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Resumo 

Ao analisar a temática da formação inicial e continuada dos professores, através da 

literatura especializada, foi possível constatar que os processos formativos de docentes 

são temas recorrentes a diversos autores por apresentarem uma possibilidade de 

alteração às suas práticas em busca da melhoria da qualidade do ensino; esse artigo 

procura discutir a formação docente como um processo complexo, muito além dos 

conhecimentos discutidos durante os momentos de formação, pois levam em conta as 

características pessoais, os percursos formativos e os contextos de exercício profissional 

dos professores. Procura identificar a formação docente de maneira mais abrangente do 

que inicial e / ou continuada, se pautando no pressuposto de desenvolvimento 

profissional - enquanto processo formativo - que não pode se afastar das questões 

psicossociais que permeiam a vida de cada indivíduo; contextualizado com os 

ambientes onde trabalham e vivem, ressaltando a ideia de que não é possível separar o  

ser pessoal do ser profissional, além de levar em conta também as questões sociais as 

quais a escola está inserida (tempo e espaço). Diante do quadro atual onde a sociedade é 

cada vez mais complexa, é papel do professor estar em contínuo processo de 

desenvolvimento.  
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TEACHER TRAINING - DEVELOPMENT PROCESS 

 

 

Abstract 
 

When analyzing the issue of initial and continuing of education teachers, through literature, was possible 

to see that the formation of teachers are recurring themes for many authors, by submitting a possibility of 

changing of their practices and searching for the improvement of education; this article discusses teacher 

education as a complex process, far beyond the knowledge discussed during times of training as they lead 

regard to personal characteristics, routes formative and contexts of professional practice teachers. Seek 

to identify teacher education more broadly than the initial and continued always focusing on the 
assumption professional development - while training process - that one can not get away from the issues 

psychosocial permeating the life of each individual; contextualized to the environments in which they 

work and live, emphasizing the idea that it is not possible to separate personnel being of being 



professional, while also taking into account also social issues which the school is inserted (time and 

space). In today's context where society is increasingly complex, the role is teacher be in a continuous 

process development. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A necessidade de formação continuada dos professores é atualmente um 

consenso entre os autores que discutem temas relativos à formação docente 

(MARCELO, 2009; IMBERNÓN, 2010; GATTI, 2011) e essas discussões repercutem 

nas políticas educativas, levando os governos a investimentos na formação em serviço 

de seus professores. No entanto, muito regularmente esse esforço não parece se traduzir 

em melhorias no ensino. Como observa Nóvoa (2009, p. 6), o ―excesso dos discursos 

esconde, frequentemente, uma grande pobreza das práticas. Temos um discurso 

coerente, em muitos aspectos consensual, mas raramente temos conseguido fazer aquilo 

que dizemos que é preciso fazer‖.  

O autor alerta que muitas vezes esses programas são definidos por especialistas 

universitários, nem sempre ligados à profissão, e argumenta sobre a necessidade de 

promover novos caminhos para a formação docente, dando aos professores um lugar 

preponderante nessa formação. 

A investigação dessa questão implica a compreensão dos diferentes aspectos 

envolvidos na prática docente. Como aponta Imbernón (2010, p. 45), uma proposta de 

formação ―deveria fomentar o desenvolvimento pessoal, profissional e institucional dos 

professores, potencializando um trabalho colaborativo para transformar a prática‖. Essa 

afirmação nos leva a compreender que a formação docente é um processo complexo, 

que não se limita aos conhecimentos discutidos durante os momentos de formação, mas 

abrange as características pessoais, os percursos formativos e os contextos de exercício 

profissional dos docentes.  

Com base nesses questionamentos, o presente estudo busca compreender esse 

processo, a partir da perspectiva de alguns autores que vêm discutindo essa temática. 

