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RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo central identificar e problematizar 

contribuições para o exercício profissional docente que são advindas da formação 

continuada oferecida a professores iniciantes que atuam nos anos iniciais do ensino 

fundamental. A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com 

um grupo constituído por 5 docentes da rede municipal de ensino de Limeira/SP, 

que atuam na docência há, no máximo, três anos e com duas professoras 

formadoras do Centro de Formação do Professor dessa mesma rede de ensino. 

Para fundamentar o trabalho, foram considerados pressupostos teóricos sobre as 

contribuições da formação continuada para os professores iniciantes 

(HUBERMAN,1992; MARCELO GARCIA, 1999, 2011). Os dados da pesquisa com 

professores iniciantes que participaram de formação continuada – oferecidas pelo 

Centro de Formação do Professor de Limeira ou por conta própria –evidenciam que 

essa formação é imprescindível por favorecer processos relativos ao seu 

desenvolvimento profissional. Além disso, ressaltaram que como iniciantes possuem 

necessidades específicas de formação com relação ao currículo e ao conhecimento 

das especificidades da rede de ensino, mas apontaram dois aspectos como sendo 

muito importantes para que a formação possa ser de fato significativa: 1. dar voz ao 

saber da experiência (interação com professores mais experientes); e 2. oferecer 

cursos voltados à realidade do professor ou à escola em que está inserido (levar em 

conta o contexto de atuação do profissional). O Centro de Formação do Professor foi 

considerado, tanto pelos iniciantes quanto pelos formadores, como um espaço 

importante para a formação dos professores da rede municipal de ensino, apesar da 

falta de recursos para manter e ampliar as formações oferecidas. 

Palavras-chave: Formação continuada. Professores iniciantes. Anos inicias do 

Ensino Fundamental. Desenvolvimento profissional docente. 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 

This essay main objective is to identify and to problematize contributions to the 

professional practice from teachers that are coming from continuing education 

offered to beginning teachers who work in the initial years from elementary 

education. The research was carried out through semi-structured interviews with a 

group of 5 teachers from the municipal education network of Limeira / SP, who have 

been teaching for a the limit of three years and with two teachers from the Centro de 

Formação do Professor (Teacher Training Center teaching network). In order to 

justify essay, theoretical assumptions about the contributions of continuing education 

for beginning teachers were considered (HUBERMAN, 1992; MARCELO GARCIA, 

1999, 2011). Research data with beginning teachers who participated in continuing 

education offered by the “Centro de Formação do Professor” from Limeira (Teacher 

Training Center) or on their own account indicate that this training is essential 

because it favors processes related to their professional development. In addition, 

they emphasized that as beginners, they have specific training needs regarding the 

curriculum and the knowledge of the specificities of the teaching network, but they 

pointed out two aspects as being very important so that the formation can be really 

significant: 1. Promote dialog to knowledge Of experience (interaction with more 

experienced teachers); And 2. offer courses focused on the reality of the teacher or 

the school in which he / she is inserted (taking into account the context of the 

professional's performance). The Centro de Formação do Professor (The Teacher 

Training Center) was considered, both by beginners and trainers, as an important 

space for the training of teachers in the municipal school system, despite the lack of 

resources to maintain and expand the courses offered. 

 

Keywords: Continuing education. Beginning teachers. Early years of Elementary 

School. Professional teacher development. 
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1 INTRODUÇÃO 
  
  

A aprendizagem da docência é um processo ativo e contínuo e decorre de 

todas as experiências vividas ao longo da formação, sendo assim, o indivíduo está 

em constante construção de significados. Ao se formar, o professor iniciante tem 

como bagagem as experiências tanto que obteve no curso superior como as que 

carrega como aluno (MARCELO GARCIA, 1999). Estas experiências possuem forte 

influência na construção de sua identidade, uma vez que esse profissional, ao se 

deparar com a complexidade da atividade profissional, se não houver um apoio da 

escola e uma formação continuada que lhe dê suporte, acaba se sentindo sozinho 

e, por vezes, abandona a profissão. “Analisando as taxas de evasão do magistério 

em diversos países, o relatório informa que essas tendem a ser mais altas nos 

primeiros anos de atividade profissional, declinando à medida que aumenta o tempo 

de profissão” (OCDE, 2006, p.185).  

As situações com que o professor se defronta em seu cotidiano exigem 

respostas e, muitas vezes, a utilização de teorias e técnicas cientificas é 

insuficiente, elas não respondem ou lhe dão soluções para que consiga resolvê-las, 

sendo assim, o professor iniciante se vê frustrado. É importante então uma inovação 

na educação, que potencialize a escola e os professores como agentes de 

mudança, que façam com que o educador investigue, compare, decida, reflita, e que 

assim construa o seu próprio conhecimento profissional, mas para isso é necessário 

que se construa a ideia que o processo de desenvolvimento do professor ocorre ao 

longo da vida profissional.  

A partir da ideia de que o curso superior é uma preparação inicial e que o 

desenvolvimento profissional é contínuo, vemos a necessidade de programas de 

iniciação, pois os professores iniciantes terminaram há pouco tempo o seu período 

de formação e necessitam de apoio, de supervisão, semelhante ao que receberam 

em sua fase de estudantes. Os programas devem ter o intuito de unir a formação 

inicial ao desenvolvimento profissional, sendo necessário propiciar ao professor um 

apoio, uma colaboração que muitas vezes não encontra nas escolas (GARCIA, 

1999).  

A formação continuada de professores e práticas pedagógicas não podem 

ser dissociadas, é necessário ao professor sempre questionar, avaliar, ressignificar 
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a relação entre a teoria e a prática. Temos que pensar a educação numa 

perspectiva de transformação, ou seja, a partir da iniciação em um curso superior o 

indivíduo está construindo sua identidade, se transformando em um profissional e 

não é no primeiro ano como profissional que terá construído a sua identidade e, 

portanto, é importante trabalhar com os professores a relação de sua formação com 

as suas experiências cotidianas, fazendo assim de sua formação um percurso, um 

processo, uma trajetória (PORTO, 2000).  
Uma identidade profissional se constrói a partir da significação social da 

profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão das 

tradições e também da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que 

permanecem significativas. Práticas que resistem a inovações porque estão prenhes 

de saberes válidos às necessidades da realidade, do confronto entre as teorias e as 

práticas, da análise sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da 

construção de novas teorias, constrói-se, também, pelo significado que cada 

professor, enquanto atar e autor, confere à atividade docente no seu cotidiano a 

partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, 

de suas representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido 

que tem em sua vida: o ser professor (PIMENTA, 1997).  

Os cursos de formação devem centrar-se em discussões sobre os atuais 

problemas da escola pública e assumir o compromisso em busca de soluções para 

tais problemas, necessita ser um espaço para que os professores exponham suas 

dúvidas, suas experiências e práticas, demanda consistir em um espaço de reflexão 

sobre a prática. Outro ponto importante que deve ser discutido nos cursos de 

formação é superar a dicotomia que separa os conhecimentos teóricos e os 

conhecimentos práticos, sendo ambos fundamentais para a formação do professor 

(BORGES, 1998).  

Se em sua formação ao professor apenas forem apresentadas disciplinas 

inteiramente de cunho teórico, o choque com a realidade será mais drástico e 

continuar-se-á a ouvir que a teoria não serve para a prática e que há um grande 

distanciamento entre a universidade e a realidade da educação. Sendo assim, 

desde a formação inicial carece haver uma preocupação de que profissionais se 

quer formar e a importância de uma educação de qualidade e que tenha como base 

as problemáticas que permeiam o espaço escolar.   
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 Segundo Couto (2005, p.14) 
 

A formação continuada de professores iniciantes não deve visar apenas que 
eles sobrevivam a essa fase na carreira, mas que eles de fato cresçam, que 
encontrem um espaço para que se transformem, um local onde há 
ampliação e desenvolvimento de suas capacidades profissionais, que sirva 
de apoio para a construção de sua identidade profissional e que a escola dê 
espaço e suporte para que os professores divulguem o que aprenderam, 
levando a todos do âmbito escolar a aprimorarem o seu ensino. Este 
espaço é importante para a releitura das experiências e das aprendizagens, 
fazendo com que a escola seja um local da ação, o currículo como espaço 
de intervenção e o ensino como essencial. (COUTO, 2005, p.14)  

  
  
Algumas questões são necessárias mediar a formação continuada: Quais são 

as contribuições da formação continuada para os professores?  Quais as reais 

necessidades dos professores iniciantes? Como a formação continuada pode 

efetivamente contribuir para a atuação do professor?  

Para discutir esses questionamentos, essa pesquisa teve como objetivo 

central identificar e problematizar contribuições da formação continuada para 

professoras iniciantes do ensino fundamental I para o seu exercício profissional. Os 

objetivos específicos da pesquisa foram: (i) identificar em que medida ações de 

formação continuada implicam no desenvolvimento profissional dos docentes 

iniciantes e (ii) identificar necessidades formativas dos professores iniciantes dos 

anos iniciais. 
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2 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES INCIANTES DOS ANOS 
INICIAIS 

 
 

2.1 Panorama sobre os professores iniciantes: o que as pesquisas nos dizem 

 
 

O professor passa por diversas fases na trajetória de sua carreira, a primeira 

vai da introdução à carreira até 3 anos de docência e é identificada por Huberman 

(1992) como a entrada na carreira, que inclui as fases de sobrevivência e 

descoberta. A sobrevivência traduz-se pelo “choque de realidade”, é a preocupação 

consigo mesmo, as diferenças entre os ideais e a realidade.  A descoberta é pelo 

entusiasmo em sentir-se integrante de um corpo profissional, o orgulho em assumir 

a sua classe, os alunos e é este segundo aspecto que dá suporte ao primeiro, 

fazendo com que o professor iniciante enfrente as situações da profissão.  

Ainda para o autor, é uma fase em que os professores iniciantes se deparam 

com:  
 

[...] o tactear constante, a preocupação consigo próprio (“Estou-me a 
agüentar?”), a distância entre os ideais e as realidades quotidianas da sala 
de aula, a fragmentação do trabalho, a dificuldade em fazer face, 
simultaneamente, à relação pedagógica e à transmissão de conhecimentos, 
a oscilação entre relações demasiado íntimas e demasiado distantes, 
dificuldades com alunos que criam problemas, com material didáctico 
inadequado, etc (HUBERMAN, 1992, p.39).  

 

A fase de entrada na carreira é delineada por características marcantes que 

possuem grande importância na construção de uma identidade profissional, o 

professor passa por grandes momentos de aprendizagens e dificuldades de modo 

que tenha que superá-las para permanecer na profissão. Para assumir a 

responsabilidade como professor este deveria ter real preparação para que esta fase 

de inserção faça com que o professor não evada da sala de aula.   

Os professores iniciantes têm duas tarefas a cumprir: eles necessitam 

ensinar e aprender a ensinar, independentemente da “qualidade do programa de 

formação inicial que estudaram, pois há coisas que só podem ser aprendidas na 

prática, e isso afeta o primeiro ano é a sobrevivência, descoberta, adaptação, 
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aprendizagem e de transição” (FEIMAN, 2001 apud GARCIA, 2011, p.9, tradução 

nossa).  
A formação tem que ser encarada como um processo de desenvolvimento 

que não se esgota somente com a formação inicial, pois esta não possui todos os 

meios para abordar a amplitude que a educação possui. Os professores iniciantes 

trazem consigo uma insegurança e falta de confiança em si mesmos, pois se 

sentem estranhos no meio educacional, é um momento de transição, o choque com 

a realidade acontecerá, mas o professor deverá se adaptar ao meio educacional 

para exercer sua função e assim atingir as exigências que o meio demanda do 

professor iniciante. 
De acordo com Nono (2011, p. 16), sobrevivência e descoberta caminham 

lado a lado no período de entrada na carreira. Para alguns professores, o 

entusiasmo inicial torna fácil o início na docência; para outros, as dificuldades 

tornam o período muito difícil. 

Não há receita para ser professor, por isso há o choque de realidade, nesse 

período ocorrem as maiores taxas de evasão dos docentes para André (2002) e é 

quando se torna fundamental a existência de programas e de políticas de formação 

continuada que suportem o acompanhamento dos professores.  

Os professores necessitam de uma visão de que ser professor demanda que 

esteja sempre procurando novos recursos para a auto formação. É necessário que 

seja oferecido ao professor iniciante uma aprendizagem significativa, que vá ao 

encontro com a realidade escolar onde ele atua. 

A fase de iniciação à docência é um período em que as escolas deveriam ter 

um papel importante, propiciando um ambiente de amparo (GARCIA. 1999). 

Segundo Zimpher (1988 apud GARCÍA,1999) a inserção na carreira  é caracterizada 

por alguns acontecimentos, em que frequentemente são atribuídos cargos de 

docência em turmas com grandes problemas em relação a gestão da classe, falta 

colaboração e apoio aos professores iniciantes, os professores lutam conta o caos e 

o stress durante os primeiros anos de docência, a instituição escolar tem as 

mesmas expectativas com os professores iniciantes face aos veteranos, o ensino 

superior assume poucas responsabilidades na fase de iniciação, os professores 

iniciantes tem poucas oportunidades de contato com modelos de ensino variados. 

Isto mostra um quadro de despreparo profissional, os professores recebem uma 

educação profissionalizante, mas que não atende a todas as peculiaridades e 
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demandas que a carreira solicita, sendo assim, o professor ao se formar e receber 

uma sala de aula, se vê muitas vezes sozinho, fazendo com que este período seja 

caracterizado de muita frustração. 

A transição que é a passagem de um lugar, de uma condição a outra, é 

essencial, há uma passagem de aluno para professor, ou seja, há agora o 

acréscimo de uma responsabilidade.  O professor iniciante busca então sua 

estabilização, com isso recorre aos modelos aprendidos durante a sua formação. 

Para Rossi e Hunger (2013, p.100) 

 
... em síntese, na fase de entrada na carreira a necessidade primordial 
consiste em formar-se (continuar em formação) para aprimorar a prática 
pedagógica e diminuir o choque com a realidade típica dessa fase 
profissional. 

