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RESUMO

Este trabalho apresentou uma análise sobre a formação continuada de professores no contexto da
educação contemporânea. O objetivo da pesquisa de um modo geral foi investigar se está havendo
iniciativas para renovar o cenário do ensino na atualidade. O estudo científico teve como base
metodológica o método quanti-qualitativa. Nesse levantamento foi usado um estudo de fontes
bibliográficas para fundamentar a estrutura da averiguação científica da pesquisa empírica. Por meio
dos dados da sondagem foi possível observar que ações educativas contínuas não estão sendo
praticadas como deveriam dentro do contexto educacional. Primeiro por carência de investimentos
nos processos de formação continuada, e também, por falta de profissionalismo dos professores.
Certamente a investigação contribuirá de forma positiva para um estudo mais aprofundado sobre a
formação continuada no âmbito educacional.
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INTRODUÇÃO

A formação continuada é o mais importante apoio do professor para aprimorar e renovar a sua
atuação na escola, ajudando-o a encontrar respostas que sua formação inicial não foi capaz de
proporcionar-lhe, em outras palavras, é a principal forma do educador refletir sobre sua prática e
buscar novos conhecimentos. Para Silva e Cabral (2016), “[...] a formação continuada aponta a
necessidade de se articular com a gestão escolar e com o desenvolvimento profissional dos
professores, tendo em vista as suas necessidades, considerando a escola como centro de formação
permanentemente de professores” (p. 63). Complementando essa linha de pensamento, o
procedimento formativo ajuda a suprir todas as carências educativas encontradas no terreno da
educação.

A formação continuada atualmente é considerada por vários pesquisadores da educação como a
principal fonte de renovação da prática dos professores, visto que a formação inicial deve ser
repensada, pois somente ela não é suficiente, por não proporcionar todos os suportes primordiais para
desempenhar a profissão com significância. Por essa razão, o educador precisa complementar a sua
preparação primária com alguns apoios pedagógicos. O trabalho docente só será satisfatório se
houver uma preocupação, tanto por parte dos educadores quanto da escola com o ensino praticado. A
educação não é estática, tem-se a necessidade de ser estruturada a todo o momento por meio de
novos procedimentos de aprendizagem.

Nessa acepção, compreende-se a importância do professor ter uma participação ativa nas preparações
contínuas, voltadas exclusivamente para qualificar a sua ação pedagógica, com o intuito de
aperfeiçoar a sua conduta diante dos alunos. O professor não pode sustentar a sua prática educativa
somente através dos métodos aprendidos na primeira etapa da sua formação, porque o período
temporal é outro, o modo de se viver não é mesmo, a sociedade se comporta totalmente diferente e, o
seu papel é de adaptar-se a todas as mudanças apresentadas.

A investigação traz consigo os seguintes objetivos: investigar o procedimento da formação
continuada atualmente; verificar se está ocorrendo ou não como prática auxiliadora da didática do
professor e demonstrar quais são as contribuições da formação continuada na construção da prática
educativa do profissional da educação.

O estudo foi materializado utilizando o tipo de pesquisa bibliográfico como a sua principal base
investigativa, a partir de uma abordagem qualitativa de um estudo de caso. Foram usados no decorrer
da sua estruturação livros, artigos, documentos visando fundamentar sistematicamente o trabalho
acadêmico.

O trabalho está dividido em três sessões: a primeira faz uma abordagem da formação docente no
decorrer dos tempos tendo usado como base Imbernón (2011) e Tardif (2008); a segunda, uma
análise aprofundada da formação continuada no Brasil na concepção de Nóvoa (1998) e Giovanni
(2003); e a terceira é uma pesquisa de campo, tendo como finalidade descobrir se realmente os
docentes contemporâneos participam ativamente de cursos contínuos, visando à qualificação da sua
didática, para isso fiz uso dos autores Azzi (2009) e D’Ambrósio (1998), objetivando embasar
cientificamente a pesquisa.

1 A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NO
BRASIL
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Ao analisar a formação dos professores no Brasil em toda a sua trajetória histórica, podemos
evidenciar as múltiplas distinções do processo formativo em cada período temporal. Devido às várias
facetas tanto pedagógicas quanto políticas instituídas no dispositivo formador, é observável a
discrepância nos moldes de preparar sujeitos para proporcionar uma melhor educação e, na
multiplicidade das formas de habilitar cidadãos para desempenhar a função é visível uma
desvalorização discrepante por parte de todas as instâncias compositoras da coletividade nas fases
temporais evidenciadas.

Historicamente, a profissão docente, ou seja, a assunção de uma certa
profissionalidade (uma vez que a docência é assumida como “profissão”
genérica e não como oficio, já que no contexto sociais sempre foi
considerada como uma semiprofissão) caracterizava-se pelo estabelecimento
de alguns traços em que predominava o conhecimento objetivo, o
conhecimento das disciplinas a imagem e semelhança de outras profissões
(IMBERNÓN, 2011, p. 13).