Procura identificar quais os fatores envolvidos em um processo de formação 

continuada e como eles afetam as práticas profissionais dos professores participantes, 

buscando entender suas motivações e as formas como eles incorporam  ou não  os 

conhecimentos profissionais discutidos às suas práticas. 

Entendo também que a pesquisa poderá propiciar ao programa de Mestrado 

Profissional em Educação elementos para a reflexão sobre a formação de professores a 

as mudanças nas práticas profissionais docentes. 

 

 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEORICO 

 

 

A formação de professores, quer a formação inicial ou a contínua, ou na 

perspectiva mais recente de desenvolvimento profissional, tem sido objeto de estudo de 

muitos autores (MARCELO, 2009; TARDIF, 2002; IMBERNÓN, 2010; GATTI, 2011; 



ESTRELA, 2003; PERRENOUD, 1993, entre outros), que se preocupam com a 

produção dos saberes docentes e suas implicações em sala de aula. Essa temática 

permeia uma gama de produções, voltadas quer para a melhoria da qualidade da 

educação, quer para a elaboração de políticas públicas, assim como as demandas de 

currículo para os cursos de Pedagogia.  

Na legislação brasileira, a LDB 9394/96 garante no parágrafo 1º do Artigo 62 

que ―A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de 

colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos 

profissionais de magistério‖ (BRASIL, 1996).  

Tem sido entendido que as propostas de formação de professores, 

principalmente aquelas propiciadas pelas instituições de ensino, e que muitas vezes, 

privilegiam momentos formais, são chamadas de formação inicial ou básica, a qual pode 

ser efetivada no Ensino Médio e no Ensino Superior e os momentos que vão além da 

formação básica, ou seja, ao longo do exercício profissional, são conhecidos como 

formação continuada.  

Imbernón (2010, p. 13) escreve que a idéia de formação inicial surgiu ainda na 

Antiguidade, quando se iniciou o processo de educar e o educador tinha de se preocupar 

com essa tarefa, mas a preocupação com a revisão das praticas docentes é bem mais 

recente.  

Atualmente os conceitos de formação inicial e continuada são vistos  como 

momentos de um processo mais amplo, de desenvolvimento profissional docente. Em 

Marcelo (2009) a formação do professor vai muito além das dimensões de formação 

inicial e formação contínua. O autor propõe o conceito de desenvolvimento profissional 

docente, entendido por ele  
[...] como um processo, que pode ser individual ou colectivo, mas que 

se deve contextualizar no local de trabalho do docente — a escola — e 

que contribui para o desenvolvimento das suas competências 
profissionais através de experiências de diferente índole, tanto formais 

como informais. (MARCELO, 2009, p.10) 

 Assim, a idéia de desenvolvimento profissional engloba outros conceitos  

formação permanente, continuada, em serviço, cursos de reciclagem, capacitação, etc  

mas é mais ampla, por entender o docente como profissional de educação e apresentar 

―uma conotação de evolução e continuidade‖ (idem, p. 9). Compreende também que a 

formação ocorre em diferentes contextos e situações, ou seja, não se limita aos 

momentos específicos de formação profissional, mas envolve experiências e 

aprendizagens em outros espaços. 

Tardif (2002) destaca que a formação não pode ser separada dos saberes que a 

profissão exige. Segundo o autor,  
[...] os professores não definem sozinhos os seus saberes, os saberes 

dos professores são saberes sociais, partilhados pelo grupo 

profissional. São produzidos socialmente, ou seja, são objetos das 

práticas sociais; evoluem com o tempo e as mudanças sociais e são 
adquiridos no contexto de socialização profissional (TARDIF, 2002, 

p.12).  

Imbernón (2010, p. 09) nos diz que não se pode separar a formação do contexto 

de trabalho do professor; e o lugar de trabalho do professor é a escola.  Bittencourt 

(2003, p. 82) defende a idéia de que os professores precisam dar continuidade aos 

estudos, não apenas para se atualizar, mas porque o fazer pedagógico é um ato 



inacabado, em constante construção; nesse sentido o trabalho do professor é um 

contínuo processo de ensinar e aprender. 