 
Precisa-se desmistificar a ideia de que se treina professores, não há um 

treino, há um processo educativo, uma aprendizagem, não há como o professor se 

preparar totalmente para as situações no meio educacional pois não há a 

especificidade do meio educacional, não há duas classes iguais em uma mesma 

escola, não há alunos iguais, é necessário ter em mente de um professor iniciante é 

sua necessidade em sempre procurar a aprender e aprimorar a sua prática 

pedagógica. 

Há certo distanciamento entre os conhecimentos acadêmicos e as práticas 

pedagógicas, aumentando assim o choque com a realidade, fazendo com que 

muitas vezes o professor iniciante se veja frustrado por ter tido uma visão diferente 

no ensino inicial. “Com efeito, o ‘choque com a realidade’ força a questionar essa 

visão idealista partilhada pelos professores novatos, visão essa que, por uma 

questão de sobrevivência, deve-se apagar. ” (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 230). 

 

 

 
2.2 A indispensabilidade da formação continuada 

 

 

A partir das problemáticas que ocorrem na inserção na carreira, vê-se 

necessário que o professor possua um apoio que dê continuidade a sua 

aprendizagem. Segundo Romanowski e Martins (2008) na década de 1940 a 
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formação continuada é impulsionada por várias iniciativas, tendo como objetivo 

centrados inicialmente na formação dos professores de Escolas Normais, que 

seriam os responsáveis pelo papel de multiplicar para o conjunto dos demais 

professores as inovações necessárias a serem introduzidas na prática. Mas foi 

apenas na década de 1970 que a formação continuada assume a forma de 

aperfeiçoamento, atualização, capacitação, educação permanente e educação 

continuada. A ênfase dos programas de formação dos professores são os 

conteúdos de ensino na perspectiva crítica.  

Sendo assim, a LDB (LEI nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) vem ao 

encontro da discussão sobre a necessidade do continuum na formação docente.  

  
No que se refere à formação continuada, a LDB define, no art. 63, inciso III, 
que as instituições formativas deverão manter “programas de formação 
continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis”. Além 
disso, essa mesma lei estabelece (art. 67, inciso II) que os sistemas de 
ensino deverão promover aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive 
com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Tal perspectiva 
amplia o alcance da formação continuada, incluindo os cursos de pós-
graduação. Cabe destacar, ainda, a necessidade de que todo o pessoal 
(docentes e não docentes) dos sistemas de ensino e, sobretudo, das 
escolas públicas sejam incluídos nessa modalidade de formação, visando 
melhorar a qualidade do processo ensino–aprendizagem. Por sua vez, o 
Plano Nacional de Educação –PNE (Lei n.10.172/2001) estabelece 
objetivos e metas para a formação inicial e continuada dos professores e 
demais servidores da educação, enfatizando a necessidade de programas 
articulados entre as instituições públicas de ensino superior e as secretarias 
de educação, de modo a elevar o “padrão mínimo de qualidade de ensino.” 
(OLIVEIRA; ROSA; SILVA, 2005, p. 362-363)  

  
As leis e normativas tendem a orientar as ações de formação continuada, no 

entanto, será que a LDB assegura a formação continuada aos docentes? Qual tipo 

de formação se quer para os professores? São atribuídas diversas funções aos 

professores iniciantes, mas será que a formação lhe dá subsídio para que enfrente 

as situações do cotidiano escolar? Com isto levanta-se a importância de uma 

continuidade na aprendizagem, mas como ela é oferecida, quais são os objetivos de 

uma formação continuada?  

Uma ideia bastante arraigada na formação continuada é a de que ela se faz 

necessária em razão de a formação inicial apresentar muitas limitações e 

problemas, chegando, em muitos casos, a ser de extrema precariedade. Nesse 

sentido, a formação continuada decorre da necessidade de suprir as inadequações 

deixadas pela formação inicial, que repercutem fortemente no trabalho docente. Por 

outro lado, há também modelos que veem a importância da formação continuada 
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como consequência da constatação de que o campo educacional é muito dinâmico, 

requerendo que os educadores lidem constantemente com novos conhecimentos a 

respeito do processo de ensino-aprendizagem (GATTI, 2011).  

Hulling-Austin (1990 apud García,1999) refere cinco objetivos gerais, mas 

não únicos para incluir em programas de iniciação de professores, são eles: 

melhorar a ação docente, aumentar as possibilidades de permanência dos 

professores iniciantes durante os anos de inserção profissional, promover o bem-

estar pessoal e profissional dos professores iniciantes, satisfazer os requisitos 

formais relativos a iniciação e a certificação, transmitir a cultura dos sistemas aos 

docentes.  

Carece de ênfase na inserção da carreira pois os acontecimentos que 

marcam esta fase inicial terão grande influência na formação da identidade do 

profissional, sendo assim, as bases dos saberes são essenciais para a formação de 

um profissional mais confiante e que consiga lidar com as problemáticas do meio 

escolar.  

Segundo Sacristán (1998 apud Borges,1998, p.47): 

 
Se existisse uma análise constante das demandas sociais, se existissem 
formas de envolvimento dos diferentes grupos que participam do sistema 
educacional para clarificar os critérios de qualidade das práticas 
educacionais e de ordenação e gestão do sistema escolar, se fosse 
realizada uma constante avaliação da cultura escolar, das necessidades 
dos professores e das escolas, se existisse um sistema de formação de 
ação contínua, se existisse uma comunicação fluida entre a cultura externa 
e aquela que é “enlatada” nos currículos, não haveria necessidade de se 
utilizar com tanta frequência esse rito recorrente (SACRISTÁN, 1998 apud 
BORGES, 1998, p. 47) .  

 

Segundo Borges (1998) tem-se uma visão de formação continuada como 

complementar a fim de suprir deficiências da formação inicial, mas é preciso ter em 

mente que a formação inicial constitui o primeiro estágio da formação continuada, a 

qual deve acompanhar o profissional durante toda a sua carreira e assim auxiliá-lo a 

construir sua identidade profissional. Sendo assim não é possível ver a formação 

como complemento, mas como necessária para o educador.  

O professor que participa de uma formação continuada tem a possibilidade 

de refletir diariamente sobre a sua prática e de ter consciência das delimitações da 

ação pedagógica como também buscar a sua identidade profissional, a sua 

autonomia no meio escolar. Programas de formação continuada carecem ser vistos 
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como necessários, fazendo com que os profissionais se sintam acolhidos e 

principalmente os professores iniciantes enfrentem as situações com apoio.  

Repensemos nos espaços de formação que são oferecidos aos professores 

considerando o modo como será realizada a apropriação desse processo de 

formação, para que a formação continuada não seja reduzida a uma palestra, curso, 

ou simplesmente técnicas, mas que haja um trabalho de reflexividade, que o 

professor possua uma relação com o conhecimento segundo Nóvoa (1992, p.15), 

em que “o professor é a pessoa; e uma parte importante da pessoa é o professor”  

  O processo de formação continuada para Charlot (2000) é determinada pela 

relação com o mundo, consigo mesmo e com os outros, a autora fala que há um 

duplo processo, que incita a retirar-se do mundo e o leva a “sitiá-lo” e que o sujeito 

de saber não pode ser compreendido sem que haja de fato uma relação de 

apreensão.    

E quais momentos requer um centro de formação? Segundo Romanatto 

(2008), o primeiro momento em uma formação continuada é propiciar uma reflexão 

individual, sobre seu próprio fazer docente, sendo que o professor refletirá sobre 

sua prática; um segundo momento é a reflexão em conjunto com seus pares, 

possibilitando assim as trocas de experiências bem sucedidas ou não, possibilitando 

um momento mais significativo tendo outros pontos de vista; e o terceiro momento é 

aquele que se dá com especialistas da educação, que trazem os referenciais 

teóricos indispensáveis a uma reflexão mais completa. A partir das interações entre 

os participantes irão surgir novas reflexões e análises que enriquecerão as 

discussões e a busca de uma melhor qualificação para estudos e pesquisas.  

  Os educadores necessitam de oportunidades para aprender práticas 

diferenciadas, oportunidades para se desenvolver, para não acabar apenas 

reproduzindo atitudes e comportamentos ineficazes, que ocasionará frustação e 

desconforto. Os professores iniciantes necessitam de referenciais para a sua prática 

pedagógica, quando não as possui da formação inicial se vê muitas vezes 

reproduzindo práticas de seus professores, por isso, a importância de uma 

formação continuada que possua um racionalismo prático, que venha com 

propostas no intuito de induzir os professores a se tornarem reflexivos sob sua 

prática, por meio desta reflexão o professor conseguirá ir em busca de meios que 

auxiliem na sua prática.  
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Segundo Giroux (1997b, p.157): 

 
Em vez de aprenderem a refletir sobre os princípios que estruturam a vida e 
a prática em sala de aula, os futuros professores aprendem metodologias 
que parecem negar a própria necessidade de pensamento crítico. O ponto é 
que os programas de treinamento de professores muitas vezes perdem de 
vista a necessidade de educar os alunos para que eles examinem a 
natureza subjacente dos problemas escolares. Além disso, estes programas 
precisam substituir a linguagem da administração e eficiência por uma 
análise crítica das condições menos óbvias que estruturam as práticas 
ideológicas e materiais do ensino. 

 

A formação de professores demanda uma nova visão docente, a ação 

educativa requer ir ao encontro das dinâmicas próprias da formação, a articulação 

entre a formação e as escolas em que estes professores estão inseridos, e que 

cada escola possui sua especificidade por isso a importância de espaços na 

formação para que os professores possam expor os problemas enfrentados no dia a 

dia e que coletivamente construam saberes que terão um real impacto no 

desenvolvimento do professor.  

Atualmente a profissionalização dos professores não incorpora componentes 

críticos, muitas vezes depara-se com uma formação alicerçada em teorias que não 

partem da realidade da profissão, dos problemas enfrentados na sala de aula. É 

preciso ter em mente que o professor precisa participar de seu próprio processo de 

aprendizagem não apenas como um receptor de ideais, ou um mero técnico que 

executa instruções elaboradas por especialistas.  A formação carece de partir pelo 

professor, ou seja, dar espaço para que os professores possam falar sobre suas 

dificuldades, problemas, participar da elaboração de propostas, para que estas 

venham ao encontro com a sua realidade, e que tenham um grande impacto na sua 

formação. 

  O professor necessita de um ambiente que lhe proporcione discussões, 

reflexões, pois como a sociedade está em constante mudança o professor também 

necessita de um instrumento para se atualizar, os alunos do ano 2000 não são os 

mesmos de atualmente, eles possuem necessidades diferentes, uma estrutura 

familiar que se difere, portanto, necessitam de uma formação diferente. 
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Para Chimentão (2009, p. 3):  

  
Ao nosso ver, a formação continuada passa a ser um dos pré-requisitos 
básicos para a transformação do professor, pois é através do estudo, da 
pesquisa, da reflexão, do constante contato com novas concepções, 
proporcionado pelos programas de formação continuada, que é possível a 
mudança. Fica mais difícil de o professor mudar seu modo de pensar o 
fazer pedagógico se ele não tiver a oportunidade de vivenciar novas 
experiências, novas pesquisas, novas formas de ver e pensar a escola.  

 

Para Huberman (1992, p. 38) o desenvolvimento da carreira constitui-se em 

“[...] um processo e não em uma série de acontecimentos. Para alguns, este 

processo pode parecer linear, mas para outros, há patamares, regressões, becos 

sem saída, momentos de arranque, descontinuidades”.  

Devemos problematizar que o desenvolvimento da carreira se dá de 

diferentes formas para cada professor, para alguns pode ser mais tranquilo 

enquanto para outros professores pode haver muitos medos, angústias, dúvidas, 

sendo assim a formação continuada necessita fornecer espaços, discussões para 

que se sintam à vontade para compartilhar suas vivências e experiências (GARCIA, 

1999). 

Para Rossi e Hunger (2013, p. 90) cabe ressaltar que “o desenvolvimento 

profissional docente não é um processo independente, individual, ocorre na 

dinâmica das transformações sociais, políticas, econômicas e culturas. ” 

Além disso, de acordo com Freire (2002, p. 14): 

 
[...] “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”.  Ou seja, são as 
condições sociais, políticas e científicas, além das tecnológicas, que fazem 
com que o professor determine que tipo de capacitação seja necessária e 
condizente com sua realidade. 

 
Demanda-se pensar em uma formação que acabe com a ideia de que o 

professor é simplesmente um executor de tarefas, que os cursos não tenham 

duração de horas, dias ou meses, mas que a formação acompanhe o professor 

durante a sua trajetória profissional. É importante assumir um compromisso com a 

formação do profissional, criando políticas e programas que realmente agreguem a 

formação dos nossos profissionais da educação. 
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Para Rossi e Hunger (2013, p.106)  

 
... é preciso que os professores sejam capazes de refletirem sobre a sua 
própria profissão, encontrando modos de formação e de trabalho que lhes 
permitam atuar como principal agente da sua formação, assumindo-se 
como sujeito do seu desenvolvimento, articulando de forma indissociável os 
projetos profissionais, pessoas e organizacionais. 
 

Ser um agente da sua formação é essencial para que a formação continuada 

de fato aconteça, pensar em uma formação que crie no sujeito um pensamento 

reflexivo, que o coloque como o centro do processo e não como mero espectador 

ou simples receptor. 

