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RESUMO 

 

Essa dissertação de Mestrado em Educação, pela linha de pesquisa Práticas Educativas 

e Formação do Profissional Docente do curso de Mestrado em Educação pela 

Universidade do Vale do Sapucaí - Univás, objetiva conhecer, analisar, refletir e discutir 

questões sobre a formação do profissional docente do 1° ao 5° ano do Ensino 

Fundamental, com base de dados coletados em três municípios do sul de Minas Gerais, 

Campanha, Delfim Moreira e Silvianópolis. Conhecer o que dizem os professores sobre 

a formação docente, refletir sobre o conceito de educação continuada e permanente 

defendida por Freire (1983; 2001 a; 2001 b; 2005; 2010), referencial teórico dessa 

pesquisa sobre o trabalho pedagógico do educador com vistas à transformação do mundo. 

A formação permanente, de forma dialética se constitui na prática docente, elemento de 

reflexão docente, a partir dos conhecimentos elaborados pela cultura, materializando as 

contradições entre o que diz a legislação sobre o conceito de formação continuada e a 

realidade de formação docente dos professores do Ensino Fundamental. A metodologia 

empregada foi de natureza qualitativa, descreveu, a partir de duas categorias eleitas à 

priori, autoridade pedagógica e agir ético sobre a formação docente, no interior da escola 

pública. Foram construídos protocolos de análises no período de 2013 a 2016, que 

proporcionaram condições de reflexão sobre as políticas de governo adotadas nos três 

municípios pesquisados. Constatou-se que formação é uma condição humana que 

acontece a todo tempo, mesmo que docente, na sua prática e nos momentos de reflexões 

teóricas, no seu cotidiano e nas suas indagações; nos momentos de ação e de reflexão. 

Que se dá na relação com o outro, sejam estes os colegas professores, formadores 

específicos, os alunos em sala de aula. 

 

Palavras chave: Formação Continuada; Formação Permanente; Profissional Docente; 

Ensino Fundamental I. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT      

 

The aim of this Master in Education dissertation, done by using the research line named 

Educational Practice and Formation of the Professional Teacher, of the Master in 

Education Course by Vale do Sapucaí University – UNIVÁS – is to know, analyze, reflect 

and discuss some questions about the formation of the teacher of the Fundamental School 

– from 1st. do 5th. grades, based in data collected in three cities located in the south of 

Minas Gerais state: Campanha, Delfim Moreira and  Silvianópolis. The work will know 

and reflect about what the teachers say about their formation and about the permanent 

and continued education according to Freire, that is the theoretical referential of this 

research, aiming the development of the world. The permanent formation is the teaching 

practice, an element of thinking, that starts with the knowledge obtained by culture and 

by materializing the contradictions between the legislation about the continued education 

and the reality faced by the teachers in class. The methodology used was the qualitative 

analyzis that described the pedagogical authority and the ethics about the teaching 

formation in the public school. Analyzes protocols were done in the period 2013 to 2016, 

that provided the reflection about the  governmental politics adopted in the three cities 

mentioned above. It became clear that the formation is a condition that happens all the 

time: during the teaching, in everyday situations and in the reflective moments. It happens 

in the relationship with others, such as teachers and students in the classroom. 

 

Key words: Continued education; Permanent education; Professional; Fundamental 

School I. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Esta dissertação vem conhecer e descrever o universo do que se entende por 

formação continuada docente pela legislação (LDB 9394/96); refletir e discutir sobre o 

conceito freiriano de educação permanente, que a concebe como a formação que vai além 

da mera capacitação técnica dos profissionais da educação, uma vez que a formação 

intelectual ou técnica desprovida de compromisso com o ato de ensinar resume-se à 

simples transmissão de conhecimento, incapaz de se traduzir em educação para a vida, 

segundo Freire (2001). 

 A partir do entendimento de que a formação intelectual ou técnica se constitui pela 

autoridade pedagógica docente e o agir ético é responsável pela formação política do 

profissional docente da Educação Básica, essa pesquisa fez uso de dados coletados sobre 

a formação docente de três municípios do sul de Minas Gerais (Campanha, Delfim 

Moreira e Silvianópolis). A análise construiu-se sobre protocolos de dados de cada 

município, objetivando realizar a observação da formação continuada de 2013 a 2016, o 

que favoreceu a reflexão sobre o conceito de formação permanente e o que pode alcançar 

as políticas de governo adotadas em três municípios do Sul de Minas Gerais, quanto à 

autoridade pedagógica e o agir ético. 

 Procuramos tratar das questões referentes ao trabalho do educador pautado na 

eficiência prática do ensino, considerando, sobretudo, se há compromisso das redes 

públicas de ensino municipal em investir na formação continuada dos profissionais 

docentes, levando em conta, principalmente, as necessárias transformações das 

realidades, essencialmente as de ordem social. 

Como referencial teórico da pesquisa foi trabalhado o conceito de formação 

permanente em Freire (2001a; 2001b; 2007; 2009; 2010), suas contribuições para reflexão 

do compromisso de pensar a educação dentro da dimensão da existência do ser humano, 

do contexto social em que este está inserido, marcado pela presença de grupos e de classes 

dominantes. Ou seja, em suas reflexões o educador demonstra sua crença na possibilidade 

de transformação do mundo, a partir da iniciativa do ser humano. 

A sociedade se transforma de forma gradativa, no dia a dia, com a colaboração da 

educação, da formação social dos humanos com os seus, pela via do diálogo: “É que a 

confiança, ainda que básica ao diálogo, não é um a priori deste, mas uma resultante do 
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encontro em que os homens se tornam sujeitos da denúncia do mundo para a sua 

transformação.” (FREIRE p.195, 2007). 

Desse modo, o trabalho pedagógico do educador com vista à transformação do 

mundo implica uma formação permanente que de forma dialética se constitui na prática 

docente, para em seguida exercer a reflexão a partir dos conhecimentos elaborados pela 

cultura, para no final se contradizer em pontos antes defendidos, mas que neste 

movimento, ao voltar à sua prática não se é mais o mesmo, na forma de perceber sua 

realidade de prática docente vivida no cotidiano escolar. 

A existência humana, marcada por suas histórias de comportamentos frente à 

prática da liberdade conquistada pela posse do conhecimento, é apreendida entre os 

homens, sempre juntos, alicerçada no compromisso e no senso crítico dos educandos em 

formação e inspirados pela condição de se tornar um transformador de realidades sociais. 

Freire (2007) defende a importância do papel do educador em sala de aula como 

um agente aberto ao questionamento que compartilha suas ideias e pensamentos, porque 

ao educador se impõe a singular tarefa de criar possibilidades a seus alunos de 

participarem de forma ativa do processo de elaboração do conhecimento. Tal processo 

não deve restringir-se à reprodução de conteúdo, mas sim, incitara criatividade e o 

compromisso com a transformação das realidades sociais: “Como professor não devo 

poupar oportunidade para testemunhar aos alunos a segurança com que me comporto ao 

discutir um tema, ao analisar um fato, ao expor minha posição...” (Freire, p.135, 2010). 

No processo de elaboração de conhecimento, a forma é de construção, como 

chama Freire (2007), alicerçada à honestidade intelectual dos educadores e nunca ao 

reducionismo de conhecimentos, que descaracterizam o educador. Dessa maneira, a 

dedicação e o rigoroso compromisso dos educadores quanto ao desenvolvimento de suas 

metodologias de ensino e de aprendizagem no processo de formação permanente, bem 

como no que se refere à formação de seus educandos, são de fundamental importância. 

O ser humano é dotado de imensa capacidade construtiva, apto para provocar 

mudanças em cada momento da história e, na construção da própria história é chamado a 

uma atuação profissional compromissada com a verdade e com a ética, defende Freire 

(2007). Nesse processo de formação, buscar refletir sobre a importância do saber e 

almejar problematizá-lo é de fundamental condição. 
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Responsabilidade, seriedade e retidão são fundamentais no processo de 

problematização do saber, que implica assumir valores, sentimentos, ideias e aspirações 

para o exercício da prática pedagógica do professor.  O professor ou profissional da 

educação, segundo Freire (2010) é também um educador, que forja a dinâmica do ensino, 

cujo significado incide sobre sua própria vida e de seus alunos.  

Cabe ressaltar a importância conjunta nessa formação permanente docente 

também pelo compromisso das instituições de criar condições devidas de trabalho e de 

prática pedagógica. Ou seja, não é porque a LDB 9394/96 traz a obrigatoriedade das redes 

em promover o que intitula formação continuada, que de fato está aconteça, assim como 

com as demais exigências legais: da estrutura física das escolas, da concepção de ensino 

e aprendizagem, do material didático adotado, do compromisso como fim último da 

formação permanente, que também abrange uma justa remuneração; bem como requer a 

valorização e o reconhecimento dos direitos dos educandos, como pessoas dotadas de 

inquietações e questionamentos. 

A formação permanente deve estar alicerçada em dois pilares: a reflexão e a 

prática, segundo Freire (2001). Refletir sobre a prática docente, avaliando, 

problematizando e discutindo sobre os avanços e as dificuldades, proporcionará ao 

educador condições de reavaliar e transformar sua prática, o que o constitui um agente 

profissional que com respeito, dedicação e compromisso com a construção do saber, 

exerce de forma politizada suas funções docentes. 

Na prática pedagógica compreende-se a formação permanente como instrumento 

de promoção de diálogo e interação no ambiente escolar, o qual possibilita transpor 

obstáculos para promover a educação no universo da escola pública de qualidade, 

prioritariamente uma educação comprometida com a formação da consciência crítica e 

questionadora dos educandos. 

É necessário portanto, que a convicção de que a escola é o caminho que possibilita 

a transformação da sociedade, não como “simples alavanca”, mas como instituição que 

promove o diálogo e a reflexão das questões sociais junto à sociedade: “... só numa 

compreensão dialética da relação escola-sociedade é possível não só entender, mas 

trabalhar o papel fundamental da escola na transformação da sociedade” (FREIRE, 2001 

p. 53).  
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 No segundo capítulo foram abordadas questões conceituais que envolvem a 

formação permanente do profissional docente, principalmente em relação ao seu 

compromisso com a construção do saber crítico, que implica uma prática pedagógica à 

luz de aspectos sociais da vida de seus educandos, a fim de que o ensino transcenda a 

tarefa alfabetizadora dos conhecimentos ensinados e aprendidos, na condição de explorar 

a imaginação do educador e de seus educandos. 

Tal compromisso com a construção do saber crítico implica a compreensão de que 

a formação para a cidadania a partir da prática educacional constitui um desafio, o que 

requer do profissional docente criatividade, ousadia, compromisso e dedicação, que se 

caracterizam por atitudes comprometidas do docente com sua formação, atributos que 

contribuem para a formação de seu aluno. 

O processo de ensino-aprendizagem, à luz da “pedagogia libertadora”, defendida 

por Freire, constitui-se de processos sociais presentes na cultura, tendo em vista o 

desenvolvimento de forma crítica e autônoma, ou seja, “... aprender escrever sua vida, 

como autor e testemunha de sua história, isto é, biografar-se, existenciar-se, historicizar-

se.” (FREIRE, 2005, p.8). 

A metodologia freiriana possui um caráter de emancipação da consciência do 

educando, pois, transcende a aprendizagem das diversas formas de alfabetização sobre o 

mundo, enquanto simples processo de codificação da língua ou mesmo da absorção de 

conhecimentos aleatórios. Essa alfabetização do mundo do universo escolar, com seus 

conteúdos e comportamentos, convertendo-se em processo de transformação, dá novo 

sentido à prática educacional do professor. 

Freire (2007) questiona os educadores em relação à prática docente, quanto à 

responsabilidade e corresponsabilidade junto ao aluno do processo educacional que, no 

seu entendimento, deve ser instrumento de transformação da realidade social, da situação 

de desconhecimento em que se encontra o aluno: “Em favor de que estudo? Em favor de 

quem estudo? Contra que estudo? Contra quem estudo?” (FREIRE, 2010, p.77). 

Ressalta que as políticas educacionais devem constituir-se em premissas de 

programa de governo, sem abrir mão da coparticipação dos vários atores que envolvem 

todo o processo educacional escolar, de modo que haja cooperação mútua, compromisso 

com a formação do indivíduo para a consciência crítica e cidadã. 



20 

 

 

A questão da coparticipação defendida por Freire (2007) tem a ver com a ideia da 

vida em sociedade, das relações interpessoais e institucionais, pois busca a formação 

educacional para além de incorporação de técnicas. Sua pedagogia nasceu de sua 

experiência com a educação popular, a partir da alfabetização de adultos, experiência esta 

que o levou fazer do método de ensinar um meio de conscientização das pessoas sobre as 

realidades concretas de sua existência. 

A formação continuada entendida no cotidiano escolar atual, apontada pela 

legislação, pelas políticas de formação, pelas diretrizes curriculares e outros documentos 

oficiais, na visão freiriana é concebida como formação permanente, que vai além da 

capacitação técnica dos profissionais da educação, uma vez que somente a formação 

intelectual ou técnica desprovida do compromisso com o ato de ensinar, resume-se à 

simples transmissão de conhecimentos, incapaz de se traduzir em educação para a vida. 

A reflexão sobre o modo de construção e execução do exercício da autoridade, 

dotado do cuidado de não transformar o ato de educar em uma prática educacional 

autoritária ou tampouco extremamente permissiva, embora as relações no campo 

pedagógico ainda impliquem em uma lógica assimétrica e de autoridade, conduz o autor 

a ressaltar o desafio dos educadores de reformular o princípio da autoridade do 

profissional docente. Essa autoridade requer ação coletiva entre a escola, a família e a 

sociedade. 

No terceiro capítulo foi descrito o levantamento de dados realizado no banco de 

dissertações e Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-

Capes, tendo como referencial o recorte temporal dos anos de 2011 a 2012, período de 

parte da última gestão municipal, anterior ao período de realização desta pesquisa, para 

que fosse possível conhecer o perfil das pesquisas realizadas quanto à formação docente 

para educação básica, em seu sentido amplo, até as situações mais específicas da prática 

docente na educação básica.  

A análise do perfil docente buscou identificar os objetivos de cada pesquisa e do 

que significa formação continuada do profissional docente.  O levantamento permitiu 

problematizar o que converge e o que diverge entre as pesquisas levantadas acerca da 

formação docente, por meio dos pontos de vista de diversos pesquisadores e seus 

referenciais teóricos. 
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Ainda nesse capítulo, foram elaborados protocolos de análises com os dados 

levantados pelo questionário aplicado aos docentes dos três municípios mineiros, 

especificamente de suas redes municipais de educação básica. O questionário foi 

elaborado com questões abertas abrangendo a formação recebida no interior de suas redes, 

concomitante com a prática em sala de aula pelo educador na modalidade do ensino 

fundamental. As pesquisas foram investigadas por intermédio de análises comparativas 

com o objetivo de elencar, com base nos temas trabalhados pelos pesquisadores, o tipo 

de perfil de formação docente presente e/ou ausente nas diversas realidades educacionais 

abordadas. 