Por esse ângulo, nota-se a construção da identidade da profissão docente no transcorrer do tempo,
desde o princípio antes mesmo de surgir o termo “formação de professores”, precisamente na era
clássica já existia uma preocupação relevante em relação aos indivíduos incumbidos por educar a
civilização vigente. Segundo Saviani (2009), “no Brasil a questão do preparo de professores emerge
de forma explícita após a independência, quando se cogita da organização da instrução popular” (p.
10). Nesse momento já se fazia presente a desvalorização da função de educador, uma vez que o
cargo era comparando a uma simples atividade trabalhista. Não tinha uma valorização tanto por parte
da sociedade existente quanto pelos responsáveis pelo o andamento do país.

No contexto atual o procedimento formativo de professores se encontra ainda em construção, noutras
palavras, não tem uma identidade totalmente pronta e acabada, em resultado os documentos
regedores do sistema preparador de educadores não possui uma única orientação de formação, na
grande parte dos estabelecimentos encarregados em capacitar docentes existe uma dúvida, qual é a
filosofia de preparo adequada? Tradicional ou a inovadora?

A LDB E A FORMAÇÃO DOCENTE

A discussão acerca da formação docente não é recente em nosso país e, há tempos essa argumentação
vem galgando espaços nos grandes debates mundiais. O Brasil foi uns dos países marcados por
várias conferências acaloradas no que diz respeito o modo de formar professores. O regimento
responsável por direcionar o preparo dos futuros educadores teve a sua gênese modificada de acordo
com a face da sociedade exibida em cada período.

Em sucessão dos ideais capitalistas instalados na sociedade existente, estes conceitos obrigaram os
lugares onde ocorria o preparo profissional a instruir cidadãos para colaborar com o modelo social
vigente. Os educadores tinham o papel de educar a futura geração de citadinos para apenas trabalhar,
não se atentando com as necessidades educacionais apresentadas pela população existente.

Na atualidade deparamos com uma organização profissional de professores fragmentada, entre duas
orientações de formação, a clássica e a contemporânea. Esse é uns dos problemas encontrados no
preparo dos educadores na contemporaneidade. Sem dúvida, ao analisar os documentos
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contemporâneos norteadores da formação de docentes na modernidade evidenciamos algumas
divergências instrutivas no ato da capacitação de especialistas da área educacional.
Inquestionavelmente, no ambiente preparativo de educadores presente, advieram alterações que
ajudaram no desenvolvimento do procedimento, sendo oferecidos dessa forma, critérios formativos
excêntricos para configuração do mecanismo formador hodierno. Segundo a Lei nº 13.478, de 30 de
agosto de 2017, que altera a LDB, 9394/96.

§ 2o As instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de
pedagogia e outras licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção
sempre que acorrerem aos certames interessados em número superior ao de
vagas disponíveis para os respectivos cursos.

§ 3o Sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento
pelas universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem
por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua
portuguesa (BRASIL, 2017).

Embora, essas revoluções tenham incidido no âmbito da formação. No momento continua operando
nos pilares do aparelho múltiplas instruções caracterizadas pelo o “conservadorismo[1]” nas
filosofias. As universidades que têm a obrigação de preparar professores para atuar na educação
estão condicionadas para cumprir as exigências da sociedade, entretanto, não são as necessidades
educativas, mas sim, as penúrias sociais, em outras palavras, são obrigadas a se modelar no sistema
gregário influente, o capitalismo. Para Candau (2013), presentemente a sociedade modernizada está
atrelada em cultura de perfomatização, ou seja, todas as diretrizes sociais estão sendo articulada em
uma única direção visando a propaganda do capitalismo contemporâneo, inclusive, a formação
docente que peça essencial para a fixação do sistema vigente (p.13).

Em virtude da formação oferecida, os docentes estão mergulhados nos ideários mercadológicos e,
consequentemente, são os principais agentes colaboradores na construção do novo perfil apresentado
pela a sociedade. Hoje a civilização brasileira é caracterizada, entre os vários atributos negativos,
pela competividade trabalhista (uma das mais significantes), pois a população visa ou é orientada a
seguir, somente, em direção às exigências do mercado de trabalho, deixando assim, de se atentar para
outras finalidades, principalmente, as quais dizem respeito à qualidade da instrução proporcionada.
Certamente, a passividade do povo seja o principal motivo para a má qualidade da educação, essa
omissão é assimilada, especialmente, nos lugares responsáveis por propiciar o ensino.

A FORMAÇÃO CONTINUADA: UM
DESAFIO A SER SUPERADO

Diante da conjuntura em que estamos inseridos, encontramos um dispositivo educacional que pode
dar uma nova roupagem na filosofia da formação de professores. O procedimento da formação
continuada surge com o intuito de capacitar futuros professores antes e depois de iniciar sua jornada
instrutiva. As bases do método estão fundamentadas na vivência da sociedade, ou seja, estão
firmadas nos acontecimentos sociais. Ademais, analisando o momento presente da civilização é
perceptível a necessidade de capacitar professores de acordo com a face do corpo social vigente,
aliás, os professores devem possuir além de uma base de ensino, precisam ostentar na sua identidade
profissional a capacidade de leitura de mundo, ou melhor, carece de compreender os fatores
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decorrentes ao seu redor.