 
 



21 

 

3 ESPAÇOS PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 
 

 

 
Para propor uma formação de professores é necessário pensar na articulação 

entre teoria e prática, colocar o professor como centro do processo de 

conhecimento, atender as demandas que os professores necessitam e, portanto, 

pensar em uma formação continuada requer princípios, os quais Almeida (2006, 

p.185) sintetiza na forma de seis “princípios orientadores da formação”: 

 
Articulação entre teoria e prática: ao invés de se justapor o conhecimento 
prático e o conhecimento teórico, propõe-se que tanto a formação inicial 
como a formação continuada integrem esses dois tipos de conhecimento de 
forma a “assegurar um entendimento adequado da ação docente”.  
• Integração entre a dimensão disciplinar e a dimensão pedagógica dos 
conteúdos que serão ensinados: propõe-se que a compreensão didático-
pedagógica assegure aos professores um entendimento do seu saber de 
área diferente daquele que têm os especialistas. É essa compreensão que 
vai permitir ao professor “estruturar seu pensamento pedagógico”. 
 • Valorização do papel da individualização: propõe-se que sejam levadas 
em conta as particularidades dos professores ao longo do processo 
formativo, respeitando-os “como pessoas e como 26 profissionais em 
formação”, considerando que “aprender a ensinar não é a mesma coisa 
para todos”.  
• Garantia da dimensão crítica nos processos formativos: propõe-se que 
seja possibilitado aos professores “questionar suas crenças e práticas, 
como também as de seus parceiros, as dinâmicas institucionais, as 
propostas e as orientações oficiais”, dentre outros. 
 • Articulação das diversas etapas ao longo do desenvolvimento profissional 
docente: propõe-se que a formação inicial seja considerada como um 
primeiro passo de um continuum que se estabelece por meio das diversas 
etapas de desenvolvimento profissional ao longo da carreira, levando-se em 
conta “os processos de mudanças e inovações educacionais em 
desenvolvimento”.  
• Articulação da formação dos professores e da mudança com o contexto da 
escola: propõe-se que as ações de formação levem em conta o espaço 
onde “as ações educativas (de professores e de alunos) se desenvolvem”, 
considerando que é ali que “os professores aprendem continuamente sobre 
suas práticas, construindo e re-construindo incessantemente a cultura 
profissional”. 

 
 

A partir da discussão sobre a indispensabilidade da formação continuada é 

necessário pensar nos locais em que ela é desenvolvida desde aquela que acontece 

nas escolas até as que são desenvolvidas em centros que propiciam a formação 

continuada. É necessário um olhar crítico e reflexivo para que este ambiente de fato 

tenha um impacto na formação do professor e venha a propiciar elementos 

significativos para o desenvolvimento do professor. 
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De acordo com Ferreira (2003, p. 53) 

 
Alguns relatórios dos centros de formação revelam uma tomada de 
consciência de que, para subsistirem, não poderão continuar a elaborar 
planos de formação marginais ás escolas e que é preciso que esses planos 
se tornem mais coerentes e integrem sistematicamente as necessidades de 
desenvolvimento dos professores e as necessidades de desenvolvimento 
organizacional das escolas.  

  
 O planejamento para a formação continuada necessita partir da realidade em 

que o professor iniciante está inserido, das suas necessidades, problemas, 

dificuldades cotidianas, oferecer uma formação sem partir do contexto daquele 

profissional implicará em baixo impacto em sua prática, não cumprirá o objetivo de 

uma formação continuada que é oferecer ao professor o seu desenvolvimento, suprir 

as necessidades e oferecer o apoio que necessita.  

 Os professores e as escolas devem ser o ponto de partida para a construção 

de uma visão de formação continuada, para que juntos construam uma nova 

consciência profissional. Segundo Simons (1999, p.162) “ a compreensão da cultura 

da escola e do papel dos atores educativos é fundamental para qualquer esforço de 

reforma [...]”. Deve-se ter uma visão completa, aberta, atenta às necessidades 

formativas que o professor necessita quando se propõe espaços formativos. É 

importante também pensar em quem são estes educadores e quais as suas funções 

em um espaço onde o que deve prevalecer em debate são as experiências que os 

professores trazem do cotidiano.   

Segundo a definição de Berbaum (1982, p. 15)  
 

[...] produzir uma mudança através de uma intervenção a qual é consagrado 
um tempo bem determinado, para qual há a participação consciente do 
formado, desde que haja vontade explicita, quer do formado, quer do 
formador para atingir um objetivo explícito. 
 

Propiciar a mudança é um dos objetivos de uma formação, transformar, 

agregar, são ações necessárias para que o indivíduo de fato se sinta formado, ou, 

transformado. Participar de uma formação continuada não é mera transmissão de 

conhecimento, ela se difere de uma formação inicial, agora partindo de 

acontecimentos cotidianos, de anseios profissionais para que a partir destes os 

indivíduos se reinventem, reflitam. 

Levando em consideração os aspectos elencados, a seguir contextualizo a 

presente pesquisa realizada na cidade de Limeira no interior de São Paulo, onde há 

a Secretaria Municipal de Educação que possui 95 unidades escolares, que 



23 

 

atendem crianças na educação infantil com as creches (0 a 3 anos) e pré-escola (4 e 

5 anos), nos anos iniciais do ensino fundamental e no EJA (Educação de Jovens e 

Adultos), perfazendo 22.399 alunos e um total de 1.307 professores efetivos. Investir 

na qualificação de seus profissionais também é uma preocupação constante da 

educação, que disponibiliza ao corpo docente, coordenadores, diretores e 

comunidade geral, o Centro de Formação do Professor, localizado no Parque 

Cidade de Limeira: um referencial no atendimento ao profissional da educação, com 

equipe especializada para desenvolvimento de projetos, formação de professores e 

gestores, salas equipadas com tecnologia e materiais para reuniões, além de 

biblioteca especializada (Secretaria da Educação- Prefeitura Municipal de Limeira, 

2011). 

Por meio das entrevistas com as professoras formadoras foi possível 

constatar que a forma de escolha dos profissionais que atuarão no Centro de 

Formação do Professor é por meio de um processo seletivo, realizado pela 

Secretaria da Educação de Limeira, tendo como requisito para professoras 

formadoras possuírem graduação em Pedagogia e atuarem na rede municipal ou 

estadual como professores ou estarem em um cargo na gestão escolar. O Centro de 

Formação do Professor é um local que teve como principal objetivo atender às 

necessidades dos professores da rede municipal de Limeira/SP a partir de 

especificidades educacionais, tratando inicialmente de programas específicos, como 

o programa PACTO (Pacto Nacional pela Educação na Idade Cerca), no quesito de 

uma formação continuada. A medida que as necessidades e demandas foram 

surgindo, foram ampliando as formações e oferecendo cursos de longo e curto 

prazo. Atualmente o Centro de Formação do Professor oferece formações para os 

coordenadores pedagógico da rede municipal de ensino, e eles replicam as 

formações em suas escolas. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Para atingir os objetivos da presente pesquisa partiu-se de uma abordagem 

qualitativa, que de acordo com Minayo (2001, p. 21-22)  

 
[...] responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências 
sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 
ela trabalha com o universo de significados, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos a 
operacionalização de variáveis. 
  

 Este trabalho teve como foco de estudo a temática formação continuada dos 

professores iniciantes do ensino fundamental I - e a coleta de dados se deu a partir 

de entrevistas semiestruturadas com cinco (5) professores iniciantes dos anos 

iniciais do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Limeira/SP. Estas 

professoras estão atuando na docência há, no máximo, três anos, que de acordo 

com Huberman (1992), corresponde a fase de entrada e tateamento da profissão e é 

caracterizada pela sobrevivência dos docentes e descobertas. Para as entrevistas 

sobre a formação continuada desses docentes, foram convidados professores 

iniciantes que realizaram ou não suas formações no Centro de Professores da rede 

municipal de Limeira/SP. Além disso, foi realizada entrevista com duas professoras 

formadoras do Centro de Formação do Professor.  

 Primeiramente foi realizado um levantamento, junto a professoras que tive 

contato durante os estágios realizados anteriormente à pesquisa, das escolas que 

tinham em seu quadro de funcionários professores iniciantes, e estes foram 

convidados a participar da entrevista de forma voluntária, via contato telefônico nas 

escolas municipais da rede de Limeira. Nesse contato foram explicados os objetivos 

e metodologia da pesquisa e como aconteceria a entrevista. As entrevistas foram 

realizadas fora do ambiente escolar, em horário e local estabelecidos pelos 

entrevistados. No total foram 5 professores iniciantes que aceitaram fazer parte da 

pesquisa.  

 Em um primeiro momento haveria entrevista com a coordenação do Centro 

de Formação do Professor, mas diante da impossibilidade da entrevista por conta da 

agenda do entrevistado, foram feitas entrevistas com duas professoras formadoras 

do Centro que se voluntariaram a participar da pesquisa mediante a presença da 



25 

 

pesquisadora no Centro e devido a indisponibilidade da coordenadora do Centro de 

Formação do Professor por conta de compromissos. Essas entrevistas foram 

realizadas no Centro de Formação do Professor, em horário e local estabelecidas 

pelas entrevistadas. 

 A entrevista não significa uma conversa despretensiosa e neutra, pois se 

insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos-

objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que está sendo 

focalizada (NETO, 2001). 

 As entrevistas foram gravadas com a autorização das professoras iniciantes 

e das professoras formadoras, que antes leram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As entrevistas foram transcritas e 

organizadas em quadros por pergunta para posterior análise. Recortes das falas dos 

professores considerados pela pesquisadora de interesse para a discussão sobre a 

temática e que respondiam as questões de pesquisa foram utilizados para as 

discussões dessa pesquisa. Às professoras iniciantes e às professoras formadoras 

foram dados nomes fictícios para preservação dos envolvidos na pesquisa. 

 Os dados obtidos a partir das entrevistas foram analisados com elementos 

da análise de conteúdo. As categorias de análise foram elegidas a priori, de acordo 

com a literatura sobre o tema e com os objetivos da pesquisa. De acordo com 

Franco (2007), neste caso, as categorias e seus respectivos indicadores são pré-

determinados em função da busca a uma resposta específica do investigador. 

 A análise de conteúdo segundo Franco (2007) é um procedimento de 

pesquisa que se situa em um delineamento mais amplo da teoria da comunicação e 

tem como ponto de partida a mensagem. A análise de conteúdo requer que as 

descobertas tenham relevância teórica. Uma informação puramente descritiva não 

relacionada a outros atributos ou as características do emissor é de pequeno valor. 

Um dado sobre o conteúdo de uma mensagem deve, necessariamente, estar 

relacionado, no mínimo, a outro dado. 
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5 A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES INICIANTES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I: RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

5.1 Contexto de investigação e sujeitos envolvidos 
 

 

A entrevista com as professoras iniciantes que atuam no ensino fundamental I 

da rede municipal de Limeira e com as professoras formadoras do Centro de 

Formação do Professor teve como intuito levantar informações sobre a formação 

continuada dos professores, bem como fazer uma reflexão sobre quais 

necessidades formativas um professor iniciante possui e quais tipos de formação 

continuada são oferecidas pelo município. O roteiro da entrevista semiestruturada 

(Apêndice A e Apêndice B) continha dois eixos, sendo que no eixo I visou-se 

determinar o perfil dos professores entrevistados. 

O levantamento de dados para a pesquisa foi realizado com professores 

iniciantes que são docentes no ensino fundamental I da rede municipal de Limeira e 

com duas professoras formadoras do Centro de Formação do Professor.  

As professoras possuem as seguintes características: 

A) Milena: Ingressou em 2014 na rede municipal de Limeira como professora 

concursada, participou de uma formação no Centro de Formação do Professor 

em 2015 em que houve uma convocação para todos os professores da rede 

municipal. Esta formação era realizada quinzenalmente no Centro de Formação 

do Professor durante a carga horária do professor. A professora atualmente 

trabalha no período matutino, cerca de 6 horas por dia, no ensino fundamental I 

da rede de ensino de Limeira. 

B) Isabela: Ingressou em 2014 na rede municipal de Limeira como professora 

contratada, trabalhou em uma escola situada na periferia da cidade onde 

encontrou diversas necessidades formativas para lidar com a realidade de sua 

escola. Atualmente trabalha no período vespertino, cerca de 4 horas por dia, já 

frequentou o Centro de Formação do Professor no ano de 2015 e esta formação 

pontuada pela entrevistada ocorreu por meio de oficinas ministradas pelas 

professoras formadoras, no próprio local. 
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C) Daniela: Ingressou este ano (2017) na rede municipal de Limeira, trabalha no 

período vespertino no ensino fundamental I em uma escola localizada no centro 

de Limeira. Por não haver nenhuma formação este ano pelo Centro de Formação 

do Professor, não participou de nenhum curso. 

D) Ana: Ingressou este ano (2017) na rede municipal de Limeira, trabalha no 

período vespertino ministrando aulas no ensino fundamental I em uma escola 

localizada na periferia da cidade. Não frequentou o Centro de Formação pelo 

motivo de não ter uma oferta de formação pelo mesmo.  

E) Nathany: Ingressou em 2014 na rede municipal de Limeira, onde ministrou aulas 

em uma escola localizada nas mediações do centro. Trabalha atualmente em 

duas escolas, sendo uma no ensino fundamental I na rede pública no período 

matutino e no período vespertino no ensino fundamental I na rede particular. 

Frequentou o Centro de Formação do Professor de Limeira em 2014 e 2015 

onde houveram formações trimestrais que abordavam diversas temáticas na área 

de matemática e português.  

 

As professoras formadoras do Centro de Formação do professor possuem as 

seguintes características: 

A. Karina: Fez magistério e depois pedagogia, foi coordenadora e quando estava 

na coordenação pedagógica recebeu um convite do secretário de educação 

de Limeira para compor a equipe pedagógica em 2011 como professora 

formadora da educação infantil. Neste meio tempo surgiu um movimento na 

rede de solicitar que fossem feitos processos seletivos. Fez seletivo e 

permaneceu na equipe de formação. Tem diversas funções desde 

atendimento as escolas, as dúvidas, formações, os conteúdos a serem 

discutidos e elabora o currículo municipal que todo ano sofre mudanças. 

B. Gabriela: Ingressou na rede municipal de ensino de Limeira como professora 

da educação infantil, passou a ser professora no ensino fundamental e 

ingressou em 2013 como professora formadora via processo seletivo. Fez 

parte da equipe do PNAIC (Pacto da Alfabetização na Idade Certa) e a partir 

de 2014 ampliaram a área atuação e desde então atua como professora 

formadora da educação infantil e do ensino fundamental em todos os setores, 

desde a formação de monitores, estagiários, professores coordenadores e 

gestores. A professora formadora reforça que há diversos professores 
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formadores que fazem trabalhos específicos com os especialistas (educação 

física e artes), professor formador especifico com educação ambiental, 

educação especial, educação de jovens e adultos. São cerca de 18 

professores formadores. 

 

 

5.2 A formação continuada dos professores iniciantes 

 

 

Os dados obtidos visam expor uma discussão sobre a importância da 

formação continuada para os professores iniciantes da rede municipal de ensino 

investigada, as necessidades formativas que possuem e a importância da formação 

continuada para a atuação docente desses professores nessa rede de ensino.  