No quarto capítulo buscou-se descrever a partir de duas categorias eleitas 

anteriormente, autoridade pedagógica e agir ético, sobre a formação permanente do 

professor do ensino fundamental, autoridade docente e prática pedagógica no espaço 

público da escola. Essas categorias elencadas antes mesmo da investigação empírica 

caracterizam-se na educação permanente abordada por Freire (2001) como a dialética 

entre teoria e prática, ou seja, da autoridade docente que se deseja à prática docente 

existente. 

 Além da verificação das categorias prioritárias, deu-se a reflexão sobre alguns 

conceitos freirianos em educação, como o diálogo e o questionamento da realidade 

pedagógica, para que posteriormente fosse possível realizar um mapeamento sobre a 

situação da formação docente em serviço da rede pública de ensino dos seguintes 

municípios do sul do estado de Minas Gerais, Campanha, Delfim Moreira e Silvianópolis, 

no período de 2013 a 2016. 

 Ainda nesse capítulo foi apresentada a análise dos dados constantes do questionário 

com questões semiabertas, aplicado a uma amostra de professores e diretores destes três 

municípios. Foram organizadas tabelas e gráficos com o intuito de identificar o perfil do 

profissional docente quanto: à formação acadêmica inicial, à participação em programas 

de formação continuada, à sua atuação profissional, ao tempo de docência, ao tempo de 

docência na instituição em que atualmente trabalha e à sua situação funcional. 

 Buscou-se também avaliar o nível de compromisso das redes pesquisadas com 

investimentos na formação permanente de seu corpo docente efetivo e contratado por 

tempo determinado e, uma tentativa de compreensão dos dados apontados na visão dos 

professores investigados e do contexto legal, político e pedagógico que ora assombra a 
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formação docente, ora salva tanto o educador como seu educando em formação 

permanente, frente a um mundo de transformações, com contribuição da teoria e da 

prática docente. 

 

2. FORMAÇÃO PERMANENTE E TRABALHO DOCENTE: O SENTIDO 

DADO À FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE ATUAL 

 

 Neste item abordamos o universo do trabalho do educador, o que implicou tratar 

da presença ou não da necessidade das redes de ensino municipal investirem no que 

entendem ser formação continuada, com vista às tão necessárias transformações das 

realidades da qualidade em educação; acima de tudo, na condição dada aos docentes do 

ensino fundamental de acomodação quanto à continuidade da sua formação em prol de 

promover uma transformação social ao educarem seus alunos. 

É relevante destacar o cuidado de não nos rendermos a um discurso de 

culpabilização daqueles que têm a responsabilidade de promover as condições de 

formação docente, mas de avaliarmos se há nos municípios investigados a preocupação 

das redes e dos próprios professores com sua formação permanente.  

Para Freire (2007) pensar a educação implica pensar na questão da existência do 

ser humano, particularmente considerando o contexto social em que este está inserido, 

marcado pela presença de grupos e de classes dominantes e na possibilidade de 

transformação do mundo a partir da iniciativa do ser humano. 

Considerando que a educação é fenômeno fundamental da existência humana 

temos que compreender o caráter educativo que compreende as atitudes de cada 

indivíduo, pois a educação acontece em toda a parte e nas diversas circunstâncias da vida. 

Neste Sentido FERNANDES (2007) afirma: 

 

A educação acontece, por conseguinte, a partir de si mesma, no próprio 

movimento histórico em que o ser humano, no empenho pela liberdade através 

da verdade e pela verdade através da liberdade, se configura, cada vez de modo 

diverso, nas diferentes épocas. O tempo, no sentido de epocalidade, ministra, 

pois, a cada vez, as necessidades e as tarefas concretas com que o ser humano 

tem que se haver e, por conseguinte, as necessidades e as tarefas concretas da 

educação do ser humano em uma determinada época. A educação é, neste 

sentido, sempre e cada vez, uma responsabilização histórica do ser humano, 

uma responsabilização pela constituição de si mesmo, através da verdade e da 

liberdade, responsabilização que se exerce, a cada vez de modo singular, na 

singularidade de épocas diferenciadas. 
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Esse processo de transformação do mundo, da sociedade ocorre paulatinamente, 

isto é, dá-se no dia a dia, permanentemente, por meio do trabalho docente e do processo 

constante do educador em educar-se e educar o outro, em movimento dialético, de 

contradições entre teoria e prática, mas, sobretudo, de reflexões capazes de promover a 

compreensão de sua realidade. O trabalho do educador com vista à transformação do 

mundo requer uma formação contínua, de modo que este esteja sempre atualizado no 

sentido de refletir e de questionar as realidades que permeiam as relações sociais. Requer 

também o compromisso deste através da solicitude ou preocupação com o outro conforme 

FERNANDES (2007) ressalta: 

 

A educação é uma tarefa de fazer surgir o eu do mundo do nós e para o mundo 

do nós, na relação com o tu, com o vós. Ela acontece a partir do fato de sermos 

participantes de um mesmo mundo e, nesta participação, a partir do fato de 

sermos abertos uns para os outros e abertos para a totalidade do real. Por isto, 

a educação requer, antes de tudo, um sentido de pertença ao mesmo. Surge 

uma comunidade educadora ali onde a educação de cada um, na sua 

singularidade, é assumida como o voltar-se para uma causa comum, isto é, para 

o centro do interesse, a partir do qual aquela comunidade se constitui como um 

círculo de convivência. 

 

A formação permanente ganha, portanto sentido não apenas na dimensão da 

profissionalização docente, mas também na doação e compromisso com o outro, pois 

implica a abertura aos caminhos que vão desde a consciência de sua existência humana, 

permeada por suas histórias, bem como resulta na promoção da prática da liberdade, 

alicerçada no compromisso de aguçar o senso crítico dos educandos e também sua própria 

capacidade como agente transformador das realidades sociais. 

Freire afirma que, “o que o homem fala e escreve e como fala e escreve, tudo é 

expressão objetiva de seu espírito” (FREIRE, 2007, p.11), em suas reflexões trata com 

ênfase da importância do papel do educador em sala de aula, como agente questionador, 

de modo que os alunos exponham suas ideias e pensamentos. Cabe ao educador oferecer-

lhes possibilidades que lhes permitam participar de forma ativa de um processo de 

conhecimento que vá além da mera reprodução de conteúdos, ou seja, demanda 

criatividade e desejo de promover a transformação das realidades sociais. 

O caminho para obtenção do conhecimento, seja do educador ou do educando, 

subentende um processo construtivo que deve se pautar em pensar e refletir sobre estes 

mesmos, para só então emitir opiniões sobre determinadas realidades e fatos. Essa 
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formação constante requer atenção para que sejam evitados os reducionismos daqueles 

que discursam acerca da formação continuada posta na legislação.  

Aos educadores também é atribuída a capacidade de intervir nas diversas 

atividades da vida em sociedade e essa intervenção é o elemento que provoca as diversas 

transformações capazes de melhorar ou piorar as relações que permeiam seu agir, sendo 

assim cabe aos profissionais docentes fazer do ensino um caminho sempre aberto ao 

processo de emancipação humana. Neste sentido GUZZO e FILHO afirmam: 

 

À Educação pode dirigir-se a dois caminhos: para contribuir para o processo 

de emancipação humana, ou para domesticar e ensinar a ser passivo diante da 

realidade que está posta. Assim, a educação deve também ter agentes que se 

posicionem diante da realidade, que optem pela construção de um saber 

comprometido com a maioria popular, ou que fiquem alheios a essas questões 

e contribuam para a manutenção das desigualdades. (GUZZO e FILHO 2005) 

 

A capacidade construtiva do ser humano ocasiona diversas mudanças em cada 

momento histórico, pois na condição de ser capaz de construir sua própria história ele 

provoca um refletir sobre o saber, sobre o mundo e suas problematizações. Portanto o ato 

de problematizar o saber possibilita ao educador vivenciar sua constante busca pelo 

conhecer, pela sua construção, enfim, por sua formação permanente. 

Problematizar o saber e o conhecimento exige responsabilidade em assumir 

valores, sentimentos, ideias e aspirações para que haja efetivação da prática pedagógica 

do p805rofessor; também implica valorizar o espírito crítico de cada indivíduo, fator que 

torna a problematização do saber um meio eficaz de investigação da realidade, com vista 

à sua transformação, conforme afirma Freire (FREIRE, 2005, p.117): 

 

Não posso investigar o pensar dos outros, referido ao mundo, senão penso. 

Mas, não penso autenticamente se os outros também não pensam. 

Simplesmente não posso pensar pelos outros nem para os outros, nem sem os 

outros. A investigação do pensar do povo não pode ser feita sem o povo, mas 

com ele, como sujeito de seu pensar. E se seu pensar é mágico ou ingênuo, será 

pensado o seu pensar, na ação, que ele mesmo se superará. E a superação não 

se faz no ato de consumir ideias, mas no de produzi-las e de transformá-las na 

ação e na comunicação. 

 

 

O autor trabalha ainda com a dimensão da dignidade na dinâmica do ensino, 

especificamente nas realidades tanto dos professores quanto dos alunos; requer a 

valorização do educador como profissional a fim de que tenha as devidas condições para 
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exercer eficazmente seu trabalho (estrutura, material didático, formação, remuneração), 

bem como requer respeito aos direitos dos educandos em relação à sua identidade, enfim, 

ao seu direito de ser, como pessoa dotada de inquietações e questionamentos. 

Entretanto, a questão da valorização do professor, embora seja possível nas redes 

de ensino a partir de fundamentos legais, requer também necessária melhoria da qualidade 

em educação, a partir da sensibilidade e do compromisso de seus líderes com a leitura da 

realidade de mundo dos educandos tanto no âmbito social, quanto cultural. Assim será 

possível incitar uma constante releitura do ensino ofertado aos alunos e “... fazer a leitura 

da palavra relacionada com a leitura do mundo dos educandos” (FREIRE 2001 p.63). 

A formação permanente defendida por Freire ao longo de sua extensa obra, por 

valorizar a relação entre reflexão e prática, demonstra sua constante preocupação com 

uma prática educativa de caráter progressista que tem como pressuposto o ensino dos 

conteúdos, considerando os problemas sociais presentes nas mais diversas realidades dos 

educandos. 

Para Freire (2001) o educador, mais do que alfabetizador é também o sujeito capaz 

de refletir sobre a história e a realidade concreta no ambiente educacional. Essa é uma 

tarefa a ser assumida pelos educadores conscientes de seu papel na formação do 

educando. Nesse sentido a formação permanente dos profissionais docentes visa ir além 

da própria formação profissional, ou seja, prepará-lo para participar e contribuir com o 

processo de transformação da sociedade. 

Para promover a dignidade, o educador precisa ter humildade e tolerância e, 

mesmo em meio às realidades permeadas de dificuldades, o respeito e a valorização de 

seus alunos devem ser os elementos inspiradores de seu trabalho. Por outra via, cabe aos 

educadores exigirem a garantia de seus direitos e das condições necessárias ao 

desempenho de um bom trabalho, com vista à garantia de acesso às oportunidades, 

primordialmente à capacitação profissional. Isso ocorrerá à medida que estes se 

conscientizem de seu papel histórico e transformador na vida de seus educandos. 
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2.1 Leitura Freiriana de Mediação Docente 

 

Freire (2010) entende que os educandos formados por profissionais 

compromissados com a mediação do professor entre o conhecimento e seus alunos 

contribuem para a efetivação do saber crítico e desenvolvem uma prática pedagógica à 

luz de aspectos sociais da vida de seus educandos. Sentir prazer e regozijar-se 

profissionalmente constitui também uma das dimensões que compreende o rol das 

virtudes do educador perante os seus educandos, pois “a esperança é um condimento 

indispensável à experiência” (FREIRE, 2010, p.72). 

Saber trabalhar o momento presente na educação, consciente da existência de um 

futuro de difícil previsibilidade, constitui uma das exigências que se impõe ao educador. 

Este olhar envolve não só o domínio teórico, mas também a prática coerente e alicerçada 

na construção de um futuro pautado nas escolhas de seus educandos, como resultado do 

envolvimento, do compromisso e da determinação do educador, no sentido de vencer os 

problemas e os desafios que surgem em seu cotidiano profissional. 

Vencer o espírito de acomodação e de conformismo, promovido muitas vezes pela 

falta de perspectivas em sua profissão; de condições estruturais de trabalho das redes; ou 

mesmo pela falta de um plano de carreira que dê conta de satisfazer às necessidades 

docentes e acabe com a situação de banalização do salário que o obriga a uma rotina de 

mais de uma escola em seu dia de trabalho, é uma situação recorrente na maioria dos 

municípios brasileiros. Infelizmente tais fatores acabam desfavorecendo o crescimento 

teórico e prático do profissional da educação no exercício de sua profissão, o que contribui 

para o crescimento da inércia e da resistência em relação ao acolhimento e compreensão 

da realidade concreta e histórica dos educandos, conforme a reflexão de Freire (2010). 

O oposto desse contexto seria um profissional docente que nas decisões políticas 

de suas ações no universo educacional escolar estivesse pautado no desejo de transformar 

a realidade histórica, social e política, forjado em seu protagonismo nesse processo de 

construção do conhecimento e de formação do cidadão/educando. Assim seria possível 

potencializar sua capacidade de intervir na realidade, deixando de ser uma figura 

acomodada e passiva no processo educacional. 

Em suas escolhas no âmbito profissional o docente pode optar por ir além das 

circunstâncias e realidades por mais complexas e difíceis que se apresentem ou por aceitá-
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las de forma resignada, sem buscar superá-las, ou seja, sem assumir o compromisso com 

sua atuação profissional. 

Assumir este compromisso, envolvendo-se com a realidade histórica de seus 

educandos e se comprometendo com a construção de um futuro novo e diferente, faz do 

educador um arauto e, principalmente, o protagonista de uma educação aberta às novas 

descobertas. 

 

2.2 Princípios Básicos da Educação Permanente 

 

Freire (2001) em sua obra “A Educação na Cidade”, reúne textos de entrevistas 

realizadas em diversas ocasiões e por diferentes meios de comunicação, durante o período 

de sua gestão na Secretaria de Educação da cidade de São Paulo no ano de 1989, nas quais 

aborda os princípios básicos da formação permanente do professor. Um desses textos 

parte da prerrogativa de que os educadores são formados para serem sujeitos de sua 

prática, com criatividade, refletindo sobre o seu cotidiano, enfim, considera “...a 

necessidade de suprir elementos de formação básica aos educadores nas diferentes áreas 

do conhecimento humano” (FREIRE, 2001, p. 40). 

 A visão freiriana orienta os educadores para a importância de se fazer a síntese 

entre as técnicas de ensino com a visão de mundo dos educandos. Isso se torna possível 

quando os educadores realizam trocas de experiências, conhecimentos e, principalmente, 

dispõem-se a refletir sobre as realidades do cotidiano social e cultural de seus alunos. 

 A formação permanente também se relaciona com a valorização que Freire, na 

condição de educador, sempre teve pela história do ser humano, uma vez que todos somos 

seres históricos e trazemos ao longo de nossa história todas as experiências vivenciadas 

no cotidiano de nossa existência. 

 
Gosto de ser homem, de ser gente, porque a minha passagem pelo mundo não 

é predeterminada, preestabelecida. [...] Gosto de ser gente porque a História 

em que me faço com os outros e de cuja tomo parte e tempo de possibilidades 

e não de determinismo. Daí que insista tanto na problematização do futuro e 

recuse sua inexorabilidade. (ROMÃO 2002, p.36-37 apud FREIRE 1997). 

