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RESUMO

Este artigo discute a formação continuada de professores em exercício e suas implicações na escola, a fim
de melhor entender as necessidades que imperam no meio educacional e na sociedade acerca da formação
docente. A pesquisa teve abordagem qualitativa e visitou os cursos de formação continuada oferecidos aos
professores da educação básica brasileira pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) disponíveis no site
desse ministério. Na pesquisa, identificamos diferentes programas de formação continuada, sendo
oferecidos pelo governo aos profissionais em exercício na educação. Percebemos que há oportunidades de
qualificação e que a mesma é um processo de construção contínua, a qual pode ser realizada em parceria
com os órgãos responsáveis pelo crescimento da educação em questão, o Ministério da Educação e
Cultura. Tais constatações nos instigam a saber o quanto esses programas estão sendo aproveitados pelos
professores.
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ABSTRACT

This article discusses the continuing education of practicing teachers and its implications in school in order
to better understand the needs that prevail in the educational environment and society about teacher
education. The research approach was qualitative and visited the continuing education courses offered to
teachers of basic education by Brazilian Ministry of Education and Culture available on the website of this
ministry. In the survey we identified different continuing education programs being offered by the
government for professionals in education. We realize that there are opportunities for the teacher
education and that it is a continuous process of construction, which can be carried out in partnership with
the agencies responsible for the growth of education in question, the Ministry of Education and Culture.
These findings encourage us to know how these programs are being utilized by teachers.
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INTRODUÇÃO

Vivemos um tempo no qual o imenso volume de informações aglomera-se, formando um aparente caos
educacional, dificultando a ação educativa como um todo, principalmente, para as escolas de Educação
Básica. Esta que tem como objetivo preparar a criança e o jovem para a vida na era das inter-relações,
fornecendo-lhes uma base sólida para as aprendizagens futuras e as competências essenciais para uma
efetiva participação na sociedade repleta de desafios e possibilidades.

Com a complexidade dos desafios, a escola vê-se, muitas vezes, perdida em seus princípios e missão. Um
novo discurso se faz presente. A não linearidade, a imprevisão e a complexidade exigem nova postura
para sua compreensão. A educação é impulsionada a rever questões educativas diante de sistemas que
transgridem o princípio do sentido comum da modernidade, no intuito de compreender os fenômenos
sociais que se apresentam na pós-modernidade. (COLOM, 2004).

Diante disso, o processo de formação continuada do professor é uma exigência natural da própria
profissão, diante dos avanços da ciência, dos desafios tecnológicos, das mudanças globais da sociedade,
muitas vezes, pautada em valores que nem sempre compartilham de uma visão humanizadora de
educação.

Os contatos permanentes com os profissionais da educação, seja em sala de aula, seja em estudos de
aprimoramento profissional, nos ajudam a perceber que é preciso rever a escola, buscar novos caminhos
de se fazer educação, sensibilizar pela ampliação da consciência do papel do professor dentro e fora da
sala de aula, além de qualificar seu fazer pedagógico.

Ao buscar novos caminhos, surgem muitas inquietações a respeito de como produzir as mudanças
necessárias para a construção de uma escola que assuma esta nova concepção de educação. Nesse
sentido, como o professor pode responder adequadamente ao papel que lhe cabe na sociedade da
informação Será que a formação continuada proporcionada aos docentes em exercício corresponde ao que
eles necessitam e/ou gostariam de fazer Em que consiste a qualidade da formação continuada do docente
Como inserir o professor nos debates de problemas mundiais, tais como: o cuidado com o meio ambiente
e a sustentabilidade, as novas posturas éticas, as questões étnicas, a riqueza das diferenças culturais,
enfim, o que fazer e como incluir a escola nesse contexto mundial que globalizou as mercadorias e o
poder, mas não globalizou as soluções dos problemas cruciais da humanidade As respostas parecem
complexas, e as mudanças desejáveis em educação parecem muito mais. Respostas e mudanças implicam
esforços conjuntos para um olhar atento na formação dos profissionais da educação, entendida aqui, a
formação continuada dos professores.

Considerando que a formação continuada do professor pode ser a base para o processo de melhoria da
qualidade da ação pedagógica, faz-se necessário gestar o processo da formação continuada dos
professores da educação básica, analisando quais implicações estão presentes na ação pedagógica dos
docentes, tendo em vista a melhoria no processo ensino-aprendizagem. Esse processo possibilita ao
professor, à escola e, consequentemente, à própria sociedade a diminuição dos fracassos educacionais
diante da falta de políticas educativas consistentes.

