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Resumo 

A proposta do presente artigo busca resumir alguns aspectos construídos para pensar a formação 

docente. Por conta disso, a formação continuada de professores pretende favorecer dinâmicas de 

atualização e aprofundamento do conhecimento necessário para o exercício da profissão, bem como 

desenvolver intervenções inovadoras nos contextos de desempenho profissional favorecendo uma 

melhor aprendizagem para os discentes. Procurou-se neste texto, dentro do contexto educacional em 

que se vive mostrar que a formação continuada é a saída possível para a melhoria da qualidade do 

ensino, por isso, o profissional consciente deve saber que sua formação não termina na 

Universidade. Em suma, o educador nos tempos atuais deve buscar uma formação continuada  que 

lhe proporcionará independência profissional com autonomia para decidir sobre o seu trabalho e 

suas necessidades. 
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Abstract 

The purpose of this article attempts to summarize some aspects built to think about teacher 

education. Because of this, the continuous training of teachers aims to promote the dynamic update 

and deepen the knowledge necessary to practice the profession and to develop innovative 

interventions in contexts of professional development promoting better learning for students. We 
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tried to in the text, within the educational context in which we live to show that continuing 

education is the possible output to improve the quality of teaching, so the conscious professional 

should know that your training does not end at the University. In short, the educator in modern 

times one should seek continuing education that will provide professional independence with 

autonomy to decide about their work and their needs. 
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Introdução 

 

Estabelecer regras para a questão da formação de professores seria como voltar ao passado, 

já que nossos antepassados foram obrigados a desempenhar atividades que não lhes agradava, seria 

como também obrigar os professores a participarem de ações que não lhes convém. Neste artigo a 

discussão é exatamente a questão de apresentar e orientar os profissionais da educação a 

conscientizar-se de sua função, e abraçar com mais humanidade a educação em função de sua 

melhoria. 

 É presente, como ação fundamental a questão da formação superior e da formação 

contínua, pois a visão e ação de um docente consciente e sensibilizado no exercício de sua função  

permite trabalhar com melhores estratégias que facilitarão a visão de criticidade e exercício da 

cidadania dos discentes.  

Contextualiza-se também a preparação do professor para o século XXI, o que diante das 

mudanças e dos crescentes números de informação por qual passa a sociedade, o professor deve está 

preparado para atender as exigências que lhe são impostas, portanto o professor deve sair do 

tradicionalismo e acompanhar estas mudanças, inovando, criando para poder transformar e inserir a 

escola também no processo de mudanças.  

O trabalho apresenta as mudanças ocorridas tanto na prática como na questão psicológica 

que apresenta um professor que participa de formação contínua. As metodologias e até mesmo o 

pensamento muda, quando se discutem a educação de forma conjunta, a educação vem mostrando 

mudanças nos últimos anos, mas ainda há muito a fazer, e o único caminho é a preparação na 

formação dos professores, sendo que, o único responsável por esta formação é o próprio professor. 

 Portanto o objetivo deste é investigar como ocorre o processo de formação dos professores 



e as mudanças de melhoria para a educação, contribuindo para ampliar o desenvolvimento e a 

qualificação do sistema educacional no país. 

 

 

A Formação Continuada de Professores 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Base (LDB) que rege a educação, no seu artigo 61. A 

formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e 

modalidade de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do educando terá como 

fundamentos: 

I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; 

II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e 

outras atividades. 

É observando o que apresenta a lei, que os profissionais da educação devem melhorar suas 

práticas de ensino, a formação docente ou formação continuada irá modelar o desenvolvimento 

profissional e refletindo de forma direta, modelar a visão do aluno preparado por um profissional 

que participa de formações continuadas. 

A sociedade atual está exigindo muito do docente que entra na sala de aula, e os 

professores tem por compromisso preparar estes docentes para a vida em sociedade, e ainda mais 

para viver em comunhão com as demais pessoas que formam a sociedade. 