A formação assume um papel que vai além do ensino que pretende uma mera
atualização cientifica pedagógica e didática e se transforma na possibilidade
de criar espaços de participação, reflexão e formação para que as pessoas
aprendam e se adaptem para poder conviver com a mudança e com incerteza
(IMBERNÓN, 2011, p. 19).

É essencial o educador estar atualizado socialmente de tudo, sendo esclarecido, o educador terá mais
suportes no seu processo instrutivo, de modo consequente, conseguirá educar os alunos, possuindo
todos os discernimentos necessários para ser um mediador ativo com relação às decisões da
coletividade. Inquestionavelmente, desse modo, será capaz superar alguns problemas que impedem o
andamento da educação e da sociedade. Atualmente encontramos múltiplos empecilhos que de
alguma forma travam a renovação dos alicerces da civilização atual, contribuindo assim, para a
cristalização de todos os departamentos da sociedade, principalmente a educação em modo geral.
Conforme Antunes (2014), “o educador não é produto de sua formação acadêmica, mas sim de suas
experiências, das lutas e das reflexões sobre tudo” (p. 122). Analisando esse viés é perceptível a
importância do educador ter a capacidade de absorver e saber selecionar os conhecimentos
oferecendo-lhes no decorrer do seu cotidiano, por meio de processo seletivo de saberes. Assim, o
docente terá a sua disposição o controle das sabedorias convenientes para ensinar aos seus alunos.

A formação continuada procura colaborar com o processo inicial da vida dos professores, em outras
palavras, ajuda no aperfeiçoamento das técnicas do ofício de ser professor. Decerto, quando a ideia
do procedimento contínuo germinou, foi observado na própria orientação formativa de educadores
uma adequação gritante no que diz respeito à vivência dos seus alunos, os seus problemas sociais,
familiares e escolares com os quais eles vivenciam. De acordo com Tardif (2008), “[...] ensinar é
desencadear um programa de interações com um grupo de alunos, a fim de atingir determinados
objetivos educativos relativos à aprendizagem de conhecimentos e à socialização” (p. 118).

Seguindo essa linha de pensamento é primordial o educador ter distintos conhecimentos educativos
e, tendo um aglomerado de saberes poderá lidar com todos os vários problemas localizados no
processo de aprendizagem, os quais estão impedindo o desenvolvimento da educação. Todavia, a
formação continuada é caracterizada por desenvolver as suas diretrizes educativas abalizadas no
contexto social, ou seja, demonstram tanto para os futuros docentes quanto para os professores
atuantes o ambiente da sua clientela de alunos, pois a formação continuada acontece nessas duas
esferas, na fase da iniciação profissional e também em um momento posterior a etapa da formação
primária.

Entretanto, atualmente deparamos ainda com algumas falhas educativas introduzidas no sistema
formador de docente, entre várias, pode ser mencionada, a manutenção de alguns conceitos
tradicionais no ato de formar, como por exemplo: as universidades ainda estão formando catedráticos
com o intuito de pará-los para quando chegar a hora de lecionar o professor esteja totalmente polido
com as ideologias do sistema capitalista que dar as cartas na sociedade. Para Linhares (1995),
necessitamos de ambientes educativos que reflitam a imagem da sociedade, ou seja, faz-se necessário
a criação de espaços que possamos interagir modificar e transformar a nossa própria história
precisaram também de lugares livres de opressões de todas as magnitudes, abridores de porta para
ascensão tanto social quanto ideológica.

DESAFIOS NA FORMAÇÃO DOCENTE
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A atuação docente convive atualmente com várias dificuldades educativas, que dificultam o
desenvolvimento progressivo da educação, o papel dos educadores é ajudar a solucionar as barreiras
de aprendizagem. Quando se estuda o espaço de ensino são observáveis múltiplos problemas,
principalmente estruturais, uma vez que as maiorias das escolas no Brasil não possuem uma estrutura
adequada para desenvolver uma educação significativa, pelo contrário, são encontradas diversas
escolas em ruínas, numa verdadeira situação de calamidade.

A infraestrutura educacional é um dos componentes fundamentais no
resultado da qualidade da educação como um todo. E quando esta questão
básica não é preenchida, ou mesmo ignorada, além de acarretar aos
profissionais da educação certo desconforto para a realização do trabalho, os
mantém de mãos atadas para o efetivo exercício do ensino (SILVA, et al,
2014, p. 53).

Corroborado com a menção, vale destacar a perda por parte do docente no momento que não pode
utilizar o ambiente educativo como um agente colaborativo da sua prática de aprendizagem, não
tendo esse apoio pedagógico, pratica-se metodologias tradicionais para transmitir aos seus alunos o
conhecimento pretendido. Indubitavelmente, este fator, se não for o principal colaborador da
desmotivação profissional do professor, está entre os mais significantes. O educador quando trabalha
num estabelecimento totalmente despreparado estruturalmente não desempenha o seu papel com
qualidade, pois não tem o aparato necessário para atingir o objetivo a que se propões.

A instrução deve ofertar saberes para os estudantes a fim de auxiliá-los na mudança de
comportamentos contribuindo para a formação de um cidadão plenamente educada nos aspectos
educacionais e sociais. Tendo a plena noção do papel da educação no desenvolvimento integral da
civilização modernizada é essencial valorizar aqueles responsáveis por propiciar os conhecimentos
dentro do terreno do instrutivo, “o professor”. O educador motivado trabalha com uma gama de
compromisso bem maior, além disso, profissional feliz com seu serviço sempre procura meios para
qualificar a execução do seu exercício.