Nessa perspectiva, o artigo tem por objetivo evidenciar que é por meio da formação continuada que o
professor pode encontrar o suporte metodológico e o conhecimento adequado para qualificar o trabalho
docente de modo a responder aos desafios provocados pela sociedade da informação num mundo
globalizado. Cabe aos sistemas educacionais e à escola fomentar a atualização constante, oportunizando
espaços de formação continuada ao professor, no intuito de desenvolver ação pedagógica que capacite
para o exercício consciente da cidadania. Compete ao professor a responsabilidade e o direito de investir
tempo e dedicação em sua própria formação. O artigo também apresenta alguns programas que o
Ministério da Educação e Cultura, MEC, oferece aos professores da Educação Básica para o aprimoramento
e a capacitação de sua formação continuada no exercício de sua profissão nas escolas brasileiras.
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FORMAÇÃO CONTINUADA: NECESSIDADE PESSOAL E PROFISSIONAL

A formação é uma necessidade intrínseca ao ser humano pela própria condição humana de que o homem é
um ser em constante transformação. A importância da educação se faz sentir pelas necessidades que a
pessoa humana tem de se ajustar adequadamente às mudanças sociais, espirituais, psicológicas,
econômicas, ideológicas, tecnológicas pelas quais passa a sociedade na qual vive.

Nessa linha de pensamento, Nóvoa (2007) julga que a profissão docente vive uma desorientação global,
uma crise que vem se arrastando e que, em grandes medidas, tem a ver com o perder de referências
fundamentais do que era o grande projeto de escolarização em termos sociais mais amplos quando os
professores eram os grandes protagonistas desse projeto. O autor salienta que o projeto de escolarização
vive hoje um momento de grandes dúvidas, em termos históricos, ressaltando que a profissão docente
tem-se ressentido dessa ausência de qualificação, grandes finalidades da escola e da educação.

Nóvoa (2007) salienta que o social e o educativo abrangem um mundo de grandes incertezas e os
professores precisam encontrar os caminhos, as soluções e assumir as decisões como profissionais
autônomos de sua profissão. Isto está dentro do quadro da autonomia da profissão docente. Ele destaca
que a única maneira de estar na educação é numa perspectiva constante de interrogação, de dúvida, de
procura dos melhores caminhos em cada momento. Prova disso, é a ausência de movimentos
pedagógicos, de ideias, de grandes pedagogos quer seja em nível nacional ou internacional.

A formação contínua dos professores é uma das questões do sistema educativo. Nóvoa (2007) ressalta a
esse respeito a necessidade das escolas passarem a consagrar algum tempo àquilo que os homens das
sociologias designam por “tarefas de concepção e de inovação”, o trabalho de pensar o trabalho. Quando
isso não acontece, outros assumem essa tarefa.

Na educação, grande parte dos profissionais perdeu a capacidade de ter um pensamento transformador.
Mais do que nunca, necessita-se de intelectuais transformadores, de produtores de ideias autônomas, que
busquem fortalecimento no corporativo, nos seus pares, nas escolas e invistam em profundidade no
trabalho intelectual transformador a partir da realidade educacional concreta.

Diante dessa realidade, todo esforço do educador em autoformar-se, tornando-se consciente da
complexidade da educação, suas interfaces e implicâncias, fará com que a escola, num processo dinâmico,
possa discutir, pensar e agir de forma diferente, tanto na administração de uma sala de aula, quanto num
projeto de vida fora desse ambiente educativo. Nessa perspectiva, Freire (1997) recorda-nos que o
professor precisa qualificar sua profissão para ter credibilidade em seu fazer pedagógico. O autor adverte
sobre isso, dizendo que “[...] o professor que não leve a sério sua formação, que não estude, que não se
esforce para estar à altura de sua tarefa, não tem força moral para coordenar as atividades de uma classe
[...], pois a incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor” (FREIRE, 1997, p.74).

Em consonância com o autor, é visível a necessidade de aprimorar a competência do professor diante da
diversidade, sem esquecer o compromisso com a coletividade. Para tanto, é mister desenvolver uma
proposta de formação de professores na qual se considere a oportunidade de criar situações de relação,
em que o professor possa desenvolver a capacidade de criar vínculos de confiança, autonomia, respeito e
compromisso de reciprocidade coletiva na construção de uma ética planetária, protegendo a sobrevivência
da vida como um todo.

