. ele.. eles são diários. A primeira questão que eu tenho 
que vencer é a indisciplina, eu converso bastante com os alunos, mas 
na sala de aula é difícil essa questão. O segundo desafio é a questão 
da aprendizagem, pelo fato de ter mais alunos com dificuldades e 
menos alunos com altas habilidades, eu acabo trabalhando sempre 
num nível mais baixo, aí gera um problema porque eu não consigo 
avançar tanto quanto eu queria e por isso alguns alunos acabam 
sendo penalizados (M.C.C.). 
 

 A indisciplina tratada pelo professor na narrativa é um fenômeno percebido nos 

espaços escolares, nos parece que é em todo o mundo e, no entanto, precisa de 

muitas ações para criar um ambiente mais propício para a aprendizagem, conforme 

admite Boarin (2013, p. 129), quando defende que 

 
A promoção da disciplina ou o controle da indisciplina dos alunos não 
estão escritos na literatura pedagógica ou em qualquer outra, nem 
recebemos, junto com o diploma de conclusão de curso, fórmulas para 
manter a disciplina ou evitar a indisciplina. A disciplina é um exercício 
que se faz necessário em qualquer situação social ou não. No caso do 
ambiente escolar, a disciplina é um exercício diário que ocorre no 
cotidiano da sala de aula. Deve ser construída e administrada no dia 
a dia por todos os envolvidos na educação. Esse exercício não é um 
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problema para nós educadores. Esse exercício é um compromisso e 
desafio e faz parte do nosso trabalho. 
 

 No ambiente escolar manter a disciplina ou combater a indisciplina, não deve 

ser um trabalho solitário. De acordo com a autora da citação, é um processo que deve 

envolver outros agentes que não somente os professores, mas de todos os envolvidos 

nesse processo: familiares, gestores, coordenadores, funcionários, etc. Assim, parece 

evidente que muitos professores ainda precisam aprender a lidar com a diversidade, 

pois há em suas salas alunos que dependem de maior atenção e diferentes 

metodologias, que dependem de um tempo diferente para aprender e, no entanto, 

quando isso não é gerenciado pelo professor da turma, os alunos que são mais 

rápidos na efetivação das atividades escolares tendem a fazer bagunça, que pode ser 

decorrente da ociosidade. Talvez isso pudesse ser solucionado com algumas 

atividades aleatórias para os que vão finalizando as suas obrigações. 

 Quando questionada sobre os desafios da docência pós PDE, J.A.G. também 

destaca as dificuldades em lidar com a diversidade em sala de aula, em decorrência 

dos problemas que os alunos trazem consigo: 

 
[...] lidar com a diversidade de alunos que trazem para dentro da sala 
de aula os problemas das suas vivências, os alunos de inclusão que 
chegam na escola e são matriculados, mas que não temos o 
conhecimento necessário para atendê-los e os recursos pedagógicos 
que necessitamos diariamente para dar uma boa aula, mas que muitas 
vezes não temos devido aos baixos investimentos. Outra questão a se 
pensar é a participação e a responsabilidade de todos, alunos, 
educandos, sociedade, políticos e educadores (J.A.G.). 
 

 Ao que relata a professora em sua narrativa, fica evidente a necessidade de os 

professores da educação básica terem mais acesso a informações acerca das 

deficiências. As práticas pedagógicas parecem carecer de maiores esclarecimentos 

sobre as diferentes deficiências, metodologias de ensino para levar tais alunos à 

aprendizagem, assim como melhores estruturas materiais para alavancar as práticas 

de ensino. 

 Quando discute as necessidades formativas dos professores em exercício na 

docência, Tancerdi (2009, p. 47) observa que 

 
[...] professores em todas as fases da carreira têm interesses e 
necessidades específicas que usualmente não são atendidas pelas 
políticas de formação continuada. Estas não têm adotado a 
perspectiva da docência como um processo contínuo de 
aprendizagem e, portanto, de desenvolvimento profissional 
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permanente que possibilitem aos professores atender metas 
educativas próprias, assim como as políticas educacionais. 
Usualmente, professores em diferentes fases da carreira e com 
necessidades formativas específicas frequentam os mesmos cursos 
de curta duração que nem ao menos levam em conta seus 
conhecimentos e contextos de atuação, os quais podem ser muito bem 
descritos pelos participantes e aproveitados pelos formadores para 
aproximar propostas/ conhecimentos teóricos de realidades de 
atuação. 