 

 

 Um elemento de fundamental importância na formação permanente do 

profissional docente na visão freiriana tem a ver com o saber valorizar a história do 
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educando pelo educador. Trata-se da pré-disposição que este deve ter para com a leitura 

do mundo do educando. Isso constitui um dos desafios a ser superado nos programas de 

formação docente no Brasil e, especificamente do sul de Minas Gerais. Esse fundamento 

constituiu a força motriz que inspirou e norteou a reflexão do trabalho de Freire, na função 

de gestor educacional da secretaria de educação da maior cidade do Brasil.  

Entendemos a importância de a formação docente ser permanente e não 

continuada, porque toda formação é continuada, inclusive a da graduação. Desde o 

nascimento o ser humano se encontra em continuidade de formações, uma após outra, 

pois está inserido em ambiente social que exige constantemente ocasiões de 

aprendizagem, inclusive para sua própria sobrevivência. Sendo assim, os docentes do 

Ensino Fundamental I envolvido sem um processo de construção do ambiente pedagógico 

questionador conseguem favorecer esse ambiente? Há preocupação por parte dos 

docentes em refletir sobre sua formação para os desafios cotidianos vivenciados dia a dia?  

Se há, o que significa essa preocupação? E quanto às redes, como entendem a formação 

permanente do docente?  

Esses questionamentos não eximem os gestores educacionais da rede de ensino 

municipal do compromisso com essa educação permanente. Não apenas pelas questões 

legais que fundamentam a educação brasileira, mas porque são responsáveis pela criação 

de um ambiente de discussão sobre a formação permanente dos professores. Do contrário 

como querer uma educação de qualidade em seu município, se não criam condições para 

refletir sobre a própria formação docente? Formação permanente exige mais que políticas 

educacionais embasadas em leis, exige conscientização dos gestores da educação de 

educandos em formação. O que não significa que criar políticas que angariam verbas na 

sustentabilidade da realidade das escolas e da formação docente não seja importante. 

  

2.3 Contexto da Formação Permanente e a Corresponsabilidade Docente 

 

Em sua obra “Pedagogia do Oprimido” Freire apresenta aos educadores alguns 

questionamentos salutares à prática docente, a fim de que estes se sintam corresponsáveis 

no processo educacional no papel de instrumentos de transformação e isto ele o faz a 

partir de alguns questionamentos que favorecem a reflexão, como “Em favor de que 
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estudo? Em favor de quem estudo? Contra que estudo? Contra quem estudo?” (FREIRE, 

1996, p. 2010). 

Tais questionamentos implicam uma postura de resistência diante da indiferença, 

bem como das negligências que impedem o avanço de uma política educacional 

progressista, pois a história comprova que todo processo de mudança passa pelo princípio 

da reflexão e requer o exercício de uma prática docente consciente da responsabilidade e 

compromisso com as possibilidades de indagação e questionamento do educando, de 

modo que sua a liberdade de expressão e de pensamento não seja ofuscada e sim 

valorizada, através do compromisso do educador com o desenvolvimento de ações 

concretas, que realmente favoreçam uma prática docente aprimorada com maior 

comunicabilidade e diálogo. Logo o permanente processo de formação do docente é um 

elemento que contribui para o crescimento intelectual dos educandos. 

Considerar o importante papel das classes populares no processo educacional 

também constitui uma postura contra toda forma de política assistencialista, que provoca 

a inércia e o conformismo da classe oprimida, privando-a da possibilidade de evoluir em 

sua dimensão crítica e questionadora. Cada grupo popular traz em si uma ideologia, suas 

reivindicações particulares com vistas a suprir suas carências e necessidades, fator que 

impele o educador a considerar as experiências próprias bem como a história de seus 

membros e, de posse desses conhecimentos, obter condições de aguçar sua capacidade de 

leitura da realidade dos grupos populares.  

Por conseguinte, o educador estará apto para auxiliar esses grupos em sua 

experiência social a compreenderem os fatos decorrentes de suas lutas por direitos e, a 

partir dessa compreensão, instruí-los sobre sua responsabilidade e capacidade de diálogo, 

possibilitando-lhes que lutem de forma pacífica, porém eficaz, para a obtenção dos 

resultados almejados, uma vez que essa educação seja “problematizadora” e “... que 

corresponda à condição dos homens como seres históricos e à sua historicidade.” 

(FREIRE, 2007, p. 84). 

Tal valorização dos grupos populares tem a ver com a significativa contribuição 

que a leitura desses grupos oferece aos educadores, no sentido de compreenderem o 

contexto local onde atuam, de modo que possam ofertar aos educandos um ensino dotado 

de sensibilidade pessoal e senso de solidariedade com suas carências e necessidades. 
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Logo, a escola é o ambiente propício e fértil para desenvolver pensamento crítico e senso 

político. 

No contexto do sul de Minas Gerais, sobretudo nos municípios investigados e 

participantes deste trabalho de pesquisa, a leitura que a escola faz dos grupos populares é 

análoga à leitura das realidades sociais, generalizada pela que se pratica das famílias dos 

educandos e suas realidades, que são distribuídos, como em igualdade com tantos 

municípios brasileiros, considerando sua renda. 

A formação permanente do profissional docente valoriza a dimensão histórica dos 

educandos e educadores, possibilita primeiro identificar as carências e dificuldades que 

por ventura possam comprometer o aprendizado dos alunos, possibilita perceber quais 

seriam as possibilidades de intervenção na relação entre a família e a escola, tendo em 

vista a garantia de uma vida escolar produtiva e dotada de prazer no aprendizado e na 

vida escolar, segundo Freire (2007).  

Outro aspecto importante da questão educacional que merece abordagem é a 

exigência do quesito curiosidade, tanto para o educando quando para o educador, que é 

instrumento pedagógico-democrático capaz de promover a liberdade do primeiro e que 

pode também aprender pela prática do ensino, pois é necessário antes o conhecimento do 

que se propõe a compartilhar. Desta feita, o objeto do ensino apresentado ao educando 

vai além da teoria, quando o educador considera a realidade de ambos. 

A construção e o conhecimento de determinado objeto requer um olhar 

distanciado do mesmo: “A construção ou a produção do conhecimento do objeto implica 

o exercício da curiosidade, sua capacidade crítica, de ‘tomar distância’ do objeto, de 

observá-lo, de delimitá-lo...” (FREIRE, 1996, p.85), pois desse modo a observação será 

mais eficiente no que tange à sua dimensão comparativa e questionadora, pois 

considerando que abarcar a totalidade de determinado objeto requer dinamismo e abertura 

às implicações metodológicas para então, num segundo momento deste processo produzir 

o conhecimento. 

Essa visão freiriana, que em parte valoriza “o olhar de fora”, torna possível 

ampliar a compreensão do objeto, porém, sem abandonar a subjetividade daquele que o 

descreve, nesse caso, o profissional docente; uma vez que, a análise da realidade sobre a 

formação deste profissional, não pode estar isenta dos sentimentos e motivações que 

permeiam sua atuação no processo de ensino aprendizagem. 
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Sendo assim, o processo de ensino aprendizagem, compreendido por Freire 

(1996), no mesmo movimento do processo da busca do conhecimento, sem se confundir 

com a simples transferência de conhecimento, trata de ir além de meras constatações e 

sim de buscar suas razões, os “porquês” destas: 

 

A ‘tomada de distância’ dos objetos implica a tomada de consciência dos 

mesmos, mas esta não significa ainda que esteja interessado ou me sinta capaz 

de ir além da pura constatação dos objetos para alcançar a raison d’être dos 

mesmos. É neste sentido que a ‘tomada de consciência de’, sendo uma forma 

humano de estar sendo diante do mundo, não é ainda a conscientização como 

a entendo. (FREIRE 2001 p.112). 

 

O sentido de perceber a realidade educacional em seu contexto valoriza a 

dimensão dialógica no ambiente escolar ampliando suas possibilidades de transformação, 

de modo que a educação priorize a formação humana do educando, considerando suas 

diversas habilidades e potencialidades, o que se dá pela via do diálogo.  

A visão dialética proposta pela visão freiriana de educação é fundada na pedagogia 

do diálogo, que orienta a reflexão da prática pedagógica. Neste sentido, a formação 

permanente, por ser dotada não só de formação técnica, mas especificamente de formação 

humana, é capaz de promover uma educação de caráter emancipatório, por meio da qual 

o educando se prepara não apenas para corresponder aos requisitos do currículo escolar, 

mas para ser o protagonista de sua própria história. 

A formação do educador, permanentemente convoca o desejo de explorar a 

imaginação do docente e a imaginação de seus educandos e, sobretudo, a curiosidade 

epistemológica, de modo que, em sua dimensão ontológica, a busca pelo conhecimento 

de si e de sua existência, no plano individual ou em grupo, vá além da formação 

continuada do professor e passe para dimensão da formação permanente, com foco na 

responsabilidade do profissional da educação com sua própria formação: 

 

A responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe coloca o dever 

de se preparar, de se capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar sua 

atividade docente. Esta atividade exige que sua preparação, sua capacitação, 

sua formação se tornem processos permanentes. Sua experiência docente se 

bem percebida e bem vivida, vai deixando claro que ela requer formação 

permanente do ensinante. Formação que se funda na análise crítica de sua 

prática. (FREIRE, 2003,p.28). 
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Logo, fica perceptível que o profissional docente aberto ao diálogo se torna capaz 

de produzir e de provocar o desejo da busca pelo conhecimento em seus educandos nas 

diferentes disciplinas, considerando não só a metodologia e os conteúdos programáticos, 

mas também a necessidade de promoção do diálogo no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Essa dimensão do diálogo, defendida por Freire (2003) traz em seu bojo a dialética 

entre o ensinar e o aprender, uma vez que considera a dimensão pedagógica da qual é 

dotado todo ser humano em sua incompletude e na constante busca do sentido de sua 

vida. 

2.4 Autoridade Docente e Educação Democrática 

 

A dinâmica que compõe o ensino e a aprendizagem no ambiente educacional 

também implicação que aborda Freire (2010) em sua obra “Pedagogia da Autonomia”, a 

importância da dimensão democrática por parte da autoridade docente no que diz respeito 

às liberdades e suas próprias posições, sem desconsiderar a liberdade de seus educandos. 

O ofício de ensinar requer, além da competência profissional do docente, uma postura 

generosa e, prioritariamente, o autêntico compromisso com sua formação e, 

consequentemente com a formação dos educandos. 

Estar aberto ao espírito generoso e democrático no espaço pedagógico faz do 

profissional docente o promotor da liberdade do educando, pelo exercício de sua profissão 

alicerçado na promoção da democracia no ambiente de ensino e, possibilita ao educando 

crescer em seu senso de responsabilidade e de respeito ao outro. 

O educador, consciente de que o ensino dos conteúdos abrange o seu testemunho 

ético com a verdade, pois “... não há o diálogo verdadeiro se não há nos seus sujeitos um 

pensar verdadeiro” (FREIRE, 1996, p.95). O respeito do docente ao direito de indagação 

e ao direito ético do educando, torna a prática educativa coerente e dotada de dignidade e 

de ética no processo educacional. 

Dignidade e ética no processo educacional exigem um compromisso solidário do 

educador com o educando, ao qual possibilita uma aprendizagem democrática, atenta aos 

anseios, às necessidades de sua formação de agente social e cidadão consciente. 

Considerando que a tarefa de educar permite aos indivíduos intervirem no mundo, esta 

não pode estar alicerçada ou sujeita a uma prática imobilizadora e que oculte a verdade, 
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o que se denomina “educação bancária” (FREIRE, 2007, p.66), pois todo educador tem 

como missão lutar contra todas as ideologias que promovem a alienação nos ambientes 

educacionais. 

 Os modelos de educação alicerçados numa concepção “bancária”, na qual os 

alunos são reduzidos a meros depositários de conhecimentos, acentuam a chamada cultura 

do silêncio, em que o educador dita, transmite, disciplina e os alunos lhe obedecem e 

acolhem seus pressupostos, sem possibilidade de interação. Essa situação reduz o ensino 

a uma mera experiência narrada e transmitida.  

Superar a concepção “bancária” de educação requer do profissional docente 

atitude de companheirismo e de cumplicidade com o educando, visto que ao primeiro 

implica estar aberto para “Saber com os educandos, enquanto estes soubessem com ele...” 

(FREIRE, 2007, p. 71). 

Embora cada ser humano tenha seu modo próprio de ser, de se expressar, de agir, 

é necessário que todos se conscientizem deque, da consciência individual resulta a sua 

consciência do mundo, refletida pelos diversos segmentos da sociedade. A educação 

responsável e comprometida com o bem da sociedade não permite um discurso alicerçado 

no conformismo com a discriminação e com a exploração no seio da sociedade. O senso 

de responsabilidade vivenciado pelo educador é capaz de promover na vida do educando 

o autêntico senso de liberdade e de compromisso com o processo de ensino e 

aprendizagem, pois gera uma atmosfera de corresponsabilidade entre professor e aluno. 

Esse senso de corresponsabilidade leva o profissional docente a ser coerente em 

suas atitudes, eliminando condutas contraditórias no exercício de sua profissão, de modo 

que a ética possa conduzir suas ações em prol de uma tarefa político-pedagógica com 

sentidos, no que se refere ao protagonismo do educador em seu papel de contribuir para 

a promoção das mudanças sociais. 

O educador capaz de contribuir com o processo de transformação da sociedade 

deve estar aberto à escuta, pois se este for capaz de escutar, provavelmente terá condições 

de adaptar seu discurso à realidade sócio cultural de seus educandos. “O educador que 

escuta aprende a difícil lição de transformar seu discurso, às vezes necessário, ao aluno, 

em uma fala com ele” (FREIRE, 2010 p.113). 

Construir o saber, trabalhar a conexão existente entre o fazer e o aprender e 

considerar sua íntima relação no processo de ensino-aprendizagem, constitui um meio 
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eficaz à aplicação da criatividade do profissional docente em sua metodologia de ensino. 

Para Freire (2010), significa chamar a atenção dos educadores no sentido de se libertarem 

da concepção mecânica de perceber o mundo, focada em mero ensino de conteúdos, pois, 

a consciência de cada pessoa não pode ser reduzida a um objeto, como um banco onde se 

depositam ideias, conhecimentos, concepções, e sim, como o “celeiro” de consciente 

problematização das realidades psíquicas e existenciais dos indivíduos no contexto social. 

A educação está em um constante devir, apresentando-se ao educador em duplo 

aspecto: como novidade em um mundo em constante processo de transformação e como 

um novo ser humano em formação. O profissional docente em seu processo formativo 

permanente prepara-se para atuar no segmento educacional como agente capaz de suscitar 

novas reflexões a partir dos questionamentos dos educandos. Portanto, a educação 

problematizadora faz-se necessária aos profissionais da educação alicerçados no diálogo, 

pois é indispensável ao processo de ensino e aprendizagem. 