As mudanças consideráveis necessárias à educação necessitam de reflexão e mudanças de 

pensamentos, a sociedade passa por transformações, e metodologias de forma geral utilizadas nas 

escolas, e até mesmo a própria escola precisa acompanhar essas mudanças, portanto já que se 

acredita que a educação pode acabar com a pobreza de um país, é então considerável que os 

professores mudem suas concepções de fazer de conta que se ensina e o aluno fazer de conta que 



está aprendendo. E continua-se formando diplomados, sem ao menos refletirem sua função na 

sociedade. 

A educação clama por profissionais competentes, compromissados para com o trabalho 

educacional, aptos a preparar indivíduos que estejam preparados para acompanhar os avanços que 

perpassam os diversos eixos que a sociedade apresenta. 

O profissional que atua no século XXI, não pode seguir por uma única linha de 

pensamento, pois a transdisciplinalidade na qual propõe a sociedade, exige profissionais que 

estejam numa dinâmica de formação contínua para assim poder caminhar, contribuindo com a 

melhoria e qualidade da educação no país. A decisão de participação em formação continuada não 

deveria ser facultativa, mesmo porque o aprendizado é contínuo e dinâmico, o que deveria está no 

currículo da escola ou das secretarias de educação de qualquer esfera. Enquanto a sociedade 

apresenta transformações constantes, a escola atrasou seu relógio de mudanças educacionais 

tornando-se um setor de despejo para os pais depositarem seus filhos, ou uma faculdade para se 

conseguir um diploma, já que a sociedade o exige. 

A profissão de professor é uma das funções mais exigidas da sociedade visto que, se está 

preparando cidadãos para trabalhar num mundo tecnológico, cultural, político e econômico que 

apresenta lideranças a todo instante. 

Comumente encontramos profissionais solidificados no mundo do “antes era desse jeito e 

todo mundo aprendia”, porque o aprendizado hoje não funciona como antes, o que deve está 

faltando? O problema é dos pais? Dos alunos? Dos professores? Ou do próprio sistema que dificulta 

em todos os aspectos? 

Os professores necessitam pensar em transformações que leve a escola a atender essas 

exigências e somente com mudanças nas concepções dos profissionais é que acontecerão de fato 

avanços que preparem cidadãos críticos, competentes e preparados para atenderem ao exercício da 

cidadania e comprometidos com sua ação ativa na sociedade. 

A função do professor vai além do que é ser educador, o professore educador e professor 

tendo funções prioritárias e sistemáticas, uma junção entre o conhecimento teórico aprendido nas 

faculdades e nos cursos de formação continuada, com as situações práticas do cotidiano. O 

professor não pode se delimitar apenas a uma função que é a de ensinar, mas também a de preparar 



indivíduos que cresçam tanto no plano profissional como no pessoal. Instigar os alunos a conflitos 

intelectuais, a buscar soluções, a inovar situações e contribuir com a escola para que esta avance na 

sua função e cumpra realmente o papel que deve de fato exercer.  

 

“A profissão docente abrange singularidades que a diferencia dos demais 

profissionais, ou seja, não é suficiente apenas carregar um título acadêmico, é 

preciso dedicação, degrau que não de alcança apenas pelo simples querer ser, mas 

que só estará disponível quando há compromisso deste profissional.” (PEREIRA). 

Para que o professor ofereça uma formação satisfatória ao educando é necessário que 

esteja sempre atualizado e recorra às teorias as quais alicerçou seus estudos no período de sua 

formação, é claro que somente teorias não são suficientes para desenvolver suas atividades 

pedagógicas, a teoria é fundamental, mas a experiência configura um melhor desempenho tanto do 

educando como do profissional do magistério, realizando uma junção entre ambas as situações para 

que a melhoria na educação ocorra de fato. Devido às transformações que ocorrem na sociedade é 

de fundamental importância que o professor se qualifique, já que a profissão docente é uma 

profissão em construção (FERREIRA, s/d, p.56). 