Outro problema relevante enfrentado no ambiente atual da educação é a falta da democratização na
gestão escolar, deparamos com várias escolas estruturadas com uma organização de ensino
centralizado em seu responsável. Por essa razão, as maiorias das organizações escolares apresentam
um grande índice de situações problemáticas, o gestor não consegue resolver sozinho todos os
empecilhos, e mesmo assim não divide a responsabilidade com os demais profissionais, com isso,
provocam inúmeros conflitos de convivência, principalmente, entre o gestor e os professores, o
diretor não dialoga para decidir em conjunto, soluções referentes aos obstáculos vivenciados pelos os
educadores e, resolvem por conta própria sem consultar os principais indivíduos envolvidos nas
circunstâncias, os próprios docentes. Em virtude da ação profissional, os problemas não são sanados
e continuam a atrapalhar o processo educacional.

Ao observar os problemas da postura tradicional de gerir um estabelecimento de ensino é
imprescindível colocar em prática nestas instituições uma gestão democrática, tendendo, somente,
para a aprendizagem dos educandos, construindo uma teia de relações do corpo docente, com intuito
de discutir os melhores atos para solucionar os imprevistos dos estabelecimentos. Para Libâneo,
Oliveira e Toschi (2012), “[...] a organização escolar necessária é aquela que melhor favorece o
trabalho do professor, existindo uma interdependência entre os objetivos e funções da escola e a
organização e gestão do trabalho escolar” (p. 419). Criando uma administração próspera e
sistematizada objetivando atingir os resultados positivos por meio do próprio comportamento do
gerenciamento educacional.

Com uma gestão moderna é possível atingir um rendimento do ensino mais expressivo, com um teor
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de naturalidade significativo, contribuindo decisivamente na renovação da prática educativa, pois
quando acontece uma inovação mesmo sendo observada com pouca eficácia na sua atuação,
colabora-se ativamente para que o processo de ensino instrução suba a outro degrau em direção a
modernidade educacional. Sem dúvida, existe atualmente um clamor por inovação no campo
educativo devido à postura instalada e caracterizada como uma vestimenta de passividade e
obediência com relação às ideologias desvinculadas do método de conhecimento, mas, ao invés da
educação ser o palco dessas reproduções sociais, precisa ser na verdade o combustível fundamental
para exterminá-las tanto do solo instrutivo quanto das estruturas da civilização vivente.

Os alunos vestiram a roupa da modernidade e não se interessam mais pelo antigo método de
aprender, utilizando somente o livro didático como instrumento principal da aprendizagem
desenvolvida, porém a renovação moderna não adentrou nas escolas, em virtude, tanto do corpo
docente, que ainda não possui o controle necessário para a utilização dos mecanismos inovadores
quanto pela a falta de interesse da introdução das tecnologias revolucionárias por parte do órgão
responsável por desenvolver a educação no país. Inegavelmente a falta de interesse dos alunos no
aprendizado entra naquela lista dos principais problemas da educação, estamos introduzidos em
novos tempos aonde se consegue informações instantâneas graça as inovadoras tecnologias do
mundo digital. Com efeito, disso, os estudantes não se interessam em estudar aquilo que é proposto
pela escola, o que os levam a “estudar por estudar”, sem o compromisso necessário, pois os
conteúdos não são significantes as suas vivencias escolares.

Contendo a noção dos benefícios do uso dos aparelhos tecnológicos no momento de transmitir os
saberes aos alunos, as instituições de cunho pedagógico não podem se fechar a inovação tecnológica.
E, ao negar a utilização dos métodos modernos a própria instituição retira uma possiblidade de
facilitar o trabalho do professor. É sabido que a inserção das invenções de última geração não
depende exclusivamente do espaço educativo, muitas vezes as localidades de ensino estão abertas a
receberem, porém, não têm disponibilizadas as máquinas para realizar o trabalho, não oferecendo ao
professor a possiblidade de inovar a sua prática.

Observando com ocorrer o agregamento dos conhecimentos que e utilizando na prática pedagógica
pelo o professor no dia -a- dia escolar é primordial o educador dominar todas as técnicas de
ensinagem disponibilizadas para melhor atuação do ensino praticado, pois só assim, conseguirá
desenvolver a sua profissão com qualidade e o seu ato de educar terá significando na vida dos seus
alunados. Certamente para ser um bom profissional da educação é necessário uma adequação
educativa analisando todo o contexto social presente, porquanto o processo educacional deve ser
desenvolvido em consonância com as atividades da sociedade, dessa forma , o aluno não vai se sente
destacando da própria configuração da sociedade.

O OLHAR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Para fundamentar o trabalho científico foi realizada uma pesquisa qualitativa com os professores do
Povoado Prata. Para isso foi realizada a perscrutação feita com 14 educadores da localidade de duas
unidades escolares do Colégio Estadual Profº Irany Nunes do Prado e da Escola Municipal Covanca.