 
 Conforme analisa a autora no excerto, as necessidades dos professores não 

são levadas em conta tanto por conta da falta de políticas públicas que garantam o 

financiamento, como de materiais pedagógicos específicos, ou porque a formação 

muitas vezes não dialoga com a necessidade que possui cada professor. Ou seja, os 

modelos de formação são genéricos e tratam a demanda como um todo, sem 

considerar as especificidades de cada profissional. 

As mesmas queixas apresentadas por J.A.G., também podem ser encontradas 

nas narrativas de M.C.C., quando reclama a ausência de saberes acerca da inclusão, 

assim como da necessidade de materiais e equipamentos que poderiam dinamizar as 

suas aulas: 

 
Outra questão que ainda vejo como um desafio é o uso das 
tecnologias, perde-se muito tempo escrevendo e desenhando no 
quadro, mas seu tivesse um equipamento, isso poderia facilitar e me 
ajudar. As vezes meu desenho não fica muito bom porque o quadro 
não tem as marcações de linhas, então se eu tivesse na sala de aula 
um projetor, uma lousa preparada para receber o vídeo, meu power 
point, prezzi, sei lá, eu acho que a gente ganharia muito tempo e o 
aluno não dispersaria tão facilmente. Não é um desafio somente meu, 
mas da escola e eu acredito que nós vamos vencer isso aí, temos que 
vencer. A gente depende do mantenedor, mas ultimamente ele não 
tem olhado muito para a gente (M.C.C.). 
 

 Esse problema de estrutura nas escolas e do atraso tecnológico tem sido 

denunciado por muitos pesquisadores que estudam o tema, pois ao mesmo tempo em 

que o cenário social exige outras metodologias em detrimento das novas formas de 

comunicação, a escola parece estar atrasada a décadas, pois o que se evidencia – 

pelo menos nos sistemas públicos de ensino – ainda são as antigas tecnologias 

educativas: o livro didático, o giz e o quadro de giz e, no caso do Estado do Paraná, 

uma TV de 32 polegadas de cor alaranjada no canto de cada sala, algumas ainda em 

funcionamento e outras que não são ligadas por conta de serem extremamente 

ultrapassadas e/ou o professor não ter domínio de suas funções. 
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 A respeito do uso das tecnologias da comunicação e informação em sala de 

aula, Serafin e Sousa (20011, p. 26) apregoam que  

 
A escola, para fazer cumprir sua responsabilidade social de educar e 
formar os novos cidadãos precisa contar com professores que estejam 
dispostos a captar, a entender e a utilizar as novas linguagens dos 
meios de informação e comunicação a serviço de sua prática 
pedagógica que deve ser compreendida como uma forma específica 
de práxis, portanto, prática social que envolve teoria e prática, própria 
da prática educativa. 

 
 No caso da escola, implementar uma cultura do uso dessas ferramentas tem 

sido bastante vagarosa, pelo fato de muitos professores não disporem de saberes 

teóricos e práticos para o funcionamento dos mesmos, pelo fato dessas tecnologias 

não estarem presente no dia a dia da sala de aula e da escola. Neste caso, conforme 

relatado pelo professor M.C.C., ainda que o mesmo tenha a habilidade de usar tais 

ferramentas nas suas aulas, as mesmas não se encontram presentes e, ao seu ver, 

isso contribui para o desestímulo dos alunos e pouco avanço na aprendizagem. 

 Dessa forma, as narrativas dos professores demonstraram que a docência 

possui seus limites e seus desafios, que a formação continuada é uma necessidade 

para a profissão docente e o desenvolvimento profissional e que, de modo geral, 

estamos sempre aprendendo em decorrência dos processos sociais que também 

mudam constantemente. 

 Ficou evidente que o Programa de desenvolvimento profissional PDE é uma 

política de formação positiva com grandes reflexos na atuação diária dos professores 

entrevistados, mas que, no entanto, o mesmo não supriu todas as necessidades, 

muitas ainda existem e, por isso, são necessários outros percursos formativos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Iniciamos essa pesquisa com o objetivo de discutir as políticas educacionais, e, 

mais especificamente, a formação de professores no Brasil a partir do contexto das 

reformas educacionais ocorridas, principalmente, a partir da aprovação da 

Constituição Federal de 1988, que desencadeou, entre outras legislações, a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96, 

tendo como princípio a educação para todos, assim como analisar as contribuições 

do PDE para o desenvolvimento profissional de professores da rede estadual de 

educação básica do Estado do Paraná, sob a óptica de dez professores entrevistados. 