A educação no Brasil tem um roteiro de muitos anos. Somente com a publicação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais é que a história começou a mudar, pois este reformulou um texto 

que permitiu o acesso e de certa forma a permanência de crianças na escola. Pois a partir daí os 

municípios ganharam autonomia, o poder descentralizou e estes iniciaram um projeto de 

gerenciamento do sistema educacional garantido pela lei de Diretrizes e Bases (LDB). 

A sociedade começa a participar do sistema e a cobrança em relação ao professor aumenta 

cada vez mais. O professor em si, entra num jogo de luta para melhorar sua qualificação, muitos 

buscam está conectado ás novas informações e tecnologias melhorando de forma contínua o seu 

trabalho. 

“A prioridade daqui pra frente é a melhoria da qualidade do ensino, o que exige mais 

investimentos nos docentes”. Afirma Walter Franco. 

De acordo com a LDB, os professores precisam de formação superior para lecionar, o que 

é simples de raciocinar, que de nada adianta construir salas e enchê-las de crianças. Enquanto o 



ensino não for bom... 

Segundo João Cardoso Palma Filho, chefe do departamento de Artes de ciência, Educação 

e Fundamentos da Comunicação da Universidade Estadual Paulista (UNESP) “O educador capaz de 

fazer a reforma proposta pela LDB ainda não existe”. 

Os cursos de formação continuada são oferecidos pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da educação (FNDE), ou seja, é este que dispõe de maior investimento para 

atender a formação continuada dos professores. 

Mesmo havendo ações para que os professores aprimorem sua formação, ainda existem 

profissionais da área que resistem ás mudança que vem ocorrendo na educação mesmo visando a 

melhoria em sua formação e em sua prática pedagógica. 

Atualmente o professor necessita conquistar um conjunto de conhecimentos e manipulá-lo 

para que inove uma cultura diferenciada e especifique então o desenvolvimento de seu trabalho para 

que possa então conquistar um espaço de respeito, promovendo a criação de novas formas e 

metodologias que facilite o entendimento do educando. O professor necessita atualizar-se para 

atender as exigências apresentadas não apenas a nível nacional, mas também pelas exigências de 

países estrangeiros que buscam principalmente nos países baixo (em desenvolvimento) uma boa 

qualificação ou um custo amenizado. É o domínio do conhecimento e de uma reflexão desses atos 

que levará o educando a exercer uma posição crítica perante tais sociedades que usufrui do pouco 

conhecimento que tem muitos cidadãos. 

Falar sobre uma mudança na educação é refletir sobre uma proposta de organização no 

trabalho, onde haja metas, objetivos e que apresente um fim específico, assim, havendo mudanças 

no currículo da escola, haverá também uma reflexão de melhoria por parte dos professores.  

Diante de tantas inovações e informações que as tecnologias oferecem, torna-se ainda mais 

necessário a especialização dos professores, é conveniente planejar aulas inovadoras que leve o 

alunos a uma concentração e reflexão do que se está aprendendo em sala de aula. 

A ação do professor por menor que seja se retrata ao educando em algum momento de sua 

vida, pois em qualquer que seja ou esteja este, incidirá na formação dos alunos. 



A pressão que as instituições vêm sofrendo, serve, no entanto para repensar suas ações, 

diante das transformações que a sociedade estabelece a estas instituições. Tais transformações 

ocorrem de maneira rápida e as informações ocorrem ou chegam tão rápido que é difícil assimilar, 

pois quando menos se espera da primeira informação já é substituída ou transformada por outra 

mais “nova”. 

Para atender as exigências do mundo globalizado, dos avanços tecnológicos, a difusão da 

informação e outros fatores, é necessário um profissional competente e com habilidades que 

atendam a essas exigências, mas encontrar esse profissional é tão difícil quanto transformar a 

concepção dos profissionais que atuam na educação, pois é necessário que estes profissionais além 

de refletir nas suas ações, também busquem formar cidadãos antes de tudo reflexivo sobre a 

formação de uma sociedade mais justa e igualitária, onde tenham o compromisso e competência de 

atuar na sociedade de modo ativo e transformador no meio em que está inserido e na própria 

sociedade de modo geral. 