Com o objetivo de identificar se as professoras realizam/realizaram formação 

continuada e onde realizam/realizaram, tem-se a primeira pergunta da entrevista 

com as docentes: “Você já realizou e/ou realiza formação continuada? Onde você 

realiza as formações? ” As professoras em seus primeiros anos de docência têm 

buscado a continuidade de sua formação, conforme as falas que seguem: 

 
Eu realizo a formação continuada, mas não é pela prefeitura, é particular [...].Quando 

entramos na sala de aula vemos a necessidade da formação continuada, aqui em Limeira 

também há o fator de concorrência no concurso público, então a gente se vê numa coisa 

que tem que estudar, tem que continuar estudando para não acabar desempregada, hoje o 

governo quer um professor que esteja qualificado, que tenha diplomas.[...] já realizei uma 

formação continuada pelo Centro de Formação do Professor aqui de Limeira que me 

auxiliou muito na minha prática escolar. Era um curso para a rede, mas os professores 

iniciantes se beneficiam muito. (Milena) 

 

Eu não realizo nenhuma formação continuada no momento, mas já realizei no Centro de 

Formação do Professor. Eles davam oficinas em como trabalhar com crianças na sala de 

aulas, sugestão de atividades de como trabalhar na sala de aula com determinada temática, 

sugestão de atividades de matemática, português, roda da leitura, bastante vídeos. (Isabela) 

 

Eu realizei uma pós-graduação sobre alfabetização e letramento, sendo que todo início de 

ano a escola em que trabalho traz uma formação, que acontece nos HTPC’S. Pela prefeitura 
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tive a oportunidade de realizar uma formação em 2014 e 2015, sobre as matérias de 

matemática e português. (Nathany) 

 

Considerando os aspectos mais significativos nas falas das professoras que 

estão no início da carreira percebe-se que a maioria das professoras realiza ou 

realizou formação continuada ao ingressarem na docência e atribuem importância 

significativa a esses momentos formativos, principalmente para a atuação em sala 

de aula.  

Segundo Romanowsky (2012, p.1): 

 
A formação assume maior relevância para os professores principiantes, pois 
é, neste período que ocorre uma intensificação do aprendizado profissional 
e pessoal, a transição de estudante para professor, a condição de trabalho 
leigo para profissional, de inexperiente para expert, de identificação, 
socialização e aculturação profissional. 

 
 

É importante destacar que a formação continuada é essencial para o 

desenvolvimento profissional e que a falta dessa formação faz com que o professor 

se veja despreparado e desamparado nessa primeira fase, tendo em vista que sua 

formação inicial é uma etapa, mas muitas dúvidas surgem no dia-a-dia e, portanto, é 

um espaço para muitas aprendizagens. Dentre as entrevistadas há aquelas que 

estão no final da fase inicial que se dá até os 3 anos de docência segundo 

Huberman (1992) em contraste com outras que estão iniciando na carreira.  

Para Romanowski (2007, p. 132) são necessários serviços de apoio para 

esse professor, para ajudá-lo a aplicar os conhecimentos que já possui e melhorar 

os processos de investigação para obter conhecimentos por si próprio. 

É indiscutível a importância da formação inicial na profissão docente, para 

embasar o futuro profissional com os conhecimentos teóricos e algumas discussões 

práticas, porém essa formação não se limita a graduação. A docência demanda 

estudos constantes e uma aprendizagem contínua (GARCIA, 2009). Ao se deparar 

com a sala de aula e as responsabilidades como professor, tendo não apenas que 

cumprir um currículo, mas também lidar com diversas questões que envolvam os 

alunos, o professor iniciante que não possui uma bagagem como docente se vê 

perdido quanto as suas práticas e resoluções de problemas. Na fala da professora 

Isabela é possível perceber também que os professores iniciantes, além de buscar 

formação continuada para desenvolver o seu trabalho, se baseiam e buscam apoio 
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nos professores mais experientes que atuam em suas escolas e na rede, conforme 

segue: 

 
[...] eu sempre fui atrás de pesquisar, até hoje, por conta própria fiz alguns cursos, mas 

também contei com a ajuda dos professores da rede que estão a mais tempo, porque a 

prática é outra coisa, a clientela nas escolas é diferente daquela clientela que imagina ser na 

faculdade, tem criança com diversos problemas bem sérios. Eu dei aula como substituta em 

um bairro aqui na cidade que eu dei aula para alunos dependentes de drogas, com 

abstinência, de 7/8 anos de idade, saía correndo na escola, ele não falava que queria droga, 

ele dizia que estava “loucão”, então tem muito aluno que a gente não sabe lidar. (Isabela) 

 

O período que compreende a entrada na docência em um determinado 

contexto requer ser percebido, ao se pensar na formação continuada, como um 

processo diferenciado daquele em que o professor já está estabilizado na carreira. 

Portanto, é importante “entender o processo de inserção profissional, e 

consequentemente, programar acções de formação para os professores 

principiantes” (GARCIA, 2009, p.14)   

Partindo da realidade do espaço escolar a formação continuada demanda 

proporcionar momentos em que o professor aprenda novos conceitos, tenha 

discussões com enfoque na educação e, principalmente, refletir sobre suas práticas, 

as problemáticas do dia a dia. A formação deve proporcionar momentos para que o 

professor aprimore a sua postura como docente, tenha novas visões e um 

conhecimento mais abrangente sobre a educação ou mesmo que possua subsídios 

para sustentar as suas práticas existentes. 

 

Imbernóm (2010, p. 85) aponta que: 

 
[...] a formação centrada na escola envolve estratégias empregadas 
conjuntamente pelos formadores e pelos professores para dirigir os 
programas de formação de modo que respondam às necessidades 
definidas da escola e para elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem 
em sala de aula e nas escolas. 

 
O Centro de Formação do Professor em Limeira a partir dos relatos dos 

professores já ofereceu diferentes tipos de formação para os professores da rede 

que abarcavam diversos temas e metodologias. A professora Milena relatou que a 

formação no Centro auxiliou muito na prática escolar, que os professores se 
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beneficiavam e que esta formação era no período da sala de aula, então se o 

professor tinha uma carga diária de seis horas/aulas este período era direcionado ao 

professor para a sua formação no Centro de Formação do Professor sendo que 

acontecia duas vezes ao mês. Em outro momento o Centro ofereceu outro tipo de 

formação, por meio de oficinais que se restringiram a apenas duas vezes no ano e a 

partir das narrativas percebe-se o contraste dos dois tipos de formação. 

De acordo com Romanowski (2007) para uma formação continuada é 

importante a realização de diagnóstico das necessidades formativas dos 

professores, ou seja, um dos princípios dos programas de formação de professores 

consiste em fornecer respostas para as necessidades de desenvolvimento 

profissional indicada por eles. 

Para Behrens (1996, p.135), “a essência da formação continuada é a 

construção coletiva do saber e a discussão crítica reflexiva do saber fazer”. Com 

base no relato da professora Isabela constata-se que a formação se reduz ao 

caráter prático, ou seja, uma formação que tem como base a atualização de 

conhecimentos para melhorar a prática do professor na sala de aula.  Este caráter 

prático Imbernón (2010) denomina de tradição na formação continuada, ou seja, 

consiste na atualização dos professores com vista à ação prática, mas sem espaços 

para discussões de caráter reflexivo e a relação que deve ter entre teoria e prática. 

Para que de fato ocorra a formação, requer pensar em aspectos da formação 

contínua como: para quem são oferecidos os cursos e que abordagens e conteúdos 

devem ser desenvolvidos nestes espaços. 

As professoras Daniela e Ana ingressaram na carreira este ano e, segundo 

elas, não foi oferecido nenhum curso pela rede municipal de Limeira, porém 

sentiram necessidade de buscar por conta própria meios para o seu 

desenvolvimento profissional.  

 
Eu não realizo formação continuada pela prefeitura porque não oferecem, eu faço pós-

graduação, de três pós-graduações com núcleo comum, com as temáticas dos três cursos 

eu escolhi língua portuguesa, arte e psicopedagogia, porque a gente tem que ter, é uma 

coisa muito necessária. (Daniela) 
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Essa questão é muito importante pois é preciso pensar em que tipo de 

formação o professor possui, que subsídios e apoio ele possui para suas 

necessidades formativas e o que lhes é oferecido ou não. 

A professora Ana complementa que pelo fato de ter se formado há pouco 

tempo, ainda não teve oportunidade de realizar outro tipo de formação, portanto 

utiliza a internet para auxiliar a sua prática e tirar as dúvidas que surgem no seu 

cotidiano, conforme segue: 

 
[...] quando eu tenho dúvidas, eu tento procurar para ver, para sanar dúvidas, para melhorar 

naquilo que eu preciso, temos que estar sempre se especializando e buscando informação. 

(Ana) 
 

A formação do professor ocorre em vários espaços, individual ou 

coletivamente, no entanto, destaca-se a importância de discussões sobre a prática 

docente, a reflexão sobre as ações que o professor desenvolve em seu dia a dia 

com os alunos, para que se avance na formação não sendo apenas uma busca de 

recursos ou informações acerca do trabalho docente 

Na questão sobre a participação das entrevistadas em uma formação 

oferecida pelo Centro de Formação do Professor em Limeira e quais as temáticas 

foram abordadas, objetivou-se refletir se o que foi oferecido atendeu a demanda dos 

professores, se a formação de fato aconteceu e se foi um curso construído com 

base no cotidiano. Ressaltar-se algumas falas das professoras.  

 
Já participei nos dois primeiros anos que entrei na Prefeitura, era todo mês e era muito bom, 

para mim era ótimo porque como eu estava iniciando na Prefeitura, elas ensinavam a como 

trabalhar com o currículo da Prefeitura, porque eles possuem um currículo que é para todas 

as escolas e temos que seguir e esse planejamento segue, muitas vezes não é bem 

compreendido, cada um lê de uma forma e quer trabalhar de um jeito dentro da sala de aula. 

(Milena) 

 
Para Ana a formação oferecida pela rede municipal de Limeira foi ao encontro 

de suas necessidades. Ao entrar na carreira foi necessário compreender o currículo 

que deveria ser trabalhado sendo assim com a formação ela teve espaço para 
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repensar sobre as suas práticas e compreender as formas de tratar de assuntos do 

currículo. 

A professora complementa como funcionava a formação continuada e quais 

eram os temas debatidos: 

 
A formação continuada funcionava em grupos, de terça-feira era uma determinada série, 

eles dividiam em três salas do Centro de Formação, para desenvolver um tema. Então 

normalmente eles pegavam um tema do currículo, então por exemplo, vamos falar de 

contextualização, então levávamos algumas atividades dos nossos alunos para saber como 

fazer uma correção, como era feito, analisávamos aquela redação para saber se a criança 

estava apta para passar para o outro ano, então a gente sempre fazia uma discussão sobre 

aquilo, e normalmente ela deixava em aberto outro tema, e na próxima reunião tínhamos 

que levar atividade referente aquele tema, para saber se estava trabalhando corretamente 

aquele tema.(Milena) 
 

Em outro tipo de formação oferecida aos professores da rede de Limeira, 

haviam espaços para temáticas como português e matemática que são bastante 

cobrados pelo currículo. A professora Nathany contribui dizendo que gostava 

bastante dessa formação e que havia uma dinâmica diferenciada: 

 
Já realizei formações pelo Centro de Formação do professor. As temáticas abordadas eram 

sobre gêneros textuais e matemática, eram bem dinâmicas, eles davam espaço para 

levantarmos questões, para debates, eram bem legais, eu gostava dessa formação, havia 

uma troca de experiências e espaço para tirarmos dúvidas. Era no período de aula, ou seja, 

se o professor dava aula de manhã, a formação era no outro período. (Nathany) 
 

Machado (2009, p.30) afirma que “a formação continuada é um dos aspectos 

importantes para reunir a teoria e a prática no contexto profissional”. A formação 

demanda partir das necessidades reais do cotidiano escolar, valorizar o seu saber e 

a sua experiência e integrar a teoria com a prática. Levar atividades do cotidiano 

escolar, de seus alunos e realizar discussões a partir delas faz com que haja uma 

troca de experiências, o que foi relatado como muito importante para a formação dos 

professores. A professora Milena acrescenta que: 
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[...] a gente aprendia e era muito bom porque conseguíamos desenvolver melhor na sala de 

aula, todo mundo conseguia desenvolver uma coisa só, ficava todos os professores 

trabalhando do mesmo jeito [...]. (Milena) 

 

Já Isabela relatou suas experiências com uma formação oferecida pelo 

Centro: 

 
[...] não era uma coisa muito proveitosa na minha opinião, porque aquilo que elas passavam 

para a gente lá, tiravam dúvidas, mas quem era professora a mais tempo não acrescentava 

na formação, não era muito proveitosa, e a gente que era iniciante não era algo novo, 

porque você ia na internet e tem lá o que elas passavam, não ia de (sic) encontro com o que 

o professor precisava. (Isabela) 
 

Segundo Moran (2004, p. 15) 

 
[...] o professor agora tem que se preocupar não só com o aluno em sala de 
aula, mas em organizar as pesquisas na internet, no acompanhamento das 
práticas no laboratório, dos projetos que serão ou estão sendo realizados e 
das experiências que ligam o aluno à realidade. 

 
Com o advento da tecnologia buscar informações pela internet ou mesmo 

materiais traz uma facilidade, portanto, a formação deveria utilizar essa tecnologia 

para ir ao encontro das necessidades que os docentes possuem. É importante trazer 

esse novo instrumento, para que este seja trabalhado e discutido, pois o professor 

não se submeterá a uma formação pautada apenas em atividades da internet, mas 

sim nas implicações desta no cotidiano. A professora Daniela não teve nenhum 

contato com a formação pelo Centro, mas levantou outros tipos de formação como 

os HTPCs1 que acontecem na escola. A professora questionou a forma como eles 

são realizados, uma vez que estes não tem atendido as dificuldades do professor, 

sendo considerados momentos pouco aproveitados pela participante. 
 