 A pesquisa teórica sobre a formação inicial de professores nos revelou uma 

série de fatores que contribuem para as escolhas, para a aprendizagem e para o 

desenvolvimento da docência, inclusive, que este processo se inicia muito cedo, 

quando a criança é iniciada na vida escolar, quando aprende com as metodologias, 

com o relacionamento e formas de avaliar dos seus professores, mesmo antes de 

fazer a escolha pela profissão docente. 

 Apesar de a formação inicial para os anos finais e ensino médio, objeto da 

nossa pesquisa (educação estadual) ocorrer nos cursos de licenciatura, observamos 

que tal formação, por si só, não dá conta de formar em todos os aspectos: conteúdos, 

atitudes, metodologias, relações sociais, etc. A formação, evidentemente, é 

complementada por meio das vivências, das tomadas de decisão, das atitudes e dos 

estudos futuros. Assim, a escola tem se demonstrado como um grande e rico espaço 

para a formação docente. 

 De acordo com os referenciais aqui apresentados, o desenvolvimento 

profissional vai ocorrendo diariamente e, na medida em que o professor vai sentindo 

suas dificuldades, vai buscando outros saberes que permitem replanejar a sua prática 

e reconduzir o processo. Assim, ficou evidente que os professores aprendem 

pesquisando, dialogando com outros profissionais, participando dos cursos de 

formação continuada e, inclusive na interação com o sujeito – aluno. 

 A escola, por também ser um espaço de contradições sociais, de representação 

de diversos modelos de sociedades, famílias, crenças, etnias, gêneros, precisa ser 

pensada no viés do respeito às diferenças. Por isso mesmo, ela é mutável, pois 

acompanha as vivências da sua comunidade e, dessa forma, os saberes que dispõem 

os professores também necessitam de mudanças, de modo a acompanhar o 
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desenvolvimento da sociedade, por isso, foi defendido que a formação continuada dos 

professores esteja voltada para as suas necessidades mais específicas, para as 

necessidades da escola e do seu aluno, pois acreditamos que isso melhoraria as 

relações e os objetivos da educação e, consequentemente os resultados. 

 Em se tratando especificamente da formação continuada no Estado do Paraná, 

no nosso objeto de pesquisa, traçamos o percurso históricos das atuais políticas e 

selecionamos o Programa de Desenvolvimento Educacional PDE para uma maior 

investigação, de forma a entrevistar 10 professores, sendo 5 através de e-mail e 5 no 

ambiente de trabalho – a escola e, dessa forma, perceber como que a formação pode 

influenciar mudanças nas práticas pedagógicas. 

 Inicialmente, constatamos que o PDE foi implantado de forma integrada à Lei 

Complementar 103/2004, com o objetivo de compor o Plano de carreira do magistério 

estadual do Estado do Paraná e seu desdobramento e fixação enquanto política 

pública educacional de Estado, se deu com a aprovação da Lei Complementar 

130/2010. 

 Destarte, uma diferença bastante significativa entre o curso PDE e outros 

formatos disponibilizados tanto pela SEED, quanto por outras instituições, está nas 

condições que os professores efetivos possuem para frequentar as aulas, fazer os 

cursos, as atividades propostas, as pesquisas e a implementação. Ao afastar das 

atividades escolares, por tempo integral, os professores experienciam maior liberdade 

para administrar seus estudos e suas ações. Quando do retorno para a escola, a 

jornada é reduzida em 25%, de modo que o professor possa implementar o projeto 

que durante o primeiro ano escreveu, sob supervisão do professor orientador na IES. 

 De acordo com os professores entrevistados, o PDE possui um grande 

diferencial, pelo fato de o professor não ter que dividir as horas de trabalho com as de 

estudos. Isso demonstra que uma formação mais sólida exige tempo para estudos e 

pesquisas e que, no espaço da escola e do dia a dia dela, é impossível perfazer uma 

formação com qualidade, que cumpra o objetivo formativo e contribua para o 

desenvolvimento profissional dos professores. 

 Ao que demonstram os resultados das análises no quesito “modelos de 

formação continuada ofertados atualmente”, todos os professores entrevistados 

dizem que tal modelo é bastante raso, que as temáticas são repetitiva e não dialogam 

com as necessidades de ensino e aprendizagem. De acordo com os entrevistados, se 

faz necessário um aprimoramento no modelo de formação continuada na rede 



194 
 

estadual de educação básica do estado do Paraná, de modo a suprir as necessidades 

reais dos professores, considerando a diversidade do trabalho docente. 