O Colégio Estadual Professora Irany Nunes do Prado, passou por diversas situações conforme relata
os mais antigos moradores até chegar a presente data. Primeiro foi criada a Escola Reunida
Municipal Prata, por causa da comunidade que se chama Prata, comunidade esta que herdou o nome
do rio que passa ali, denominado de Prata. Já a Escola Municipal Covanca foi fundada no dia 17 de
agosto de 1981, inicialmente na Fazenda Covanca, sob a direção da Prof.ª Irene Alves Teixeira. Hoje
em dia ela está em funcionamento no Distrito Prata Município de Monte Alegre de Goiás. Recebem
uma clientela proveniente do Distrito supracitado e da Zona Rural, todos de classe média.
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A averiguação tem o caráter confidencial, por isso, as identidades dos entrevistados foram
preservadas, e nos lugares dos nomes foram utilizadas as letras, em maiúsculo, do alfabeto oficial
brasileiro. A precaução protege os participantes de algum problema decorrente ao seu depoimento
educacional. Analisando o tempo de carreira profissional dos professores que contribuíram para a
consumação do questionário foi notado o seguinte número, 36% dos educadores possuem mais de 20
anos destinados a educação.

Foi perguntado aos professores o que eles entendiam por formação continuada? (43%) dos
entrevistados deram semelhantes respostas entendendo a formação continuada como ações
educativas que possuem a finalidade de agregar à prática docente novos ensinamentos, visando,
qualificar a atuação professoral, pois a formação inicial não consegue habilitar integralmente os
educadores para atuar em um ambiente em constante mudança como é caracterizando o terreno do
ensino. Algumas afirmações dos docentes comprovam a verificação, como exemplo: a fala dos
educadores A e B, o professor A diz que a “[...] formação continuada é toda iniciativa que se tem
pós-universidade, de evoluir e aprimorar sua prática pedagógica ou exercício da profissão”. Já o
professor B relata que “[...] a formação continuada nada mais é do que uma formação
complementar [...] Necessário atualizar nossos conhecimentos para que possamos desempenhar
melhor nossas competências”. Por meio destas respostas fica evidente a importância e a necessidade
do educador buscar diariamente por atualizações pedagógicas, em virtude das alterações diárias do
comportamento da sociedade, essas alterações interferem significativamente no andamento da
educação contemporânea, e é dever do docente saber conviver com as tais transformações.

Evidencia-se assim a relevância dos cursos contínuos para o desenvolvimento da educação integral,
devendo a contribuição na capacitação dos profissionais da educação através dos seus métodos
inovadores precisa haver uma consolidação definitiva das atividades continuada nos espaços de
aprendizagem. Pois, a cada dia aparece uma situação nova nos departamentos escolares e os
educadores como são os principais responsáveis por propiciar o saber, precisa estar preparado
profissionalmente para lidar com tais circunstâncias da melhor forma possível não causado nenhum
tipo prejuízo aos seus alunos. Quando as instituições não oferecem nenhuma formação contínua, os
professores não podem usar isso como desculpa e parar na sua formação inicial. Devem procurar por
conta própria atualizar-se pedagogicamente, porque necessitam preocupar-se no que diz respeito à
didática utilizada na sala de aula, visando, o ensino dos alunos, haja vista que carregam o fardo de
colaborar negativa ou positivamente na formação tanto educacional como social dos estudantes.

Outra pergunta direcionada aos participantes foi qual a importância da formação continuada na
atuação do professor? Cerca de (50%) dos professores deram respostas parecidas é um processo
educativo que ajudar aperfeiçoar á prática pedagógica do educador. Ao analisar as respostas
percebe-se a necessidade do professor aprimorar constantemente a sua didática e buscar diariamente
por inovações objetivando a qualificação do modo de ensinar.

Porquanto o educador nunca se encontra pronto integralmente para lidar com todas as situações
vivenciadas nos ambientes escolares, em decorrência disso, precisa complementar a sua formação
inicial por meio de ações formativas. Entre os relatos que ajudam a fortificar o dado colhido com a
pesquisa, o posicionamento do professor C e E foram os mais expressivos, eles disseminaram as suas
concepções sobre a importância da formação continuada, o educador C se posicionou assim, “É
importante para que o professor crie possibilidades para a sala de aula, novas metodologias e
técnicas, assim melhorando sua prática em sala de aula e com isso enriquecer suas habilidades
profissionais no ato de educar”. O professor E relatou que “[...] é importante para que o professor
saiba lhe dar com novas informações que seus alunos possam trazer pra dentro da sala de aula,
sabendo o que falar e como agir”.

Observado os comentários anteriores fica claro o valor intervenções contínuas relativamente ao
exercício educativo in loco, onde os procedimentos ininterruptos possibilitam a absorção de
conhecimentos práticos e teóricos aos docentes, cooperando sem nenhuma dúvida na transformação
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do estabelecimento de trabalho. Vejamos o que ressalta Carvalho (2003) ao afirmar que “[...] o
professor construtivista deve perguntar estimular, propor desafios, encorajar a exploração de ideias,
permitindo que todos tenham não só a oportunidade de expor o que pensam, mas também de
transmitir informações novas” (p. 13).