A formação no caso na defasagem, isso não tira o mérito que se quer que melhore, mas não 

é nada legal ficar até sete da noite discutindo questões onde os alunos erram e o que você 

tem que fazer sobre isso. Deveria ser feito de outro jeito, poderia até passar isto, porque 

                                                 
1 A hora de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) é o tempo estabelecido pelas escolas das redes municipal e 

estadual de ensino, com o intuito de reunir professores e coordenadores para a discussão, análise e proposição de 

soluções que possam atender as necessidades educacionais coletivas apresentadas periodicamente. 
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precisávamos melhorar a cada dia, mas de outra forma, porque ela junta o corpo docente 

inteiro, e discute questões que não agrega a mim, então quando chega a discussão do meu 

ano, todas já estavam dispersas, cansadas. (Daniela) 
 

Outra questão a ser levantada é a falta de formação pela rede retratada nos 

depoimentos. As professoras destacam que já houveram diferentes tipos de 

formação, mas que há algum tempo não são oferecidos cursos. No relato das 

professoras formadoras que atuam no Centro de Formação do Professor, elas 

reconhecem a necessidade e importância da formação continuada para todos os 

professores da rede, mas apontam os entraves para que essa formação aconteça. 

Em seu relato as professoras formadoras apontam o porquê de atualmente não 

haver mais formações para os docentes no período de sua carga horária: 

 
[...] com a crise econômica que nosso país está vivendo a arrecadação do município para 

tributos caiu muito e a prefeitura se viu impossibilitada de tirar o professor da sala de aula no 

horário de trabalho, porque ele precisava pagar um professor substituto no horário que ele 

está na formação [...]. (Karina) 

 

Até 2015 vieram todos os professores de todos os anos de escolaridade (nos cursos), 

inclusive os monitores também, na época a gente tentava trazer os monitores, não tínhamos 

muitos estagiários, era um movimento muito grande da rede, era uma quantidade enorme de 

formação, tínhamos um grupo maior, mas agora temos essas restrições orçamentárias. 

(Gabriela) 

 

A partir da necessidade do apoio ao professor e por conta da crise financeira 

o Centro pensou em outros modelos de formação, oferecendo cursos noturnos, mas 

que devido a diversos problemas como a localização de moralidade dos professores 

e o Centro, o fator de cansaço desses professores, o horário da formação, esses 

cursos noturnos não atraíram grande quantidade de professores. Surgiu então outro 

modelo de formação, uma formação indireta: 

 
[...] a gente prioriza o professor coordenador já que eu não posso tirar esses professores, 

todos os professores, então trago o professor coordenador e ele recebe toda a formação, 

todo o material com a intenção de que ele chegue na escola, nos horários de estudo dos 

HTPC’s e faça esse repasse para a equipe. A gente sabe que não é o modelo ideal porque 
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a gente sabe que toda vez que repassa alguma coisa se perde, ou não domine com toda 

propriedade aquele assunto, mas no momento são as ferramentas que a gente dispõe. 

(Karina) 

 

 A professora Ana também indicou essa realidade, em que há formações 

atualmente oferecidas pelo Centro de Formação do Professor e aponta isso com 

uma ambiguidade, pois é um local para a realização de formações direcionadas aos 

professores, mas os gestores (diretores e vice-diretores) das escolas é que são 

convocados a participar das formações e depois estes são instruídos a passar as 

discussões para os professores nos HTPC’s, conforme segue:.  
 

[...] é claro quando tem formação na Secretaria da Educação para a gestão, a diretora e 

vice-diretora vão e aí eles passam as informações que tiveram para a gente, ou seja 

indiretamente a gente acaba “bebendo da água” que eles fornecem, mas não teve nenhuma 

formação para sanar as minhas dúvidas. (Ana) 

 

Tanto as professoras participantes da pesquisa quanto as formadoras 

reconhecem que a formação indireta não é a ideal para uma formação continuada 

de professores, no entanto tem se tornado uma alternativa oferecida pelo Centro de 

Formação do Professor. 

Nóvoa (1991) destaca a necessidade de se criar novas condições para o 

desencadeamento desse ousado processo, em que a escola seja explorada em 

todas suas dimensões formativas. Para a escola se constituir enquanto locus de 

formação continuada, se faz necessária a promoção de experiências internas de 

formação, que esta iniciativa se articule com o cotidiano escolar e não desloque o 

professor para outros espaços formadores. 

A partir da questão sobre que contribuições o Centro do Professor traz/trouxe 

para a formação do professor e para o trabalho em sala de aula foi evidenciado que 

o Centro trouxe diversas contribuições, conforme as falas que seguem: 

 
Houve muita diferença na minha prática, na verdade os encontros que a gente tinha isso 

reflete até hoje, por exemplo, tem muita coisa que eu faço hoje na sala de aula que é porque 

realizei na formação continuada, é uma coisa que vai refletindo na prática, que isso vai se 

tornando parte do seu cotidiano, mudou muito a minha prática, questão de amadurecimento 

na profissão, lógico que tenho que amadurecer muito mais[...] (Milena) 



37 

 

 

As formações oferecidas pelo Centro foram muito boas, pois me ajudaram muito na sala de 

aula, consegui utilizar a formação para a minha prática [...]. Porque cada dia é um desafio, 

então a formação continuada é necessária, pois hoje temos todos os tipos de alunos e 

precisamos dar conta do aprendizado, a formação auxilia nisso, ao professor “dar conta”. 

(Nathany) 

 
Os dados oriundos dessa questão refletem sobre como de fato haver uma 

formação que tenha significado para os professores. Uma das formas desta vir ao 

encontro das necessidades dos professores é ouvi-los, partir do cotidiano escolar, 

das vivências e experiências que os professores carregam.   

Segundo Nóvoa (1997, p.87): 

 
Conhecer o professor, sua formação básica e como ele se constrói ao longo 
da sua carreira profissional são fundamentais para que se compreendam as 
práticas pedagógicas dentro das escolas. Entendemos que se tornar 
professor, é um processo de longa duração, de novas aprendizagens e sem 
um fim determinado  

 
Porém não é sempre que é oferecida uma formação vinculada a realidade do 

professor, é necessário que consiga relacionar os conhecimentos antigos e novos, 

para que gere realmente transformações para o docente. 

 
Essas oficinas não tiveram uma contribuição para a minha prática. Há uma coisa que gostei 

que foi um vídeo que me marcou, que falava da cultura, que se a família influencia a criança 

a estudar, a não trabalhar, desde cedo a criança se desenvolve, e vai influenciando as 

gerações. Não havia uma dinâmica diferente. O que era bem legal é que os professores 

muitas vezes contestavam o que diziam, então haviam discussões, mas no geral não foi 

muito bom. (Isabela) 

 

Segundo Nascimento (2000) as propostas de formação dos docentes têm 

apresentado baixa eficácia, e algumas das razões apontadas são: a desvinculação 

entre teoria e prática; ênfase excessiva em aspectos normativos, a falta de projetos 

coletivos e/ou institucionais, entre outros. Isso acaba levando há um desinteresse 

pelos professores que percebem que o tipo de formação oferecida não contribui para 

o desenvolvimento do profissional, não possuem um real impacto em sua prática. 

Para Tardif (2007, p.23): 
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[...] um professor de profissão não é somente alguém que aplica 
conhecimentos produzidos por outros, não é somente um agente 
determinado por mecanismos sociais: é um ator no sentido forte do termo, 
isto é, um sujeito que assume sua prática a partir dos significados que ele 
mesmo lhe dá, um sujeito que possui conhecimentos e um saber-fazer 
provenientes de sua própria atividade e a partir dos quais ele a estrutura e a 
orienta  

 
O professor não é apenas um transmissor de conhecimento, ele é de suma 

importância na formação de seus alunos, e quando a sua formação não é apropriada 

a sua demanda, este acaba desvinculando a sua didática da realidade, tendo um 

impacto muito grande em sua turma, uma vez que um professor que não procura se 

desenvolver também não reflete isto nos alunos. 

A formação continuada é um continuum da formação inicial, pois esta abrange 

aspectos e conhecimentos de que o professor necessita para o desenvolvimento do 

seu trabalho. Para Rodrigues e Esteves (1993, p.41): 

 
A formação não se esgota na formação inicial, devendo prosseguir ao longo 
da carreira, de forma coerente e integrada, respondendo ás necessidades 
de formação sentidas pelo próprio sistema educativo, resultantes das 
mudanças sociais e/ou do próprio sistema de ensino. 

 
   

A fala da professora Nathany reflete o dilema da formação inicial e a prática 

(exercício docente). 

 
A formação inicial não dá conta da realidade, a prática é bem diferente da teoria ensinada, 

então a formação me ajudou nisso, a faculdade ajuda, mas é muita teoria, a prática mesmo 

é só quando você se depara com uma sala cheia de crianças querendo aprender e você diz: 

e agora? Mas logo você pega o jeito e se apaixona, pelo menos eu amo o que faço.  Porque 

cada dia é um desafio, então a formação continuada é necessária, pois hoje temos todos os 

tipos de alunos e precisamos dar conta do aprendizado, a formação auxilia nisso, ao 

professor dar conta. (Nathany) 

 

Segundo André e Romanowski (2002, p. 31): 

 
A formação docente [...] deixa muitas questões abertas sobre que 
processos e práticas seriam mais efetivos no contexto da Educação 
Brasileira, além de que muitas políticas deveriam ser formuladas tendo em 
vista essa formação. 

   
Reconhece-se que há um desafio para que as universidades e instituições 

formadoras de professores consigam estabelecer uma aproximação maior com a 
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realidade do trabalho docente em sala de aula. Quanto aos formadores é necessária 

uma reconstrução de saberes para que diminua a dicotomia da teoria com a prática 

percebida pelos professores; 

Os professores foram questionados sobre se houvesse um curso direcionado 

aos professores iniciantes oferecido pelo Centro como deveria ser o curso. Para as 

professoras, a formação deveria atender as necessidades e questionamentos do 

profissional: 
 

Então, para mim do jeito que era oferecido a formação era ótimo, porque foi logo no ano que 

eu iniciei dar aulas, e elas abordavam de um jeito muito bom porque elas pegavam todos os 

nossos questionamentos, mesmo que nós não tínhamos o encontro presencial toda 

semana, ela deixava os e-mails disponíveis para gente fazer pergunta. E quando a gente 

fazia pergunta elas respondiam na mesma semana as nossas indagações, então para mim 

foi muito bom então eu não mudaria. (Milena) 

 

A formação continuada é, antes de tudo, uma releitura das experiências que 

ocorrem na escola, significando uma atenção prioritária às práticas dos professores, 

ressaltando-se que o espaço de formação continuada é o professor em todas as 

suas dimensões: coletivas, profissionais e organizacionais, concebendo essa 

formação como uma intervenção educativa solidária aos desafios de mudanças das 

escolas e dos professores (NÓVOA,1997). A abordagem diferenciada da formação, 

segundo as professoras, necessita prever espaços para discussões coletivas 

durante a formação além outros meios de comunicação, como e-mail, com o intuito 

de sanar dúvidas e continuar as discussões com aqueles que se interessam pela 

temática abordada na formação. 

A professora Isabela retrata uma formação que não orienta o trabalho do 

professor, que não aborda as problemáticas do dia a dia, citando a educação 

inclusiva. É importante que a formação incite nos professores a ideia de que os 

conhecimentos da teoria da educação e didática são ambos necessários para o 

professor e que a partir disto iniciem um processo de reflexão sobre a sua própria 

prática que nunca se esgotará, ao contrário, será um processo contínuo e 

necessário. 
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Segundo Pimenta (1997, p. 6): 

Espera-se, pois, que mobilize os conhecimentos da teoria da educação e da 
didática, necessários à compreensão do ensino como realidade social e, 
que desenvolva neles, a capacidade de investigar a própria atividade para, 
a partir dela, constituírem e transformarem os seus saberes-fazeres 
docentes, num processo contínuo de construção de suas identidades como 
professores. 

 

É importante frisar que o professor não precisa contar com a sorte de ter 

pessoas no meio escolar que o ajudem na inserção na carreira, o professor tem 

direito ao apoio da rede para ter uma qualidade no serviço, se desenvolver, uma vez 

que não há como cobrar professores bem formados se não houver meios para sua 

formação, seria controverso, pois o professor além de trabalhar os conteúdos do 

currículo também precisa lidar com aspectos sociais, econômicos, afetivos entre 

outros.  

As professoras Daniela e Ana, indicaram aspectos de uma formação que 

contribuiria para o desenvolvimento do trabalho em sala de aula: 

 
Já me passaram conteúdos que a rede cobra, mas o aluno não é capaz de aprender, não 

está na fase do desenvolvimento, mas o professor tem que passar, tem que dar conta, a 

burocracia mesmo sendo online é bastante. Deveria ter uma formação direcionada ao 

currículo, em como trabalhá-lo, semanal, que fosse ao encontro com o dia a dia do 

professor, que discutisse os problemas que os professores trouxessem. (Daniela) 

 

[...] para mim teria que ter uma formação que viesse ao encontro, com ideias para os 

professores. Ao meu ver deveria ser uma formação remunerada, em horário de aula ou em 

horário oposto, e deveria ser separada por tempos, não tem lógica uma professora que tem 

10 anos na sala de aula ter a mesma formação do que eu que estou iniciando. (Ana) 

 

Linhares (1996)  discute que há uma redução do espaço de liberdade entre as 

práticas vividas e as mudanças de fato, tais como: técnicas de desmobilização; 

tentativas de apressar soluções, reduzindo os problemas à dimensão do marketing; 

lógica da reciclagem, marcada pela relação rígida de repetições e treinamento, 

prescindindo da experiência dos professores, de sua cultura e de sua autonomia 

coletiva e individual; fuga para um tipo de conhecimento sem especificidade escolar 

e sem contexto histórico, com o perigo de fazermos da escola uma instituição refém 

de outros campos, sem movimentos próprios, sem interlocução que confirme a 
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especificidade e a identidade do âmbito escolar. A formação é processual, não são 

apenas eventos isolados e palestras que levarão uma mudança na prática do 

professor, com temas descontextualizados das vivências e experiências dos 

professores. Esses “tipos” de formações levaram os docentes a não procurarem 

mais uma formação com o discurso de que não aprendem nada. 