Ao se abordar a sociedade em sua necessidade de transformação, é importante 

saber que nossa realidade social deve ser compreendida, no contexto da globalização, em 

que predomina o poder de mando de minorias poderosas que acabam por subjugar as 

classes dependentes por intermédio de mecanismos que asfixiam a liberdade. 

Sendo assim, Freire (2007) chama a atenção para a importância de se resgatar o 

sentimento de utopia nas práticas educacionais, para que a humanização nas relações entre 

indivíduos que vivem em sociedade permita que o senso de democracia seja uma 

constante no processo educacional, para que o mundo se transforme (FREIRE, 2007 

p.77). 

Formar profissionais capacitados para promover a educação libertadora e 

democrática significa investir em uma prática educacional capaz de problematizar e 

refletir toda a dimensão do ensino e da aprendizagem, o que permite aos educandos se 

inserirem na realidade social, com concepções críticas e transformadoras. 
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3.  FORMAÇÃO PERMANENTE E OU FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 

DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Neste capítulo foi realizada uma reflexão acerca do que intitulam educação 

continuada pelo MEC e pelos pesquisadores do tema. Descreveu-se a plataforma criada 

pelo MEC para formação docente para educação básica e se realizou um levantamento no 

banco de dados de dissertações e teses da CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior, com intuito de compreender, segundo Freire (2010), para onde 

os dados apontam a formação docente, se permanente ou se continuada; as condições 

criadas que acabam por determinar a materialidade desse universo de formação, se bom 

ou ruim, se certo ou errado; não há como dar juízo de valor, tala situação precária em que 

se encontra a formação docente brasileira.  

O objetivo foi problematizar como os pesquisadores têm abordado o tema em 

meio a escassez de soluções, com o intuito de constituir uma reflexão quanto ao conceito 

de formação, entendido neste momento como necessidade de formação de mão de obra; 

e, de buscar na formação docente uma justificativa que dê conta dos baixos índices que 

qualificam a educação brasileira. 

3.1 Um exemplo para refletir sobre a formação permanente do professor da 

educação básica, sob o entendimento de educação continuada pelo estado brasileiro 

 

Refletir sobre formação docente no Brasil e intencionar discuti-la, mesmo que em 

pleno século XXI, ainda se constitui um problema, pois como objeto de reflexão sobre a 

formação permanente no âmbito do educador e do educando, não se pode omitir, dada a 

importância de ponderar sobre as condições de formação proporcionadas aos docentes da 

educação básica no país.  Ao se constatar como se dá a formação do docente nos dias 

atuais, temos acesso às condições criadas pelo Ministério da Educação-MEC que, em face 

da grande dimensão do território brasileiro, criou uma plataforma de formação, em 

tempos de mundo digitais e virtuais, de ensino à distância.  

A Intitulada Plataforma Freire é um portal de apoio aos professores da educação 

básica pública, criada pelo MEC no ano de 2009, disponibilizado no sítio do MEC, para 

ser um suporte aos professores que atuam no exercício do magistério, em instituições 

públicas de ensino superior. Considerando a escassez de professores em todas as áreas da 
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educação básica e também a falta de formação superior daqueles que se encontram em 

exercício, essa plataforma visa oferecer oportunidades de capacitação e de formação aos 

docentes. 

A região sudeste, ainda que seja considerada uma região desenvolvida 

economicamente em comparação com as regiões Norte e Nordeste do país, segundo os 

dados levantados pela pesquisa nos três municípios abrangidos, revela carência de 

formação superior dos docentes. Ou seja, o desenvolvimento econômico e social de uma 

região não necessariamente condiz com uma educação de qualidade, pois peca no ponto 

primordial na visão freiriana: a formação real do docente.  

A Plataforma Freire permite aos docentes da educação básica escolherem as 

licenciaturas que desejam cursar e também cadastrar e atualizar seus currículos. A 

plataforma é utilizada como uma ferramenta de fácil acesso do professor, 

disponibilizando dados e tabelas com a previsão de oferta de cursos e ainda apresentando 

informações sobre as instituições e as respectivas modalidades de formação oferecidas 

aos docentes. 

Trata-se de um programa de incentivo à formação docente, considerada pelo MEC 

como a forma de proporcionar “formação continuada”, presente em 21 estados 

brasileiros, oferecendo atendimento com cursos de 76 instituições públicas, 48 

instituições federais, 28 instituições estaduais e 14 universidades comunitárias, segundo 

dados publicados no site do MEC. (www.mec.gov.br) 

O objetivo dessa iniciativa é reduzir o número de professores que ainda lecionam 

disciplinas para as quais não têm a formação adequada, utilizando-se das informações do 

censo escolar do ano anterior para disponibilizar as vagas aos participantes. Neste ano de 

2016, por exemplo, o MEC tomou como referência os dados do censo escolar de 2015 

que: 

 

...verificou que entre os 709.546 professores efetivos que lecionam nos anos 

finais do ensino fundamental e no ensino médio, 334.717 têm a formação para 

a disciplina que ensinam em sala de aula, enquanto 374.829 precisam 

complementar a formação superior. Estes casos, representam docentes que não 

têm a licenciatura nas disciplinas que aplicam ou não têm o grau de bacharel 

na área” (dados do portal -http://www.capes.gov.br/). 

 

 

São permitidas somente inscrições para os cursos correspondentes às disciplinas 

lecionadas pelos professores na rede pública. Em 2016, as vagas foram reservadas para 

http://www.capes.gov.br/
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os docentes que atuam nas seguintes disciplinas: matemática, química, física, biologia, 

português, ciências, história e geografia. As inscrições podem ser feitas por: professores 

sem nível superior em busca da primeira licenciatura; professores licenciados, mas que 

atuam fora da área de formação, em busca da segunda licenciatura e professores 

graduados não licenciados, em busca da formação pedagógica. 

Os cursos ofertados são gratuitos para professores da rede pública em todo Brasil, 

submetidos a um processo seletivo pela rede Universidade do Professor, um sistema 

criado pelo MEC recentemente, que possibilita ao profissional que leciona na rede 

municipal e estadual fazer um curso de licenciatura gratuito à distância pela Universidade 

Aberta do Brasil - UAB ou de forma presencial em universidades e institutos federais em 

todo o país. As inscrições dos candidatos são validadas pelas secretarias da educação de 

âmbito estadual, se o professor for da rede estadual ou pela secretaria de educação 

municipal caso o docente seja da rede municipal. 

Mediante esse exemplo de condições criadas para formação docente, questões 

pulsam a partir da reflexão freiriana: Que professor devemos formar?  Condições virtuais 

favorecem o diálogo como elemento de uma educação crítica? Os municípios brasileiros 

possuem, em pleno século XXI, essa estrutura virtual porque quiseram para si tal situação? 

Ou se conformam frente ao MEC que direciona politicamente a construção de condições 

virtuais, desprovidas de concepção de formação? Pois o que se dá é um ensino à distância, 

com reflexões isoladas e totalmente fora do contexto do docente, já que a plataforma, 

embora atenda a todos os docentes inscritos, desconsidera suas especificidades locais. Há 

que se considerar ainda que os docentes atuantes na educação básica municipal, 

especificamente nos anos iniciais, não tiveram acesso aos cursos ofertados desde o ano de 

2014, o que ocorreu apenas nos anos iniciais de sua implantação.  

Esse exemplo é a materialidade do que entendemos atualmente como o escopo da 

formação promovido pelo Estado, por artifício de políticas de governo, que criam 

trajetórias de lutas para se transformarem em políticas de estado, permanentes.  Esse 

contexto, entendido como “educação continuada”, permite refletir sobre as relações entre 

Estado e políticas sociais para educação, que significa considerar as relações que 

permeiam determinadas sociedades em determinados períodos históricos, considerando a 

conjuntura que envolve intervalos específicos, bem como os projetos políticos dos 

governos, direcionados às áreas específicas da administração pública. 



38 

 

 

Dentre as várias ações de governo temos a educação, política social que deve ter 

como alvo principal a valorização e a emancipação dos diversos sujeitos individuais e 

coletivos. Ela compreende uma série de implicações como a transformação social e as 

que envolvem as políticas públicas, inclusive no segmento educacional, considerando que 

os programas de governo acabam por revelar a lógica das relações entre o estado e política 

educacional vigente na educação pública. 

Portanto, as políticas voltadas para a área de educação devem constituir a premissa 

de todo e qualquer programa de governo, sem abrir mão da coparticipação dos vários 

atores que envolvem todo o processo, de modo que haja cooperação mútua e 

compromisso com a formação do indivíduo para a consciência crítica e cidadã. 

Nessa esteira, é importante que os processos que permeiam a questão da educação 

em nosso país sejam norteados pelo espírito democrático que possibilite aos cidadãos 

condições de acesso a um ensino de qualidade: 

 

...a educação ao longo do tempo vem tentando situar-se em algumas 

reestruturações advindas dos novos rumos do Estado, assim como as dos 

profissionais que atuam nessa área, tornando-se uma valiosa ferramenta que 

tange dentro de um viés capitalista. (CABRERA e DOMINGUES, 2012, p.41). 

 

 E, ainda no viés dessa discussão, no intuito de compreender tamanha importância 

da política educacional: 

 

Numa sociedade extremamente desigual e heterogênea como a brasileira, a 

política educacional deve desempenhar importante papel ao mesmo tempo em 

relação à democratização da estrutura ocupacional que se estabeleceu e à 

formação do cidadão, do sujeito em termos mais significativos do que torná-lo 

“competitivo frente à ordem mundial globalizada”. (HÖFLING, p.40, 2001). 

 

Sendo a educação um direito de todos, bem como dever do Estado e da família, 

deverá ser promovida e estimulada pela via da participação da sociedade, tendo como 

prioridade o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho, conforme determina nossa Constituição Federal de 

1988. 

Considerando ainda a importância da qualificação para o trabalho do profissional 

docente, por ser formador de pessoas e outros profissionais que atuarão no mercado de 

trabalho, a reflexão acerca da formação dos profissionais da educação no âmbito da 

formação continuada deve ser eixo norteador das políticas educacionais de nosso país. 
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Visto que a formação do profissional docente transcende a educação formal, é 

importante que seu processo de formação seja orientado para uma educação de caráter 

social, ou seja, que tenha como premissa as relações sociais, pois o trabalho dos 

profissionais da docência no âmbito social possibilita trabalhar ações direcionadas à 

promoção da inclusão social. 

A política educacional das redes municipais de ensino carece ainda de um olhar 

voltado para a qualificação pautada em processos de formação continuada capazes de 

oferecer-lhes mais do que capacitação técnica e instrumental, uma capacitação que vá 

além da oferta desses elementos que são fundamentais para o exercício da docência com 

qualidade e que compreenda como se dá uma formação humanística e politizada. 

O MEC entende que a partir de formação técnica operacional, mas em especial 

humanística e política, o educador estará preparado para ofertar um ensino de qualidade 

igualmente humanizado aos seus educandos, fator que irá conferir a ele autêntica 

autoridade no processo de ensino aprendizagem. 

 

3.2 O que Apontam as Pesquisas sobre Formação Docente 

 

Foirealizadaumacoletadedadosdisponíveisnobancodeteses/dissertações da 

CAPES, para aferir a preocupação em relação à formação docente, considerando o recorte 

histórico entre os anos de 2011 a 2012, período da última gestão governamental 

municipal.  

Foram examinadas três dissertações de mestrado e duas teses de doutorado, que 

abordavam o tema da formação docente, com dados coletados entre junho de 2015 e 

janeiro de 2016.  Assim, os dados encontrados permitiram verificar os pontos 

convergentes e os pontos divergentes entre as pesquisas, com intuito de discutir tais 

dados. 

 

3.3 Descrição e Análise dos Dados 

 

 

Com base nos dados levantados foi possível averiguar, já a partir dos títulos das 

pesquisas, quais as preocupações dos pesquisadores quanto à formação docente. As 
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pesquisas permitiram também a construção de quatro protocolos de análises, com a 

finalidade de apresentar e comparar os dados levantados tanto das dissertações quanto das 

teses e identificar seus pontos convergentes e divergentes. Foram adotados para 

identificação os códigos “D1, D2,...” para as dissertações e “T1, T2...” para as teses. A 

autoria dos trabalhos não foi mencionada por ser um dado desnecessário ao objeto 

pesquisado. 

Nos protocolos foram objetivadas as temáticas quanto à formação docente. 

Percebeu-se em todos os trabalhos que a denominação entendida pelos pesquisadores, na 

totalidade das pesquisas, compreende o conceito de educação continuada, ou seja, isso 

nos possibilita afirmar que, apesar de Paulo Freire ser reconhecido e valorizado como um 

importante educador brasileiro, pouco aparece nas pesquisas o conceito de educação 

permanente, cunhado no contexto da educação brasileira e por um brasileiro. 

 

Protocolo 01: Distribuição das publicações em relação às temáticas encontradas 

(T)/(D) TEMÁTICAS Ano Universidade 

 

(T1) 

“Ensino fundamental de 9 anos: a docência em 

escolas da rede municipal de São Carlos” 
2011 

Universidade Federal de 

São Carlos 

(T2) 

“Análise de necessidades 

de formação continuada de professores: uma 

contribuição às propostas de formação 

2011 

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho/Araraquara/SP 

(D1) 
“Representações do agir docente em curso de 

formação continuada” 
2011 

Universidade Federal de 

Campina Grande/PB 

 

(D2) 

“Ação da coordenação pedagógica e 

a formação continuada dos professores 

do ensino fundamental I: desafios e possibilidades” 

2011 
Pontifícia Universidade 

Católica do São Paulo 

(D3) 
“Formação profissional e saberes docentes: um 

estudo com professores da educação básica” 
2012 

Universidade de São 

Paulo 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

O Protocolo 01 permitiu uma descrição da percepção do pesquisador a partir dos 

temas em relação aos anos de defesa das pesquisas, condições históricas e políticas 

ocorridas na época, situação essa que pode ter fomentado tais temas, pois é comum em 

pesquisa de educação os temas estarem ligados a situações e problemas enfrentados em 

uma época específica, sendo que a realidade escolar se reflete nos temas das pesquisas.  

A “T1” trata da questão do processo de desenvolvimento profissional do docente 

que atua no Ensino Fundamental frente à ampliação da modalidade de oito anos para nove 
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anos. Esse tema culminou com a celeuma vivida por essa fase do ensino, quando a 

legislação e a política educacional ampliaram os anos de escolaridade antes mesmo de se 

reorganizar o currículo, o que fez com que cada rede escolar em cada município brasileiro 

se reorganizasse como bem compreendesse. 

 Já a “T2” apresenta as necessidades de formação de professores a partir da análise 

do campo da formação continuada como uma necessidade docente, de modo que fosse 

possível abordar a formação docente pontualmente, quando surgisse uma situação nova e 

de difícil resolução. Na visão freiriana, essa situação é inconsistente, pois o conceito de 

educação permanente parte da realidade que se mostra contraditória e que, portanto, 

oferece desafios.  

Na “D1” foi trabalhada a representação do docente em processo de formação. As 

representações sociais em educação são explicadas pelo significado agregado à formação 

naquele período, ou seja, os docentes em processo de formação acabam por apresentar 

suas angústias de sala de aula, em um primeiro momento como algo insolúvel, mas ao 

longo do processo de leituras e releituras, como afirma Freire (2010), vislumbram 

resoluções que os deixam potencializados para enfrentarem outros desafios. 