Como educador, devo estar constantemente advertido com relação a este
respeito que implica igualmente que devo ter por mim mesmo [...] O respeito à
autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que
podemos ou não conceder uns aos outros (FREIRE,1997, p. 66).
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Essa premissa é um dos requisitos básicos para melhorar a situação atual da educação. Nas escolas de
Educação Básica, faz-se necessário investigar as lacunas, isto é, as necessidades existentes na formação
acadêmica de professores, o que dificulta o desempenho no trabalho em sala de aula, no dia-a-dia da
escola. Da mesma forma, projetar ações de capacitação para aperfeiçoar o processo de
ensino-aprendizagem no intuito de contribuir para a sua formação. O referencial teórico pode conduzi-los a
ações reflexivas e criativas num processo de cooperação para a construção coletiva de uma visão
comprometida em favor da qualificação. “Isso significa dizer que há a necessidade de um contínuo estudo,
o que torna o profissional cada vez mais qualificado em sua profissão, podendo contribuir com maior êxito
na sua área de atuação” (FELICETTI, 2011, p. 4).

O professor egresso da academia, há muitos anos, ou recentemente, traz consigo a necessidade de
continuar aprimorando seu saber. Tanto aquele recém-formado, quanto aquele que está há mais tempo no
exercício da profissão precisa estudar, desconstruir e reconstruir de forma permanente e coletiva seu
conhecimento, sob pena de não conseguir continuar sua jornada na educação, respondendo as exigências
da mesma.

Isso se justifica, pois, em outros tempos os professores eram reconhecidos e valorizados pelo trabalho
desenvolvido na sociedade. Atualmente, diante do avanço científico e tecnológico, os professores vêm-se
diante de mudanças e transformações que os deixam, muitas vezes, perdidos em seu fazer pedagógico,
devido à complexidade das demandas que o ato educativo lhes coloca.

Nessa perspectiva, Gatti (2003), nos diz que os conhecimentos podem adquirir sentidos, serem aceitos,
incorporados não somente em função da complexidade dos processos cognitivos, mas também, dos
socioafetivos e culturais. A autora salienta que essa pode ser a razão da ineficácia de programas que
visam mudanças cognitivas, de práticas e posturas, pois sua centralização fica apenas nos processos
cognitivos individuais que acabam esbarrando em representações sociais e na cultura de grupos.

Nesta linha de pensamento do texto de Gatti (2003), pode-se afirmar que a formação docente é um
processo contínuo de aprimoramento constante em todos os sentidos. Frente a isso, Felicetti (2011)
menciona que o profissionalismo docente vai além de conhecimentos e destrezas. Nesse processo, estão
incluídas atitudes, comportamentos e valores que formam as particularidades de ser professor. Para ela,
ser professor é ser capaz de programar seu próprio programa de desenvolvimento profissional. “É estar
aberto à aprendizagem no todo, é ser investigador no conjunto do trabalho docente, é saber sintonizar os
conteúdos de sua disciplina com as necessidades dos alunos e do mercado de trabalho” (FELICETTI, 2011,
p. 4).

Diante do exposto, consideramos imprescindível a necessidade de rever e reconstruir propostas de
formação docente, investir na formação continuada dos professores em serviço para que se possam de
fato qualificar a educação em nosso país.

Portanto, a necessidade de formação continuada do professor é um compromisso moral e ético que o
professor precisa estabelecer consigo mesmo, sob risco de perder sua própria autoridade de professor. Ao
referir-se sobre isso, Felicetti (2011) nos diz que o professor precisa fazer-se presente e fazer-se diferente
no tempo e não apenas passar por ele. Para ela “a formação docente não ocorre descontextualizada, ou de
um dia para outro, ela acontece, constrói-se e desconstrói-se no tempo e com o tempo” (2011, p. 10).

A formação contínua de todos os profissionais que trabalham em educação necessita ser pensada e
fundamentada na educação como processo de construção coletiva. Isso se justifica, pois diante do estudo,
dos debates em conjunto, da convivência com a prática escolar, percebe-se que é de fundamental
importância que a escola se empenhe na formação continuada de seu corpo docente. Da mesma forma,
toda a comunidade escolar, equipe pedagógica e direção da escola, podem juntos buscar investimentos
em sua própria formação, através de leituras, estudos individuais e em grupos, eventos promovidos e
subsidiados por outras instituições, ou pela própria escola.
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É necessário dar-se conta de que é preciso investir na própria formação, participando de congressos,
seminários, cursos, eventos que contribuem para a capacitação e qualificação do ser e fazer docente com
o objetivo de manter-se capacitado e atualizado frente a uma sociedade que muda de forma cada vez
mais acelerada.