Colaborando com essa linha de raciocínio pode ser notado quais são as características primordiais de
um educador contemporâneo, o profissional da educação deve sempre se permitir aprender novos
conhecimentos com a finalidade de ter todos os saberes necessários para formar o cidadão do
amanhã. Certamente o educador precisa exercer a sua identidade de pesquisador, e buscar a todo o
tempo por métodos aos quais tem o desígnio de ajudar na performance do ato de educar,
modificando diariamente os velhos costumes tradicionais impregnados na instrução moderna.
Conforme Nóvoa (1998), “[...] os professores são por vezes profissionais muitos rígidos, que têm
dificuldade em abandonar certas práticas, nomeadamente quando elas foram empregues com sucesso
em momentos difíceis das suas carreiras” (p. 29). Desse modo, contribui negativamente o
norteamento da educação presente, cooperando no renascimento de várias práticas de ensino
encanecidas, concepções as quais estão na mira do contexto educativo para serem exterminadas.

Os envolvidos na pesquisa também foram indagados sobre a seguinte pergunta, você já participou de
alguma formação? Quantas? Os índices demonstraram que (50%) dos profissionais participaram de
algum tipo de curso contínuo, mas não souberam dizer quantas. No entanto, a maioria dos
educadores submergidos na análise confirmou a presença em algum preparo contínuo de docentes,
demonstrando preocupação com a própria formação e com os seus alunos, pois a preparação didática
se reflete na educação dos estudantes. Uma boa docência forma excelentes alunos, e ao mesmo
tempo tem sua parcela de responsabilidade na constituição de uma sociedade mais justa e
democrática, porquanto teremos futuramente indivíduos conscientes do seu agir social interagindo na
civilização presente.

[...] a prática docente não é apenas um objeto de saber das ciências da
educação, ela é também uma atividade que mobiliza diversos saberes que
podem ser chamados de pedagógicos. Os saberes pedagógicos apresentam–se
como doutrinas ou concepções provenientes de reflexões sobre a prática e
normativas que conduzem a sistemas mais e menos coerentes de
representação e de orientação da atividade educativa (TARDIF, 2008, p. 37).

Acompanhado essa linha de pensamento, pode ser dito também que só teremos professores
praticando a sua profissão com compromisso e significação escolar, se os próprios perceberem a
importância de se manterem atualizados sobre tudo o que o cercam, e tirar proveito das situações,
seja elas de caráter social ou educacional. Indubitavelmente os educadores devem enxergar a sua
importância, pois, são os incumbidos pela educação futura.

Os sujeitos do amanhã passaram certamente em uma sala de aula que os formadores de opinião
estarão colocando em ação as suas competências instrutivas. Incontestavelmente os docentes fazem
parte de grupo seleto, capazes de mudar de forma definitiva a configuração da coletividade
contemporânea, porque é visível a necessidade de se alterar algumas convicções vivas no corpo
sociável moderno, tais persuasões que conduzem a sociedade para um caminho sem volta em direção
a catástrofe humana. Outra pergunta direcionada aos professores foi a seguinte, se a instituição que
você é funcionário investe na formação dos professores? Como? Os dados dessa interrogação são
50% dos participantes da pesquisa responderam, às vezes, o estabelecimento investe na qualificação
dos educadores através de cursos. Ao avaliar todas as respostas dos envolvidos, em modo geral, não
pode deixar de se falar da necessidade de efetuar mais formações voltadas para o preparo de
professores, visto há pouca existência dessa ação nos solos de instrução.
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[...] a formação continuada poderá favorecer abertura para o trabalho em
equipe, envolvendo um controle da gestão escolar e o professor como
protagonista desse novo modelo de trabalho pedagógico, buscando uma
sintonia entre os docentes e discentes (SILVA, CABRAL, 2016, p. 83).

Ao visualizar as contribuições educacionais colhidas com a utilização da formação continuada nos
terrenos da instrução, é basal desenvolver cada vez mais atividades voltadas exclusivamente para
qualificar a prática docente; ações que sejam significativas na vida escolar dos educadores, pois, os
docentes necessitam ter mecanismos pedagógicos atualizados e inovadores. Só assim, saberão lidar
com eventuais situações rotuladas no seu dia-a-dia, não somente contribuindo no andamento do
ensino dentro da sua sala de aula, mas contribuindo na mudança da perspectiva educacional do
estabelecimento formador.

Os professores foram questionados ainda sobre a seguinte pergunta, como você procura investir em
sua formação? Aproximadamente 43% deram respostas semelhantes. Sim, por meio de curso on-line
voltados para a capacitação profissional. Sendo assim, a única ferramenta formativa utilizada pelos
educadores na formação são as preparações proporcionadas pela internet. Desta forma, podemos
concluir que as maiorias dos docentes ficam aguardando um curso de caráter profissional surgir para
agregar na sua condução pedagógica novos métodos de aprendizagem, por certo, não buscam
incessantemente contribuir por conta própria às atualizações necessárias objetivando transformação
da sua didática.