Ser professor, não é apenas ir a uma sala de aula e ministrar conteúdos, é antes de tudo ser 

responsável e comprometido com o cidadão que está formando em sala de aula. Esse professor 

necessita está preparado para atender as expectativas de formar um bom profissional, pois qualquer 

outra profissão necessita passar pelas mãos de um bom mestre por isso estes necessitam está sempre 

buscando novas formas e maneiras atualizadas que contribuam para apresentar bons profissionais a 

sociedade tão exigente do mundo atual. 

O professor necessita de uma formação teórica e metodológica que concentre a atenção do 

aluno e leve este s receber informações e logo após crie suas próprias concepções. A escola é 

concebida como um lugar que promove as bases do conhecimento, local onde se o ensino for bem 

ministrado gera uma transformação do cidadão que atuará na sociedade. A escola não é o único 

local encarregado da transformação social, mas ela é que abre os caminhos nas buscas de novos 

conhecimentos e inovações para a sociedade. É nessa perspectiva que a formação continuada 

oferece caminhos para a superação das necessidades pedagógicas que ocorrem na maioria das salas 

de aulas. 

 

“... a formação continuada pode possibilitar a reflexividade e a mudança nas 

práticas docentes, ajudando os professores a tomarem consciência das suas 

dificuldades, compreendendo-os elaborando formas de enfrentá-las. De fato, não 



basta saber sobre as dificuldades da profissão, é preciso refletir sobre elas e buscar 

soluções, de preferência, mediante ações coletivas. (Celma Yara P. Silva. A 

formação continuada em questão). 

 

Segundo um estudo feito pela revista Nova Escola (abril. 2011 pg. 37). Ainda que aumente 

o salário do magistério e reduza de certa forma a desigualdade e valorize a docência, é necessário 

condições de trabalho e formação. Para que a educação atinja um patamar condizente para a 

melhoria da educação não é apenas o salário que deve melhorar, é pertinente que se tenha a certeza 

de que o piso salarial ajuda, é importante, mas com condições de trabalho precária e formação 

deficiente não há salário que atraia novos profissionais para a carreira docente. 

Para compreendermos a formação de um professor é necessário que se conheçam duas 

linhas por qual deve passar esse profissional. A primeira seria a conclusão do magistério (ensino 

médio), ou de uma licenciatura em nível superior deixando-o com conhecimento suficiente para 

ministrar aulas, essa questão adquire responsabilidades não do próprio profissional, mas também da 

instituição que ele teve sua formação alicerçada em conhecimentos teóricos e colocá-las em pratica 

o que aprendeu nessa instituição. Convém salientar que o profissional é o principal responsável pela 

sua formação, sendo a partir desse conhecimento que ele irá reivindicar melhores contextos que 

contribuam para sua profissionalização. 

A segunda linha seria a questão da formação continuada, pois aprender contínuo é 

essencial para este profissional, pois conhecer novas práticas metodológicas e refletir sobre a 

melhoria da educação e não praticá-las em sala de aula, continuando sempre na mesmice não 

contribuem para um futuro promissor no rumo da educação. 

Quando se fala de professor que tem uma formação superior e participa de formação 

continuada percebe-se que seu trabalho se diferencia dos trabalhos dos demais, pois um professor 

compromissado e competente busca realizar atividades que facilita a aprendizagem e habilidade de 

seus alunos. 

O professor que participa de formação continuada somente por obrigação e para aquisição 

de títulos, está apenas contribuindo para o desperdiço do dinheiro publico, não pode se esperar por 

grandes planos governamentais abrangendo um número esplendido de professores, o trabalho de 

formação deve ser feito aos poucos e com numero mínimo de professores, mas que sejam de forma 

ampla para atingir a todos tendo então um melhor resultado no ensino aprendizagem. 



Fato importante e deve ser mencionado é a questão do trabalho transdisciplinar, onde o 

individualismo dá lugar ao trabalho coletivo. (Antônio Novoa. Revista Nova Escola ed. Nº 142 

maio. 2001). 