A “D2” trouxe a questão da ação do coordenador pedagógico em atividades 

de formação continuada de professores e sua possível contribuição para a prática 

pedagógica docente, visando reflexos diretos na sala de aula e seus impactos na 

aprendizagem dos alunos.  

Já a “D3” trabalhou com as questões relativas às contribuições voltadas para a 

construção de práticas que respondam aos atuais desafios da educação básica, preocupada 

não somente como o conhecimento produzido, mas também com os saberes que 

envolvem as práticas docentes. 

 

 

3.3.1 Categorização 

 

 

As categorias foram elencadas a partir da reunião de pontos que convergem e que 

divergem nos trabalhos coletados, com intuito de problematizar a preocupação dos 

pesquisadores quando abordam a formação docente e a forma com que realizaram as 

análises sobre o tema. 
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Considerando que a formação continuada faz parte do processo pedagógico nas 

pesquisas levantadas, segundo a concepção freiriana de formação permanente, foi 

realizado um paralelo entre os pontos que convergem e divergem entre as pesquisas e 

assim nomear algumas categorias de análise que surgiram dos próprios trabalhos. 

 

1ª CATEGORIA: formação continuada/ profissionais da educação 

Protocolo 2 - Pontos Convergentes e divergentes entre as teses (T) 

Pontos de: Teses 

Convergências 

(T1) - Apresenta como prioridade a importância da garantia de 

formação continuada aos docentes, gestores e demais profissionais 

da educação. 

(T2) - Traz como prioridade a importância do atendimento às 

necessidades de formação de professores a partir da análise do campo 

da formação continuada 

Divergências 

(T1) – Foca as necessidades de formação de professores a partir da 

análise do campo da formação continuada num contexto mais 

generalizado. 

(T2) – Analisa o processo de desenvolvimento profissional e 

aprendizagem docente de coordenadoras e professores/as que atuam 

no primeiro ano do ensino fundamental, especificamente. 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

No Protocolo 2 foi evidenciado que os pontos convergentes entre a “T1” e “T2” 

dizem respeito à formação docente tratada como continuada, o que nos leva compreender 

que a denominação ‘formação continuada’ é comum, visto que não há reflexão conceitual 

sobre o significado dessa denominação que já caiu no lugar comum. Para Freire (2010) a 

formação docente, independentemente de que momento se refere, é sempre continuada.    

 Quanto às divergências, a “T1” se concentra nas necessidades de 

formação continuada em contexto mais generalizado, ao passo que na “T2” o centro da 

atenção da formação continuada se apresenta em contexto mais específico, que é o 

desenvolvimento profissional e a aprendizagem docente de coordenadoras e 

professores/as que atuam no primeiro ano do ensino fundamental, apresentando 

preocupação com a formação do docente. Essa denominação aponta a necessidade de 

profissionalização o que não permite saber se houve uma relação entre o 

docente/educador e o professor/profissional. 
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2ª CATEGORIA: Formação Continuada e Instituições promotoras 

Protocolo 3- Pontos convergentes e divergentes entre as dissertações (D) 

Pontos de: Dissertações 

Convergências 

(D1) - O objetivo geral foi refletir sobre as representações do agir 

docente que são observáveis nos textos/discursos da instância Oficial 

e dos professores cursistas. 

(D2) - Verificar o trabalho da Coordenação Pedagógica 

(representantes das instituições na transmissão dos discursos das 

instâncias Oficiais) e sua possível contribuição na formação 

continuada dos professores. 

(D3) - melhorar da qualidade do ensino oferecido na escola pública, 

por outro lado os resultados demonstram que a estratégia de forma 

articulada com as mudanças necessárias no funcionamento do 

sistema escolar. 

Divergências 

D1- A pesquisa prioriza as representações que os professores 

cursistas têm sobre os fatores condicionantes do agir prescrito nos 

materiais, textos/discursos da Instância Oficial. 

D2- O foco da pesquisa está voltado, especificamente para a análise 

do perfil de ação do Coordenador Pedagógico em atividades 

de formação continuada, os fatores condicionantes do agir prescrito 

nos materiais. 

D3- Parte de uma perspectiva etnográfica que se utiliza de trabalho 

de campo, análise documental e estudo de caso, ou seja, foca nas 

questões de ordem antropológica (com o intuito de descrever os 

costumes e as tradições). 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

 

Em relação às questões analisadas no Protocolo 03, nas dissertações de mestrado 

“D1”; “D2” e “D3” há convergência quanto à observância do papel das instituições e suas 

influências na formação continuada do profissional docente, que se refletem no ambiente 

escolar. Em relação aos pontos divergentes presentes nas três dissertações, temos a 

primeira “D1”, que considera de forma mais específica os fatores condicionantes do agir 

prescrito nos materiais, textos/discursos da instância oficial; a “D2” trata especificamente 

da ação do coordenador pedagógico em atividades de formação continuada, deixando de 

lado os fatores condicionantes do agir prescrito nos materiais e a “D3” parte de uma 

perspectiva etnográfica que se utiliza de trabalho de campo, análise documental e estudo 
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de casos, com intuito de buscar no cotidiano escolar elementos que respondam sobre a 

formação docente. 

 

 

Protocolo 4-Pontos convergentes entre as Dissertações (D) e Teses (T)  

(D) e (T) Protocolo Palavras chave 

T1 
Formação continu

ada 

Formação de professores; Aprendizagem da 

docência. 

T2 
Formação continu

ada 

Necessidades docentes; necessidades 

de formação de professores. 

D1 Agir docente Atividade docente; ensino de leitura. 

D2 
Formação 

continuada 

Coordenação pedagógica; formação continuada de 

professores. 

D3 
Qualidade 

do ensino 
Cotidiano escolar; Educação Básica. 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

 No Protocolo 4, percebe-se que a questão da formação do docente, sob a ótica da 

formação continuada, mais uma vez confirmada como algo recorrente e predominante nas 

reflexões apresentadas pelos autores em seus trabalhos, sugere a necessidade de se ter e 

discutir a formação docente para o exercício da docência com qualidade no exercício 

profissional da educação Básica. 

Ressalta a importância do compromisso das Secretarias Municipais de Ensino, 

pois com a LDB 9394/96 o Ensino Fundamental passou a ser de responsabilidade do 

governo municipal, no que tange ao investimento à formação das redes de ensino, bem 

como da responsabilidade com os profissionais docentes, a fim de contribuir efetivamente 

com a excelência de sua prática de sala de aula.   

 Essas observações, embora tornem perceptível a preocupação dos pesquisadores 

com a formação docente sob os mais diversos pontos de vista, remetem-nos ao conceito 

de formação permanente cunhado por Freire (2001), de que a essência da formação seja 

o próprio processo pedagógico. Pois, a formação permanente não visa apenas à 

capacitação profissional dos professores, nem tampouco sua mera formação técnica, visto 

que sua linha de pensamento está alicerçada na concepção que considera a educação um 

processo que envolve as questões de ordem prática do papel do educador, mas sobretudo 

as questões existenciais de todos os envolvidos no processo educacional. 
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   As observações realizadas nas dissertações de mestrado e teses de doutorado são 

de significativa relevância para melhoria da qualidade do ensino em nosso país, entretanto 

um ponto importante nesta reflexão deve ser considerado: o compromisso do educador 

com a essência do ato de ensinar. No entendimento dessa pesquisa, a essência do ato de 

ensinar se reporta às relações interpessoais entre professores e alunos, entre profissionais 

e gestores e destes também com os alunos.  O compromisso com o conteúdo de ensino, 

com a oferta de condições dignas de trabalho aos profissionais da educação faz parte de 

compromisso comum e maior, aquele relativo à dignidade e à preocupação com a vida 

uns dos outros. 

 Se de um lado os recursos humanos e estruturais devem ser garantidos aos 

educadores, assim como sua formação permanente, de outro o compromisso de 

conscientização das instituições de ensino favorece o engajamento do docente que o 

constitui como profissional da educação, que é o amor pelo ato de educar. Embora nos 

pareça óbvia essa reflexão, na mesma direção se torna óbvia a existência de uma 

concepção individualista na sociedade atual, presente nas pautas de discussões da 

educação brasileira, assim como ocorre em todos os demais segmentos. 

 Sabemos que a questão dos interesses e reivindicações dos docentes das 

instituições públicas estão presentes em todas as áreas da vida em sociedade e que todas 

as questões requerem discussão e encaminhamentos que objetivem resolver os problemas 

apresentados. Mas, em se tratando especificamente da formação permanente do 

profissional docente, que é sem dúvida uma necessidade do processo educacional, temos 

que considerar a importância de incentivar os professores sobre o constante desafio 

existente de não se deixar desanimar e desistir do compromisso com o educar. 

 Portanto, pensar na formação permanente do profissional docente, como nos 

chama atenção Freire (2001) na perspectiva da formação permanente, implica além de 

pensar em garantir a formação teórica e prática aos educadores, garantir também 

possibilidades de formação da consciência dos educadores, de modo que seja uma 

consciência comprometida com a educação, quando se propõe aos educadores refletirem 

sobre a prática docente: 

 

Outra coisa que a administração tem de fazer em decorrência de seu respeito 

ao corpo docente e à tarefa de que ele tem é pensar, organizar e executar 

programas de formação permanente, contando inclusive com a ajuda dos 
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cientistas com quem temos trabalhado até agora. Formação permanente que se 

funde, sobretudo, na reflexão sobre sua prática. (FREIRE, 2001 p.25)  

 

 A reflexão sobre aquilo que fazemos e como fazemos como docentes e 

educadores, no ápice da necessidade e da capacidade de rever posturas docentes adotadas, 

posicionamentos reproduzidos, concepções e ações irrefletidas, aguça as consciências e 

aperfeiçoa, a cada dia, a atuação profissional docente. Quanto mais se aperfeiçoa, mais 

gosto se toma diante dos resultados obtidos. 

 

4. PROBLEMATIZANDO A FORMAÇÃO DOCENTE EM TRÊS REDES 

MUNICIPAIS DE ENSINO DO SUL DE MINAS GERAIS 

 

Este capítulo problematiza a formação docente, dispondo de uma metodologia de 

pesquisa de natureza qualitativa que descreve, a partir de duas categorias eleitas pela 

autora, que são a autoridade pedagógica e o agir ético sobre a formação continuada. Isso 

graças ao conceito freiriano de educação permanente, pois a autoridade docente e a prática 

pedagógica no espaço público da escola são dimensões que devem ser formadas, antes 

mesmo de o educador ser um profissional da educação, mas como ser humano.  

A natureza qualitativa da pesquisa se preocupou, segundo Moresi1, com a 

existência de uma relação dinâmica entre a realidade e o sujeito que nela se encontra, ou 

seja, considerando os vínculos existentes entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito. Sendo assim, compreender os fenômenos e a atribuição de significados à 

formação docente, entendida nessa pesquisa como permanente, implica construir um 

processo de formação carregado de significado, que envolva educadores e educandos. 

A partir dessa perspectiva foram mapeados os dados da formação de docentes, 

seja em serviço, que seria a conhecida formação continuada, ou a própria graduação que 

o habilitou a se tornar professor. O foco do levantamento de dados se deu na rede pública 

de ensino dos municípios de Campanha, Delfim Moreira e Silvianópolis, todos situados 

no Sul de Minas Gerais e relativamente próximos uns dos outros. 

                                                           
1Os pressupostos de Moresi sobre a pesquisa de caráter qualitativo consideram que os números são 

insuficientes no sentido de traduzir situações em que predominam as questões de ordem objetivas e 

subjetivas que envolvem a realidade cotidiana dos sujeitos (MORESI, 2015). 
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A aplicação do questionário se deu no período de novembro a dezembro de 2015, 

com questões semiabertas por amostragem com professores e diretores desses 

municípios. A análise dos dados convergiu para descrição e discussão, inicialmente 

sobre as categorias prioritárias, ou seja, autoridade docente e prática pedagógica, para, 

em seguida considerar aquelas que surgiram a partir dos dados coletados. 

4.1 Descrição do Local e dos Participantes da Pesquisa 

 

A aplicação do questionário com questões semiestruturadas foi realizada no 

período dos meses de novembro a dezembro de 2015, a 58 (cinquenta e oito) professores 

das redes municipais de ensino de Campanha, Delfim Moreira e Silvianópolis, situados 

estes no sul do Estado de Minas Gerais. Os grupos participantes da pesquisa foram os de 

diretores, supervisores e professores, profissionais que compõem as três redes de ensino 

público pesquisadas.  

 Para tanto, solicitamos a anuência dos gestores escolares, bem como das direções 

das escolas, para que respondessem aos questionários, durante as reuniões pedagógicas 

que geralmente acontecem semanalmente. Consentida essa solicitação, no dia, local e 

hora marcados por cada rede, foi realizada uma explanação sobre os objetivos da 

pesquisa, ressaltando a importância da participação dos docentes e profissionais da 

educação no trabalho de pesquisa. 

Esse levantamento de dados foi possível após parecer aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do Sapucaí – UNIVÁS.  Foi elaborado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE, como forma de proteção aos 

participantes da pesquisa e garantia ao pesquisador. Tais procedimentos foram 

executados em conformidade com o que afirma a Resolução nº 466/12 referente à ética 

em pesquisa, pois todo trabalho investigativo que envolva seres humanos acarreta riscos, 

que devem ser esclarecidos aos participantes. 

Nesse caso a pesquisa ofereceu aos participantes riscos mínimos, limitados a 

desconforto ao responderem questões de sua própria formação e à situação de expor o 

que pensam. Os benefícios da pesquisa foram a contribuição às redes no que se refere à 

importância da formação permanente e de suas possíveis melhorias.  

O Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) foi apresentado e lido, 

seguidamente foram entregues os questionários aos professores para preenchimento. 
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Todos os professores participantes dessa pesquisa fazem parte das redes municipais dos 

municípios acima citados, que atuam nas respectivas escolas. 

 Optou-se pela escolha de representantes das três diferentes redes, de modo que 

fosse possível analisar como se dá o processo da formação docente, entendida pelos 

participantes naquele momento como continuada, bem como verificar quais iniciativas 

foram desenvolvidas pelas referidas redes municipais. 

Na Parte I do questionário levantou-se o perfil profissional do docente segundo: 

formação acadêmica inicial, participação em programas de formação docente e 

continuada, atuação do profissional docente, tempo de docência, tempo de docência na 

instituição em que trabalha e situação funcional do docente. 

 Na Parte II focou-se o compromisso com investimentos destinados: à formação 

permanente e/ou continuada para o exercício da atividade profissional do docente; à 

valorização da formação enquanto requisito necessário à atividade do profissional 

docente, para obtenção de bons resultados no processo de ensino-aprendizagem; às 

políticas municipais e mecanismos de incentivo e investimento da instituição de ensino 

na formação profissional do docente. 

 Na Parte III descreveu-se o compromisso dos profissionais de educação desses 

municípios com a sua formação para melhoria da prática pedagógica, a percepção sobre 

os resultados decorrentes da postura da instituição em que trabalha, no que se refere à 

formação do profissional docente e o reflexo do investimento no processo de ensino 

aprendizagem ofertado aos alunos do Ensino Fundamental.  

