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  RESUMO 

 
 
A formação de professores é um dos pontos cruciais na preparação dos educandos. 
Para alcançar excelência na educação, é preciso que os educadores estejam em 
processo constante de aprendizagem e aperfeiçoamento de seus conhecimentos. O 
trabalho apresenta a Formação Continuada como proposta de formação do 
professor no Ensino Fundamental I. O foco principal é de conhecer e analisar a 
organização e realização da educação continuada dos professores da rede 
municipal de educação de uma cidade do Norte do Paraná, referente ao Ensino 
Fundamental I. A partir das pesquisas bibliográficas foram aprofundados 
conhecimentos sobre a formação continuada desde seu início, quando percebido a 
necessidade de uma aprendizagem constante por parte dos docentes, as definições 
em relação ao termo e assunto em questão, e posteriormente, a contextualização 
nas mudanças sociais e os novos desafios perante a formação dos professores. 
Finalizando com apresentação da legislação base da preparação dos docentes e os 
programas específicos disponíveis aos professores do estado do Paraná e do 
município. A pesquisa é de cunho qualitativa com a utilização do instrumento 
questionário, aos professores do Ensino Fundamental I de um município do norte do 
Paraná, cruzando dados obtidos por meio de entrevista realizada na Autarquia 
Municipal da Educação, com o intuito de compreender a maneira como é realizada a 
educação continuada aos docentes e, se a mesma consegue alcançar os propósitos 
de melhoria da competência dos educadores. A formação continuada se apresenta 
como primordial à qualidade do ensino, assimilando a importância da combinação 
entre formação inicial e educação continuada dos professores. 
 
 
Palavras-chave: Ensino Fundamental I. Formação continuada. Professores. 
 
 

 

 

 

 

 



 

TANAKA, Thaisse Cristine Leika. Continuing Education: proposal for teacher 
education in Elementary School I. 63p. Work (Monograph). Pedagogy Graduation. 
FAP – College of Apucarana. Apucarana-Pr. 2019. 
 
 

ABSTRACT 
 
   
Teacher training is one of the crucial points in the preparation of learners. To achieve 
excellence in education, educators need to be in a constant process of learning and 
improving their knowledge. The paper presents Continuing Education as a proposal 
for teacher education in Elementary School I. The focus is to know and analyze the 
organization and realization of continuing education of teachers of the municipal 
education system of a city of Northern Paraná, referring to Teaching Fundamental I. 
From the bibliographical research were deepened knowledge about the continuous 
formation from its beginning, when realized the necessity of a constant learning by 
the teachers, the definitions in relation to the term and subject in question, and later, 
the contextualization in the changes. Social challenges and the new challenges 
facing teacher education. Finally, the presentation of the basic legislation for teacher 
preparation and the specific programs available to teachers in the state of Paraná 
and the municipality. The research is qualitative with the use of the questionnaire 
instrument, to teachers of Elementary School I of a municipality of northern Paraná, 
crossing data obtained through an interview conducted in the Municipal Education, in 
order to understand the way it is continuing education is carried out for teachers and 
if it can achieve the purposes of improving the competence of educators. Continuing 
education is paramount to the quality of education, assimilating the importance of 
combining initial and continuing teacher education. 
  
  
Keywords: Elementary School I. Continuing education. Teachers.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A formação de professores é um dos problemas percebidos na Educação. 

No presente trabalho foram feitos estudos sobre o tema abordado, e pesquisas na 

área para compreender as causas e práticas necessárias para melhora desse 

problema. A educação continuada é uma das propostas oferecidas aos professores 

para amenizar essa falta de formação. 

Para Alves e Garcia (2011), o conhecimento é uma busca permanente, 

levando em conta as relações entre pessoas, que mesmo sendo um conhecimento 

histórico, existe também a construção do conhecimento pela prática social. 

No intuito de abranger a relevância da educação continuada, foram 

aprofundados os conhecimentos em pesquisas bibliográficas, para que a partir 

desses estudos, sejam apresentados as análises e entendimentos sobre a 

organização e realização da educação continuada dos professores da rede 

municipal de educação de uma cidade do Norte do Paraná, referente ao Ensino 

Fundamental I. 

Com os dados coletados sobre a formação oferecida aos professores, foi 

possível analisar os pontos positivos e negativos encontrados na formação desses 

profissionais da rede municipal, bem como o ponto de vista dos educadores frente 

as oportunidades que lhe são oferecidas, e a partir desta inferência, buscar o modo 

ideal para alcançar a excelência pretendida para oferecer aos educandos. 

A formação continuada é um processo necessário para o desenvolvimento 

pessoal, profissional e cultural dos educadores, e de todas as pessoas que fazem 

parte do ambiente de ensino aprendizagem. A utilização das informações concretas 

retidas do cotidiano e a análise dos problemas expostos, levando em conta cada 

caso individualmente para serem tratados e resolvidos de maneira democrática, 

fazem com que as relações se tornem mais produtivas e a busca de um objetivo 

comum a todos seja alcançado. 

O trabalho está disposto na seguinte estruturação: iniciando com o histórico 

sobre a formação continuada dos educadores, seguindo com as definições do tema 

e seus objetivos, contextualizando sobre as mudanças que devem acompanhar e os 

novos desafios a serem enfrentados perante o tema proposto, lembrando sobre as 
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diretrizes que devem ser seguidas para a complementação desta formação. Após 

todo o contexto, foi apresentada à Legislação em que se baseia toda a formação 

necessária aos docentes. E por fim, abordou-se os programas específicos que 

contribuem na formação continuada da Educação Básica, e, especificamente aos 

professores do estado do Paraná e professores municipais. 

Após abordada toda a fundamentação teórica sobre o tema, realizou-se uma 

entrevista com as pedagogas da Autarquia Municipal de Educação de uma cidade 

do Norte do Paraná, paralelamente a um questionário aplicado aos professores da 

mesma cidade, com o intuito de transpor dados e verificar a realidade praticada. 

Todo o contexto referido, resulta em conhecimentos e dados a seguir com 

estudos e metodologias práticas, para que se possa entender e buscar meios que 

contribuam na formação dos educadores, comparativamente com o que já é ofertado 

e disponibilizado na rede de ensino, para alcançar uma excelência e obtermos 

melhores profissionais ao ensino na Educação Básica.  
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2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Como as escolas públicas de Ensino Fundamental I de uma cidade do Norte 

do Paraná organizam e realizam a educação continuada aos professores da rede 

municipal?  

 

3 OBJETIVOS 

  

3.1 Objetivo Geral 

 

Conhecer e analisar a organização e realização da educação continuada dos 

professores da rede municipal de educação de uma cidade do Norte do Paraná, 

referente ao Ensino Fundamental I. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Aprofundar os conhecimentos sobre a educação continuada, a formação de 

professores e as leis que fundamentam essa formação;  

• Pesquisar sobre a formação continuada oferecida aos professores do Ensino 

Fundamental I da rede municipal; 

•  Analisar os dados coletados com base na fundamentação teórica. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 Histórico da Formação Continuada 

 

Para compreender a importância da formação continuada, é necessário 

trazer alguns comentários a respeito da sua história no Brasil, fazendo um estudo 

sobre aspectos que embasaram a atividade docente. 

Branco (2007) comenta que, por meio da Constituição Imperial de 1824, 

instituíram as Escolas de Primeiras Letras, nas quais a formação do professor 

estabeleceu os enfoques didáticos sobre o pedagógico e os professores, trazendo a 

técnica de ensino Lancaster1. 

No século XIX o ingresso à escola é considerado um direito de todo cidadão, 

bem como um dever do Estado. A execução desse dever admite um formato de 

organização dos sistemas nacionais de ensino, a fim de assegurar a todos cidadãos 

o acesso à cultura letrada, com o intuito da eliminação do analfabetismo por meio da 

universalização da escola primária (SAVIANI, 2009).  

No entanto, com a Revolução de 1930 a educação no Brasil passou a ser 

discutida como assunto nacional, dando-se preferência, contudo, ao ensino 

secundário e superior, e, apenas em 1946, passou a ter uma lei nacional referente 

ao ensino primário (SAVIANI, 2009). 

Em 1960, Libâneo (1998) comenta as técnicas de sensibilização do 

educador para os enfoques afetivos da relação pedagógica, enquanto na década de 

1970 passou a ter maior atenção dos sistemas de ensino com foco na preparação 

dos planos de ensino, formação de habilidades em métodos de ensino, instrução 

programada, recursos audiovisuais e técnicas de avaliação. 

Costa e Andrade (2016, p. 50) comentam que por meio do Regime Militar de 

1964 e a Lei de Diretrizes e Bases nº 5.692/71, surgiram inúmeras alterações na 

legislação educacional, sobretudo no que diz respeito à formação do professor, nas 

                                                
1 O método Lancaster, também conhecido como Ensino Mútuo ou Monitorial, teve como objetivo 
ensinar um maior número de alunos, usando pouco recurso, em pouco tempo e com qualidade. Foi 
criado por Joseph Lancaster,  amparou seu método no ensino oral da repetição e memorização, pois 
acreditava que esta dinâmica inibia a preguiça, a ociosidade, e aumentava o desejo pela quietude. 
Nesta metodologia não se esperava que os alunos tivessem “originalidade ou elucubração intelectual” 
na atividade pedagógica, mas disciplinarização mental e física. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Lancaster
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quais as Escolas Normais foram substituídas pela instituição da Habilitação 

Específica para o Magistério; ambas mantinham e asseguravam no currículo a 

formação geral e a específica. 