As equipes de trabalho são fundamentais para estimular o debate e a reflexão. É preciso 

ainda participar de movimentos pedagógicos que reúnam profissionais de origens diversas em torno 

de um mesmo programa de renovação de ensino. 

Atualmente em todos os setores há mudanças e inovações então a escola deve ser a 

primeira a estar apta a estas mudanças e os principais gestores de mudanças são os profissionais da 

educação, e para gerir estas mudanças o professor necessita ter olhos de investigadores e buscar 

atender as necessidades do mestre para o novo milênio. 

Sem dúvida, o profissional de hoje deve ter em mente que a formação não se diz mais 

necessária, mas obrigatória para participar da educação como um todo, atendendo às necessidades 

da qual a sociedade hoje requer para acompanhar a produção do mundo globalizado em que 

estamos todos inseridos e devemos participar e contribuir ativamente.                             

O professor deve estar sempre procurando se atualizar, para atender ao que exige os alunos 

modernos, então cabe ao professor ter iniciativa e não deixar passar as ocasiões oportunas que lhes 

aparecem, pelo contrário, deve buscá-las nas suas práticas como um compromisso profissional. 

Os professores de hoje, são observados, avaliados e questionados sempre, pois as novas 

tecnologias e meios de comunicação em massa estão na sala de aula, e se o professor não se 

acompanhar e não estiver preparado, será engolido por essa onda gigantesca de informações. 

Ser professor no mundo de hoje deve estar acompanhado de ser educador, já que 

respectivamente uma é profissão e a outra é vocação, o que em todas as profissões devem andar 

juntos, a profissão e a vocação, assim todos assumiriam com prazer as suas atividades. 

Nesse sentido de profissão e vocação, nenhum ser humano é completo nem está acabado, 

pois isso requer constantes mudanças, daí vem à necessidade de estar sempre investindo e buscando 

inovações em todas as profissões, principalmente na de professor, que apresenta um trabalho para a 

formação de todas as outras áreas. 



Tudo isso só vem reforçar a importância da formação continuada, tanto para satisfazer seu 

ego, como para inteirar-se com todos de sua classe em todos os sentidos e daí começarem a 

mudança. 

Mas para que essa mudança e transformação aconteçam, segundo LIBÂNIO, existem 

alguns aspectos que o professor deve dominar que são: avanços tecnológicos, a globalização da 

sociedade, a difusão de informação, o agravamento da exclusão social, entre outros fatores. 

Nesse sentido surge uma pergunta, será que nossos professores estão dotados de todo esse 

conhecimento? 

Então entra a necessidade da busca de informações, a sede do conhecimento presente em 

muitos professores, e a importância da formação continuada. Quando se refere à essa formação, se 

enfatiza alguns aspectos quanto ao profissional que é a formação, a profissão, a avaliação e as 

competências que cabem ao cada um. O educador que está sempre em busca de uma formação 

contínua, bem como a evolução de suas competências tende a ampliar o seu campo de trabalho. 

O professor necessita acompanhar as mudanças para possa atender as necessidades dos 

seus alunos, só ele é responsável por sua formação, devendo ser investigador dentro de sua sala de 

aula, contribuindo até mesmo para ampliar o seu conhecimento. 

O trabalho em equipe na maioria das vezes contribui para a reflexão de como trabalhar 

melhor. Ouvir depoimentos de outros professores, realizar leituras ajuda na reflexão de como está o 

próprio trabalho, é nesse sentido de discussão e produção conjunta que a educação pode apresentar 

o conceito de deliberação permitindo ao educador uma visibilidade que lhe transmite facilitar a 

relação entre a aprendizagem teórica e a experiência observadas na prática. 

Paulo Freire quando aborda as questões da formação do professor explica que não se dá 

por acumulação de experiência, isso também ocorre, mas o trabalho de pesquisa ajuda de outros 

mestres, dos próprios alunos e as tecnologias levam o profissional a conquistar uma liberdade maior 

ao desenvolver seu trabalho. Para ele não são os outros que levam o professor à formação, pois 

“Ninguém forma ninguém. Cada um forma-se a si próprio”. Então, é por isso que o trabalho do 

professor depende muito do espaço, da infra estrutura, da estrutura física e outros para ampliar e 

melhorar sua profissionalização. 