 Como se dá o sentido para o profissional docente ao referir-se em relação ao 

compromisso da instituição de ensino na qual trabalha com sua formação 

permanente/continuada, bem como em relação ao incentivo e investimento recebidos por 

parte da instituição de ensino em relação à realização profissional do professor. 

 Ao trabalhar com os dados sobre o perfil profissional dos docentes, sobressai-se o 

compromisso das instituições municipais pesquisadas referentes aos investimentos na 

formação continuada de seus profissionais e destes com a sua própria formação. 

 O perfil docente analisado possibilitou identificar, a partir do nível da formação de 

cada professor em exercício, o que se pode conhecer de suas potencialidades, desde que 

haja compromisso da instituição com sua formação e seu envolvimento neste processo. 
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 Permitiu ainda perceber se o processo de formação dos educadores que atuam nestas 

redes é dotado de caráter democrático, participativo e coletivo, dimensões presentes na 

concepção freiriana, nas reflexões sobre a educação brasileira: “não há para nós forma 

mais adequada e efetiva de conduzir nosso projeto de educação do que a democrática, 

do que o diálogo aberto ecorajoso” (FREIRE 2001, p.44) 

4.2 Análises dos Dados 

 

Os dados coletados foram organizados em banco de dados do Programa Excel – 

Office 315 o que tornou possível a identificação e o levantamento das percepções dos 

participantes sobre a formação docente, por meio de questões abertas e fechadas. Foram 

construídos gráficos e tabelas, que favoreceram a análise comparativa e interpretativa das 

respostas obtidas.  

 

4.2.1 Conhecendo o Perfil dos Entrevistados 

 

Foram coletados no primeiro momento os dados referentes à sua graduação e pós-

graduação, buscando verificar a presença da formação permanente/ e ou continuada 

docente. As tabelas construídas para facilitar a visualização dos dados trouxeram uma 

amostragem dos dados profissionais dos participantes, identificando a sua situação 

funcional, o período de atuação na docência, seu tempo de trabalho na unidade escolar 

pública. 

Os participantes da pesquisa serão identificados com a letra inicial do seu 

município, sendo “C1”, “C2”.. para os de Campanha;  “D1”, “D2”...de Delfim Moreira e 

“S1”, “S2”.... para os de Silvianópolis, com intuito de não identificá-los e assim cumprir 

as normas previstas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do 

Sapucaí – CEP de Humanas2. 

Na tabela 1 apresentamos os dados do município de Campanha: 

 

Tabela 1 – A Formação Docente do Município de Campanha/MG  

Formaçã

o Inicial 
Pós- Graduação 

Ano de Conclusão 

de Graduação 

Formação 

Docente 

                                                           
2Esta pesquisa foi submetida ao CEP de Humanas, sob o protocolo número 50079215.3.0000.5102 
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Participante 

(C1) 
Magistéri

o 
  2003 Não 

(C2) 
Magistéri

o 
Especialização em Pedagogia 1995 Sim 

(C3) Pedagogia Especialização 1997 Sim 

(C4) Pedagogia Especialização 2000 Sim 

(C5) Letras   1984 Não 

(C6) 
Normal 

Superior 
  2005 Sim 

(C7) Geografia Especialização 2003 Não 

(C8) 
Normal 

Superior 
  2006 Não 

(C9) 
Normal 

Superior 
  2006 Sim 

(C10) 
Magistéri

o 

Especialização em Matérias 

Pedagógicas de 1° e 2° grau 
1984 Sim 

(C11) Letras Especialização em Inglês 2000 Não 

(C12) Letras 
Especialização em Pedagogia e 

direção de escola 
1997 Sim 

(C13) Pedagogia Especialização 2007 Sim 

(C14) 
Magistéri

o 
  2006 Não 

(C15) Pedagogia Especialização 2014 Sim 

(C16) 
Magistéri

o 
Especialização em Pedagogia 1970 Não 

(C17) 
Magistéri

o 
  2006 Sim 

(C18) 
Magistéri

o 
Especialização em Pedagogia 2001 Não 

(C19) 
Magistéri

o 
  2013 Não 

(C20) 
Magistéri

o 
  2005 Sim 

 

 

Os dados apresentados na Tabela 1, referentes aos (21) participantes do município 

de Campanha/MG, demonstram que (9) são formados no magistério, (4) possuem 

formação em Pedagogia, (3) em Letras. Do total (4) concluíram o curso Normal Superior 

e (1) formado em Geografia. 

 Constatou-se também que entre o total de participantes, (12) são especialistas, 

mesmo que na situação de estranhamento, ao apontar Especialização em Pedagogia, pelo 

“C2”, “C12”, “C16” e “C18”, o que sugere uma não compreensão do que se pedia por 

parte destes participantes.   
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Quanto à época que realizaram a formação docente, os participantes dessa rede de 

ensino, (4) a realizaram nos anos de 1990; (8) a partir dos anos 2000 e (9) não concluíram 

seu processo de formação acadêmica. Esses dados chamam a atenção pela coincidência 

com o período da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96 

(LDB), que provocou uma mobilização dos profissionais da educação básica no sentido 

de buscar pela graduação, inseguros com o que dizia a lei. 

 Essa mobilização se seguiu nas décadas posteriores, principalmente entre os 

períodos de 2009 a 2013, quando a política educacional brasileira considerou mais 

enfaticamente a importância da adequação da educação aos novos parâmetros 

legislativos, visando estabelecer um modelo educacional afinado com a realidade do país, 

fator que pode estar associado ao processo de formação continuada dos professores das 

redes municipais pesquisadas.  

A seguir apresentamos os dados referentes ao município de Delfim Moreira na 

tabela 2: 

Tabela 2 – A Formação Docente no Município de Delfim Moreira/MG 

Participante 
Formação 

Inicial 
Pós –Graduação 

Ano de Conclusão da 

Graduação 

Formação 

Docente  

(D1) 
Normal 

Superior 
  2005 Não 

(D2) Magistério   2005 Sim 

(D3) Magistério 
Especialização em 

Supervisão Escolar 
2005 Sim 

(D4) Magistério   2005 Sim 

(D5) Magistério   1997 Sim 

(D6) Magistério 
Especialização em 

Supervisão Escolar 
2005 Sim 

(D7) Magistério   1977 Sim 

(D8) Magistério   1979 Sim 

(D9) Magistério   1994 Sim 

(D10) Magistério   1996 Sim 

(D11) Magistério Especialização em Pedagogia 2004 Sim 

(D12) 
Normal 

Superior 

Especialização em 

Supervisão Escolar  
2005 Sim 
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(D13) Magistério   2005 Sim 

(D14) Magistério Especialização em Pedagogia 2008 Sim 

(D15) Magistério   2006 Sim 

 Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Os dados apresentados na Tabela 2 contaram com a participação de (15) 

educadores, todos possuem formação inicial, sendo (2) no curso Normal Superior e (13) 

no Magistério de nível médio. Destes, (5) tiveram formação no nível de pós-graduação.  

 No caso do município de Delfim Moreira/MG a maioria dos participantes aponta 

ter tido o acesso à formação continuada a partir do ano de 2005, ou seja, na última década 

dos anos de 1990 e inícios anos 2000. A maioria dos profissionais atua na rede de ensino 

municipal, sem ter graduação e são formados pelo magistério de nível médio. 

Também há profissionais que não possuem formação docente compatível com o 

tempo que estão na rede e alguns deixaram registrado no questionário, que, por 

lecionarem do 1º ao 3º ano, contam com a formação promovida pela Secretaria Municipal 

de Ensino em parceria com o governo federal, por meio do programa conhecido como 

Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa- PNAIC. 

 No que se refere ao município de Silvianópolis os dados estão organizados na 

tabela 3: 

Tabela 3 – A Formação Docente no Município de Silvianópolis / MG 

Participante Formação Inicial Pós Graduação 
Ano de Conclusão da 

Graduação 

Formação 

Docente 

(S1) Magistério  1993 Não 

(S2) Pedagogia 
Especialização em 

Educação Infantil 
2009 Não 

(S3) Magistério   Não 

(S4) Magistério  1990 Não 

(S5) Magistério   Não 

(S6) Magistério   Não 

(S7) Magistério   Não 

(S8) Magistério  2009 Não 
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(S9) Letras  2010 Sim 

(S10) Magistério 
Psicopedagogia 

Institucional 
2005 Sim 

(S11) Magistério  2005 Sim 

(S12) Pedagogia Especialização 2011 Sim 

(S13) Magistério  1984 Sim 

(S14) Normal Superior  2006 Não 

(S15) Pedagogia 
Pós Graduação em 

Educação Infantil 
1989 Não 

(S16) Normal Superior 
Psicopedagogia 

Institucional 
2005 Não 

(S17) Normal Superior 
Especialização em 

Psicopedagogia 
2005 Sim 

(S18) Magistério  2005 Sim 

(S19) Magistério   Sim 

(S20) Letras  2003 Sim 

(S21) Pedagogia Especialização 2009 Sim 

(S22) Pedagogia 
Psicopedagogia 

Institucional 
2003 Não 

(S23) 
Bacharelado em 

Educação Física 

Licenciatura em 

Educação Física 
2010 Não 

 Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Na Tabela 03 os dados dos (23) participantes do município de Silvianópolis 

apontam que (12) tiveram a formação inicial no Magistério de nível Médio, (5) em 

Pedagogia, (2) em Letras, (3) Normal Superior e (1) em Educação Física. Embora (4) dos 

participantes não tenham respondido a esta pergunta do questionário, dos (19) 

participantes que responderam, a maioria concluiu sua especialização no ano de 2005 (14 

participantes). 

Em relação aos docentes constatamos que (10) dos participantes estão inseridos 

em algum programa relacionado à formação (especificamente o PNAIC), ao passo que 

mais da metade, ou seja, (13) participantes não estão envolvidos em nenhum programa, 

situação justificada pelo fato de alegarem que a rede municipal oferece apenas a formação 

por intermédio do PNAIC, ofertado somente os professores do primeiro ao terceiro ano. 



54 

 

 

Os dados apontados até aqui tiveram o objetivo de retratar situação funcional dos 

profissionais que participaram da pesquisa, pois na medida em que é possível ter esta 

visão, as possibilidades de análise das categorias construídas na segunda e na terceira 

parte do questionário, elaboradas com questões abertas, garante-se ao participante maior 

liberdade em descrever a sua prática de ensino em sua atuação como docente nas redes 

públicas municipais de ensino. 

Na tabela 4 apresentamos os dados referentes ao município de Campanha, em 

relação à profissionalização do docente de educação básica: 

 

Tabela 4 – Profissionalização do Docente de Educação Básica do Município de 

Campanha/MG 

Participante Situação Funcional Tempo de Docência Tempo na Unidade Escolar 

(C1) Efetivo 25 anos 10 anos 

(C2) Efetivo 25 anos 02 anos 

(C3) Efetivo 17 anos 16 anos 

(C4) Efetivo 07 anos 01 ano 

(C5) Efetivo 20 anos 17 anos 

(C6) Efetivo 15 anos 15 anos 

(C7) Efetivo 16 anos 14 anos 

(C8) Efetivo 15 anos 10 anos 

(C9) Efetivo 18 anos 09 anos 

(C10) Efetivo 25 anos 15 anos 

(C11) Efetivo 14 anos 13 anos 

(C12) Efetivo 25 anos 15 anos 

(C13) Efetivo 07 anos 05 anos 

(C14) Efetivo 14 anos 01 ano 

(C15) Designado 01 ano 01 ano 

(C16) Efetivo 38 anos 14 anos 

(C17) Efetivo 14 anos 05 anos 

(C18) Efetivo 24 anos 02 anos 

(C19) Designado 13 anos 03 anos 

(C20) Efetivo 14 anos 05 anos 

 Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

A Tabela 4 apresentou a situação funcional dos (20) profissionais participantes da 

pesquisa do município de Campanha/MG, destes (18) são efetivos e (2) designados, sendo 

que a maioria já atua há mais de 15 anos na docência. Esses dados mostram que, apesar 
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de a rede estar de acordo com a legislação quanto à situação funcional, apresentando 

professores em sua maioria efetivos, quando comparamos com a Tabela 1 relativa ao nível 

de formação, percebemos que os docentes dessa rede estão estagnados quanto à sua 

formação. 

O fato de a situação funcional estar de acordo com a lei, não significa que somente 

este dado garanta uma educação de qualidade, pois a formação docente retrata uma 

situação que necessita ser adaptada no que se refere à situação funcional de alguns 

docentes. Considerando que dos (20) docentes do município (6) se efetivaram no período 

de 2 a 3 anos atrás e (2) são designados, no total temos (8) professores em situação 

funcional organizada no período do governo municipal atual, embora tenhamos que 

considerar também as questões referentes às legislações municipais vigentes (período 

probatório previstos nos planos de cargos e salários) e o trabalho fiscalizador dos órgãos 

que exercem o controle da administração pública. É importante também frisar que a partir 

do ano de 2000, antes de vigorar a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e demais 

legislações de controle dos atos das gestões municipais, muitas nomeações que ocorreram 

na última década entre os anos 1990 e 2000 foram decorrentes de vantagens obtidas por 

servidores, ao prestarem concursos públicos, graças às pontuações extras obtidas devido 

ao tempo de trabalho conquistado como docentes, enquanto ainda vigorava a contratação 

por conta das relações de ordem política, prática recorrente em municípios brasileiros. 

Consideremos também que o fato da maioria das políticas de governo se 

extinguirem a cada 4 anos ou 8 anos inversamente ao lotar cargos públicos na educação, 

bem como a permanência destes por concurso que lhes dão efetividade, são problemas 

que a educação pública herda a cada administração. 

Situação essa que corrobora a reflexão sobre categorias de autoridade e prática 

pedagógica alicerçada em práticas políticas, que mesmo integradas à legislação, não 

significam um avanço educacional do município, quando se olha como se dá o acesso à 

rede municipal de educação. Ou seja, a formação continuada ou permanente dos docentes, 

como no caso de Campanha/MG, requer uma revisão no que se refere às políticas e 

programas de formação continuada ofertados aos docentes. 

Vislumbrar tais dados que possibilitam tal reflexão, conforme aponta Freire 

(2010) contribui para considerar a importância de que o professor/ educador e/ou 

profissional docente seja capaz de elaborar a sua própria crítica e que esta seja coerente 
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com a prática que se tem, pois assim será possível se constituir e reconstituir a cada dia. 

Pensar e refletir a educação como política pública que necessita ser revista e reformulada 

em suas prioridades é tarefa de todos os municípios brasileiros. 