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 5.692/71, além de fixar 
a formação do professor dos anos iniciais nos Centros Específicos de 
Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAMs), trouxe 
também os cursos de Licenciatura Curta. [...] Essa concepção 
emancipadora de educação e de formação sofreu influências da 
Pedagogia Progressista Libertadora de Paulo Freire e avançou na 
superação de dicotomias entre a ideia de professores e especialistas, 
pedagogia e licenciaturas, especialistas e generalistas, uma vez que 
a escola avançava na democratização de seus espaços, possibilitava 
revisão das relações de poder e trabalhava para construção de 
novos projetos coletivos (COSTA; ANDRADE, 2016, p. 51). 

 

Contudo foi no período de 1970 que a formação continuada no Brasil 

realmente iniciou seu aprimoramento profissional, trazendo práticas centralizadas 

em questões pontuais, atreladas por meio de programas elaborados “sob a lógica 

tecnicista do ‘treinamento’ e da ‘capacitação’ de docentes junto à reforma do ensino 

de 1º e 2º graus em 1976” (GALINDO; INFORSATO, 2016, p. 471). 

Discorrer sobre a formação de educadores é impreterivelmente discutir 

sobre a formação dos próprios educandos. Isto faz com que o tema se torne tão 

relevante, mobilizando inclusive autoridades governamentais a estabelecerem leis 

que garantam a existência de tal formação.  

Na década de 1980 em especial, em contexto de final do Período da 

Ditadura e um respectivo aumento da pressão social, surgiu a necessidade da 

elaboração de políticas públicas, visando melhorias na educação com o objetivo de 

atender às necessidades básicas dos profissionais da educação como direito à 

formação continuada (PEREIRA, 2016). 

A autora ainda acrescenta:  

 
Como marco desse movimento contraditório das políticas públicas e 
de reforma do ensino, a Declaração de Jomtien (1990) assinada na 
Conferência Mundial de Educação para Todos1, no Ano Internacional 
da Alfabetização, e com a Declaração de Salamanca (1994) temos 
definições e novas abordagens sobre as necessidades básicas de 
aprendizagem, tendo em vista estabelecer compromissos mundiais 
para garantir a todas as pessoas os conhecimentos básicos 
necessários a uma vida digna, visando uma sociedade mais humana 
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e mais justa; além de termos uma visão renovada da política 
educativa e da cooperação internacional no campo da educação e 
melhoria da qualidade do ensino. (PEREIRA, 2016, p. 51). 

 

A Constituição Federal de 1988, traz em seu artigo 206, inciso V efeito da 

luta por uma “educação básica de qualidade”, determinando a obrigatoriedade do 

ingresso de professores, no magistério, por meio de concurso público e menciona a 

necessidade de planos de cargos e carreira, com piso salarial profissional, por meio 

do princípio da valorização dos profissionais do ensino. 

 

Art. 206 CF/88:  O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 
[...] 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas 
(BRASIL, 1988, p. 2). 

 

A partir de então se tornou parte da ‘melhoria da qualidade de ensino’ 

garantir que os profissionais da educação tivessem acesso à formação continuada. 

Desta forma, o parágrafo único do artigo n°62 da Lei n° 9.394/96 assegura o direito à 

formação continuada aos professores da educação básica. 

 

Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se 
refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação 
básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos 
superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. 
(BRASIL, 1996). 

 

Costa e Andrade (2016) mencionam que a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB nº 9.394/96, embasaram as mudanças políticas no Brasil, 

vindo a ampliar os processos de educação continuada. O artigo 67 da referida lei 

determina que os sistemas de ensino impulsionem a valorização dos profissionais da 

educação, enquanto o inciso II trata do aprimoramento profissional continuado, vindo 

a ser uma das obrigações dos poderes públicos, até mesmo sugerir o licenciamento 

periódico remunerado. 

Neste artigo 67 são estabelecidas as formas e condições de acesso e de 

trabalho aos profissionais de educação, no qual traz planos de carreira do magistério 
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público, o ingresso por concurso público, aperfeiçoamento profissional continuado, 

incluindo principalmente licenciamento periódico remunerado e condições 

adequadas de trabalho, ou seja, os requisitos vitais para o exercício das atividades 

educativas sejam elas em estabelecimento de educação básica ou nos vários níveis 

e modalidades educacionais (BRASIL, 1996, p. 3). 

Por outro lado, tem-se o Plano Nacional de Educação (PNE) no qual 

menciona também no seu texto sobre a formação continuada dos professores. O 

PNE é feito de 10 em 10 anos, sendo que o que está em vigor trata-se do PNE de 

2014 até 2024. 

 

É fundamental manter na rede de ensino e com perspectivas de 
aperfeiçoamento constante os bons profissionais do magistério [...] A 
formação continuada dos profissionais da educação pública deverá 
ser garantida pelas secretarias estaduais e municipais de educação, 
cuja atuação incluirá a coordenação, o financiamento, e a busca de 
parcerias com as Universidades e Instituições de Ensino Superior. 
(BRASIL, 2001, p. 73.) 

 

Com os referenciais para a formação de docentes propõe a necessidade de 

um novo formato de professor, que esteja empenhado em poder ascender à 

qualidade da educação, vinculando essas alterações ao progresso do aluno 

enquanto sujeito. Este documento dispõe sobre a importância de formação de novas 

habilidades para os profissionais de educação e para uma sociedade que se 

encontra em verdadeira mutação, citando a possibilidade da formação e tendo a 

escola como local ideal para pensar (BRASIL, 1999). 

Como verificado, as habilidades ou capacidades dos professores é formado 

pelo simples fato de ensinar, com o propósito de repassar seu conhecimento ao 

aluno, estando sempre ciente das situações reais do processo de ensino-

aprendizagem. 

Às políticas atinentes à área da educação, destacam que a formação 

continuada para professores deve favorecer o conhecimento como ponto baselar 

para o processo de ensino e de aprendizagem para acolhimento e atendimento 

qualificado com os alunos. 
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4.2 Formação Continuada e suas definições  

 

Sobre a formação continuada, é importante trazer a visão de Dourado a 

respeito do assunto. O autor delimita a formação continuada de acordo com as 

diretrizes curriculares nacionais: 

 

A formação continuada deve se dar pela oferta de atividades 
formativas diversas incluindo atividades e cursos de atualização e 
extensão, cursos de aperfeiçoamento, cursos de especialização, 
cursos de mestrado e doutorado que agreguem novos saberes e 
práticas, articulados às políticas e gestão da educação, à área de 
atuação do profissional e às instituições de educação básica, em 

suas diferentes etapas e modalidades. (DOURADO, 2015, p.313) 
  

Ainda à luz dos pensamentos de Dourado (2015) entendemos que a 

formação continuada deve ser variada, se utilizando de vários métodos adaptados à 

realidade pedagógica da comunidade escolar. Considerando a necessidade da 

análise crítica sobre a prática pedagógica durante a formação continuada, Davis 

(2013) faz uma crítica às formações continuadas que são vistas como maneira de 

contrabalancear os aspectos em que a formação inicial falhou. Ao considerar assim, 

são planejadas capacitações engessadas, restritas a um determinado contexto que 

muitas vezes não podem ser aplicadas de maneira prática. 

Desta forma é preciso uma formação continuada focada no contexto do 

docente. Davis (2013) aponta que é muito importante levar em consideração o 

contexto no qual o professor se insere como pessoa e o contexto em que ele exerce 

sua função de educador. Concordam com isso Marin e Manso (2018) quando 

afirmam que as características como contexto social e econômico do aluno são 

percebidos somente na prática pedagógica, porém, é necessário desenvolver a 

sensibilidade para levar tais conceitos em consideração desde a formação do 

professor. 

Prada, Freitas e Freitas (2010, p. 374) comentam que a formação 

continuada de professores, no decorrer da trajetória da educação trouxe inúmeros 

conceitos e práticas de acordo com as circunstâncias e, sobretudo, ideológicas, 

políticas, geográficas, acadêmicas e econômicas. Porém, por longo tempo foi e 

ainda é compreendida como uma forma de preencher os espaços existentes na 
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formação inicial do docente, tentando resolver os problemas escolares que ocorrem 

no cotidiano escolar; implantando programas, projetos, campanhas, “de satisfazer 

interesses ou necessidades de conhecimentos específicos, ou seja, cursos de curta 

duração que contribuem apenas para cumprir uma exigência social”.  

Esta é uma das muitas competências que a formação continuada pode 

proporcionar. Segundo Gasque e Costa (2003) a formação continuada tem sua 

relevância principalmente no que se refere a “transbordar os limites do saber” 

adquiridos na formação inicial, ou seja, mais do que apenas aprofundar os 

conhecimentos relacionados às matérias que se ensina, mas estar apto a realizar 

um trabalho significativo e prático de desenvolvimento de maneira a proporcionar 

uma melhora representativa na prática escolar do docente. 

Dadas as definições teóricas de formação continuada e seus objetivos pôde-

se perceber o porquê deste assunto ser atualmente objeto de muitos estudos, 

principalmente relacionados à educação básica como os estudos de Richit (2010), 

Sá, Freitas e Pires (2017) e Marin e Manso (2018).  

Garcia (1999) menciona que os métodos de formação inicial ou continuada 

permitem que professores obtenham ou aprimorem seus conhecimentos, habilidades 

para desempenharem sua atividade docente, a fim de aperfeiçoar a qualidade da 

educação prestada aos educandos. No entanto, a expressão mais condizente seria 

o desenvolvimento profissional docente, em vez de formação continuada, sendo 

que, o desenvolvimento profissional tem um sentido de um procedimento a longo 

prazo, integrando oportunidades e experiências com a finalidade de impulsionar o 

crescimento do profissional educacional.  

Compartilhando de tal interesse esta revisão bibliográfica explanará 

pesquisas relacionadas à formação dos professores do Ensino Fundamental I, áreas 

em que o professor licenciado em pedagogia atua, a fim de referenciar às análises 

que serão feitas nas escolas da rede municipal do norte do Paraná, estabelecendo 

pontes entre a teoria e prática da formação de professores.  
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4.3 Contextualização – mudanças sociais e novos desafios 

 

No decorrer dos tempos, a formação continuada dos professores tem 

buscado qualificar o profissional para a atuação de suas atividades com o intuito de 

dar atendimento, demandas de acordo com sua época. Diversos entendimentos de 

educação, e sociedade, surgem conforme as inclinações epistemológicas a 

formação do professor, tanto inicial, como continuada. 