Para Azzi (2009), “o trabalho docente constrói-se e transforma-se no cotidiano da vida social; como
prática, visa à transformação de uma realidade, a partir das necessidades práticas do homem social”
(p. 41). Nesse sentindo, a ação docente é reflexível, sempre deve ser renovado tendo como ponto de
partida a sala de aula, noutras palavras, o professor precisa diariamente buscar por inovações para
falar a mesma língua dos seus alunos, buscando contribuir ao mesmo tempo para a melhoria da
sociedade em que se vive.

Certamente a nova geração de cidadãos que está se formando necessita urgentemente ser orientados,
principalmente, por guias pedagógicos em relação novas exigências instaladas no corpo social
contemporâneo. Compreender essas precedências é basal no andamento do processo cívico. Essas
orientações só serão transmitidas à coletividade se a educação propiciá-las ativamente, isso ocorrerá
somente quando os professores possuírem os fundamentos necessários para atingir a finalidade
esperada.

Decisivamente o futuro da sociedade passa pelas “mãos dos educadores.” Se queremos uma
civilização com predicados positivos, o preparo dos educadores precisa ser significativo. Dando
continuidade a pesquisa foi questionado sobre o que é necessário para que os professores tenham
uma melhor capacitação profissional? Cerca de (57%) dos docentes argumentaram que o governo
precisa investir mais na preparação dos profissionais docentes, contribuindo assim com a melhoria da
ação didática dos professores. Tudo isso passa exclusivamente por uma intervenção financeira dos
representantes governamentais como pode ser visto nos posicionamentos dos educadores A e K. O
professor A respondeu: “acredito que o Estado deveria investir na formação continuada, em muitas
das circunstâncias são nos oferecidas algo que não condiz com o título de formação continuada, pela
baixa qualidade apresentada”. Já o educador K falou dessa forma: “O importante seria que o governo
priorizasse a educação e investissem na capacitação dos professores, para que esses inovassem suas
práticas pedagógicas”.

Depois destas argumentações é possível compreender a situação da maioria dos professores da
localidade pesquisada em colocar a responsabilidade da atualização profissional unicamente nas
costas dos emissários políticos. Segundo D’Ambrósio (1998), “ninguém poderá ser um bom
professor sem dedicação, sem preocupação com o próximo, sem amor num sentido amplo. O
professor passa aquilo que ninguém pode tirar de alguém, o conhecimento” (p. 240). Pela razão
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mencionada os responsáveis pela educação não pode esperar excepcionalmente por atualizações
proporcionadas pela administração política. Devem procurar outras instâncias objetivando a
qualificação do seu ato de educar, pois investir na instrução atualmente não é prioridade para o
governo atuante.

Os educadores também responderam sobre a seguinte pergunta: quem são os responsáveis pela falta
de investimento na formação continuada dos professores? Aproximadamente 79% dos integrantes da
investigação educacional disseram que o governo é o principal culpado pela ausência de
investimento para a formação continuada dos professores. Sendo assim, as culpas da carência de
novos métodos de aprendizagem são dos políticos que não oferecem os subsídios necessários para
melhorar a ação pedagógica. Esta afirmação pode ser vista ao observar os argumentos do professor C
e K, que dizem “Acredito que seja o governo, problemas com falta de cursos de reciclagem, baixa
remuneração, péssimas condições de trabalho e outros problemas enfrentados por esses
profissionais”. O professor J organizou o seu argumento com as seguintes palavras “a
responsabilidade é do governo que não prioriza a educação e a péssima gestão da coordenação da
creche que não concentra esforços”. Nessa acepção compreende-se que a capacitação continuada dos
profissionais da educação só acontecerá ativamente se os incumbidos por governar o país investirem
decisivamente no método contínuo de aprendizagem.

Na concepção de Azzi (2009), “[...] a docência passa a ser vista como trabalho a partir de sua
profissionalização, que ainda apresenta uma série de limitações sociais, econômicas, politicas e
culturais” (p. 41). A maioria dessas circunscrições precisam ser sanadas pelo sistema governamental,
que é responsável para solucionar todos os problemas da sociedade, e os de caráter educativos devem
ser enxergados especialmente por essa classe representativa devido à importância da educação na
formação dos sujeitos.

Para fechar a pesquisa foi direcionada a seguinte pergunta aos professores, você Acha que cada
profissional deveria investir na própria formação? Cerca (65%) dos educadores responderam que,
sim, e, complementaram enfatizando a importância de ficar sempre atualizando em relação às novas
exigências sociais para saber trabalhar dentro do ambiente escolar. A alegação dos professores A e D
comprova o fato ilustrado anteriormente, o docente A articulou desse modo “Certamente. Penso que
somos quem mais conhecemos nossas limitações e ao mesmo tempo nossas necessidades, sendo
assim, investimos na área certa com o objetivo de sanar nossas dificuldades”. O professor D
respondeu da seguinte maneira: “Acho que sim, porém, há certa acomodação por parte dos
professores, outras vezes também falta o recurso financeiro para investir”. Nessa linha pensamento
fica claro a relevância do próprio educador em investir na sua formação, procurando diariamente
cursos voltados à preparação profissional, já que o governo não propicia em larga escala esses
eventos de aperfeiçoamento referente melhoria da qualificação docente.