A formação necessita se basear na fase que o professor está vivenciando. No 

relato da professora Ana observa-se a caracterização da primeira fase do professor, 

por ser um período de sobrevivência: 

[....] eu senti muita dificuldade e agora como organizar esse tempo, corrigir caderno, passar 

lição de casa, fazer planejamento, as crianças vem todas em cima de mim, eu não consigo 

respirar, estou sufocada, socorro, socorro. (Ana) 
 

Os conteúdos mais demandados pelas professoras referem-se a inclusão 

escolar, didática, conteúdo específicos e temas que cercam o ambiente escolar 

como o preconceito, temas sociais, organização do cotidiano escolar, conforme as 

falas que seguem: 

 
[...] inclusão traz muita confusão, porque ela no papel é uma coisa, e na prática é outra. 

Estamos ali com crianças com dificuldades, crianças que não chegam a ter uma deficiência, 

e está atrasado, mais o deficiente... e tem muito professor que não consegue lidar com isso, 

porque é muita informação para uma sala de aula só, as vezes tem crianças que precisam 

de acompanhamento, a inclusão seria algo muito boa para trabalhar. (Milena) 

 

Eu acho que ao meu ver, eu senti necessidade de como me organizar na sala de aula, senti 

necessidade de como eu mantenho a minha classe seguindo o currículo, no meu 

planejamento sendo que em contrapartida eu tenho que adaptar para atividades para meus 

alunos considerados com aprendizagem um pouco mais fraco, e tudo ao mesmo tempo, isso 

deveria se outro tema para os professores iniciantes [...]. (Ana) 

 

Deveriam ter temáticas com inclusão, pois encontramos na sala de aula crianças especiais e 

não temos nenhum preparo para isso, ficamos perdidos, porque na faculdade se vê muito 

pouco disso e quando chegamos na sala de aula é uma realidade. (Nathany) 

   

Conhecer o professor, sua formação básica e como ele se constrói ao longo 

da sua carreira profissional é fundamental para que se compreendam as práticas 
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pedagógicas dentro das escolas. Entende-se que se tornar professor é um processo 

de longa duração, de novas aprendizagens e sem um fim determinado 

(NÓVOA,1999). 

Segundo Meksenas (1991) ao dar uma aula, o professor não desenvolve 

apenas o conteúdo da sua disciplina, ele influencia na forma como o aluno poderá 

entender a sociedade em que vive. Isso significa que um professor revela aos seus 

alunos as suas opiniões, seus valores e suas concepções. Sendo assim, ao exercer 

a sua função, todo o professor faz mais do que desenvolver um conteúdo: influi nas 

concepções de vida do aluno. O meio social possui muita influência para o aluno 

uma vez que a escola está inserida dentro da sociedade e cabe a escola o dever de 

levantar questões para a construção de um aluno crítico e reflexivo, um cidadão. A 

partir do relato da professora Milena observa-se a necessidade de uma formação 

continuada que traga para o professor um olhar diferente daquele que ele possui, de 

na maioria das vezes reduzir a escola como meio de transmissão de conhecimentos. 

A escola é um espaço de construção, reconstrução e desconstrução de visões, 

posicionamentos, é neste espaço que se forma o futuro da sociedade: 

 
[...] A parte de preconceito também deveria ser trabalhado, preconceito na questão de 

racismo mesmo, que nas escolas periféricas é muito forte, não por conta de professores, 

mas por conta dos próprios alunos, eles estão acostumados a ser racistas com outros, é 

natural deles, para eles não é mais uma ofensa, é uma coisa que pega muito, porque a 

criança leva para a vida toda. Quando tinha formação sobre isso, muito professor falava que 

não ia discutir sobre isso, porque falar sobre racismo é ser racista, é uma ideia totalmente 

ignorante. Então eu acho que deveria sim ser trabalhado muito o racismo na escola, para 

melhorar a socialização das crianças. É uma questão que envolve muito a educação. As 

vezes a gente acha uma coisa distinta, não é porque o aluno que está sofrendo racismo ele 

começa a se rebelar, a ficar revoltado, ele briga, ele xinga, ele não quer fazer lição, ele se 

rebela, é algo que ele vai levar sempre, isso deveria ser tratado. (Milena) 
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O professor tem o direito de ter um espaço para que tenha consciência do seu 

papel social, fazer da sala de aula um lugar de transformação. Segundo Piaget 

(1994, p.25-26): 
 

A preparação dos professores [...] constitui realmente a questão primordial 
de todas as reformas pedagógicas [...] pois, enquanto não for a mesma 
resolvida de forma satisfatória, será totalmente inútil organizar belos 
programas ou construir belas teorias a respeito do que deveria ser 
realizado. 

 

Nos relatos das professoras formadoras sobre a questão de com que objetivo 

o Centro de Formação do Professor foi criado, evidencia-se que este surgiu a partir 

de uma demanda, uma necessidade da rede municipal de Limeira para o 

desenvolvimento de professores que atuam nas escolas. Anteriormente havia a 

oficina pedagógica que era ligada a diretoria de ensino onde os professores 

coordenadores realizavam o trabalho de elaboração de diretrizes e caminhos 

pedagógicos que eram aplicados a cada disciplina. 

A partir de um processo de municipalização viu-se a necessidade da rede 

municipal de Limeira ter um local maior que atendesse diretamente os professores e 

fornecessem de fato uma formação. A professora Karina relata: 
 

É a evolução da antiga oficina pedagógica, até onde eu sei, com o processo de 

municipalização a própria secretaria sentiu a necessidade de demanda de formação, 

antigamente tínhamos a chamada oficina pedagógica, depois havia uma casa menor, mas 

conforme a rede foi aumentando, foi crescendo, a necessidade de uma equipe maior foi 

ampliada, então o que aconteceu que da oficina pedagógica passou para o centro municipal 

de estudos pedagógicos (Karina). 

 

Quando foram realizadas as perguntas de como acontece a divulgação dos 

cursos oferecidos junto aos professores e por quais motivos os professores buscam 

as formações no Centro do Professor, observa-se que a formação continuada é 

encarada como algo obrigatório, ou seja, os cursos que eram oferecidos para os 

professores no horário da carga horária eram feitos por meio de convocação, os 

professores eram “obrigados” a participar da formação o que não impede de ser 

realizada uma formação que de fato vá ao encontro das necessidades dos 

professores. 
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Chimentão (2009) aponta para a necessidade de uma boa formação, pois 

tanto para aqueles professores que já estão atuando há pouco ou muito tempo, ela 

se faz relevante, pois há sempre novos conhecimentos, tecnologias e exigências do 

meio social e político a escola. Sendo assim é importante que as formações tanto 

dentro da carga horária quanto as que são oferecidas no período oposto venham 

contemplar as necessidades que os professores possuem e que mesmo que sejam 

convocados a participarem da formação, haja um movimento que implique em uma 

formação significativa em seu desenvolvimento profissional.  

A professora formadora Karina relata: 

 
[...] quando era algo contínuo, a devolutiva era algo muito bom, porque a gente tinha esse 

contato e que a gente discutia em uma semana, na outra quinzena eles traziam 

informações, dúvidas, essa continuidade, esse contato, a gente percebia que era muito mais 

efetiva. [...] (Karina) 

 

Na visão de Prada (1997) a formação continuada é para alcançar níveis mais 

elevados na educação formal ou aprofundar como continuidade dos conhecimentos 

que os professores já possuem, ou seja, de fato haver uma relação ensino-

aprendizagem de forma mais aprofundada e efetiva. A professora formadora 

Gabriela relata que quando os professores viam que os profissionais estavam 

dispostos a ajudá-los em seu desenvolvimento profissional, eles participavam 

ativamente, havia uma troca de experiências tanto entre os professores quanto com 

os profissionais que estavam ministrando a formação. Esse modelo de formação 

continuada era muito importante para o desenvolvimento profissional e tinha grande 

impacto para os participantes, mas devido à crise financeira o Centro teve que 

utilizar outras estratégias. 

E por onde deve-se partir a formação continuada? Quais conteúdos devem 

ser abordados e de que forma?  

 
[...] nós sempre partíamos do pressuposto que a formação ela vem para acrescentar e ela 

deve valorizar já a situação do professor em sala de aula, nós partíamos sempre desses 

pressupostos, deixando muito claro qual a função da escola, qual é a função do professor, e 

a importância da organização do nosso currículo, é a estrutura que nós sempre procuramos 

manter nas nossas formações, nós tínhamos sempre um momento de estudo, então 
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procurávamos realizar leituras, trazer sempre boas referências, momentos de reflexão, de 

estudos, de grupos, de discussão, mas também momentos de reflexão sobre a prática em 

diferentes formatos, estudos de casos, leitura de relatos, discussão a partir de vídeos mas 

sempre buscando levar o professor a refletir sob sua prática e pensar diferentes formas [...]. 

(Gabriela) 

 

Nóvoa (1991, p. 30) afirma que “a formação continuada deve alicerçar-se 

numa reflexão na prática e sobre a prática”, através de dinâmicas de investigação-

ação e de investigação-formação, valorizando os saberes de que os professores são 

portadores. As formações que eram oferecidas se alicerçavam numa reflexão na 

prática e sobre a prática em estudos de diferentes formas (estudos de casos, leitura 

de relatos, discussão a partir de vídeos). 

Ao realizar a pergunta sobre se há formações específicas para os professores 

iniciantes, as professoras formadoras responderam que nunca houve uma formação 

específica direcionada para professores iniciantes devido a algumas questões: por 

exemplo o fato de a rede municipal de Limeira possuir uma grande quantidade de 

professores, portanto, agrupá-los devido a sua fase na carreira, conforme o 

Huberman (1992) explicita, seria algo muito difícil devido a cada especificidade do 

grupo de professores. Outro questionamento é quando a formação ocorre no 

período oposto ao da carga horária do professor, sendo assim a formação parte de 

um interesse do professor dificultando um levantamento de quantidade de 

professores e dividi-los. 

A professora formadora Gabriela em seu relato evidenciou que não há uma 

formação direcionada para os professores iniciantes pois não haveria uma troca de 

experiências efetiva: 

 

[...] troca de experiência é muito importante, então também é um movimento que sempre 

valorizamos em nossas formações, porque as vezes você faz um grupo com professores 

iniciantes fica muito mais difícil você trazer boas experiências no sentido realmente daquele 

professor que já trabalha a algum tempo, que já passou por diferentes formatos, então 

acredito que essa organização para o grupo, entre professores experientes e iniciantes, ela 

pode ser mais rica, em alguns momentos e aí para esses professores iniciantes nós 

pensamos nesse movimento de orientação, nós já tivemos de casos de professores 

iniciantes que algum coordenador solicitaram as nossas visitas e a gente fez esse 

acompanhamento durante as visitas de orientação pedagógica. (Gabriela) 
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Isso foi reforçado pela professora Milena que apontou que as formações no 

Centro eram um espaço de diálogo, explicação e de troca, onde a partir das 

experiências compartilhadas os professores iniciantes conseguiam entender outras 

perspectivas e com isto refletir sobre sua própria prática, revendo e sendo critico 

quanto as suas ações pedagógicas, o que trazia uma certa segurança ao iniciante. 

 
[...] Eu acho que dá mais segurança para a gente que está iniciando porque as pessoas que 

já fazem muitos anos que estão na sala de aula, as vezes só de ler já consegue 

compreender, porque já sabe a realidade que está lidando, mas quando a gente sai da 

faculdade e já vai para sala de aula, é uma coisa muito nova, a prática é muito diferente da 

teoria, então dá mais segurança. As vezes a gente ficava pensando: será que estou fazendo 

certo? Será que eu tenho que fazer? Será que é assim que o aluno vai compreender? E 

muitas vezes quando a gente chegava no Centro de Formação e conseguia sentar com 

outras professoras e dialogar, explicar e ouvir experiências de outros professores que já 

tinham dado aula, a gente conseguia entender, não estou fazendo de determinado jeito ou 

tenho que mudar tal coisa, é uma questão de segurança. (Milena) 
 

Em contrapartida, salienta-se que os professores iniciantes possuem 

necessidades que para um professor experiente não teria um grande significado, 

pois já passaram dessa fase em sua profissão. As professoras relataram a fase 

como um período de descobertas e insegurança e evidenciam a importância da 

formação continuada: 

 
Na minha opinião é um pouco de falta de preparação do docente quando ele ingressa na 

rede pública, do que ele irá fazer, você fica totalmente sem rumo, ele tem que saber tal 

coisa, mas eu não tenho atividade, eles têm um livro, mas não tem livros para todos, o 

material particularmente eu não gostei. (Daniela) 
 

Murillo (2004, p. 4) explica que: 
 

[…] de maneira geral eles só contam com sua iniciativa pessoal e sua 
bagagem experiencial para ir construindo e desenvolvendo suas teorias 
sobre o ensino e a aprendizagem dos alunos. Ao longo de sua vida foram 
interiorizando modelos e rotinas de ensino que se atualizam quando 
enfrentam situações de urgência onde tem que assumir o papel de 
professor sem que ninguém/nada o tenha preparado para tal. 
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Assim entende-se que o professor iniciante carece de receber um apoio e 

possui algumas necessidades diferentes, sua identidade inicia-se a partir da 

formação inicial, sua trajetória é carregada de recordações e experiências individuais 

e singulares. Tardif (2007) sinaliza que uma das primeiras profissões com que temos 

contato desde a infância é a de professor, e que a experiência escolar marca muito, 

podendo ser reproduzidos, na vida profissional, os modelos introjetados.  

Dessa forma, Frigotto (1991, p.131) afirma que “[...] a aprendizagem dos 

professores não começa no primeiro dia de sua formação como professor. Começa 

em sua infância, no lar e quando esse futuro professor vai à escola. ” 

A partir da questão sobre como a formação continuada é pensada no Centro 

de Formação e quais são as temáticas abordadas, as professoras formadoras 

responderam que a formação continuada é pensada como um espaço para a 

valorização do profissional, em um local de desenvolvimento e que promova 

momentos de estudo, troca de experiências, reflexões, porque o objetivo é que estes 

professores se desenvolvam profissionalmente e que esta formação tenha 

significado.   