Em 1980 para denominar a formação do professor depois de formação 

inicial, denominou-se reciclagem, utilizado no âmbito educacional para distinguir 

cursos rápidos e superficiais. Logo após surgiu outro termo – a Capacitação. Porém, 

a expressão – Aperfeiçoamento foi utilizada com o objetivo de fazer com que o 

professor tornasse um indivíduo completo (FRIGOTTO, 2002). 

As características atualmente no ambiente de trabalho estão atuando 

rapidamente, fazendo com que o profissional se mantenha constantemente 

atualizado em sua área. Assim, existe grande exigência de que a escola assegure 

as habilidades e posturas que tornem o trabalhador disposto para instruir-se sempre 

e de maneira autônoma (FRIGOTTO, 2002). 

Analisando o pensamento do autor, entende-se que a formação continuada 

é necessária, nesse caso há de se imaginar a viabilidade desse método no âmbito 

das escolas públicas no país. Assim, é preciso construir métodos de formação que 

envolvam os docentes de maneira permanente e continuada, e não apenas dar 

respostas eficazes aos problemas da escola, mas colaborar para que o educador 

possa obter base teórica, permitindo refletir sobre a ação pedagógica e buscar 

mecanismos para transformá-la. 

É preciso gerar ocasiões de formação que tenham a finalidade de formar 

sujeitos pensantes, cientes da sua função na atual sociedade. A proposta dos 

Referenciais para a Formação de Professores assinala na necessidade de 

“construção de um novo perfil profissional de professor, pois a formação dos 

professores de hoje não contribuem para que seus alunos se desenvolvam como 

pessoas e participem como cidadãos” (BRASIL, 1999, p. 18). 
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Os Referenciais para a Formação de Professores, elaborados em 
2002, indicam a necessidade de um novo perfil de professor, 
comprometido e que tenha a possibilidade de “elevar a qualidade da 
educação”, atrelando essas mudanças ao desenvolvimento do aluno 
enquanto sujeito histórico, capaz de responder aos desafios do 
mundo globalizado. Este mesmo documento destaca a importância 
de constituir novas habilidades na formação docente para uma 
sociedade em constante transformação (CUNHA, DELIZOICOV, 
2015, p. 11766). 

 

De acordo com Tancredi (2009, p. 3) o fundamento do conhecimento do 

educador sobre a maneira de como ele pensa, aprende e têm seus sentimentos, 

conhecimentos estes que o educador tem em volta do método educacional, às 

relações ligadas com a prática e os obtidos em formação permanente, são 

elementos essenciais para sua formação. Com isso, a “reelaboração dos saberes 

iniciais em confronto com sua prática vivenciada, faz com que seus saberes vão se 

constituindo a partir de uma reflexão na e sobre a prática”. 

A escola mudou, e há uma realidade totalmente diferente. Essas alterações 

sejam comportamentais ou governamentais muitas vezes acabam fugindo às 

expectativas do profissional iniciante, ocasionando frustrações, na qual existe o 

pensamento de que a teoria não é mais aplicada à prática e verifica que é 

necessário modificar teoria em prática e prática em teoria. Nesse dilema, o 

profissional educacional busca sobreviver, se ajustando, buscando nos cursos de 

formação continuada, alicerces próprios, algo que a formação inicial deveria 

proporcionar (PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010). 

 

Vive-se tempos novos, e os impasses que nos são lançados no atual 
momento histórico se acumulam a velhos problemas para os quais 
ainda não encontramos soluções. As questões implícitas na 
formação de professores requer que transitemos em um espaço 
complexo de uma cultura em crise, em busca de validação de 
significados coletivos e pessoais, onde se confrontam o extravio ético 
com uma procura audaz de construção de sujeitos coletivos e 
pessoais que se reconheçam, criticamente, na própria produção 
histórica de sua existência (ALVES, 2011, p. 12). 

 

Perrenoud (2002, p. 11) em seu livro traz um comentário interessante em 

relação aos professores e sua formação. O autor menciona que “no futuro, a escola 

pode desaparecer e o ensino pode ser mencionado como uma daquelas profissões 

do passado tão comoventes por terem caído em desuso”.  
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Essa afirmação em sua obra trata-se de uma suposta reflexão de no mundo 

não haver mais escolas, afinal a humanidade conseguirá destruir o planeta ou estará 

sob o domínio de extraterrestres que dispõem de recursos muito mais avançados 

para dominar as ações segundo o autor. 

Segundo Pimenta e Ghedin (2012), os cursos de formação precisariam 

permitir aos docentes iniciantes uma formação que vá além do simples educar, 

formar e ensinar. É preciso mais que isso, não basta tão somente uma formação 

direcionada à repetição de modelos de conhecimentos, mas sim, uma formação que 

venha a gerar mudanças e intervenções nos processos essenciais de cidadania dos 

alunos. 

 

Ser professor requer saberes e conhecimentos científicos, 
pedagógicos, educacionais, sensibilidade da experiência, indagação 
teórica e criatividade [...]. É da natureza da função docente proceder 
mediação reflexiva e crítica entre as transformações sociais 
concretas e a formação humana dos alunos, questionando o modo 
de pensar, sentir, agir e de produzir e distribuir conhecimento na 
sociedade. (PIMENTA; GHEDIN, 2012, p. 15) 

 

Uma formação docente direcionada para a investigação auxilia os 

professores na compreensão do mundo sob várias perspectivas, abrangendo a dos 

alunos que possuem experiências também diversas em relação aos professores, 

sendo que, também existe o aprender com eles. Saber como entender os alunos, 

incluindo suas diversidades, seja fácil ou difícil, demanda romper obstáculos, ir além 

das fronteiras, aperfeiçoando por meio de estudos, prudência, experiência e 

investigação, a habilidade de poder entender e compreender seus alunos (COSTA; 

ANDRADE, 2016). 

 

Essa construção da formação é contínua e não fica restrita a uma 
instituição, à sala de aula, a um determinado curso, pois os docentes 
podem formar-se mediante seu próprio exercício profissional, 
partindo da análise de sua própria realidade e de confrontos com a 
universalidade de outras realidades que também têm fatos do 
cotidiano, situações políticas, experiências, concepções, teorias e 
outras situações formadoras (PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010, p. 
370). 

 



25 
 

Segundo Melo (2012) a formação continuada dos educadores que traz 

capacitação e aperfeiçoamento do profissional, muitas vezes esbarra no modelo 

convencional de formação, no qual é muito questionado nos últimos anos. As 

práticas na formação contínua, por vezes chamadas de treinamento, reciclagem, 

aperfeiçoamento profissional é recente no Brasil, entretanto, embora haja o 

reconhecimento de sustentar essas práticas, verifica-se que não vem trazendo os 

resultados almejados.  

É preciso um conjunto de posições política-administrativas, organizativas e 

metodologias para suprir os problemas do cotidiano, porém, devido à falta de 

incentivos salariais ou instrucionais, para que os educadores possam participar de 

programas de formação é notório. Isso geralmente é ocasionado pela falta de tempo 

devido à jornada de trabalho, calendário escolar (MELO, 2012). 

Alves (2011) comenta que o professor em sua profissão está ficando 

desacreditado, pois ao adentrar na escola depara-se com um cenário caótico: 

 

Uma escola descaracterizada, prédios mal conservados, problemas 
estruturais, que dificultam comunicação entre professores e alunos, 
professores demissionários, inexistência ou precariedade de material 
didático, currículo quase congelado pelos mecanismos de 
reprodução que multiplicam os fracassos escolares; alunos e 
professores extenuados pelas múltiplas exclusões de que são alvos 
(ALVES, 2011, p.27). 
 

 Nos quesitos metodológicos, os sistemas de ensino optam por modelos 

convencionais à formação continuada com grande número de educadores, com 

palestras, seminários e cursos concentrados. Eventos como esses em regra, 

destacam a transferência de informação teórica, não existindo a preocupação em 

analisar a prática dos professores em formação, o que não está muito com a nova 

realidade educacional (PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010). 

Melo (2012) comenta que os eventos para instruir os professores e vivenciar 

práticas pedagógicas, não tem aprofundamento na concepção das metas e 

possibilidades didáticas em empregar as atividades desempenhadas nas oficinas em 

sala de aula. O Referencial Curricular para a formação de professores, em relação 

ao modelo de formação profissional, verifica-se ser uma promoção nas mudanças 

indispensáveis “nas instituições responsáveis por formar professores, para que o 
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processo de formação aconteça num contexto favorável ao desenvolvimento de 

diferentes competências profissionais” (BRASIL, 1999, p.49).   

 

[...] É preciso combater a dicotomia e afirmar que a formação é uma 
só, teórica e prática ao mesmo tempo, assim como reflexiva, crítica e 
criadora de identidade. Ela acontece em toda parte, nas aulas e nos 
seminários, em campo e nos dispositivos de formação que levam os 
diversos tipos de formadores a trabalharem juntos: 
acompanhamentos de atuações profissionais, moderação de grupo 
de análise de práticas ou reflexão comum sobre problemas 
profissionais (PERRENOUD, 2002, p. 23). 
 

O professor para desenvolver suas atividades precisa ser criativo, crítico, 

buscar novos métodos para o futuro. Desta forma, este profissional precisa focar sua 

capacidade de investigação, estimulando com arte seus alunos, afinal, seu propósito 

está além de passar informação, mas sim, envolver toda a formação humana e 

social do indivíduo.  

 

4.4 Legislação   

 

O mercado de trabalho vem exigindo a cada dia pessoas com mais 

capacitação, dispostas para o desempenho de suas profissões, principalmente no 

que diz respeito ao campo da educação.  