 As idéias de Gatti (2011, p. 182) vão além, quando nos apresenta que uma 

formação continuada que proponha mudanças em concepções e práticas educacionais, 

somente causará impacto se levar em conta as ambiências psicossociais em que os 

professores trabalham e vivem. Segundo a autora:   

Os professores são os construtores das vias pelas quais as experiências 

traduzidas em conhecimento estruturados e organizados circulam 

interpessoas e intergerações. Mas essa construção não se dá num 
vácuo, e sim numa dada história situada temporal e geograficamente 

[...] A cristalização de crenças e valores que lhes permite viver 

também lhes permite trabalhar. Ou seja, ensinam e educam para metas 

e com ações pervasadas pelo próprio significado que construíram em 
relação aos conhecimentos, à vida em sociedade, às pessoas (GATTI, 

2011, p. 169). 

Essa idéia vai ao encontro do que é discutido por Nóvoa (2009, p.16), quando 

observa que ‖é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais‖, ou seja, 

aquilo que o professor é enquanto ser humano é o que o define como professor, e no 

processo educativo se pode perceber o que somos. Diante dessa idéia o autor sugere a 

importância dos professores se prepararem para trabalho de ―auto-reflexão e de auto-

análise.‖ Além de pensar o professor como ser, como pessoa, cada aluno também deve 

ser encarado assim, e esses seres unos convivem e mantém relações no ambiente 

escolar. A docência exigirá então do professor não somente o conhecimento técnico, 

mas na mesma proporção o conhecimento pessoal. Assim também a formação 

continuada precisa considerar essa dimensão pessoal dos professores em formação. 

Segundo Estrela (2003) a formação continuada é um processo contínuo de 

reconstrução da identidade profissional. 

Estamos agora perante concepções que remetem para uma 
epistemologia de inspiração fenomenológica e/ou interaccionista, para 

princípios científicos derivados do desenvolvimento construtivista ou 

do construtivismo social e para princípios filosóficos abertos a uma 
pedagogia da existência valorizada de um projecto de vida, imerso na 

historicidade do ser humano e fundador de significados e valores. 

(ESTRELA, 2003, p. 46) 

Mas esse processo contínuo de formação, ainda apresenta muitas dificuldades de 

mudanças de concepções e de práticas. Novamente Gatti (2011, p.171) nos lembra que o 

professor precisa ser entendido como ser social, ou seja, os ―conhecimentos adquirem 

sentido ou não, são aceitos ou não, incorporados ou não, em função de complexos 

processos não apenas cognitivos mas também socioafetivos e culturais.‖   

Essas idéias apontam para a importância de que a formação leve em conta a 

comunidade escolar, seus valores e sua cultura. Ao analisar dados de avaliação De um 

programa de formação de professores, Gatti (2011) conclui: 
Ao conseguir em entrelaçamento com a cultura, com os modos de ser 

e valores das comunidades regionais e, com base nisso, ao propor 

novos conteúdos curriculares e práticas pedagógicas – objetivos desse 
curso de formação de professores -, produziu condições facilitadoras 

de apreensão de novas ideias e criação de outras formas de agir 

pedagógica e socialmente. O impacto obtido, nos contextos em que se 
realizou e com o particular tipo de professores-cursistas aos quais se 



destinou, mostra a importância da consideração dos aspectos culturais, 

psicossociais, no desenvolvimento de aprendizagens e na apreensão de 

novos valores, o que se vincula a mudanças de práticas. (GATTI, 

2011, p. 182) 

 

Como temos apresentado, vários autores comungam ideias sobre o que é 

necessário para a formação de professores. Baseando-se em estudos de diversos autores 