Ser professor é sempre buscar novos conhecimentos. Libâneo (2001) 

aborda uma nova concepção de formação de professor, afirmando que a 

realidade muda e o saber precisam ser revistos e ampliados sempre:  

 
Na nova concepção de formação do professor como intelectual crítico, como 
profissional reflexivo e pesquisador e elaborador de conhecimentos, como 
participante qualificado na organização e gestão da escola o professor 
preparasse teoricamente nos temas pedagógicos e nos conteúdos para 
poder realizar a reflexão na prática; Atua como intelectual critico na 
contextualização sociocultural de suas aulas e na transformação 
social mais ampla; torna-se investigador em sua aula analisando 
suas práticas, revendo as rotinas,  inventando novas  soluções; desenvolve 
habilidades de participação grupal e de tomada de decisões, seja na 
elaboração do projeto pedagógico e da proposta curricular, seja 
nas várias atividades  da escola como execução de ações, análise de 
problemas, discussão de pontos de vista,  avaliação de situações  etc. Esse 
é o sentido mais ampliado que assume a formação 
continuada. (LIBÂNEO, 2001, p.66)  

  
 

Ao evidenciarem que a formação continuada tem como objetivo o 

desenvolvimento profissional, é muito importante que as temáticas e abordagens da 

formação continuada contemplem e de fato tenham impacto em seu 

desenvolvimento. As temáticas oferecidas pelo Centro são escolhidas a partir da 

demanda da rede municipal, eles aplicam uma avaliação e a partir desta analisam 
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quais conteúdos/temáticas são necessárias a uma formação, se a avaliação mostra 

que as escolas possuem necessidades que são discrepantes, há outra abordagem 

que ir até a escola e intervir pontualmente.  

Na questão sobre se os professores da rede municipal são consultados 

quanto as suas necessidades formativas, as professoras formadoras evidenciaram o 

papel dos coordenadores pedagógicos, pois são eles que informam a equipe 

formadora do Centro sobre as necessidades de seus professores partindo da 

realidade da escola.  Tiveram a oportunidade de realizar pesquisas para indicação 

ou sugestão de temáticas, mas foram em formações pontuais, em que eram 

encaminhados questionários para a equipe e retornavam para a formação. Possuir 

esse movimento e comunicação com os professores da rede é imprescindível para 

uma formação continuada que vá ao encontro com o desenvolvimento profissional 

dos docentes. A partir das entrevistas das professoras iniciantes as formações 

oferecidas possuíram um impacto na formação do professor, mas em contrapartida 

também houveram formações que não agregaram ao professor. 

Segundo Giroux (1997a, p.35): 

 
O professor também poderia, em algumas ocasiões, participar das 
discussões referentes ao currículo que ministra no curso, pois, 
diferentemente de outros profissionais, os professores não são técnicos 
operadores preparados para atingir metas, pois se dedicam especialmente 
a valores do intelecto e ao fomento da criticidade dos alunos. 

 

Para Chimentão (2009, p.5) “os processos de formação continuada podem 

ser valiosíssimos, se conseguirem aproximar os pressupostos teóricos e a prática 

pedagógica”. 

A formação continuada oferecida pelo Centro é vista como um apoio aos 

professores, para propiciar momentos de reflexão, de discussão, análise, 

compartilhamento de experiências, o objetivo é que o professor que é ativo na 

formação repense sob a sua prática. Para Chimentão (2009, p.5) 

 
[...] a formação continuada deve ser capaz de conscientizar o professor de 
que teoria e prática são “dois lados da mesma moeda”, que a teoria o ajuda 
a compreender melhor a sua prática e a lhe dar sentido e, 
consequentemente, que a prática proporciona melhor entendimento da 
teoria ou, ainda, revela a necessidade de nela fundamentar-se. 

 
A partir da análise das respostas das professoras formadoras vimos que eles 

possuem uma devolutiva de todo o processo de formação, que há um 
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acompanhamento do profissional e que é necessário não só que os professores 

reflitam sobre os conteúdos e metodologias, mas discutam com todos os envolvidos 

na formação e levantem questionamentos como a professora formadora Gabriela 

evidenciou: 

 
Por quais procedimentos eu vou passar e por quais momentos eu vou passar? O que é 

realmente uma avaliação? Quais os tipos de avaliação e o eu faço com o resultado dessa 

avaliação? São todos momentos para a gente refletir a prática a partir de um contexto inicial 

teórico, porque somente a reflexão por si só ela não traz embasamento para boas 

mudanças, é preciso ter um pouco embasamento teórico para que eu consiga traçar novos 

caminhos para essa prática. 

 

É necessário todo um movimento entre os envolvidos na formação para que 

ela atinja o objetivo primordial que é o desenvolvimento profissional e ele só é 

possível se houver momentos para refletir a partir das práticas, mas também é muito 

importante um embasamento. Conforme Mediano (1992, p.32), “esse trabalho parte 

de dois princípios: 1) converter as próprias experiências em situações de 

aprendizagem e 2) fazer uma reflexão crítica da própria prática pedagógica. ” 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse estudo objetivou-se investigar contribuições da formação continuada 

oferecida aos professores considerados iniciantes por Huberman (1992), um período 

que se inicia na introdução à carreira até três anos de docência. Trata-se da entrada 

na carreira, que inclui as fases de sobrevivência e descoberta para o seu exercício 

profissional. A pesquisa realizou um levantamento das limitações e contribuições 

dos cursos de formação continuada de professores – exclusivamente professores 

iniciantes da rede municipal de Limeira – desenvolvidos no Centro de Formação do 

Professor em Limeira. Optou-se por entrevistas semiestruturadas com professores 

iniciantes e com professoras formadoras do Centro de Formação de Limeira bem 

como um levantamento bibliográfico com autores como Huberman, Marcelo Garcia, 

Romanowsky, Nóvoa entre outros. Realizamos uma pesquisa qualitativa envolvendo 

um estudo mais aprofundado com cinco professoras da rede municipal de Limeira 

que possuem até três anos na carreira profissional. Em um primeiro momento, 

buscou-se destacar, compreender e analisar, por meio das entrevistas 

semiestruturadas a influência da formação continuada oferecida pela rede municipal 

no desenvolvimento profissional dos professores iniciantes e quais as dinâmicas que 

se desenvolvem nesses cursos evidenciando alguns fatores que influenciam 

diretamente a prática docente.  

As professoras e formadoras participantes da pesquisa trazem à tona 

questões importantes para serem pensadas em termos de formação continuada. 

Analisar as relações entre as práticas desenvolvidas nos cursos de formação do 

referido município e seu valor formativo que implica diretamente no desenvolvimento 

profissional e na identidade do professor, propiciando que este educador possua 

uma formação que seja de cunho reflexivo e que busque sua autonomia, indo ao 

encontro das necessidades do cotidiano escolar. 

Nessa perspectiva, é muito importante o relato das professoras iniciantes e 

professoras formadoras do Centro para mostrar o elo entre professoras e 

formadoras, uma relação que é fértil em possibilidades formativas. 

A partir dos relatos das professoras iniciantes vimos diversas opiniões sobre 

os cursos de formação continuada oferecida pelo município. Foi possível perceber 

que algumas dessas formações divergem das concepções que elencamos como 
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primordial para a formação do professor, como por exemplo, oferecer uma formação 

continuada que vá ao encontro das necessidades dos professores, que a formação 

tenha dinâmicas e temáticas que partam de problematizações do cotidiano escolar, 

porém visando sempre o aperfeiçoamento destas formações, pensando e refletindo 

sobre possibilidades de caminhos em busca de formações que tem por objetivo 

constante o professor e a aprendizagem de seus alunos. A partir das entrevistas 

percebe-se o valor de uma formação continuada que possua uma estrutura voltada 

as especificidades de seus educadores e de sua rede no geral.  

Para Saveli (2001), o grande desafio imposto àqueles que se propõem a 

desenvolver um trabalho na formação docente está em estabelecer um trabalho de 

intervenção que possa tocar naquilo que os professores pensam e fazem. Isso só é 

possível se no trabalho de formação de professores for considerado como ponto de 

partida a própria história de vida desses professores. Por tanto, é necessário que a 

formação continuada seja pensada a partir das necessidades desses professores e 

das contribuições que essa formação visa para seus educadores. 

A formação continuada de professores é necessária para que os docentes 

vivenciem plenamente seus processos de desenvolvimento profissional. Freire 

(2002) afirma que quem forma, se forma e re-forma ao formar e quem é formado, 

forma-se e forma ao ser formado, evidenciando esse movimento de educar e ao 

mesmo tempo ser educado. 

Diante do desenvolvimento dessa pesquisa, buscamos os fundamentos 

teóricos/metodológicos para pensar a formação de professores. Fica aqui uma 

reflexão sobre possibilidades para formação continuada e alternativas a serem 

buscadas para uma formação que atenda as demandas educacionais dos 

professores, possibilitando trocas que potencializem a compreensão da prática e da 

teoria, na perspectiva de desenvolvimento profissional.  

A partir das análises das entrevistas e fundamentação teórica é possível 

concluir que a formação continuada é necessária para os professores e estes 

necessitam de programas que visem uma formação que lhes possibilitem discutir e 

refletir suas ações profissionais e que, de fato, contribua para o seu 

desenvolvimento profissional. Temos de estar conscientes de que em cada fase da 

carreira profissional o educador possui necessidades formativas diferenciadas e que 

a formação continuada é imprescindível para que o profissional se desenvolva no 
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sentindo de mais conhecimentos e experiências, evidenciando que a aprendizagem 

é um processo contínuo e requer reflexão e análises sobre todas suas etapas. 

 

. 

 

 

. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA (PROFESSOR 
INICIANTE) 

 

EIXO I: PERFIL DO/A PROFESSOR(A) 

1. Nome:____________________________________________________ 
  

2. Ano de nascimento: ____________ 
 

3. Tempo de experiência docente: __________ 
 

4. Ano de ingresso:___________________ 
 

5. Qual(is) período(s) trabalha: 

 
a.   (    )  Matutino                                             

b.   (    )  Vespertino 

c.   (    )  Noturno 

 

6. Quantas horas trabalha:___________ 
 

7. Em quantas escolas trabalha?______________________________ 
 

8. Você já frequentou o Centro do Professor?_______ 
 

9. E a frequência?________ 
 

 

EIXO II: O PROFESSOR INICIANTE 

 

10.  Você realizou ou realiza uma formação continuada? Onde você realiza as 
formações? 

 
11.  Você já participou de algum tipo de formação oferecido pelo Centro do Professor 

de Limeira? Se sim, quais temáticas foram abordadas? 
 

12. Que contribuições você apontaria que o Centro do Professor traz/trouxe para a 
sua formação? E para o seu trabalho em sala de aula? 

 
 



59 

 

13. Se houvesse um curso direcionado para os professores iniciantes oferecido pelo 
Centro como deveria ser o curso? 

 
14. Quais temáticas você gostaria que fossem abordadas e disponibilizadas pelo 

Centro do Professor e/ou nos cursos de formação continuada? 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PROFESSORA 
FORMADORA DO CENTRO DO PROFESSOR 

 

EIXO I: PERFIL DO/A PROFESSOR(A) FORMADORA(A) 

1. Nome:____________________________________________________ 
2. Ano de nascimento: ____________ 
3. Há quanto tempo coordena o Centro do Professor?_______ 

 

EIXO II: PROFESSOR(A) FORMADOR(A) 

 
4. Com que objetivo o Centro do Professor foi criado?  

 
5. Como acontece a divulgação dos cursos oferecidos junto aos professores? 

Por quais motivos os professores buscam as formações no Centro do 
Professor? 
 

6. Há formações específicas para os professores iniciantes? Se sim, quais? 
 

7. Como a formação continuada é pensada nesse Centro? Como são definidas 
as temáticas? 
 

8. Os professores da Rede Municipal são consultados quanto as suas 
necessidades formativas? Como isso é trabalhado no Centro? 
 

9. Em que medida você considera que a formação oferecida no Centro contribui 
para o trabalho dos professores em sala de aula? 
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APÊNDICE C- ENTREVISTAS TRANSCRITAS 
 
QUADRO 1: ENTREVISTA - PERGUNTA 10 
PERGUNTA 10: Você já realizou e/ou realiza formação continuada? Onde 
você realiza as formações? 
MILENA Eu realizo a formação continuada, mas não é pela 

prefeitura, é a parte, é particular. Fiz minha pós-
graduação de docência em ensino superior e também 
estou fazendo minha pós-graduação em educação 
especial. Fiz a pós-graduação a distância, sendo que o 
polo presencial é em Limeira, mas a faculdade é de São 
Paulo. Quando entramos na sala de aula vemos a 
necessidade da formação continuada, aqui em Limeira 
também há o fator de concorrência no concurso público, 
então a gente tem que estudar, tem que continuar 
estudando para não acabar desempregada. Hoje o 
governo quer um professor que esteja qualificado, que 
tenha diplomas. A pós-graduação de educação especial 
é um tema que já gostava na faculdade e temos uma 
carga mínima de educação especial, então eu precisava 
fazer para me especializar. Mas também já realizei uma 
formação continuada pelo Centro de Formação do 
Professor aqui de Limeira, que me auxiliou muito na 
minha prática escolar. Era um curso para a rede, os 
professores iniciantes se beneficiam muito, dava uns 
noventa professores da rede. Era no período da sala de 
aula, então se você tinha seis aulas, então seis 
horas/aulas no Centro, era como se você tivesse ido na 
escola dará aulas, mas você ia fazer o curso. Era no 
período que você trabalhava, eles não podiam fazer 
outro período se não tinham que pagar, isso era 
contada como curso, era como se tivesse trabalhando. 
Na escola havia substitutos, se você tinha HTPC na 
escola, você fazia o curso e voltava para o HTPC. Mas 
a prefeitura foi cortando o curso, porque eram muitos 
professores substitutos que chamavam para aqueles 
momentos de formação. 