 Nesse sentido, a formação continuada ofertada pela SEED deixa muito a 

desejar, pelo fato de não satisfazer as necessidades docentes, conforme admite na 

narrativa: 

 
Há formações continuadas nos meses de fevereiro e julho, mas o que 
vemos é um conjunto de conteúdos estanques que não respondem às 
necessidades docentes e escolares. Infelizmente o modelo de 
formação continuada que se tem praticado na escola fica a desejar e 
está muito distante dos problemas que enfrentamos no dia a dia da 
escola e da sala de aula (J.A.G). 
 

 De acordo com o excerto, a formação continuada que reivindicam os 

professores é aquela que dialogue com os problemas que são recorrentes na escola 

e na sala de aula, que ajude os professores a compreender fatores específicos das 

suas relações com os alunos e que sirvam para os mesmos se desenvolverem 

profissionalmente. 

 Ainda sobre esses modelos de formação continuada que o Paraná oferta, nos 

pareceu muito evidente o apoio dos professores entrevistados ao GTR (Grupo de 

Trabalho em Rede), pois neste formato, ainda que na modalidade a distância, os 

professores podem compartilhar as suas aprendizagens e experiências com o PDE 

aos demais professores da rede, de acordo com as suas intenções, escolhas e 

necessidades formativas – pelo fato de que no GTR os professores de toda a rede 

(concursados e temporários) podem participar dos cursos de formação. 

 De acordo com F.F. o Grupo de Trabalho em Rede (GTR) é muito importante 

tanto para quem o aplica, quanto para quem o recebe, pois há nele uma troca de 

saberes: 

O GTR também é muito importante tanto para o professor que aplica 
(tutor), quanto para o cursista. O GTR contribui para a formação do 
professor que ensina e para o que aprende aquilo que o Professor 
PDE pesquisou... o conhecimento adquirido no PDE é disseminado e 
isso é muito importante (F.F.). 
 

 Em concordância com F.F. explicita: 

 
O fato de o professor também ter tempo para as pesquisas, para 
escrever seus textos e poder compartilhar com os demais colegas 
o que ele aprende também é um ponto muito positivo e, além 
disso, esse conhecimento que a gente aprende estudando, a gente 
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utiliza aqui no dia a dia da escola, da nossa sala de aula... isso é muito 
importante (M.C.C. – grifos nossos). 
 

 Há nas falas dos professores entrevistados uma grande satisfação em poder 

ser transmissor do conhecimento, não somente aos seus alunos, mas também a 

outros colegas, os quais muitas vezes possuem as mesmas dificuldades que o 

cursista possuía antes de realizar o PDE. Isso contribui tanto para o desenvolvimento 

de quem ensina, quanto de quem aprende, enquanto todos ganham, inclusive os 

alunos e a educação do Paraná. 

 Ainda que não possamos afirmar que somente o PDE possa ser um precursor 

de transformação da educação paranaense – até porque alcançar um nível de 

excelência de qualidade em educação não se dá somente por meio de programas de 

formação, mas sim pelas estruturas das escolas e, no entanto, de acordo com as 

narrativas são precárias, pela valorização do professor e dos funcionários, pelos 

melhores salários, por mais recursos didáticos e pedagógicos, etc., ou seja, depende 

de ampliação dos investimentos que tanto o Estado do Paraná como o Brasil têm feito 

nesse campo. 

 Outra assertiva do Programa, de acordo com os entrevistados, é o diálogo que 

se estabelece entre a educação básica e o ensino superior no Estado do Paraná, uma 

vez que, os professores da educação básica levam para o ensino superior as suas 

dificuldades, discutem com os pesquisadores das universidades e realizam pesquisa 

acerca da sua demanda, tornando o tema em projeto que ele próprio, com o 

acompanhamento do docente da IES, desenvolve quando retorna para a escola, após 

um ano de estudos, pesquisas e cursos de formação em áreas afins e distintas do seu 

campo de atuação. 

 A atenção que os professores recebem nos espaços da universidade dos 

professores do ensino superior, também é percebida como fundamental para os 

avanços no Programa PDE, conforme admite: 

 
Eu posso dizer que aprendi no PDE muito mais que eu aprendi durante 
o mestrado, porque nós tivemos muito mais horas de estudos, tivemos 
mestres que se dedicavam aos nossos interesses de docentes, 
tivemos orientadores que toda hora a gente entrava em contato 
(J.A.G.). 
 