Nóvoa (2009) destaca algumas idéias que devem ser consideradas nos programas de 

formação. Em primeiro lugar, ―é preciso passar a formação de professores para dentro 

da profissão‖ (NÓVOA, 2009, p.6), com a aproximação de professores e comunidade 

científica, dando aos professores experientes papel de destaque na formação de seus 

colegas. O autor destaca também que ―a formação de professores ganharia muito se se 

organizasse, preferentemente, em torno de situações concretas, de insucesso escolar, de 

problemas escolares ou de programas de acção educativa‖ (ídem, p.14), aproximando-se 

das situações da prática cotidiana. Outro aspecto destacado por ele é a importância de 

―promover novos modos de organização da profissão‖ (ídem, p.7) favorecendo a 

autonomia e a reflexão, com a valorização das comunidades profissionais e a partilha 

dos conhecimentos produzidos nessas comunidades. Finalmente, o autor propõe 

―reforçar a dimensão pessoal e a presença pública dos professores‖ (ídem, p.8) baseada 

na construção do auto-conhecimento e auto-avaliação,  com a valorização do 

conhecimento profissional e da fala dos professores perante a sociedade.  

 

 

3 MÉTODOS 

 

 

A abordagem metodológica baseou-se na revisão da literatura sobre a temática 

da formação inicial e continuada de professores, com a consulta aos periódicos de 

referência na área visando a seleção de pesquisas que se mostraram especialmente 

relevantes para a compreensão do objeto de estudo. A partir da leitura dos autores 

selecionados foram destacados alguns conceitos fundamentais sobre a formação 

docente, discutidos anteriormente. 

Segundo Romanowski e Ens: 

Estados da arte podem significar uma contribuição 

importante na constituição do campo teórico de uma área de 

conhecimento, pois procuram identificar os aportes 

significativos da construção da teoria e prática pedagógica, 

apontar as restrições sobre o campo em que se move a pesquisa, 

as suas lacunas de disseminação, identificar experiências 

inovadoras investigadas que apontem alternativas de solução 

para os problemas da prática e reconhecer as contribuições da 

pesquisa na constituição de propostas na área focalizada. 

(ROMANOUWSKI e ENS, 2006, P.37) 

A revisão de literatura especializada é o primeiro passo para a elaboração de um 

estado da arte consistente.  

 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 



A análise da proposta de formação continuada de professores que se busca está 

ancorada nas premissas apresentadas pelos autores anteriormente citados. Processos 

formativos que promovam o desenvolvimento profissional dos docentes devem levar em 

conta o meio em que o professor vive e trabalha, o grupo com o qual interage, o 

contexto institucional no qual trabalha e representa, suas relações com a comunidade 

escolar e extra-escolar, com o currículo (oficial e oculto), com as decisões e as atitudes 

que precisam ser tomadas no dia-a-dia do professor, com as suas necessidades de 

aprendizagem, e/ou com as propostas de aprendizagem da instituição.  

É necessário entender como o professor constrói seu conhecimento e sua 

identidade profissional, pensando nas interconexões de sua história de vida e de 

formação (GATTI, 2011). Então temos de repensar os motivos que levaram esses 

professores a escolherem a carreira, verificando se os mesmos motivos os fizeram 

permanecer, quais seus interesses em formação, como eles percebem a identidade 

docente – se entendem que  ―Identidade se constrói e não é dada‖ (GATTI, 2011,  

p.167). 

Os estudos citados mostram a importância de pensar a formação continuada dos 

profissionais da área educacional como necessidade para o desenvolvimento do 

professor, pois as transformações sociais, a valorização e a imagem que a sociedade 

criou sobre educação e as enormes mudanças nos sistemas educativos direcionam para 

transformações profundas nos trabalhos dos professores (MARCELO e VAILLANT, 

2009). Com os autores entendemos que o educador não tem hoje uma única função, ele 

deve assumir cada vez mais um maior acúmulo de responsabilidades e o aumento das 

exigências a que ele se encontra submetido, ou seja, deve estar em constante formação. 
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