Um fato interessante na vida profissional e que ocorre muito pouco é de escrever muitas 

teorias voltadas para a educação, mas são poucos os textos voltados para a exposição das práticas, 

textos nesse sentido devem ser produzidos, publicados para assim revelar o que de fato ocorre nas 

salas de aula, para em seguida prover mudanças concretas. Por que será que os professores receiam 

escrever suas práticas de sala de aula? 

Falar, ás vezes é até fácil, o complexo é investigar o comportamento e o psicológico de um 

profissional que acredita já ter formação suficiente para atuar na sala de aula, essa autoconfiança 

pode causar prejuízo aos alunos e a própria sociedade, pois as mudanças vêm ocorrendo e o passado 

não nos oferece as respostas para atender o presente em tais situações, as mudanças não ocorrem 

somente de forma específica, mas de forma geral e é necessário que o professor perceba que 

administrar essas mudanças com competências e habilidade depende muito da visão holística que o 

mesmo apresenta. 

O professor para o século XXI, “precisa reinventar um sentido, para a escola tanto do 

ponto de vista ético e cultural”.   

 Segundo Perrenoud são dez as grandes áreas de competências que o professor deve 

deter: 

 1. Organizar e animar situações de aprendizagem  

 2. Gerir a progressão das aprendizagens  

 3. Conceber e fazer evoluir dispositivos de diferenciação  

 4. Implicar os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho  

 5. Trabalhar em equipe  

 6. Participar da gestão da escola  

 7. Informar e implicar os pais 

         8. Utilizar tecnologias novas  



 9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão  

 10. Gerir sua própria formação contínua 

As competências não nascem com da um, ela é formada em determinados momentos, que 

dizer que muda de anos para anos. A competência do professor é, portanto, como uma formação 

continuada, um processo infinito em seu desenvolvimento, no qual o professor, no dia a dia de 

trabalho, em sua prática pedagógica, vai revendo, criticamente, analisando e reorientando sua 

competência, de acordo com as exigências do momento, do trabalho pedagógico e dos seus 

compromissos sociais, enquanto pessoa, educador e profissional. 

Sendo assim o professor que se apresenta dotado dessas competências deve dominar os 

conteúdos, saber quais são os objetivos a serem atingidos, dominar os meios de comunicação, ter 

uma visão de como funciona toda escola, perceber a relação entre educação escolar e sociedade. 

O primeiro passo para o professor buscar essas mudanças é graduar-se, pois ainda existem 

professores apenas com o ensino médio, depois de graduado passaria  para o segundo passo que 

seria o da transformação através de suas ações. 

Sabemos que a escola não é a única responsável pela transformação social, mas é o meio 

mais adequado para tal. Isto significa que é preciso que continuemos lutando, incansavelmente, em 

conjunto com outros segmentos da sociedade (famílias, sindicatos, associações etc.) para que este 

propósito deixe de ser apenas proposta e transforme-se em realidade.  

 

Considerações Finais 

 

O presente texto teve como principal objetivo discutir, a formação continuada de 

professores. Procurou-se também contextualizar a questão da formação do educador em que a 

questão da competência docente foi abordada como mediação importante no processo de ensino e 

aprendizagem, evidenciando-se o fato de que os professores não foram formados, de maneira 

competente, para tais atividades. Esta realidade abre um espaço importante para algo mais amplo, 



que seria uma Política para a Formação do Educador, que, por sua vez, seria traduzida em 

programas e ações diversificados, atendendo assim os anseios dos educadores escolares. 

Dentre outras possibilidades, o cotidiano escolar, a realidade do dia-a-dia da Escola, foi 

abordado como uma instância privilegiada para a formação continuada do educador, visando aos 

profissionais do Magistério e ofereçam-se condições gerais básicas para um trabalho pedagógico 

que, de fato, contribua para a formação da cidadania do homem brasileiro. 
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