De acordo com Albano et al (2010) nesta área profissional, existe muita 

preocupação, uma vez que a especificidade do exercício do docente tem a ver com 

o conhecimento, que sempre evolui e obtêm novos formatos. A escola está 

introduzida na sociedade conhecida como “sociedade do conhecimento”, tendo o 

professor como papel essencial o de fazer com que o educando adquira 

conhecimentos para desenvolver em sua vida social e ambiente do trabalho. 

Para Freitas (2002) o profissional da educação é considerado aquele que 

que foi predisposto para exercer certas relações dentro e fora da escola, no qual o 

tratamento com o trabalho pedagógico preenche uma situação de destaque, 

formando um núcleo central de sua formação. 

Desse modo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96) tem 

como objetivo a formação dos profissionais da educação, ou seja, atender aos 
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propósitos dos diversos níveis e modalidades de ensino bem como seus atributos de 

cada etapa de desenvolvimento do educando, como menciona o artigo 61parágrafo 

único, mesmo porque, no referido artigo foi realizado algumas mudanças para poder 

atender melhor as diversidades do ensino. 

 

Art. 61.  Consideram-se profissionais da educação escolar básica os 
que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em 
cursos reconhecidos, são: 
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a 
docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, 
com habilitação em administração, planejamento, supervisão, 
inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de 
mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; 
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso 
técnico ou superior em área pedagógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 
12.014, de 2009) 
Parágrafo único.  A formação dos profissionais da educação, de 
modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, 
bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da 
educação básica, terá como fundamentos: (Incluído pela Lei nº 
12.014, de 2009) 
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o 
conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas 
competências de trabalho; (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios 
supervisionados e capacitação em serviço; (Incluído pela Lei nº 
12.014, de 2009) 
III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em 
instituições de ensino e em outras atividades. (Incluído pela Lei nº 
12.014, de 2009) 

  

Albano et al (2010) comenta as mudanças realizadas nas Leis de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB) nos últimos anos, buscando pela melhoria relacionado 

aos sistemas de educação. Deste modo, o referido artigo 61, trouxe alterações no 

qual veio a esclarecer quem são considerados profissionais da educação escolar 

básica, trazendo capacitações que são essenciais para a prática do exercício 

docente. Essas mudanças vieram acrescer a formação do educador que precisará 

ser “sólida”, afinal a importância para esse novo formato de formação acaba 

evidenciando importante reflexo em sala de aula.  

Assim, criar mecanismos para alcançar os objetivos da educação básica é o 

caminho dos profissionais da educação. A formação tem por fundamentos, de 

acordo com a LDB, associar teorias “a associação entre teorias e práticas, inclusive 
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mediante capacitação em serviço” e “o aproveitamento da formação e experiências 

anteriores”, obtidas estas, não apenas nos locais de ensino, mas em “outras 

atividades” (CARVALHO, 2015). 

 

Esse dispositivo, pelo seu caráter nem emergencial nem provisório, 
só pode causar mal-estar e desânimo no seio do professorado, pois 
a LDB elegeu, como um de seus fundamentos, o aproveitamento da 
formação e experiências anteriores em “outras atividades” 
(CARVALHO, 2015, p. 88). 

 

Diante da relevância dessa profissão, visto que todos os indivíduos 

necessitam dela, não apenas a formação inicial precisa ser pretexto de 

preocupações, mas o zelo deve se desdobrar por toda a vida profissional. Assim as 

novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) vêm destacar que estes processos 

compreendem o repensar e melhorar na formação inicial e continuada através “de 

ações mais orgânicas entre as políticas e gestão para a educação básica e a 

educação superior, incluindo a pós-graduação e, nesse contexto, para as políticas 

direcionadas à valorização dos profissionais da educação” (DOURADO, 2015, p. 

306).  

Honório et al (2017, p. 1742) comenta que as novas DCNs sancionadas em 

2015, trouxeram entendimentos essenciais para a melhoria da formação inicial e 

continuada, buscando “organização curricular e maior organicidade das políticas de 

formação dos profissionais do magistério da educação básica”. 

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) determinam os princípios 

da formação inicial e continuada dos profissionais do magistério da educação básica 

e demonstram maior ligação quanto aos projetos formativos devendo levar em 

consideração:  

 

a) sólida formação teórica e interdisciplinar dos profissionais; 
b) a inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de 
educação básica da rede pública de ensino, espaço privilegiado da 
práxis docente;  
c) o contexto educacional da região onde será desenvolvido;  
d) atividades de socialização e avaliação dos impactos;  
e) aspectos relacionados à ampliação e ao aperfeiçoamento do uso 
da língua portuguesa e à capacidade comunicativa, oral e escrita, 
como elementos fundamentais da formação dos professores e à 
aprendizagem de Libras; 
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f) questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas a 
diversidade étnico- -racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa 
geracional e sociocultural como princípios de equidade (HONÓRIO et 
al, 2017, p. 1743). 

 

Deste modo, aparece uma estrutura curricular que demonstre uma nova 

forma de repensar e ensinar, considerando a parte diversificada, orientada no 

entendimento de educação como método emancipatório e durável, reconhecendo a 

especificidade do trabalho docente, conduzindo melhor articulação entre teoria e 

prática e as cobranças com a realidade dos ambientes dos ensinos educativos da 

educação básica e da profissão (DOURADO, 2015). 

Dentro das legislações pode-se mencionar a Rede Nacional de Formação 

que de acordo com o Portal do MEC (2013) foi instituída em 2004 com a finalidade 

de colaborar para o aperfeiçoamento da formação dos educadores e educandos. 

Têm-se como público-alvo os professores de educação básica dos sistemas públicos 

de educação. 

 

As instituições de ensino superior públicas, federais e estaduais que 
integram a Rede Nacional de Formação de professores, produzem 
materiais de orientação para cursos à distância e semipresenciais, 
com carga horária de 120 horas. Assim, elas atuam em rede para 
atender às necessidades e demandas do Plano de Ações Articuladas 
(PAR) dos sistemas de ensino (PORTAL MEC, 2013, p. 1). 

 

Rede Nacional de Formação tem como âmbitos de formação: alfabetização 

e linguagem, educação matemática e científica, ensino de ciências humanas e 

sociais, artes e educação física. E ainda, o Ministério da Educação proporciona 

apoio técnico e financeiro tendo a função de coordenador do desenvolvimento do 

programa, com a participação e colaboração dos estados, municípios e Distrito 

Federal (PORTAL MEC, 2013). 

Sabe-se que a educação é vital para o desenvolvimento intelectual do 

indivíduo, tanto que tem base legal na Constituição Federal, considerada como 

direito de todos os indivíduos. Deste modo, Governo, Estados e Municípios, 

possuem a responsabilidade de ofertar educação como demonstrado no artigo 205 

da Constituição Federal: 
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Art. 205: A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.  
 

O artigo traz três objetivos essenciais da educação: assegurar o pleno 

desenvolvimento do indivíduo, preparar para o exercício da cidadania e ainda 

qualificar para o mercado de trabalho. Com isso a educação busca aperfeiçoar o 

indivíduo com a contribuição do Estado, sociedade e da família (BARUFFI; 

RAUBER, 2009).  

A Constituição Federal como verificado em seu artigo 205, condiciona direito 

à educação para todos, com isso, a escola é o caminho das oportunidades aos 

indivíduos para aprender a ler e escrever. Assim, a formação de professores, inicial 

e continuada, é considerada como um dos componentes indispensáveis e 

importantes para superar as dificuldades da educação escolar. 

Nas legislações da educação, pode-se ainda mencionar o Plano Nacional de 

Educação – PNE instituído em 2001, resultado da Constituição Federal no artigo 

214, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, pois, trata-se da 

universalização do ensino e da melhoria da qualidade do ensino. 

O Plano Nacional de Educação – PNE destaca suas metas e estratégias, 

depois de muitas análises, bem como levando em consideração a definição da 

Comissão Bicameral em conduzir diretrizes ligadas para a formação inicial e 

continuada dos profissionais do magistério da educação básica (COSTA; 

ANDRADE, 2016). 

No entanto, houveram novas mudanças, no qual a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, aprovou o Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 

13.005/2014, o PNE traz 20 metas educacionais e diversas estratégias, que 

abrangem a educação básica e a educação superior e debatendo questões quanto à 

qualidade, avaliação, gestão, financiamento educacional e valorização dos 

profissionais da educação (COSTA; ANDRADE, 2016). 

O Plano Nacional de Educação (PNE) determina as metas que buscam dar 

maior valorização aos profissionais da educação, analisada como estratégica para 
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que as outras metas do plano possam ser alcançadas. Dentre essas metas, têm-se 

as seguintes:  

 

Meta 15 – garantir, em regime de colaboração entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano 
de vigência deste PNE, política nacional de formação dos 
profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput 
do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando 
que todos os professores e as professoras da educação básica 
possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 
licenciatura na área de conhecimento em que atuam.  
Meta 16 – formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por 
cento) dos professores da educação básica, até o último ano de 
vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os(as) profissionais da 
educação básica formação continuada em sua área de atuação, 
considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 
sistemas de ensino (BRASIL, 2014, p. 79-80). 

 

A Meta 15 visa assegurar uma política nacional de formação dos 

profissionais da educação juntamente com a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, no prazo de um ano de vigência do PNE. Sua finalidade é garantir 

que todos os educadores da educação básica tenham formação específica de nível 

superior. (BRASIL, 2015). 

Em relação a Meta 16, traz dois propósitos: o primeiro formar em nível de 

pós-graduação 50% dos professores da educação básica, até o último ano de 

vigência deste Plano Nacional de Educação (PNE); enquanto o segundo trata-se em 

assegurar aos profissionais da educação básica formação continuada na área em 

que atua, levando em consideração as necessidades dos sistemas de ensino 

(BRASIL, 2015).  