Os dados referentes ao município de Delfim Moreira são apresentados na tabela 

5: 

 

Tabela 5 – Profissionalização do Docente de Educação Básica do Município de 

Delfim Moreira/MG 

Participante Situação Funcional Tempo de Docência Tempo na Unidade Escolar 

(D1) Efetivo 22 anos 22 anos 

(D2) Efetivo 22 anos 11anos 

(D3) Efetivo 22 anos 14 anos 

(D4) Efetivo 22 anos 22 anos 

(D5) Efetivo 16 anos 16 anos 

(D6) Efetivo 21 anos 15 anos 

(D7) Efetivo 30 anos 30 anos 

(D8) Efetivo 27 anos 27 anos 

(D9) Efetivo 06 anos 05 anos 

(D10) Efetivo 14 anos 14 anos 

(D11) Efetivo 08 anos 08 anos 

(D12) Efetivo 23 anos 17 anos 

(D13) Efetivo 23 anos 14 anos 

(D14) Efetivo 21 anos 08 anos 

(D15) Efetivo 17 anos 04 anos 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Na Tabela 5 apresentamos os mesmos dados constantes referentes ao município 

de Delfim Moreira, onde temos todos os participantes da pesquisa em situação funcional 

efetiva, sendo que (7) estão atuando há mais de quinze anos na rede municipal de 

educação.  

É possível também perceber que, de acordo com a Tabela 2, há uma acomodação 

por parte da rede quanto à promoção da formação docente. Em que tipo de autoridade 

docente podemos pensar, quando (10) dos (15) professores em exercício em uma rede 

possuem apenas o magistério de nível médio? 
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Considerando que a LDB nº 9394/96 em seu artigo quanto à formação do docente 

para Educação Básica afirma que todo professor para trabalhar na educação básica 

necessita ter formação superior, mas que é também aceitável a de nível médio, não há 

como discutir a formação que os habilitou ao exercício da docência mas, com certeza, 

pode-se discutir a acomodação em que se encontram tanto docentes quanto a própria 

secretaria municipal de ensino. 

Esse elemento, acomodação, também é histórico na nossa cultura escolar, uma vez 

que, ocupar cargos públicos no Brasil sempre significou estar tranquilo até se aposentar, 

porque não faz parte do cotidiano escolar público brasileiro investigar se aqueles que 

ocupam cargos públicos têm competência e formação adequada e atualizada para tal.  

A tabela 6 apresenta os dados do Município de Silvianópolis: 

 

Tabela 6 – Profissionalização do Docente de Educação Básica no Município de 

Silvianópolis/MG 

Participante Situação Funcional Tempo de Docência 
Tempo na Unidade 

Escolar 

(S1) Efetivo 17 anos 17 anos 

(S2) Efetivo 20 anos 20 anos 

(S3) Efetivo 37 anos 37 anos 

(S4) Efetivo 34 anos 34 anos 

(S5) Efetivo 23 anos 23 anos 

(S6) Efetivo 25 anos 25 anos 

(S7) Efetivo 24 anos 24 anos 

(S8) Efetivo 16 anos 16 anos 

(S9) Efetivo 20 anos 16 anos 

(S10) Efetivo 20 anos 20 anos 

(S11) Efetivo 31 anos 31 anos 

(S12) Efetivo 14 anos 11 anos 

(S13) Efetivo 30 anos 30 anos 

(S14) Efetivo 19 anos 16 anos 

(S15) Efetivo 25 anos 25 anos 

(S16) Efetivo 08 anos 08 anos 

(S17) Efetivo 12 anos 08 anos 

(S18) Efetivo 20 anos 16 anos 

(S19) Efetivo 20 anos 20 anos 

(S20) Efetivo 19 anos 19 anos 
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(S21) Efetivo 20 anos 20 anos 

(S22) Efetivo 16 anos 16 anos 

(S23) Efetivo 05 anos 04 anos 

(S24) Efetivo 29 anos 29 anos 

(S25) Efetivo 16 anos 16 anos 

(S26) Efetivo 10 anos 10 anos 

(S27) Efetivo 17 anos 17 anos 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

A Tabela 6 mostra que os (27) participantes da pesquisa do município de 

Silvianópolis/MG são efetivos, muitos anos de docência, 25 professores com 10 ou mais 

anos de docência, somente dois com menos. Esse dado aponta para um perfil de rede 

consolidada em suas práticas, provavelmente com raízes na tradição do ensino e da 

aprendizagem. 

Situação reafirmada pelos dados da Tabela 3 que apontam para uma rede mais 

organizada em comparação às demais aqui investigadas, pois quase a metade dos 

professores possui Ensino Superior, apesar da outra metade ser formada no magistério de 

nível médio. Constatar esses dados não faz da rede um modelo, principalmente porque é 

cada vez mais difícil encontrar no Brasil uma educação básica municipal organizada 

conforme exige a lei. Recursos para educação básica são exigências do Plano Nacional 

de Educação- PNE (2014-2024), há metas para serem cumpridas quanto à formação 

docente para atuar na educação básica, no sentido de formação ser sinônimo de autonomia 

docente, o que leva à permanência geradora de consciência, “ninguém educa ninguém, 

nos educamos em comunhão com o outro” (FREIRE, 2005 p.77). 

 

4.3 Formação Docente: uma preocupação continuada ou permanente?  

 

Na 2ª Parte do questionário foram coletados dados que permitiram compreender 

a preocupação do professor com sua formação, ou seja, qual o significado que a formação 

tem dentro de sua prática pedagógica. Na 3ª Parte, as questões versaram sobre o 

entendimento dos profissionais docentes em relação ao compromisso da instituição em 

que trabalha com a formação continuada no sentido de fortalecer e aprimorar o processo 

de ensino aprendizagem dos alunos.  
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A análise permitiu identificar qual o nível de investimento das redes municipais 

na formação continuada dos professores, bem como a visão que os pesquisados têm da 

importância da formação continuada para sua atuação profissional. Possibilitou também 

perceber se os profissionais docentes participantes desta pesquisa se sentem em formação 

permanente como aponta a visão freiriana e se há incentivo e apoio dentro das unidades 

escolares da secretaria de educação municipal ou outra que concorra para isso. 

As partes B e C do questionário foram aplicadas aos cinquenta e oito (58) 

profissionais docentes participantes da pesquisa. Oito questões (fechadas e abertas) da 

Parte B do questionário objetivaram compreender a importância da formação continuada 

para os docentes, bem como o nível de compromisso e de investimento das redes na 

formação continuada de seus profissionais; pontuamos ainda, com base em cada uma das 

questões propostas (dividindo por categorias que possibilitam entender) como cada uma 

das redes prioriza a formação continuada em suas respectivas escolas e, sobretudo, a 

importância que os profissionais conferem a essa dimensão de sua profissão. 

Nos questionários, algumas expressões que aparecem de forma recorrente nas 

afirmativas dos entrevistados possibilitaram o agrupamento dos dados afins, o que 

permitiu perceber quais os pontos de vista dos entrevistados sobre formação continuada 

e conhecer sobre a realidade de formação existente no interior das instituições em que 

atuam e, finalmente, separar por eixos o agrupamento das questões segundo seus 

significados.  

Vale salientar que o trabalho de análise e compilação dos dados, evidenciou certas 

angústias, questionamentos, reivindicações e, também, o reconhecimento diante das 

iniciativas adotadas pelas instituições em seu processo de formação continuada, 

especificamente por parte do corpo diretivo de cada rede de ensino. 

1º EIXO: A RELEVÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA NA PRÁTICA DA 

DOCÊNCIA E NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM. 

 

Embora as expressões utilizadas não tenham sido as mesmas nas respostas, 

destaca-se o papel de três grupos de docentes, que evidenciam a cumplicidade, seja no 

âmbito positivo ou negativo das respostas apresentadas, peculiaridades que confirmam 

que: 
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...é preciso ver os professores não como seres abstratos, ou essencialmente 

intelectuais, mas, como seres essencialmente sociais, com suas identidades 

pessoais e profissionais, imersos numa vida grupal na qual partilham uma 

cultura, derivando seus conhecimentos, valores e atitudes dessas relações, com 

base nas representações constituídas nesse processo que é, ao mesmo tempo, 

social e intersubjetivo. (GATTI, p.196, 2003) 

 

            

 

 

 

 

Gráfico 01: Importância da Formação continuada para Atuação Profissional 

 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

 

A questão da formação continuada dos educadores é encarada pelos participantes 

desta pesquisa como um mecanismo que possibilita seu aperfeiçoamento profissional, 

capacitação, atualização e, especialmente êxito profissional, enquanto algo que contribui 

com a transformação das relações escolares, uma vez que estes acreditam que por meio 

de constante processo de formação continuada serão profissionais qualificados e 

competentes no processo de ensino aprendizagem.  

Considerando a cumplicidade evidenciada em cada grupo participante desta 

pesquisa, fica perceptível que perpassa o pensamento e a reflexão dos professores a 

premissa de que a formação continuada pode contribuir para a qualidade do ensino e para 

o seu desenvolvimento profissional e pessoal.  

2º EIXO: O INCENTIVO QUE AS INSTITUIÇÕES DÃO AOS PROFISSIONAIS 

DOCENTES PARA INVESTIREM EM SUA FORMAÇÃO CONTINUADA. 

 

Dentre os mecanismos de formação continuada ofertados pelas instituições aos 

professores pelas três redes predomina o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa-PNAIC, que se propõe a garantir a alfabetização de todas as crianças até os oito 
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anos de idade. Iniciativa de âmbito federal ofertada aos profissionais das redes municipais 

de educação, compreende a participação em um curso presencial de 2 anos, no qual serão 

formados professores alfabetizadores, cuja carga horária de participação é de 120 horas 

por ano, com metodologia que propõe estudos e atividades práticas. Sendo assim, não há 

programas de formação continuada voltados aos professores que lecionam nos anos 

complementares. 

Quatro dos participantes desta pesquisa (da rede municipal de Campanha - MG) 

afirmaram dispensar esforços de âmbito pessoal, tendo em vista seu processo de formação 

continuada, no sentido de suprir a falta de apoio institucional por acreditarem que esse 

processo lhes confere competência pedagógica, melhoria da vida pessoal e profissional. 

É o caso de dois entrevistados que, ao responderem a questão número 2 da parte B do 

questionário, afirmaram que o investimento em formação continuada constitui uma 

prática recorrente em sua atividade docente do seguinte modo: 

 

(P60): Através de estudo pessoal e leitura de revistas especializadas. 

 

Percebemos aqui a carência de alguns profissionais entrevistados em acessar 

informações atualizadas sobre a sua área de atuação, bem como de estabelecer novos 

contatos com professores/pesquisadores para troca de informações e também para 

partilhar novas descobertas científicas e/ou socializar conhecimento acadêmico-

científico. 

Há evidências em algumas respostas dos profissionais entrevistados à questão 

número 4 da parte “B”, que alegam não participarem do PNAIC, uma vez que não 

lecionam para o ciclo de alfabetização e, que, portanto, não contam com mecanismos de 

formação continuada, devido ao fato de lecionarem para o 4º e 5º ano: 

 

(P42): Não. As capacitações, que o governo oferece, estão mais voltadas 

para o ciclo inicial de alfabetização. 

 

 Nota-se inquietação, certa angústia e desmotivação por parte dos educadores 

entrevistados nas três redes ao externarem em suas respostas a falta da oferta de políticas 

de formação continuada, promovidas em âmbito municipal, de modo que contemplem 
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todos os anos do ensino escolar, o que converge com a reflexão de FREITAS, quando 

reconhece a: “... necessidade de uma política global de formação e valorização dos 

profissionais da educação que contemple de forma articulada e prioritária a formação 

inicial, formação continuada e condições de trabalho... (FREITAS, p.1204, 2007). 

A oferta de formação continuada de base científica e técnica requer realmente a 

oferta de condições de igualdade para todos, pois se constitui necessidade para traçar um 

novo paradigma de formação dos educadores, que transcenda ao “exercício”, de modo 

que possibilite trabalhar com eficiência o ensino aprendizagem, sobretudo na infância e 

na adolescência, em nossas redes municipais de ensino. Assim, percebemos o anseio dos 

colaboradores desta pesquisa por uma política promissora de formação continuada que 

lhes possibilite participar dos processos de definição de sua formação.  

 

3º EIXO: A PERCEPÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA 

NA PRÁTICA DO ENSINO. 

 

A partir das respostas às perguntas da Parte C do questionário temos a visão que 

os profissionais participantes desta pesquisa têm dos resultados obtidos em decorrência 

da postura da instituição com a qual trabalham, em relação à formação continuada. 

A maioria dos entrevistados, 95% dos participantes têm uma visão positiva dos 

resultados obtidos pelas instituições no quesito formação continuada, embora, esta se 

concentre somente nos profissionais que lecionam do 1º ao 3º anos, os que não recebem 

a formação continuada demonstram satisfação com os resultados, fator que evidencia 

mais uma vez a cumplicidade entre os profissionais.  

Entre os profissionais dos ciclos complementares das três redes pesquisadas há 

sentimento de satisfação, com destaque para a melhoria do aproveitamento dos alunos em 

sala de aula, do dinamismo da atuação do docente em suas práticas de ensino em sala, 

sentimento de apoio e incentivo por parte do corpo diretivo das escola sem que lecionam. 

Ainda que transpareça a insatisfação com os gestores da educação, ou seja, com os 

secretários municipais, há o reconhecimento em relação aos diretores das escolas fator 

presente nos três municípios pesquisados, que em princípio parece ser reflexo da 

motivação dos docentes do ciclo inicial, conforme podemos perceber no gráfico abaixo: 
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Gráfico 02: Resultados na formação continuada na prática do ensino 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

 

4º EIXO: REIVINDICAÇÕES DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

FORTALECER O PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO 

PROFISSIONAL DOCENTE 

 

Dentre as principais reivindicações dos profissionais docentes no que se refere às 

medidas a serem implementadas no intento de fortalecer a formação continuada, destaca-

se em primeiro lugar a oferta de cursos de capacitação e de formação profissional, seguida 

da melhoria dos salários, em terceiro lugar, a concessão de bolsas e, por último, a melhoria 

dos planos de cargos e salários dos profissionais das três redes de ensino pesquisadas, 

conforme demonstra o gráfico número 3: 

 

Gráfico 03: Sugestões de mecanismos de incentivo à formação continuada 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

0

20

40

60

80

100

C
o

m
p

ro
m

is
so

 d
o

C
o

rp
o

 D
ir

e
ti

vo

V
al

o
ri

za
çã

o
P

ro
fi

ss
io

n
al

A
p

o
io

 d
as

 D
ir

e
çõ

e
s 

d
as

Es
co

la
s

A
b

st
iv

e
re

m
 e

m
R

e
sp

o
n

d
e

r

62

0

20

40

60

80

100

B
o

ls
as

 d
e 

Es
tu

d
o

P
la

n
o

s 
d

e 
C

ar
go

s 
e

Sa
lá

ri
o

s

C
u

rs
o

 d
e

 C
ap

ac
it

aç
ão

M
el

h
o

ri
a 

d
o

 S
al

ár
io

62



64 

 

 

Até este ponto do presente estudo foi possível perceber que investir na formação 

do profissional docente para os que trabalham com a formação inicial dos educandos já é 

uma iniciativa que os três municípios implantaram, devido ao “PNAIC” do governo 

federal; quanto à formação continuada dos educadores das três redes ainda temos a 

carência da oferta desta formação aos educadores do ciclo complementar. 

Ficou evidente também nas respostas dos profissionais das três redes participantes 

desta pesquisa que, embora os profissionais que atuam no ciclo complementar não contem 

com iniciativas de incentivo à sua formação continuada por parte das respectivas 

secretarias de educação, há um sentimento de apoio e de acolhida por parte da direção 

das escolas em que atuam. 