O professor, ao assumir o seu novo espaço de formar, de ensinar, está sujeito
a um processo de formação de sua própria profissionalidade. Sua formação é
continua porque a vida. As trocas constantes de significados é que constituem
a linha de continuidade da formação (MIRANDA, 2003, p. 137).

Inegavelmente durante todo seu processo de formação o educador precisa tornar o seu modo de
ensinar reflexível, tendo em mente que não se encontra totalmente pronto, e talvez, nunca estará para
interagir ou até mesmo resolver todas as dificuldades encontradas no processo educativo. Por essa
razão, muitas vezes o docente deve fazer uma análise profissional da sua atuação como professor
com o intuito de descobrir quais as suas limitações. Quando o professor pondera e descobre as suas
necessidades formativas, torna-se mais fácil, pois saberá onde investir para atuar melhor em sala de
aula. Certamente o docente que se preocupa com seus alunos, e também com o futuro da sociedade
realizar diariamente esforços com o objetivo de melhorar a sua ação educativa. Transformando todos
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os dias o seu espaço escolar o educador contribuirá positivamente no desenvolvimento da
coletividade contemporânea.

Em referência à pesquisa realizada, foi possível visualizar como se encontra o processo de formação
continuada dos professores do Distrito Prata, por meio do diagnóstico verificamos que o preparo
contínuo dos profissionais da educação não estava ocorrendo no local como deveria acontecer. E, são
vários fatores como, por exemplo: falta de interesse dos educadores; carência de recursos financeiros
dos professores e pela a ausência de vontade do governo em investir na preparação profissional.
Porém, já foi demonstrando anteriormente a importância da formação continuidade para o
desempenho do professor nos ambientes escolares, certamente, só teremos profissionais qualificado
atuando no contexto da educação se tiver uma boa formação profissional. Assim sendo, a atualização
profissional progressiva é primordial no que diz respeito à didática do educador em melhorar a sua
maneira de ensinar e, a necessidade de buscar novos mecanismos vislumbrando facilitar a sua
abordagem instrutiva visando construir um ambiente de educação mais atrativo para os alunos e o
próprio professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa demonstrou através dos seus dados bibliográficos coletados, dois fatores, que de um
modo geral influenciam de forma significativa quando se fala do ingresso da preparação contínua de
professores: o primeiro a falta de interesse por parte dos educadores em reformar as suas técnicas de
ensino; o segundo fator é a escassez de investimentos na formação dos docentes. Todavia, esses são
os principais vilões que impedem o desenvolvimento integral das práticas educativas continuadas
atualmente, deixando assim, uma lacuna de conhecimento entre o professor e os alunos.

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise da formação continuada no ambiente
da educação moderna, foi verificado se atualmente existem tentativas para qualificar a ação
professoral, sobretudo, por meio de atividades continuadas, visto que, é essencial o docente
especializar-se a todo o momento para não ficar desatualizado na área em que atua e não causar
problemas de aprendizagem aos seus alunos.

Ao realizar a pesquisa científica foi possível notar que a maioria dos professores modernos, não se
capacitam para melhorar a sua didática em sala de aula, noutras palavras, ficam a mercê da sua
formação inicial, deixando-se sucumbir no mundo fechado do tradicionalismo, que causa graves
problemas de ensino a seus alunos. Entre eles, pode ser mencionando o prejuízo de aprender novos
conhecimentos somente utilizando as práticas antigas, sem que os estudantes desenvolvam o gosto
pelos saberem apresentados. Pois, se o professor não diversificar as suas aulas, as exposições
educativas caem na rotina e, os alunos não sentem prazer em estudar.

Dado a importância do assunto apresentando, é de suma importância que o professor esteja sempre
atualizado, porque em algum momento será cobrado por seus alunos em sala e, terá que saber. Em
decorrência disso, é primordial que os educadores capacitem-se diariamente, principalmente, através
de cursos de caráter contínuo. Mas não se pode deixar de mencionar a relevância das próprias
instituições escolares de não proporcionarem as formações. No entanto, os estabelecimentos
educacionais só vão ofertar essas especializações se houver uma injeção de investimentos por parte
dos responsáveis pela educação para desenvolver essas preparações formativas. Muitas vezes, esse é
o principal motivo dos docentes não se capacitarem, em função da baixa remuneração do profissional
da educação.

Certamente, o professor ao ter noção de tudo ao seu redor, não terá dificuldades em transmitir
saberes, porém, para chegar a esse estágio o educador necessita adquirir ferramentas durante sua
formação pedagógica com o intuito de instrumentalizá-los para a resolução de problemas inerentes a
sua profissão. O seu preparo profissional não chega ao término quando finda a sua faculdade, mas ao
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contrário, o curso só foi o início da sua formação, o professor deverá completar a sua preparação
fazendo atividades complementares que ajudará a formar a sua conduta profissional, colaborando
assim, na construção da sua identidade docente.

Para finalizar ratifico a relevância de investir no preparo docente, especialmente, nas especializações
continuadas, só teremos resultados satisfatórios no terreno da educação, se os professores forem
capacitados corretamente para desenvolver o seu trabalho. Queremos uma instrução de qualidade que
propicie aos educadores todos os suportes necessários, e assim daremos o primeiro passo para atingir
uma educação significativa.
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