Como verificado, demonstra-se grande empenho do Sistema Nacional de 

Educação em desenvolver mecanismos direcionados à formação e valorização dos 

profissionais da educação. É preciso empenho em desenvolver uma consistente 

formação teórica e interdisciplinar dos profissionais, e ainda introduzir os alunos de 

licenciatura em escolas de educação básica. 

É preciso que os educadores busquem novos formatos e ampliem e 

diversifiquem seus conhecimentos, para que possam ter a capacidade de mudar sua 

prática diante da realidade, garantido que seus educandos tenham o benefício da 

escolarização.  
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4.5 Programas para a formação continuada na educação básica 

 

A formação inicial é indispensavelmente necessária, sendo uma das 

exigências no currículo docente, pela Lei de Diretrizes e Bases. Por outro lado, vem 

a beneficiar diante da vasta chance em melhorar a aplicabilidade de um ensino de 

qualidade.  

Os conhecimentos de um educador não podem se restringir somente a uma 

formação inicial. O conhecimento profissional é “construído ao longo da carreira, 

apesar de trajetórias distintas, a necessidade de busca do aprimoramento é 

imprescindível” (BASTOS, 2017, p. 85). 

Pereira (2016) lista os programas de formação continuada voltados para a 

educação básica após a Lei n° 9.394/96 categorizando em 4 programas: Pro-

formação (1997-2004), programa focado em professores de 1ª a 4ª séries. Segundo 

a autora este é um marco para as políticas públicas na formação docente. O 

Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA – 2001) busca 

desenvolver competências nos profissionais da alfabetização para que pudesse 

superar a retenção escolar para professores do 1° ano. O Pro-Infantil (2005) focado 

na Educação infantil ministrado com a ajuda de Instituições do Ensino superior, e, 

por fim o Pro-Letramento (2008-2012), que se dirige aos anos iniciais do ensino 

fundamental, busca oferecer suporte aos docentes no ensino da matemática e 

alfabetização. Atualmente está em vigor o Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC) que foi estabelecido em 2012 e idealiza garantir o direito da 

alfabetização plena das crianças até os oito anos de idade.  

O Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA – 2001) 

é origem do aprimoramento e aprofundamento do Programa Parâmetros em Ação de 

Alfabetização com realização juntamente com Estados e Prefeituras Municipais, e 

escolas e universidades públicas e privadas, que apresentem interesse em 

desenvolvê-lo (CAMPOS, 2006). 

 

As atividades de formação do PROFA, dispostas em unidades, 
buscam a ampliação do universo de conhecimento dos professores 
sobre teorias de alfabetização e provêm situações de reflexão sobre 
sua prática profissional. O Programa visa nortear o trabalho do 
professor, oferecendo-lhe os fundamentos que vão da identificação 
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da sua concepção teórica até a sugestão de mudanças na sua ação 
alfabetizadora (CAMPOS, 2006, p. 37). 
 

Em relação ao Pro-Infantil é um curso em nível médio, a distância e destina-

se aos profissionais que trabalham na educação infantil, nas creches e pré-escolas 

das redes públicas e da rede privada, sem fins lucrativos, que não possuem a 

formação específica para o magistério. O Pro-Letramento é um projeto de formação 

continuada de professores para aperfeiçoar a qualidade de aprendizagem da 

leitura/escrita e matemática nos anos/séries iniciais do ensino fundamental. Esse 

projeto é desenvolvido pelo MEC, tendo as universidades como parcerias que 

agregam à Rede Nacional de Formação Continuada e com apoio dos estados e 

municípios (PORTAL MEC, 2014). 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) introduzidos 

em 2012 tem por finalidade assegurar o direito à alfabetização a todas as crianças 

até oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental (PEREIRA, 2016). 

 

As Ações do Pacto é o conjunto integrado de programas, materiais e 
referências curriculares e pedagógicas disponibilizados pelo 
Ministério da Educação e que pretendem dar suporte para a 
alfabetização e o letramento, tendo como eixo principal a formação 
continuada dos professores alfabetizadores (PEREIRA, 2016, p. 1). 

  

Um Programa que confia na atuação do educador de investir na própria 

formação é de suma importância, pois precisa oferecer componentes essenciais 

como a formação, para sua efetividade no desempenho de suas atividades, afinal 

está coligada à valorização profissional e ainda, na motivação do educador.  

 

4.5.1 Formação continuada: professores do estado do Paraná  

 

O website da Secretaria Estadual da Educação do Paraná (SEED) 

disponibiliza a lista de cursos de formação continuada para os professores do 

estado, bem como a definição deles. São ofertados cursos na modalidade 

presencial, semipresencial e a distância. Estes cursos serão listados abaixo: 
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• CELEM – Este curso se realiza de forma presencial e possibilita cursos das 

seguintes línguas estrangeiras modernas: Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, 

Italiano, Japonês, Mandarim, Polonês e Ucraniano. Bem como curso de 

Português para falantes de outras línguas (Pfol) e de Língua Brasileira de 

Sinais (Libras). 

• Semana Pedagógica – Também ofertada na modalidade presencial este 

evento que acontece no primeiro e segundo semestre de cada ano letivo, 

objetiva desenvolver a formação continuada por meio de discussões sobre 

temas atuais que tangem o dia a dia escolar e o processo de ensino e 

aprendizagem. Esta semana pedagógica contempla toda a comunidade 

escolar. 

• Equipe Multidisciplinar – Este curso promove a formação continuada dos 

professores que integram as equipes. Esta formação se baseia no artigo 26 A 

da LDB/96, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

no Estatuto da Igualdade Racial e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Escolar Indígena. Este curso tem carga horária de 60 horas dividas 

de forma presencial e online e busca trabalhar temas sobre as relações 

étnico-raciais por meio de seminários e atividades práticas na escola.   

• Curso de Formação em Boas Práticas na Manipulação de Alimentos – Na 

modalidade online este curso com duração de 24 horas busca instruir os 

merendeiros a respeito dos procedimentos nutricionais e alimentares do 

ambiente escolar, amarrando também questões a respeito de higiene e 

alimentação saudável nas escolas. 

• Programa gestão em foco – Este programa também disponibilizado na 

modalidade à distância, visa contribuir para a formação dos gestores e dos 

ambientes de ensino propondo uma série de cursos com temas específicos 

relacionados à área administrativa. 

• Curso de fortalecimento dos conselhos escolares – Este curso busca causar 

reflexão da parte dos participantes (diretores, professores, agentes 

educacionais e pais) a respeito da participação da comunidade escolar na 

escola a fim de promover mudanças significativas em seu contexto.  
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Além dos cursos promovidos pela própria SEED, no website também são 

disponibilizados cursos de parceiros, como o Programa Nacional de Formação 

Continuada a Distância nas Ações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) – Formação pela Escola, que disponibiliza cursos de formação 

continuada a distância com temas diversos. É também um parceiro da escola 

interativa, que por meio de vídeos e participação por chat promove a formação 

continuada à distância.  

A SEED também dá incentivo aos profissionais que desejam cursar pós-

graduação stricto senso (mestrado) e lacto senso (doutorado). O professor que tem 

interesse em cursar estes cursos pode solicitar afastamento para se dedicar aos 

estudos bem como apoio para realizar pesquisas nas escolas estaduais e os 

formados podem usar seus títulos para progressão na carreira 

Apesar da diversidade de formações disponíveis aos professores, 

principalmente da rede pública, aparentemente tais formações não têm sido 

suficientes para suprir as necessidades das escolas. Pesquisas como a de Oliveira e 

Guimarães (2014) mostram que essas formações ainda deixam a desejar. Os 

professores entrevistados disseram qual tinha sido o impacto dos cursos de 

formação continuada por eles realizados. Apesar de 67% dos professores por elas 

entrevistados terem respondido afirmativamente, poucos deles souberam definir 

quais foram as contribuições que a formação continuada agregou a sua prática.  

 

4.5.2 Formação continuada: professores municipais 

 

A formação continuada dos professores como verificado no decorrer do 

trabalho é considerado como  uma necessidade vital para assegurar a qualidade da 

educação em todas as modalidades e níveis de ensino.  

A formação inicial dos professores que atuam no Ensino Fundamental é um 

dos fatores de muitos debates, pela qualidade que atualmente os alunos dos cursos 

de Pedagogia, não tem muita atração pela profissão docente, uma vez que 

considera as condições não muito atrativas quanto ao trabalho do professor 

municipal. 
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Oferecer aos professores da rede municipal de ensino um entendimento 

amplo de suas práticas em sala de aula, buscando para aperfeiçoamento das 

deficiências existentes na aprendizagem dos alunos, vem sendo um dos propósitos 

de algumas prefeituras atualmente em desenvolver uma série de formação 

continuada com os professores. 

No Paraná a Prefeitura de Marechal Deodoro, os professores de toda a rede 

municipal receberam capacitações e formações. Nas formações, os professores  

trabalham assuntos onde os alunos demonstram maiores dificuldades. Esses 

encontros de formação oferecem oportunidades de conversação, troca de 

experiências, ocasiões de estudo com referenciais teóricos, a fim de ocasionar a 

constituição de um grupo. Os assuntos desenvolvidos foram propostos pelos 

professores, objetivando maior reflexão quanto ao desenvolvimento das 

competências e habilidades necessárias aos alunos na aprendizagem (FERREIRA, 

2018). 

Em Arapongas no mês de abril de 2019 cerca de 90 professores e 

supervisores pedagógicos que atuam com alunos dos 5º anos da Rede Municipal de 

Ensino em Arapongas e Sabáudia participaram da Formação Continuada referente à 

Prova Paraná. Esse evento teve a capacidade de fazer um levantamento dos 

problemas relacionados à aprendizagem dos alunos, no qual as equipes das escolas 

poderão preparar Planos de Ação direcionados à melhoria da aprendizagem 

(PREFEITURA DE ARAPONGAS, 2019). 