Em relação à percepção dos resultados obtidos em sala de aula com os alunos, as 

avaliações são muito positivas no quesito aproveitamento dos alunos, dinamismo e 

criatividade do professor no processo de ensino - aprendizagem. 

No que tange às sugestões (reivindicações) dos profissionais, percebemos uma 

significativa demanda de apoio para os cursos de capacitação ocupando o primeiro lugar 

no ranking de sugestões, seguida da questão salarial, que praticamente empata com a 

solicitação de bolsas de estudos, fator que evidencia o gosto, a dedicação, a 

responsabilidade e o compromisso destes profissionais pelo ofício de ensinar, como 

principal motivação para o exercício da profissão de docente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A concepção freiriana sobre a formação dos educadores vai além da capacitação 

profissional destes, pois seus princípios como defensor de uma educação capaz de 

promover a emancipação do cidadão tem como objetivo fazer da educação um 

instrumento capaz de promover a libertação e a transformação das realidades sociais face 

a tudo aquilo que impede as pessoas de encontrarem o sentido de sua existência, bem 

como do seu papel enquanto a gente capaz de trazer luz às realidades mais obscuras da 

vida humana e da vida em sociedade. 

 Com base nos dados obtidos a partir da análise desta pesquisa foi possível 

perceber que a questão da formação continuada no âmbito da educação pública trabalhada 

nas escolas das redes municipais carece de maior conscientização, seja por parte dos 

gestores das referidas redes como também dos profissionais docentes. Para que se 

compreenda ser preciso mais do que investimentos em formação continuada, há 

necessidade das redes municipais valorizarem e considerarem a importância da formação 

permanente, capaz de transformar a realidade da formação pública, não apenas em seu 

âmbito de eficiência profissional, antes, na dimensão da formação de cidadãos e cidadãs 

compromissados com o bem comum. 

Destarte, pode-se afirmar que, repensar os programas de capacitação dos 

profissionais que atuam nas redes públicas de ensino é uma tarefa urgente, tendo em vista 

a necessária conscientização de que a educação é um meio, senão o único capaz de 

transformar o mundo. Desse pensamento se constitui o ideário freiriano, força motriz que 

norteou esta pesquisa e trouxe inspiração para pensarmos e refletirmos sobre a formação 

docente. 

Há princípios inspirados em Freire e sua obra que não podem ser desconsiderados 

ao se falar em formação e capacitação dos profissionais do ensino: dedicação, 

compromisso e capacidade de indignação diante da indiferença e da falta de compromisso 

de instância política e, também, dos profissionais da educação pública, que na maioria 

das vezes, pensam apenas na perspectiva individualista de seus objetivos, ignorando 

aquilo que é essencial, isto é, promover uma educação capaz de mudar o mundo. 

 Obviamente que as utopias e os sonhos de transformação de uma realidade não 

acontecem de imediato e tampouco de forma fácil e sem lutas e sacrifícios, mas não se 
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pode ignorar que se há compromisso, perseverança e dedicação, com fim em um objetivo 

comum, ao final de uma trajetória, ainda que marcada por sacrifícios, chega-se à 

concretização. 

Entre muitas das ações desenvolvidas durante a gestão de Paulo Freire como 

secretário municipal de educação, a formação de professores foi focada no sentido 

valorizar os trabalhos com grupos de formação, pela troca de experiências entre 

educadores. Apontamento esse abordado no levantamento de dados dos municípios 

investigados no sul de Minas Gerais, com a observação de que se percebe certa falta de 

iniciativa por parte dos gestores municipais em priorizar momentos quando os educadores 

possam trocar experiências. 

A experiência dos grupos de formação de professores defendida por Freire (2001) 

possibilita uma formação permanente que se mostra genuinamente diferenciada, quando 

esta é trabalhada vinculada com os demais cursos de capacitação ofertados pelas 

instituições de ensino, bem como a partir da própria iniciativa dos educadores: 

 

Será privilegiada a formação que se faz no âmbito da própria escola, com 

pequenos grupos de educadores ou com grupos ampliados, resultantes do 

agrupamento das escolas próximas. Este trabalho consiste no 

acompanhamento da ação-reflexão-ação dos educadores que atuam nas 

escolas; envolve a explicação e a análise da prática pedagógica, levantamento 

de temas de análise da prática pedagógica que requerem considerando a 

reflexão sobre a prática e a reflexão teórica. (FREIRE 2001, p. 81) 

 

Na formação permanente dos educadores que atuam na escola pública de todo país 

e especificamente no sul de Minas Gerais acentua-se um elemento importante, uma certa 

indiferença à dimensão da formação que deveria acontecer no interior de cada escola, se 

não algo desconhecido, quase que não trabalhado pelas redes de ensino.    

 Levando-se em consideração as mais variadas reivindicações e os diversos 

questionamentos identificados nas três redes municipais de ensino participantes desse 

trabalho que buscam condições dignas de atuação, desde a infraestrutura das redes 

municipais de ensino, da oferta de oportunidades de capacitação profissional, até a justa 

remuneração dos educadores, ainda temos um longo caminho a percorrer: conscientizá-

los de que se faz necessário abraçar com entusiasmo e espírito cooperativo a questão da 

formação permanente que, além de capacitá-los tecnicamente para exercerem o ofício do 

ato de ensinar, almeja formadores de homens e mulheres que serão no futuro os agentes 

da mudança e da promoção do bem comum no seio da sociedade. 
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 Foi possível perceber o anseio dos profissionais participantes da pesquisa, da 

necessidade de se sentirem valorizados e reconhecidos por seus superiores como 

operários importantes no processo da promoção do ensino e do saber nas escolas em que 

trabalham, ainda que tenham demonstrado em algumas das respostas apresentadas algum 

sentimento de falta de empenho e compromisso com sua formação continuada. 

 Porém, ainda que pese algum sentimento de indiferença por parte dos participantes 

em relação aos seus gestores municipais quanto à falta de oportunidades de crescimento 

profissional, percebe-se uma tentativa de conscientizá-los sobre a importância do caráter 

permanente de sua formação profissional, elemento essencial em seu trabalho de 

educadores, apontado pelo sentimento de gratidão e de alegria por serem professores.  

 Valorizar a formação permanente como mola propulsora da formação continuada, 

que é a essência do pensamento e da reflexão de Paulo Freire, pode ser uma oportunidade 

para a reestruturação das políticas municipais de formação continuada para as três redes 

municipais pesquisadas, como também para àquelas que se dispuserem a assumi-la como 

pauta de política educacional. 

Uma possibilidade, se houver compromisso e disposição por parte das instituições 

e dos profissionais em promover o diálogo afim de que, as políticas públicas de educação 

consigam garantir aquilo que é fundamental para a sociedade, será formar cidadãos e 

cidadãs conscientes e compromissados com a promoção do bem comum e da justiça entre 

os povos. 

 Justifica-se, conforme refletimos, que o tema da pesquisa, que a princípio era de 

discutir a formação continuada, foi repensado, pois no decorrer das leituras saltou o 

conceito de educação permanente. Ao intitulá-la “Formação do profissional docente do 

ensino fundamental: permanente e não continuada”, fica evidente a crença de que a 

formação permanente assumida e incorporada pelos profissionais do ensino pode e é 

capaz de fortalecer e encorajar os educadores para a promoção de uma educação 

efetivamente compromissada com a transformação social, a qual, consequentemente, irá 

culminar na conscientização das instâncias políticas e educacionais para investirem em 

formação continuada. 
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ANEXO II 
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ANEXO VI 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Sandra Aparecida de Paula Vitor Pelegrini, acadêmica do curso Mestrado em 

Educação da Univás – Universidade do Vale do Sapucaí, em Pouso Alegre (MG), 

juntamente com a Profª. Drª. Sônia Aparecida Siquelli, docente e orientadora deste 

estudo, pelo Mestrado em Educação realizaremos a pesquisa intitulada: “A Formação 

Continuada do Profissional Docente de Três redes Municipais de Ensino de Minas 

Gerais”. Esta pesquisa objetiva descrever e refletir sobre questões sobre à formação 

continuada, sejam estas a autoridade pedagógica docente e o agir ético responsável pela 

formação política do profissional docente da Educação Básica. Analisar e discutir os 

dados coletados de formação continuada da Educação Básica de três municípios e 

confrontá-los com que dizem os professores destas redes e, por fim, construir um 

protocolo de análise da formação continuada de 2013 a 2016, capaz de responder pelas 

políticas de governo adotadas em dois municípios do Sul de Minas Gerais. A coleta de 

dados será realizada por meio de aplicação de questionário agendado a critério do (a) 

participante da pesquisa. O questionário será aplicado e os registros serão destruídos com 

a conclusão da pesquisa. 

Para a realização desta pesquisa, o (a) senhor (a) não será identificado (a) pelo seu nome. 

Será mantido o anonimato, assim como o sigilo das informações obtidas e serão 

respeitadas a sua privacidade e a livre decisão de querer ou não participar do estudo, 

podendo retirar-se dele em qualquer momento, bastando para isso expressar a sua 

vontade. A realização deste estudo não lhe trará consequências físicas ou psicológicas. O 

estudo seguirá os preceitos estabelecidos pela Resolução 466/12. A pesquisa oferece o 

risco mínimo, de causar desconforto ao responder as questões, ficando o participante livre 

para continuar ou declinar de sua participação. Em caso de dúvidas e se quiser ser melhor 

informado (a), poderá entrar em contato com a Profª Drª. Sônia Ap. Siquelli, do curso 

Mestrado em Educação da Univás – Universidade do Vale do Sapucaí, em Pouso Alegre 

– MG, pelo telefone 35- 3449 9248 e 19-998215712. Esta pesquisa se encontra registrada 

no CEP/Univás, situado na Avenida Prefeito Tuany Toledo, 470, Fátima I, Tel. (35) 3449 

9271; CEP 37550-000 POUSO ALEGRE-MG, de segundas-feiras às sextas-feiras das 9h 

às 12h - 13h às 22h.  Em caso afirmativo de sua participação, você deverá ler a declaração 

abaixo, assiná-la no local próprio. 
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DECLARAÇÃO 

 

 

 

Declaro para os devidos fins, que fui informado (a) sobre esta pesquisa, estou ciente dos 

seus objetivos, da relevância do estudo, da aplicação de questionário, assim como me 

foram esclarecidas todas as dúvidas. Mediante isto, concordo livremente em participar, 

fornecendo as informações necessárias. Estou também ciente de que, se quiser e em 

qualquer momento, poderei retirar o meu consentimento deste estudo. Para tanto, lavro 

minha assinatura em duas vias deste documento, ficando uma delas comigo e a outra com 

o pesquisador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouso Alegre, ___, ______________20_____. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Profª Drª Sônia Aparecida Siquelli 

Responsável pela Pesquisa 
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ANEXO V 

 QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSOES, DIRETORES E 

SUPERVISORES 

 

PARTE A: PERFIL PROFISSIONAL 

 

1. Formação Acadêmica Inicial 

 

 

 

 

 

2. Formação Acadêmica (Especifique a área) 

 

 Graduação 

 Especialização 

 Mestrado 

 Doutorado 

 Pós – Doutorado 

 

3. Participa de algum projeto de formação continuada (especifique qual)? 

 

 Sim 

 Não 

 

4. Ano de conclusão do curso de graduação 

 

 

 

5. Tempo de Docência 

 

 

 

6. Tempo na Unidade Escolar 
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7. Situação Funcional 

 

 Efetivo 

 Designado 

 

8. Em qual modalidade de ensino você está trabalhando atualmente 

 

 Ensino Fundamental 

 Ensino Médio 

 Ambos 

 

 

9. Em qual rede você está trabalhando atualmente 

 

 

Pública Estadual 

 

 
Pública Municipal 

 

Particular 

 

 

 

 

PARTE B: OS INVESTIMENTOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 

PROFISSIONAIS DOCENTES 
 

1. Em sua opinião, qual a importância da formação continuada para o exercício 

de sua atividade profissional? 

 

 

 

 

2. Investir em sua formação continuada constitui ação recorrente em sua prática 

enquanto requisito necessário à sua atividade como docente? 

 

 Sim 

 Não 

Explique 

 

  

 

3. Você acredita que o investimento na formação continuada é fundamental para 

o exercício da docência e que é fundamental para seu obter bons resultados no 

processo de ensino-aprendizagem? 

 

 Sim 
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 Não 

Explique  

 

 

 

4. Você conta com algum mecanismo de incentivo para investir em sua 

formação? 

 

 Sim 

 Não 

Explique  

 

5.  Se sua resposta foi afirmativa quais são os mecanismos utilizados pela 

instituição? 

 

 Cursos on–line (EAD) 

 Bolsa de Estudo 

 Cursos Promovidos pela Instituição 

 Outras (Especifique) 

 

Não utilizo (Especifique motivo da escolha) 

 

 

 

6. Na política educacional da escola (s) em que você trabalha, é possível perceber 

o compromisso do corpo diretivo com a formação continuada dos 

profissionais? 

 

 Sim 

 Não 

 

7. Sobre quais profissionais da área de educação predominam os investimentos 

em formação continuada? 

 

 Corpo Diretivo. 

 Supervisão Pedagógica. 

 Professores 

 

8. A oferta dos cursos de formação aos profissionais ocorre de forma 

democrática? 

 

 Sim. 

 Não. 

Quais?  
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PARTE C: OS RESULTADOS NA PRÁTICA DO ENSINO 

 

1- Qual a sua percepção sobre os resultados decorrentes da postura da instituição 

em que trabalha no que se refere à formação continuada do profissional 

docente? 

 

 

 

 

 

2- Em sua opinião, como isso tem refletido no processo de ensino aprendizagem 

ofertado aos alunos? 

 

 

 

 

 

 

3- Você percebe o compromisso da instituição de ensino na qual trabalha com 

sua formação continuada? 

 

 

 

 

 

 

4. Você se sente motivado (a) pelos seus superiores e apoiado em buscar 

oportunidades de investimento em sua formação continuada? 

 

 Sim. 

 Não. 

Por que? 

 

  

 

5. Você se sente realizado e certo de que consegue alcançar seus objetivos no 

processo de ensino aprendizagem, enquanto profissional docente, com base na resposta 

dada na questão acima? 

 

 Sim. 

 Não. 

 

Por que? 
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6- Em sua opinião, que medidas poderiam ser implementadas por seu município 

no sentido de contribuir efetivamente com a formação continuada do profissional 

docente? 
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 ANEXO VI  

 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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TERMO DE PERMISSÃO PARA PUBILICAÇÃO (cessão de direitos) 

 

Declaro, com este Termo, permitir a publicação da dissertação de minha autoria pela 

Universidade do Vale do Sapucaí, em versão eletrônica e (para fins de uso exclusivamente 

acadêmico) a ser disponibilizada no site oficial dessa Universidade. 

 

Título da Dissertação: “Formação do Profissional Docente do Ensino Fundamental: 

Permanente e não Continuada”. 

 

Autoria: Sandra Aparecida de Paula Vitor Pelegrini 

 

Por ser verdade assino o presente Termo em meu nome. 

 

 

Assinatura ________________________________________________  

 

 

Pouso Alegre, ______de______________________________ de ________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