Entendida dessa forma, devemos conceber a formação do professor como uma atitude de conscientização,
construindo novos saberes, partindo das vivências relacionais que acontecem nos espaços escolares, na
perspectiva de construir uma ação recíproca entre o professor e a escola que considere o entrelaçamento
da vida como um processo permanente de mudança.

A FORMAÇÃO CONTINUADA CENTRADA NA ESCOLA

A maioria dos estudos sobre a formação continuada, como explica Imbernón (2010), passou de uma fase
descritiva para uma fase mais experimental em decorrência da difusão dos cursos de formação e do
interesse político sobre o tema. Nas últimas décadas, foram realizados inúmeros programas de formação
continuada de professores e muitos deles foram avaliados e tornaram-se objeto de pesquisa.

Alguns desses estudos apontaram problemas sérios, mas também identificaram propostas inovadoras, que
trazem à área novas reflexões. Identificar e reconhecer os conhecimentos teóricos e práticos acerca da
formação continuada de professores, consolidados nos últimos 30 anos, é importante, pois existem
evidências “[...] para todos aqueles que, de uma forma ou de outra, se dedicam à formação continuada de
professores. Conhecê-las implica analisar os acertos e os erros e ter consciência de tudo o que nos resta
conhecer e avançar” (IMBERNÓN, 2010, p. 10).

De acordo com as autoras Silva, Almeida, Davis e Souza (2011), a formação continuada se faz necessária
em razão de a formação inicial apresentar muitas limitações e problemas. Desse modo, a formação
continuada visa suprir as lacunas deixadas pela formação inicial, que repercutem fortemente no trabalho
docente. Segundo as autoras, diante das demandas educacionais de sociedades tão complexas, a situação
fica cada vez mais extrema, levando à necessidade de estabelecer políticas de formação docente para a
melhoria da qualidade da educação.

Dessa forma, entende-se que é preciso, mais do que nunca, primar por uma proposta organizada de
formação continuada, que contemple basicamente aspectos filosóficos, sociológicos, epistemológicos,
humanos e espirituais do professor, pois, essa formação servirá de ferramenta indispensável para o
sucesso do ato pedagógico. Não se pode conceber o processo educacional na era da informação e das
inter-relações, de forma fragmentada, o que resultaria no fracasso e na frustração, tanto dos alunos
quanto dos professores, pois as mudanças pelas quais passa o mundo e a sociedade nos levam a entender
que é preciso considerar as conexões para transcender.

A formação constante dos profissionais que trabalham com educação básica deve ser pensada e calcada
nessas considerações e também no fato de que, como nos diz Freire (1979, p.31), “a educação não é um
processo de adaptação do indivíduo à sociedade. O homem deve transformar a realidade para ser mais.”
Levando-se em conta a importância que essas atividades têm, do ponto de vista da formação dos seres
humanos, há um imperativo que move o educador para a busca do aperfeiçoamento constante.

Nesse sentido, é necessário desenvolver uma proposta educativa de formação centrada na escola para que
os professores tenham garantido espaço de qualificação, estudo e aperfeiçoamento de sua prática
educativa, conscientes de que se faz necessário investir na própria formação continuada, no intuito de
qualificar-se pessoal e profissionalmente. Somente um profissional consciente da importância do
investimento em seu próprio aperfeiçoamento, terá condições de reelaborar seu pensar e seu fazer
pedagógico, com o fim de contribuir com a melhoria da qualidade da educação do seu país.

A complexidade da educação vigente é tal que não se concebe mais um profissional pautado apenas com a
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formação inicial ou com prática acumulada, é preciso apoiar-se na formação contínua, na atualização
profissional. As autoras Silva, Almeida, Davis e Souza (2011) lembram que o campo educacional é muito
dinâmico, requerendo que os educadores lidem constantemente com novos conhecimentos que o processo
de ensino-aprendizagem lhes impõe. Toda essa situação requer que a base conceitual e as habilidades
pedagógicas dos professores sejam constantemente expandidas e aprimoradas, de modo que consigam
atender as novas demandas que a profissão lhes coloca.