 O tempo para os estudos é vislumbrado como parte desse conjunto de 

estímulos para a formação, sem deixar de ressaltar a importância que a participante 

evidencia ao rememorar que o diálogo entre ela e o seu orientador contribuiu para 
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construir a dimensão do seu conhecimento. De certa forma, a narrativa demonstra que 

os professores do ensino superior das universidades paranaenses também 

assumiram o PDE como sendo um programa de formação sério e comprometido com 

a educação básica. 

 Durante a pesquisa, todos os participantes deste trabalho admitiram o PDE 

como um curso que proporciona novas aprendizagens, de estímulo profissional e de 

descobertas, pois ao desenvolverem um artigo para a publicação, os professores 

revelaram que aprenderam a produzir conhecimentos para si e para outros sujeitos 

da educação e do mundo. Isso, de certa forma, foi admitido como valorização 

profissional – deixar a zona de conforto, a escola, e buscar novas formas de 

envolvimento na educação, o que nos parece ter aumentado a autoestima do todos 

os participantes da pesquisa. 

 Outra evidência que torna o PDE uma política afirmativa é o fato de os 

professores participarem durante os momentos formativos, de muitos cursos, 

palestras e eventos realizados pelas universidades, em atendimento ao programa. O 

PDE leva os participantes a perfazerem vários caminhos, por isso, são proporcionados 

estudos coletivos por meio de palestras, estudos por áreas onde é possível aprender 

conteúdos específicos da grade curricular PDE escolhido pelos docentes e, ainda, 

cursos de formação tecnológica, os quais incluem os professores em uma prática 

pedagógica voltada para o uso de ferramentas virtuais, midiáticas, computacionais, 

etc., conforme narra: 

[...] no PDE eu fiz uma formação sobre filmes que eu fiquei até com 
vergonha de me inscrever para apenas cumprir a carga horário de 
cursos complementares que temos que perfazer [no PDE], mas 
durante o curso eu percebi o quanto ele era interessante para as 
relações, tanto na escola quanto com os alunos, aprendi na teoria da 
educação especial sobre as doenças (E.C.C.).  

 

 A narrativa de E.C.C. demonstra a preocupação da IES em ofertar cursos que 

estejam vinculados à prática pedagógica e ao trabalho docente. Prova disso, é que a 

professora se inscreveu em um curso sobre a utilização de mídias (filmes) e, somente 

a partir da iniciação é que a mesma conseguiu perceber o valor daquela formação 

para o seu desenvolvimento profissional, ou seja, durante o PDE são construídas 

muitas aprendizagens que, de certa forma, respondem às necessidades docentes. 

 Conforme discutido na fundamentação dessa pesquisa, a formação continuada 

pode também ser almejada pelos professores como uma possibilidade de avanço na 
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carreira docente, inclusive, isto está admitido na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN 9394/96 (BRASIL, 1996) e no Plano Nacional de 

Educação PNE de 2014 (BRASIL, 2014), quando tratam da valorização dos 

trabalhadores da educação e da obrigação dos sistemas de ensino elaborarem planos 

de carreiras. Dessa forma, ficou também evidenciada a busca tanto pela formação, 

como no caso de E.C.C., como também de se prosseguir na carreira de forma a elevar 

os salários por meio da ascensão ao nível III (último nível salarial) e às classes, até 

se chegar ao topo, isto é, ao melhor vencimento da tabela do Plano de Carreira, 

conforme atesta L.B.P.S. 

 Sobre a possibilidade de realizar o curso PDE sem necessariamente vislumbrar 

melhores vencimentos, mas sim ampliar os conhecimentos acerca da docência 

explicita: 

 
Eu não entrei no PDE para ir para o nível III, em princípio ele veio como 
uma possibilidade de compreender melhor a prática que eu já 
desenvolvia sobre a avaliação em fases, mas que pesquisar e tê-la 
fundamentada, talvez me ajudaria, inclusive a fazer de uma forma 
mais correta e mais democrática E.C.C.  
 

 E.C.C., incialmente via o PDE como um curso de formação continuada que 

contribuía para a aquisição de novos conhecimentos e a repensar melhor a sua 

atuação enquanto professora, por isso a mesma não vislumbrava inicialmente 

melhores salários, apesar de que se demonstra satisfeita com esse detalhe ao longo 

da sua participação. Portanto, fica evidente que qualquer modelo de formação 

continuada, precisa antes de tudo, modificar as estruturas que já existem na prática 

pedagógica, antes de qualquer outra coisa. 