Em Apucarana de acordo com a Rádio 98 FM, a Prefeitura de Apucarana, 

através da Autarquia Municipal de Educação (AME), realizou a primeira formação 

continuada dos professores e servidores da rede municipal de ensino em 2018. 

Envolveram cerca de 1.400 profissionais dentre eles: diretores, coordenadores e 

professores das 37 Escolas e 23 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), 

com a finalidade em oferecer uma atualização dos conhecimentos com o objetivo 

que cada colaborador possa aperfeiçoar suas atividades. (RADIO 98 FM, 2018). 

Os temas buscaram ressaltar “como a paixão em ensinar e aprender, a 

valorização da família e a importância da autoestima”. E ainda também não deixou 

de mencionar sobre o “reaproveitamento dos alimentos, o trabalho colaborativo e os 

desafios para o enfrentamento da violência contra a criança e o adolescente”. 

(RADIO 98 FM, 2018). 
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Em 2019 na cidade de Apucarana cerca de 900 educadores da rede 

municipal participaram da  Semana Pedagógica “Formação de professores e 

humanização: novas relações éticas e políticas na escola que acolhe”.  Foram 

abordadas as novas diretrizes da educação básica, pautadas na humanização e 

cidadania, discutiu-se a formação de professores, a necessidade de novas 

propostas de direitos sociais no Brasil, evidenciando as possibilidades de práticas 

sociais que motivem os novos comportamentos éticos e culturais (COSTA, 2019). 

O professor precisa entender que sua formação é uma possibilidade 

constante, afinal o indivíduo é considerado como um ser incompleto, e, está 

constantemente em processo.  

De acordo com Morais (2019) a formação continuada dos professores é um 

fator de suma importância na aprendizagem do aluno. No entanto, ainda existem 

muitas redes de ensino que não asseguram de maneira estáveis e definitiva esta 

implantação, fazendo com que o professor não tenha a devida interação com seus 

alunados e muito menos condições de planejar, e preparar materiais 

adequadamente. 

 

A eficácia de programas de formação está relacionada em:  a) o foco 
no conhecimento pedagógico do conteúdo; b) métodos ativos de 
aprendizagem; c) participação coletiva; d) duração prolongada e 
e) coerência. Quanto mais forte a presença destes cinco fatores, 
mais os professores elevam habilidades e os efeitos podem ser 
observados na mudança da prática de ensino e nos níveis de 
aprendizado dos estudantes (MORAIS, 2019, p. 1). 
 

Deste modo, o processo de formação continuada dos professores fica 

comprovado, por meio das constatações sobre a formação inicial. Os educadores 

precisam buscar pelo conhecimento, com isso, a ação de ensinar precisa 

estabelecer o desenvolvimento do senso crítico do aluno, incumbindo ao professor 

não bloquear ou impedir a curiosidade de seus educandos, mas sim estimular, sua 

curiosidade (FREIRE, 1997). 

As alterações da educação, tão desejadas, sugerem uma escola que vai se 

estabelecendo em um local de criatividade e colaboração. É desse jeito que trabalho 

educacional tem energia e beneficia a intuição de que a educação será sempre 
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essencial para desfazer as diversas injustiças sociais que foram propagadas com o 

decorrer dos anos e infelizmente, ainda, mantêm-se. 

Analisando estas propostas, um trabalho semelhante foi executado, 

buscando questionar aos professores de um município no norte do Paraná, com o 

objetivo de descobrir a realidade do profissional, quão positivos têm sido os 

programas e cursos de formação continuada disponibilizados e quais as principais 

dificuldades que enfrentam, para que a formação continuada oferecida possa 

contribuir positivamente.  
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5 METODOLOGIA  

 

A metodologia de um trabalho deve ser descrita, com o intuito de explicitar e 

discernir a maneira como serão realizadas etapas para se conhecer ou desenvolver 

modos a atingir determinado fim. Entender sobre a execução de um trabalho, diz 

respeito ao estudo voltado ao conhecimento dos procedimentos aplicados e 

considerar os melhores métodos para cada objetivo a ser alcançado. 

Marconi e Lakatos (2010, p.65) descrevem que “o método é o conjunto das 

atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite 

alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o caminho a 

ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”. 

Com a finalidade de obter resultados, utilizou-se vários métodos, contudo, 

seguindo a diretriz do trabalho, o mesmo foi dividido em quatro partes. Inicialmente 

foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os temas abordados para 

discernimento e clareza, e, uma pesquisa documental sobre dados da formação de 

professores de municípios do Norte do Paraná. Após, seguindo um roteiro de 

entrevista com a Autarquia Municipal de Educação para ter uma visão de como é 

realizada a preparação da formação dos professores e, então, uma pesquisa com 

abordagem qualitativa sobre as nuances encontradas na formação dos professores. 

Para compreender, segue a explanação de Stake (2016, p. 21) que diz, 

“Qualitativa significa que seu raciocínio se baseia principalmente na percepção e na 

compreensão humana”. 

Com as seguintes etapas, cruzou-se os resultados para chegar em um 

discernimento sobre a compreensão final do que é oferecido e o que realmente é 

esperado pelos professores.  

 

5.1 Local 

 

A abordagem da pesquisa primeiramente foi realizada na Autarquia 

Municipal de Educação de um município porte médio do Estado do Paraná, a 

investigação ocorreu especificamente com o responsável pela educação continuada 

dos professores na cidade foco da pesquisa.  
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A Autarquia é responsável pela rede educacional do município, o qual possui 

36 escolas que atuam com a Educação Infantil e o Ensino Fundamental I e 23 

Centros de Educação Infantil, em um total de 570 professores do Ensino 

Fundamental I e 272 professores na Educação Infantil. Além dos professores, um 

total de 59 diretores e 43 coordenadores nas instituições. 

O segundo momento da pesquisa foi realizado em ambiente virtual, por meio 

do Google Doc., as pesquisas foram realizadas com professores de escolas da rede 

municipal de uma cidade do Norte do Paraná de Ensino Fundamental I, escolhidas 

aleatoriamente para uma visão geral de toda a complexidade do tema. As respostas 

enviadas são mantidas sigilosas quanto ao autor das mesmas. Levando em conta a 

quantidade de escolas da rede municipal desta cidade, não serão consideradas 

regiões em que as escolas se encontram, por se tratar do mesmo mantenedor, na 

figura da Autarquia Municipal de Educação da cidade.  

 

5.2 Participantes 

 

A pesquisa do seguinte trabalho foi realizada com duas pedagogas 

responsáveis na Autarquia Municipal de Educação, encarregadas pela Formação 

Continuada dos profissionais da Educação. 

A investigação também ocorreu por meio do questionário, executado com 

professores da rede municipal de Educação de uma cidade no Norte do Paraná do 

Ensino Fundamental I, por meio de seleção aleatória de 26 professores do Ensino 

Fundamental I.  

 

5.3 Instrumentos 

 

A pesquisa foi realizada com a utilização de dois instrumentos: entrevista e 

questionário, em uma pesquisa de campo para a obtenção de dados necessários à 

compreensão da realidade da educação no Ensino Fundamental I, em um município 

no norte do Paraná.  

Seguindo neste raciocínio, Marconi e Lakatos (2010, p. 169) explicam: 

 
Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 
informações e/ ou conhecimentos acerca de um problema, para o 
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qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira 
comprovar, ou, ainda, de descobrir novos fenômenos ou as relações 
entre eles. 

 

A entrevista contou com a participação de duas pedagogas da Autarquia 

Municipal de Educação, e foi elaborada com base em um roteiro estruturado 

contendo 13 perguntas e mais algumas questões complementares para a base da 

pesquisa (Apêndice A). Tratou sobre assuntos relacionados a como é realizada a 

Formação Continuada dos professores, planejamentos sobre temas, como são 

definidos os assuntos, exigências a serem cumpridas anualmente, profissionais 

escolhidos para ministrar palestras e assuntos ligados tanto aos professores, quanto 

à Autarquia como prestadora de serviço.  

O instrumento utilizado para a pesquisa, foi um questionário para a coleta de 

dados sobre a realidade de formação dos educadores do município abordado. O 

mesmo contém 12 perguntas, sendo 9 questões objetivas e 3 abertas a respostas 

curtas (Apêndice B). O intuito proposto com o questionário, segundo Marconi e 

Lakatos (2010, p. 184), “Questionário é um instrumento de coleta de dados, 

constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistador.” 

No questionário aplicado aos professores da rede municipal, as indagações 

foram quanto ao serviço atuado, formação profissional, visão sobre a oferta dos 

cursos para formação, comprometimento pessoal e abertura de sugestões para 

solicitações de temas e assuntos necessários à formação. 

Para a criação do questionário, utilizou-se o ambiente virtual na página do 

Google, o Docs, que cria documentos, formulários, planilhas e apresentações de 

forma online, a serem compartilhadas. Na aba de formulários, cria-se o formato do 

questionário a ser aplicado, podendo ter questões abertas e fechadas. O mesmo fica 

disponível para ser compartilhado por meio de um link via mensagem virtual. 

 

5.4 Procedimento 

 

O município onde foi aplicada a pesquisa, possui várias escolas municipais 

que atendem ao Ensino Fundamental I, a entrevista foi realizada na Autarquia 
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Municipal da Educação de uma cidade do norte do Paraná, no dia 3 (três) de abril, 

durante o período da manhã, coletando as informações necessárias para a 

compreensão do que é oferecido aos professores.  