Considera-se, portanto, que a formação continuada, a partir da escola, é essencial para o desenvolvimento
subjetivo e profissional dos professores e faz parte de um projeto institucional, como uma escolha
necessária para que se possa dar sentido e valor à atividade docente. Nesse sentido, a escola vai
tornando-se um lócus de formação contínua e permanente para todos os que dela fazem parte. É um
espaço em que os docentes têm a oportunidade de reunir-se para estudar, para fazer análise curricular e
propor modificações nos conteúdos trabalhados em cada nível, para elaborar e realizar pesquisas e
avaliações internas e assim por diante.

Segundo Imbernón (2011), a formação centrada na escola transforma a instituição educacional em lugar
de formação prioritária em relação a outras ações formativas. A formação do professor converte-se em um
processo de autodeterminação, baseado no diálogo, na medida em que se implanta um tipo de
compreensão compartilhada pelos participantes sobre as tarefas profissionais e os meios para melhorá-las.
Ele enfatiza que um dos elementos básicos da formação centrada na escola é a necessidade de redefinir as
funções, os papéis e a finalidade da instituição educacional. Salienta, ainda, a criação dos horizontes
escolares que são como que os pilares para estabelecer e esclarecer, por meio do diálogo e da reflexão
conjunta, o significado, a finalidade e a razão das metas escolares. Ele ressalta também que, para o
sucesso de um trabalho educativo em conjunto, visando o crescimento dos alunos, faz-se necessário
decidir e planejar o que se quer alcançar com os alunos.

A formação constante dos profissionais que trabalham com educação básica deve ser pensada e calcada
nessas considerações e também no fato de que, como nos diz Freire (1979, p.31), “a educação não é um
processo de adaptação do indivíduo à sociedade. O homem deve transformar a realidade para ser mais”.
Levando-se em conta a importância que essas atividades têm, do ponto de vista da formação dos seres
humanos, há um imperativo que move o educador para a busca do aperfeiçoamento constante. Nesse
sentido, é necessário desenvolver uma proposta educativa de formação centrada na escola para que os
professores tenham garantido espaço de qualificação, estudo e aperfeiçoamento de sua prática educativa,
conscientes de que se faz necessário investir na própria formação continuada, no intuito de qualificar-se
pessoal e profissionalmente. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) apresenta em seu Art. 62 que
“A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de
licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação...” (BRASIL,
1996).

Nesse sentido, a formação do professor constitui aspecto angular da educação básica. A começar pela
graduação e na continuidade com a formação de pós-graduação. Com esse olhar sobre a formação em
nível universitário e de pós-graduação para professores atuantes na educação básica, Sahlberg (2011)
argumenta que, em todos os sistemas educacionais de sucesso, professores são formados em
universidades de excelência e possuem mestrado.

Nessa direção, Maués (2003) conjectura que a educação deve ser aprimorada com reformas, bem como
com a formação de professores. A autora menciona a preocupação de alguns organismos internacionais
que percebem que o Estado Brasileiro deve “colocar o professor no centro do processo das reformas
educacionais, como um agente que pode contribuir de modo efetivo para o sucesso e o êxito deste tipo de
política, devendo ser formado em nível superior” (MAUÉS, 2003, p. 2).

Outro aspecto significativo considerado pela autora é a ênfase dada à formação de professores,
priorizando para atuação na educação básica. Ela salienta que, atualmente, no Brasil, a maioria dos
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professores são provenientes de camadas sociais menos favorecidas, com menor favorecimento
educacional, especialmente os que lecionam na Educação Infantil e nos primeiros anos do Ensino
Fundamental, justamente no período de alfabetização.

A autora salienta que essas condições comprometem o repertório educacional dos professores, limitando
as possibilidades de criação de alternativas para lidar com os fatores de diversidade cultural. São questões
que se ligam à formação inicial, à formação continuada, à necessidade de planos de carreira mais dignos e
perspectivas de trabalho mais motivadoras. Há condições a superar, mesmo considerando que essas vêm
sendo examinadas e discutidas mais fortemente na última década, tendo gerado políticas regionais e
projetos especiais de formação docente, desenvolvidos por alguns estados brasileiros (ALTOBELLI, 2008;
GATTI, 2010). Isso põe em evidência a necessidade e a importância de rever as políticas de formação dos
profissionais da educação.

Quanto à valorização dos profissionais da educação, o Art. 67 afirma que “os sistemas de ensino
promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive, nos termos dos
estatutos e dos planos de carreira do magistério público” (BRASIL, 1996). Reforça também, os meios para
esta valorização acontecer.

I - Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II -
aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico
remunerado para esse fim; III - piso salarial profissional; IV - progressão
funcional, baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho; V -
período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de
trabalho [...].

O texto legal em análise determina o interesse, a preocupação e o aperfeiçoamento contínuo dos
professores, a disponibilidade de tempo para o planejamento do ensino e a existência de condições
adequadas de trabalho. A formação passa a ser uma necessidade intrínseca pessoal ao profissional da
educação consciente de sua missão como educador.

FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL: PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO AO PROFISSIONAL DA
EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO

Os programas oferecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) trazem inovação e aprimoramento
para a educação brasileira. Várias são as oportunidades de qualificação aos profissionais da educação
disponíveis pelo governo de forma gratuita.

Em nível nacional, existe a Rede Nacional de Formação de Professores, cujo objetivo é contribuir para o
aprimoramento da formação dos professores e alunos. Este programa é direcionado aos professores de
Educação Básica dos sistemas públicos de educação. Estão também integradas ao programa, as
instituições de ensino superior, federais e estaduais, com a finalidade de produzir materiais de orientação
para cursos à distância e semipresenciais, com carga horária de 120 horas. Dessa forma, as instituições de
ensino superior atuam em rede para atender as necessidades e demandas dos sistemas de ensino. As
áreas de formação oferecidas incluem alfabetização e linguagem, educação matemática e científica, ensino
de ciências humanas e sociais, artes e educação física. O MEC oferece suporte técnico e financeiro e tem o
papel de coordenar e dinamizar o desenvolvimento do programa que é implantado por adesão, em regime
de colaboração pelos estados, municípios e Distrito Federal (BRASIL, 2004).

Nessa perspectiva, existe também o Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública
cujos objetivos gerais visam formar, em nível de especialização (lato sensu), gestores educacionais
efetivos das escolas públicas da educação básica, incluídos aqueles de educação de jovens e adultos, de
educação especial e de educação profissional. O programa objetiva, também, contribuir com a qualificação
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do gestor escolar na perspectiva da gestão democrática e da efetivação do direito à educação escolar com
qualidade social. Como resultado dessa iniciativa, o MEC espera a melhoria dos índices educacionais das
escolas e municípios atendidos (BRASIL, 2010).

Frente a isso, os documentos que amparam o programa estão resumidos na Resolução nº. 24 de
16/08/2010 que

estabelece orientações e diretrizes para o pagamento de bolsas de estudo e de
pesquisa a participantes dos programas de formação inicial e continuada de
professores e demais profissionais de educação, implementados pela Secretaria
de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC) e pagas pelo FNDE
(BRASIL, 2010).

Dentre os projetos e cursos que o programa abrange, há o de especialização em coordenação pedagógica
e de aperfeiçoamento e especialização em gestão escolar. Outra ação relevante à formação continuada de
professores é o Programa de Consolidação das Licenciaturas, Prodocência. Este visa ampliar a qualidade
das ações voltadas à formação de professores, com prioridade para a formação inicial, desenvolvida nos
cursos de licenciaturas das instituições federais e estaduais de Educação Superior.

O Prododência tem por objetivo financiar projetos direcionados à formação e ao exercício da profissão dos
futuros professores. Também, tem como objetivo implementar as ações que constam nas diretrizes
curriculares acerca da formação de docentes para atuarem na educação básica (BRASIL, 2006).

O Ministério da Educação criou o projeto Rede Nacional de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da
Educação. A Rede é composta por 20 instituições de Educação Superior, selecionadas pelo Ministério entre
156 concorrentes, que atuam como centros de apoio à produção de cursos e materiais didáticos. As
atividades incluem cursos de formação à distância e atividades presenciais (BRASIL 2004).

Outra oportunidade de formação aos docentes é o Programa Universidade para Todos (PROUNI). É
coordenado pelo Ministério da Educação e concede bolsas de estudos em instituições privadas de ensino
superior do Brasil. As bolsas estão distribuídas nos cursos de graduação e sequenciais de formação
específica e são oferecidas a estudantes brasileiros sem diploma em nível superior. Além de jovens
pertencentes a famílias de baixa renda, o programa tem como público-alvo professores da educação
básica que ainda não possuem cursos de licenciatura (BRASIL, 2004). O gráfico 1 a seguir mostra as
bolsas ofertadas anualmente pelo Prouni para bolsistas professores, atuantes na educação básica e demais
bolsistas.

Gráfico 1 - Bolsistas professores da educação básica pública
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