 Ao que narra L.B.P.S., talvez por já estar nas vias de aposentadoria, a sua 

entrada no PDE se deu pelo fator valorização salarial, mas, no entanto, a professora 

admite que o curso fez a diferença na sua vida, nas suas práticas e nas relações 

diárias com os seus alunos. Isso demonstra que o quesito salário muitas vezes pode 

ser um atrativo que impulsiona a participação docente em cursos que elevem seus 

níveis e classes na carreira profissional, mas que as mudanças são certas, pois há 

sempre o que aproveitar e aprender. No caso do PDE as aprendizagens da 

participante supriram muitas dificuldades, desde o conteúdo até a inserção do aluno 

deficiente nas aulas de educação física. Segundo L.B.P.S. o PDE a fez “mais 

humana”. 
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 Os participantes dessa pesquisa revelaram que o PDE contribuiu amplamente 

para as suas atuações e o desenvolvimento profissional, pois hoje a prática 

pedagógica se dá numa perspectiva mais democrática, planejada e reflexiva. Muitas 

questões da sala de aula como as dificuldades de aprendizagens, os problemas 

sociais dos alunos e a forma como ensina os professores ensinam os conteúdos foram 

(re)significadas, o que garante aos docentes uma melhor compreensão da sua 

atuação e de todo o processo educativo. 

 Ainda que os professores tenham admitido que aprenderam muitos conteúdos 

novos, que muitos outros tenham sido aprimorados, a docência ainda é permeada por 

muitos desafios. De acordo com a narrativas o Programa PDE precisa continuar 

existindo e (re)significando o trabalho docente de tempo em tempo, visto que o mundo 

está em constantes mudanças e as práticas escolares precisam acompanhar a 

sociedade. Por isso foram defendidos os afastamentos nos moldes do PDE, para que 

fora das salas de aula, os professores possam se requalificar, pesquisar e produzir 

novos conhecimentos por meio de estudos. 

De acordo com os professores entrevistados, os estudos realizados e, ao nosso 

ver, nem outros em níveis mais intensos, eliminam os desafios que as escolas 

possuem hoje, pois há falta de espaços para aprendizagens significativas nas 

formações continuadas advindas da SEED, ausência de ferramentas tecnológicas na 

escola e na sala de aula, ausência da participação dos familiares nas atividades 

escolares, falta de compromissos dos alunos com as suas aprendizagens, falta de 

materiais pedagógicos que ampliem o compromisso dos sujeitos escolares no 

processo de ensino e aprendizagem e pouco investimento em toda a estrutura do 

sistema de ensino do Estado do Paraná, como no caso de salas de aula, laboratórios, 

materiais didáticos, equipamentos, etc. 

Dessa forma, ao analisarmos as narrativas oriundas dos participantes dessa 

pesquisa, concluímos que o Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná é 

uma política educacional positiva, que contribui para muitas aprendizagens sobre as 

relações entre a aprendizagens e os processos escolares, assim como, para o 

desenvolvimento profissional. 

Nesse sentido, defendemos que o PDE continue a formar professores da 

educação básica do Paraná, que tenha outros momentos formativos, e que seja 

ampliado para aqueles que estão iniciando na docência, pois ficou evidente que é o 
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momento em que os professores mais precisam compreender o seu papel, a sua 

atuação e os processos de ensino e aprendizagem.  

Por isso tudo, defendemos ainda a ampliação dos recursos aplicados na 

formação continuada dos professores paranaenses e, ainda, mudanças nos modelos 

que atendem a todos, como no caso das semanas pedagógicas e a “formação em 

ação”, visto que essas atividades não têm respondido às necessidades dos docentes 

atuantes nos anos finais e ensino médio da rede ora pesquisada. 

Outra questão que julgamos necessário registrar é que qualquer avaliação, 

monitoramento ou relação entre avaliações externas como a exemplo do IDEB (índice 

de desenvolvimento da educação básica) e a formação continuada de professores 

não se sustentam, pelo fato de que a formação continuada é apenas um dos fatores 

que contribuem para a melhoria na qualidade de ensino, existindo muitos outros, 

conforme já pontuado em nossas conclusões que precisam ser analisados e 

considerados, a fim de criar políticas de formação de professores mais efetivas. 
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