Quanto aos questionários aplicados aos professores da rede municipal, 

enviados no período entre os meses de junho a setembro, utilizou-se o envio do 

mesmo, por meio do link enviado para endereços eletrônicos próprios e individuais 

de cada entrevistado. No momento em que a pessoa responde o questionário, 

quando enviadas as respostas, vão diretamente ao campo de resultados, 

apresentando todas as respostas já aplicada em gráficos. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da pesquisa foram obtidos por meio da análise de dados, 

retirados da entrevista efetuada com a Autarquia Municipal da Educação (AME) de 

uma cidade do norte do Paraná, transpondo e comparando com as respostas dos 

questionários realizados pelos professores da rede municipal da mesma cidade. 

Possuindo ambos os resultados, foi possível fazer um levantamento sobre a visão da 

AME que oferece e solicita formação, e a visão dos educadores que recebem e 

necessitam de formação. 

A apresentação dos resultados é organizada, por meio de gráficos com 

conclusões e transposições de informações, e, textos discorrendo sobre as questões 

abertas, em que os entrevistados puderam expor suas opiniões quanto à formação 

continuada.  

 

Gráfico 1 – Tempo de atuação docente 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2019. 

 

Sobre a informação da quantidade de 570 professores de Ensino 

Fundamental I, cedida pela Autarquia Municipal de Educação e o tempo de atuação 

na rede municipal das respostas cedidas por meio dos questionários, a porcentagem 

se mostra bastante equilibrada entre o tempo de serviço e quantidade de 

professores. A relação entre maior tempo de serviço e professores relativamente 

“novos”, é apresenta nas próximas questões, tanto os que possuem maior 
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experiência, quanto os que estão começando, declaram ter dificuldades quanto à 

preparação. 

Como destaca Tancredi (2009, p.14), “A complexidade da docência ocorre 

também em função da multiplicidade de conhecimentos necessários para o seu 

exercício [...], é quase impossível estabelecer um rol definitivo e imutável.”. 

O tempo de atuação pode trazer alguns pontos positivos em relação a outros 

requisitos, no entanto, na área de formação, pelas mudanças necessárias, todos 

precisam se manter atualizados. No que se refere ao nível de formação dos 

profissionais que participaram da pesquisa, apresentamos os dados organizados no 

gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Especialização na área de educação 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2019. 

 

Em relação à especialização em educação a maioria (73%) demonstra um 

maior comprometimento e preocupação em atender às demandas necessárias ao 

desenvolvimento de um bom trabalho pedagógico. De acordo com informações 

complementares adquiridas na entrevista, por serem concursados e ter um plano de 

carreira; as especializações e os cursos contam com pontuações para elevação de 

cargo ou melhoramento de benefícios. A pesquisa então comprova sobre a 

importância da atualização de conhecimentos, perante as necessidades que surgem 

no decorrer do trabalho desenvolvido pelos professores.  
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Ainda possuindo uma porcentagem significativa de professores sem 

especialização (27%), a falta de preparo de alguns, pode comprometer o 

desempenho na formação continuada oferecida. 

Melo (2012) destaca que a formação não depende somente da instituição, 

mas também de outros fatores que podem interferir tanto com aspectos positivos ou 

negativos. O objetivo é investir na formação de professores, pois como observamos 

no gráfico a seguir, apesar de muitos possuírem especializações, ainda há a 

necessidade de aumentar a profissionalização em cursos de mestrado e doutorado, 

levando em conta a necessidade de envolver as pessoas, ou seja, os educadores. 

 

Gráfico 3 – Formação docente 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2019. 

 

A formação dos professores da rede municipal de Ensino Fundamental I em 

sua maioria, como já mencionado anteriormente, é especialista; alguns possuem o 

ensino superior, no entanto ainda existem os que só dispõem do Magistério como 

formação. Para a AME, os professores necessitam se especializar e cumprir com a 

exigência do curso superior para se manter no cargo. Mesmo funcionários mais 

antigos que possuem somente o magistério, estão colocando seu currículo em dia 

para cumprir com essa exigência.  

 No PNE (BRASIL, 2015), a Meta 15 propõe a formação de nível superior de 

todos os educadores de educação básica até a sua conclusão. Para Alves e Garcia 

(2011), “[...] é necessário que se pense de maneira articulada todos os níveis de 
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formação, da Escola Normal à pós-graduação stricto sensu.” Enquanto todo o 

conhecimento dos educadores não atingir esse potencial, é necessário cada vez 

mais, melhorar o nível da formação continuada dos mesmos. 

 

Gráfico 4 – Cursos direcionados 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2019. 

 

Sobre a profissionalização individual de cada educador, os cursos 

direcionados são uma saída para a melhor preparação na prática pedagógica. Com 

a maioria se comprometendo ao direcionamento individual, a AME se mostrou 

incentivadora por cursos adicionais, mesmo ofertando a quantidade de horas 

solicitadas por ano. Projetos do governo como: Agrinho, Televisando, que contam 

como horas de preparação para práticas pedagógicas são sempre lembradas aos 

coordenadores das escolas, para que direcionem seus professores à participação.  

Como cita Demo (2011, p. 121), “O professor precisa compor-se com a 

atualização permanente, porquanto, se o conhecimento, de um lado, é aquele que 

tudo inova, do outro lado da mesma moeda é aquilo que a tudo envelhece”. 

Cada profissional deve buscar a especialização necessária à sua área, não 

pela exigência de horas, mas por sua atualização de conhecimentos.  
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Gráfico 5 – Cursos de formação pelo município 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2019. 

 

A análise quanto à visão dos educadores sobre a oferta dos cursos por parte 

do município, à maioria (70%) parece atender as necessidades dos professores. De 

acordo com a entrevista, com a AME, os cursos ofertados são analisados seguindo 

as demandas, as defasagens apresentadas em avaliações externas durante o ano 

letivo e assuntos emergentes.  

Mas para 30% dos entrevistados, há um descontentamento entre o que é 

ofertado e o que julgam ser necessário para a formação. 

Com base no PNE (2001), é preciso manter bons profissionais e sua 

formação continuada deve ser garantida pelas secretarias de educação. Entende-se 

a importância da oferta de cursos para temáticas que realmente são necessárias à 

garantia de um ensino que de fato promova a aprendizagem e o desenvolvimento. 

Desse modo, reproduzimos no gráfico 6 a quantidade de cursos ofertados pelo 

município. 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Gráfico 6 – Quantidade de cursos por ano 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2019. 

 

Os cursos ofertados aos professores da rede municipal, segundo a AME, 

ocorrem duas vezes por ano, conforme respondido por 18 dos questionados, no 

início e no meio do ano. O restante dos sujeitos investigados considerou outros 

cursos que ocorreram durante o ano letivo como formação continuada. Existem 

também, de acordo com informações apresentadas na entrevista, cursos de 

tecnologia para coordenadores, a fim de que sejam instruídos quanto às novidades e 

repassem aos professores. E havendo a necessidade de algum projeto durante o 

ano letivo, são organizados treinamentos direcionados. 

Para Demo (2011, p. 114), “Educação e conhecimento constituem a 

estratégia mais decisiva do desenvolvimento e da inovação no mundo moderno.” 

Deve-se desenvolver o ser humano, o educador como pessoa, mas também se 

preocupar com o intelectual. Além da questão da melhoria do processo de ensino 

aprendizagem, é preciso pensar na necessidade de horas dedicadas à 

aprendizagem. 
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Gráfico 7 – Exigência de horas por parte do município 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2019. 

 

Quanto à exigência de horas aos professores, a maioria tem conhecimento 

sobre a obrigatoriedade de horas mínimas anuais a serem cumpridas. Por se tratar 

de rede municipal, e os professores passarem por concurso, já no estágio 

probatório, as horas são exigidas em quantidade diferente. No entanto, com a efetiva 

contratação após esse estágio, as horas exigidas são iguais a todos. 

Como explicado pela AME, e em conformidade com a Meta 16 do PNE 

(BRASIL, 2014) que, assegura-se aos profissionais formação continuada na área em 

que atua, existe um mínimo de horas a serem cumpridas, seguindo o plano de 

carreira, pois as mesmas servem para a elevação e pontuação de cada profissional. 

Ao final de cada ano, a análise para plano de carreira é pontuada de acordo com as 

horas de cursos no currículo. 

Essas horas são organizadas pelo município de acordo com os questionados, 

em que 2 apontam 40 horas exigidas, 17 questionados dizem ser 60 horas, 1 

revelou 80 horas e 4 disseram ser 120 horas exigidas. 

Sobre o questionamento quanto à quantidade de horas, é notada uma 

divergência sobre as respostas e a informação dada pela AME. Os professores em 

sua maioria acreditam ser 60 horas exigidas por ano, enquanto na entrevista, as 

pedagogas afirmam ser 80 horas de exigência mínima a serem cumpridas. Como 

relatado pelas entrevistadas, a exigência mínima é ofertada pelo próprio município, 

no entanto, o interesse em cursos adicionais é de cada educador. 
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Gráfico 8 – Canal de comunicação com o município 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2019. 

 

Levando em conta os temas que a cada ano são ofertados, o seguinte 

questionamento expôs a posição dos educadores quanto ao canal de comunicação 

direto à AME, apresentando como resultado, a não interação por parte de 77% dos 

professores e Autarquia. Na entrevista com representante da AME, estas, relataram 

sobre as escolhas de temas a cada ano. A AME leva em consideração provas de 

nível municipal e estadual, e a partir das mesmas, são levantadas as defasagens 

dos alunos. Tal qual atualizações de legislações em que todos os educadores 

devem se adequar, como o PNE (2014-2024) e a Base Nacional Comum Curricular 

(2017). Alves e Garcia (2011, p. 83) citam, “Por fim, a base comum nacional exige 

que se pense a formação dos profissionais da educação em uma visão de 

totalidade”. 

Os educadores (23%) que assinalaram ter canais de comunicação em aberto, 

foram mencionados canais intermediados pela coordenação das escolas, e por meio 

de pesquisas e opiniões enviadas por endereço eletrônico. 

Em relação à sugestão de temas, houve a coerência entre haver um canal de 

comunicação direta com o município, pois 76% dos questionados nunca sugeriram 

temas à formação, apresentando a autonomia da AME quanto aos temas propostos, 

não levando em conta a visão dos professores. 

De acordo com os Referenciais para Formação de Professores (BRASIL, 

1999, p. 70), 
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A formação continuada deve propiciar atualizações, aprofundamento 
das temáticas educacionais e apoiar-se numa reflexão sobre a 
prática educativa, promovendo um processo constante de auto-
avaliação que oriente a construção contínua de competências 
profissionais. Porém, um processo de reflexão exige predisposição a 
um questionamento crítico da intervenção educativa e uma análise 
da prática na perspectiva de seus pressupostos. Isso supõe que a 
formação continuada estenda-se às capacidades e atitudes e 
problematiza os valores e as concepções de cada professor e da 
equipe. 

 

Não levando em conta somente dados levantados, na perspectiva dos 

educadores, deve-se também considerar a percepção do professor, que está em 

contato direto com o ensino aprendizagem. Seguindo com esse critério, os 

questionados sugeriram temas relacionados às dificuldades presentes em seu 

cotidiano. 

 

Gráfico 9 – Temas sugeridos 

  

Fonte: Autora do trabalho, 2019. 

 

Após serem admitidos casos inclusivos no ensino regular, uma das maiores 

dificuldades aparentes segundo os temas sugeridos, é quanto à inclusão, tanto no 

quesito de estrutura, quanto no pedagógico. E como também mencionados pela 

constatação por meio de avaliações, temas como interpretação textual, dificuldades 

em matemática, práticas pedagógicas mais eficientes para profissionalização dos 

professores. 

Com os Referenciais para Formação de Professores é possível levar em 

conta os temas sugeridos nos questionários aplicados, partindo dos pressupostos 
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que, “A observação da atuação dos professores é parte intrínseca do trabalho dos 

formadores: é isso que lhes permite conhecer o processo de aprendizagem dos 

professores, adequar as ações de formação a ele e avaliar seus resultados”. 

(BRASIL, 1999, p. 133). 

Portanto, é plausível de que se deve considerar as recomendações dos 

educadores, que são os que possuem contato com os educandos, e eles são os que 

necessitam da formação para ensiná-los da maneira correta. 

Em relação a alguns itens questionados à AME sobre a formação de cada 

ano, após levantados os dados quanto às defasagens e assuntos emergentes na 

área, a AME juntamente com o Centro de Apoio Multiprofissional Escolar (CAME), 

decidem pelos temas a serem tratados, levando em conta o parecer da secretária da 

educação e posicionamento das coordenações das escolas. Após determinados os 

temas, devem ser escolhidos os profissionais, levando em conta sua formação, 

exigindo no mínimo uma especialização na área definida. Os responsáveis à 

escolha, realizam pesquisas para a contratação, levando em conta o custo mais 

viável, tanto pedagogicamente, quanto financeiramente. 

De acordo com a AME, como o município possui parcerias com algumas 

editoras, busca-se profissionais especializados no tema escolhido, caso não consiga 

parcerias, devem realizar processos de licitação e os custos ficam a cargo da 

prefeitura do município. 

Conforme observado no questionário e entrevista, a AME e os educadores 

questionados se mostram preocupados quanto à formação adequada da prática 

pedagógica. Visto que a preparação dos docentes, contribui para a evolução 

constante na melhoria do trabalho para com os educandos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa teve como foco conhecer e analisar a organização e realização da 

educação continuada dos professores da rede municipal de educação de uma 

cidade do Norte do Paraná, referente ao Ensino Fundamental I. Após 

aprofundamento sobre o tema e pesquisa realizada com a AME e os professores, 

elencamos dados em relação a essa formação oferecida. 

A competência dos professores no processo de ensino aprendizagem 

depende constantemente da formação adequada durante sua permanência na área 

da educação. Como percebido no decorrer da pesquisa, a legislação quanto à 

preparação dos educadores foi mudando com o tempo, e alguns ainda se 

apresentam despreparados para a jornada como mediador de conhecimento. 

A formação continuada se mostrou relevante a todos os educadores, para que 

a qualidade do ensino continue a crescer. Com as mudanças na sociedade atual, o 

profissional da educação deve também desenvolver criticidade e reflexão perante as 

transformações ocorridas. O educador, dispondo da vivência de novas experiências, 

por meio da formação continuada que apresenta assuntos atuais, é capaz de 

aperfeiçoar seu modo de ensinar. 

Para Costa e Andrade (2016), os professores precisam ampliar e diversificar 

seus conhecimentos, para atender às novas demandas dos alunos, que necessitam 

do aprendizado de qualidade para enfrentar a realidade no cotidiano, levando em 

conta a instrução recebida pelos educadores. 

Seguindo dados levantados pela pesquisa realizada, somente a formação 

inicial, não é capaz de desenvolver por completo o educador. Cabe ao órgão 

responsável pela gestão, instruir e encaminhar os professores às adequações de 

saberes e competências necessárias, não ocultando a responsabilidade de 

empenho de cada um para seu aperfeiçoamento. 

 A Autarquia Municipal de Educação da referida pesquisa e os educadores 

questionados, ainda possuem um distanciamento em relação às opiniões quanto à 

temas relacionados para a formação continuada, no entanto, ambos os lados 

entrevistados possuem o conhecimento quanto à importância desta, para a 

qualidade do ensino.  
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Temáticas padrões ainda são propostas para o aprimoramento dos 

professores, pela desigualdade de formação inicial entre os profissionais. Contudo, 

questões recentes são excepcionalmente indispensáveis para a capacitação dos 

docentes. 

A preparação destes profissionais da educação comprometidos com o 

estabelecimento de uma sociedade melhor, está relacionada à prática pedagógica. 

Antes de ensinar, é necessário, que o professor seja um profissional crítico, que 

tenha conhecimento da realidade social, dos conhecimentos científicos de sua 

disciplina e de conhecimentos pedagógicos para empreender o ensino. 

O descompasso da formação dos educadores, quanto à formação inicial, se 

apresenta como uma adversidade na docência, portanto, o reflexo de uma educação 

de qualidade, apresenta-se com a formação inicial no ensino superior e a presente 

formação continuada. 

Por fim, foi possível constatar que a falta de comunicação direta entre 

docentes que possuem contato com os alunos, e a Autarquia Municipal de 

Educação, é um dos pontos críticos a serem considerados, para que a demanda na 

profissionalização dos professores seja alcançada com êxito.  
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APÊNDICE A – Modelo de entrevista 

 
Entrevista – Autarquia Municipal da Educação 

 
1. Como é feita a Formação continuada dos professores?  
 
2. Possui um plano para a formação continuada? 
 
3. Se houver um plano, ou quando decidido os temas, devem ser aprovados pelo 
prefeito ou outra autoridade? 
 
4. Posso ter acesso às informações? 
 
5. Se não houver um plano, qual o objetivo? 
 
6. De quanto em quanto tempo é realizada a formação continuada dos professores? 
 
7. É previsto algum custo a essa formação? 
 
8. A formação é separada por área, série, etapa, ou de alguma outra maneira? 
 
9. Você é responsável pela formação continuada como um todo (diretores, 
coordenadores...)? Ou somente dos professores? 
 
10. Quanto aos convidados a ministrar as formações, como é feito? 
 
11. Possui alguma formação exigida aos convidados? 
 
12. Quem fica responsável por selecionar esses profissionais? 
 
13. E quanto aos temas? 
 
Informações complementares 
 
- Quantidades de escolas, CMEIs 
 
- Quantidades de professores 
 
- Quantidade de horas de curso pedidas aos professores 
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APÊNDICE B – Modelo de questionário 

 
Questionário - Educação Continuada: proposta de formação do professor no Ensino 
Fundamental I 
Convidamos você a participar da pesquisa sobre a proposta de educação 
continuada no ensino fundamental I, fundamentada no município. Todas as 
informações coletadas serão usadas para traçar um panorama desta questão. 
Objetiva, conhecer e analisar a organização e realização da educação continuada 
dos professores da rede municipal de ensino, perante a visão dos professores. 
Pedimos que respondam com sinceridade, para que a pesquisa fique próxima da 
realidade. Responda as afirmativas abaixo, de acordo com os graus de 
concordância, marcando a opção desejada. 
 
1) Há quanto tempo atua na rede municipal? 
( ) 1 a 2 anos   ( ) 3 a 5 anos 
( ) 6 a 10 anos   ( ) Mais de 10 anos. 
 
2) Possui especializações na área de educação? 
( ) Sim    ( ) Não. 
 
3) Qual a sua formação? (Selecione sua maior graduação) 
( ) Magistério    ( ) Especialista 
( ) Ensino médio  ( ) Mestre 
( ) Ensino Superior  ( ) Doutor 
 
4) Costuma fazer cursos direcionados à área, por conta própria? 
( ) Sim    ( ) Não 
 
5) Como é a oferta de cursos para a formação continuada, por parte do Município? 
( ) Muito satisfatória   ( ) Satisfatória 
( ) Pouco satisfatória   ( ) Sou indiferente 
( ) Insatisfatória 
 
 
6) Quantos cursos por ano são ofertados pelo município aos professores? 
( ) 1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 
( ) 6  ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 
 
7) O município exige horas de curso aos profissionais? 
( ) Sim    ( ) Não 
 
8) Se sim, quantas horas? _______________________________ 
 
9) Os professores possuem algum canal de comunicação com o município, para 
sugestões sobre temas a serem trabalhados na formação continuada? 
( ) Sim    ( ) Não 
 
10) Se sim, qual? ______________________________________ 
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11) Caso a resposta referente à questão 9 seja positiva, responda esta questão. 
Você já sugeriu algum tema? 
( ) Sim    ( ) Não 
 
12) Qual tema você sugere? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