ISABELA Eu não realizo nenhuma formação continuada, mas já 
realizei no Centro. Eles davam oficinas de como 
trabalhar com crianças na sala de aulas, sugestão de 
atividades de matemática, português, roda da leitura, 
bastante vídeos. Era para todos da rede municipal, 
muita gente não ia porque não gostava muito. Era o 
período da escola, mas somente duas vezes no ano, 
então quando não havia aulas para os alunos, nós 
íamos para a formação, era no momento do HTPC. Mas 
eu sempre fui atrás de pesquisar, até hoje, fazer alguns 
cursos, mas também contei com a ajuda dos 
professores da rede que estão a mais tempo, porque a 
prática é outra coisa, a clientela nas escolas é diferente 
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daquela clientela que imaginamos ser na faculdade, tem 
criança com diversos problemas bem sérios. Dei aula 
como substituta em um bairro aqui na cidade, haviam 
dependentes de drogas, com abstinência com 7/8 anos 
de idade, o aluno saia correndo na escola, ele não 
falava que queria droga, ele dizia que estava “loucão”, 
então tem muito aluno que a gente não sabe lidar, você 
não tem uma formação na faculdade, então você tem 
que procurar outros meios. Ia ser muito bom uma 
formação que a prefeitura pudesse dar de como lidar 
com essas crianças, a rede poderia fornecer, mas não 
tem. Eu mesmo que não possui condição financeira de 
pagar uma pós-graduação, eu sofri muito. Fique nessa 
escola um mês e aquela turma era maioria com 
deficiência ou dificuldade em alguma coisa, são escolas 
carentes, a família não é presente, as vezes tem 
pai/mãe que convida a criança a entrar no crime, passar 
droga, as coordenadoras me falavam, é triste, pois você 
não está preparado, não imagina passar por essas 
situações e passa. O professor não está só passando 
conteúdo, tem uma carga maior do que deveria. A gente 
é bem cobrada para “dar conta” do currículo. 

DANIELA Eu não realizo formação continuada pela prefeitura 
porque não ofereceram, eu faço pós-graduação, são 
três pós-graduação com núcleo comum, com as 
temáticas dos três cursos eu escolhi língua portuguesa, 
artes, e psicopedagogia, porque a gente tem que ter, é 
uma coisa muito necessária. 

ANA Eu não realizei oficialmente uma formação continuada, 
porque me formei a pouco tempo. Mas eu tento sempre 
estudar, até por conta dos concursos, sempre procuro 
estar estudando pela internet. Há várias coisas boas na 
internet, quando eu tenho dúvidas, eu tento procurar 
para sanar dúvidas, para melhora naquilo que eu 
preciso, temos que estar sempre se especializando e 
buscando informação. 

NATHANY Eu realizei uma pós-graduação sobre alfabetização e 
letramento e todo início de ano a escola em que 
trabalho traz uma formação, que acontece nos HTPC’s. 
Pela prefeitura tive a oportunidade de realizar uma 
formação em 2014 e 2015, sobre as matérias de 
matemática e português. A frequência era trimestral, ou 
seja, a cada três meses uma formação. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 
 
 
 
 



63 

 

 
QUADRO 2: ENTREVISTA- PERGUNTA 11 
PERGUNTA 11: Você já participou de algum tipo de formação oferecido pelo 
Centro do professor de Limeira? Se sim, quais temáticas foram abordadas? 
MILENA Já participei nos dos dois primeiros anos que entrei na 

Prefeitura, era todo mês e era muito bom, pra mim era ótimo 
porque como eu estava iniciando na Prefeitura, elas 
ensinavam a como trabalhar com o currículo, porque eles tem 
um currículo e temos que seguir e fazer o planejamento com 
base nele, porém muitas vezes não é bem compreendido. 
Cada um lê de uma forma e quer trabalhar de um jeito dentro 
da sala de aula, então essa formação era pra que a gente 
conseguisse entender esse planejamento que era enviado, era 
dividido bimestralmente e era por ano os encontros, a gente 
aprendia e era muito bom, porque conseguíamos desenvolver 
melhor na sala de aula, todo mundo conseguia desenvolver 
uma coisa só, ficava todos os professores trabalhando do 
mesmo jeito. Infelizmente não está tendo tanto, porque agora 
eles deixaram no mínimo a quantidade de cursos disponíveis. 
Outras temáticas foram sobre a alfabetização, porque eu 
“peguei” um primeiro ano, e aqui tem o PACTO e então 
fazíamos a formação continuada fora do horário de trabalho, e 
éramos pagos para fazer o curso, era algo muito bom, porque 
temos que saber lidar com isso.  A formação continuada 
funcionava em grupos, de terça-feira era uma determinada 
série, eles dividiam em três salas do Centro de Formação, para 
desenvolver um tema. Então normalmente eles pegavam um 
tema do currículo, então por exemplo, vamos falar de 
contextualização, então levávamos algumas atividades dos 
nossos alunos para saber como fazer uma correção, 
analisávamos aquela redação para saber se a criança estava 
apta para passar para o outro ano, então a gente sempre fazia 
uma discussão sobre aquilo, e normalmente ela deixava em 
aberto outro tema, e na próxima reunião tínhamos que levar 
atividade referente aquele tema, para saber se estava 
trabalhando corretamente aquele tema. 

ISABELA As oficinas eram assim, baseada no currículo, parecido com o 
PACTO, não era uma coisa muito proveitosa na minha opinião, 
porque aquilo que elas passavam para a gente lá, tirava 
dúvidas, mas quem era professora a mais tempo não 
acrescentada na formação, a gente que era iniciante não era 
algo novo, porque você ia na internet e tem lá o que elas 
passavam, não ia de encontro com o que o professor 
precisava. Aquilo que os professores formadores passavam, a 
diretora poderia passar em um HTPC na escola para gente. 
Eles poderiam ter abordado mais a parte de inclusão, eu fiz um 
curso de Libras por conta própria, e a professora deste curso 
falou para nós que hoje em dia tem muita criança com 
defasagem, muita criança com deficiência, que é por conta da 
gravidez, da família, e há muitas escolas que possuem 
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crianças com um histórico familiar desses, deveria ter uma 
formação continuada de como saber trabalhar com as 
crianças, do que dar tabelas de como trabalhar somar. 

DANIELA Eu não participei de nenhuma formação continuada, não teve 
esse ano, o que eles fazem que é como se fosse uma 
formação continuada, que é os HTPC’s que é toda semana, 
onde a coordenação e direção aponta algo diferente, 
relacionada a defasagem na escola, e acaba sendo maçante, 
porque eles pegam as provas da prefeitura dos anos 
anteriores, onde os alunos erraram, e o que tem que pautar e 
faz a formação do professor em cima das defasagens, 
pensando em um ensino melhor para os alunos. A formação 
no caso na defasagem, isso não tira o mérito, mas não é nada 
legal ficar até sete da noite, discutindo questões onde os 
alunos erram e o que você tem que fazer sobre isso, deveria 
ser feito de outro jeito, poderia até passar isto, porque 
precisávamos melhorar a cada dia, mas de outra forma, 
porque ela junta o corpo docente inteiro, e discute questões 
que não agrega a mim, então quando a chega a discussão do 
meu ano, todos já estavam dispersas, cansadas. 

ANA Eu nunca fui chamada para nenhuma formação no Centro de 
Formação do Professor, a gente tem várias formações na 
escola, nos HTPCs, tem alguma coisa ou outra, mas não 
houve nenhuma formação para professores este ano. 

NATHANY Já realizei formações pelo Centro de Formação do professor, 
as temáticas abordadas eram sobre gêneros textuais e 
matemática, eram bem dinâmicas, eles davam espaço 
levantarmos questões, para debates, eram bem legais, eu 
gostava dessa formação, havia uma troca de experiências e 
espaço para tirarmos dúvidas. Era no período de aula, ou seja, 
se o professor dava aula de manhã, a formação era no 
período. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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QUADRO 3: ENTREVISTA- PERGUNTA 12 
PERGUNTA 12: Que contribuições você apontaria que o Centro do Professor 
traz/trouxe para a sua formação? E para o seu trabalho em sala de aula? 
MILENA Eu acho que dá mais segurança para a gente que está 

iniciando porque as pessoas que já fazem muitos anos que 
estão na sala de aula, as vezes só de ler já consegue 
compreender, porque já sabe a realidade que está lidando, 
mas quando a gente sai da faculdade e já vai pra sala de aula, 
é uma coisa muito nova, a prática é muito diferente da teoria, 
então dá mais segurança, as vezes a gente ficava pensando 
será que estou fazendo certo? Será o que eu e tenho que 
fazer? Desta forma meu aluno vai compreender? Muitas vezes 
quando a gente chegava no Centro de Formação e conseguia 
sentar com outras professoras, e dialogar, explicar, e ouvir 
experiências de outros professores que já tinham dado aula, a 
gente conseguia entender, não estou fazendo de determinado 
jeito ou tenho que mudar tal coisa, é uma questão de 
segurança. Houve muita diferença na minha prática, na 
verdade os encontros que a gente tinha isso reflete até hoje, 
por exemplo, tem muita coisa que eu faço hoje na sala de aula 
que é porque realizei na formação continuada, é uma coisa 
que vai refletindo na prática, isso vai se tornando parte do seu 
cotidiano, questão de amadurecimento na profissão, logico que 
tenho que amadurecer muito mais, a questão de lidar com 
aluno, de saber compreender que fase que o aluno está. No 
início do ano você pega um segundo ano, ele está 
praticamente com os costumes do primeiro ano então você 
não pode encher ele de matéria como se ele estivesse no final 
do segundo ano, esse processo que a gente consegue 
compreender do aluno, agora no terceiro bimestre a gente 
consegue fazer tal coisa. Temos que dar as temáticas do 
currículo e isso me deixava um pouco perdida quando 
comecei, por onde começo, onde é o meio e fim disso, com a 
formação me ajudou bastante com essa questão. 

ISABELA Essas oficinas não tiveram uma contribuição para a minha 
prática, há uma coisa que gostei que foi um vídeo que me 
marcou, que falava da cultura, que se a família influencia a 
criança a estudar e não a trabalhar desde cedo a criança se 
desenvolve, e vai influenciando as gerações. Não havia um 
dinâmica diferente, o que era bem legal é que os professores 
muitas vezes contestavam o que diziam, então haviam 
discussões, mas no geral não foi muito bom.  

DANIELA (Não participou de nenhuma formação no Centro de Formação 
do Professor.) 

ANA Nesses quatro meses em que eu estou na rede, nada me foi 
oferecido pela Educação, quem corre atrás é minha escola 
mesmo, a coordenação. A gente participa de palestras quando 
tem alguma coisa, mas é mais um papel da escola mesmo, e é 
claro quando tem formação na Secretaria da Educação para a 
gestão, a diretora e vice-diretora vão e aí eles passam as 
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informações que tiveram para gente, ou seja indiretamente a 
gente acaba “bebendo da água” que eles fornecem, mas não 
teve nenhuma formação para sanar as minhas dúvidas. 

NATHANY As formações oferecidas pelo Centro foram muito boas, pois 
me ajudaram muito na sala de aula, consegui utilizar a 
formação para a minha prática. A formação inicial não dá conta 
da realidade, a prática é bem diferente da teoria ensinada, 
então a formação me ajudou nisso, a faculdade ajuda, mas é 
muita teoria, a prática mesmo é só quando você se depara 
com uma sala cheia de crianças querendo aprender e você diz: 
e agora? Mas logo você pega o jeito e se apaixona, pelo 
menos eu amo o que faço.  Porque cada dia é um desafio, 
então a formação continuada é necessária, pois hoje temos 
todos os tipos de alunos e precisamos dar conta do 
aprendizado, a formação auxiliar nisso, ao professor dar conta. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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QUADRO 4: ENTREVISTA- PERGUNTA 13 
PERGUNTA 13: Se houvesse um curso direcionado para os professores 
iniciantes oferecido pelo Centro como deveria ser o curso? 
MILENA Então, para mim do jeito que era oferecido a formação era 

ótimo, porque foi logo no ano que eu iniciei a dar aulas. Elas 
abordavam de um jeito muito bom porque “pegavam” todos os 
nossos questionamentos, sendo que mesmo que nós não 
tínhamos o encontro presencial toda semana, deixava os e-
mails disponíveis para gente tirar dúvidas. Quando fazíamos 
perguntas elas respondiam na mesma semana as nossas 
indagações, então para mim foi muito bom sendo assim eu não 
mudaria. Nessa formação eles traziam um tema do próprio 
currículo, porque ele é um pouco extenso, então eles 
trabalhavam o tema do currículo e falavam a partir das dúvidas 
em tal tema, eles viam o que era mais prioridade, até porque 
uma vez no mês a cada dois meses não dava para tirar todas 
as dúvidas. 

ISABELA Deveria ser uma formação que nos orientasse, formas para 
trabalhar, especialmente com a educação inclusiva, mas a 
inclusão não só com crianças especiais, mas as necessidades 
de todos os tipos, metodologia. Forma como trabalhar é 
importante, mas cada professor tem o seu jeito. Tenho alunos 
com necessidades especiais, mas não posso opinar muito pois 
eu não tenho uma formação para isso, então eu busco 
atividades diferenciadas. Eu me lembro uma vez em uma aula 
na faculdade que alguém da classe perguntou para a 
professora: Quando nos formarmos sairemos preparadas? A 
professora respondeu que não, você tem que dar muita sorte 
da coordenação para te auxiliar no trabalho. É importante uma 
formação continuada oferecida pela rede para discutir vários 
temas. 

DANIELA Eu assustei em relação ao planejamento, semanário, porque 
trabalhei em escola particular por seis anos como monitora, 
sabia como era feito o planejamento e aí você chega em uma 
pública, e a pessoa te passa o currículo, a criança tem que sair 
sabendo disso, você tem quatro xerox por semana por aluno e 
boa sorte. Na minha opinião é um pouco de falta de 
preparação do docente quando ele ingressa na rede pública, 
do que ele irá fazer, você fica totalmente sem rumo, tem que 
saber tal coisa, mas eu não tenho atividade, eles têm um livro, 
mas não tem livros para todos. O material particularmente eu 
não gostei. Na escola onde eu estou, não há problemas 
sociais, a família é bem presente, a escola é bem localizada, 
os pais cobram bastante, estão presentes. Já me passaram 
conteúdos que a rede cobra, mas o aluno não está capaz de 
aprender, não está na fase do desenvolvimento, mas o 
professor tem que passar, tem que dar conta, a burocracia 
mesmo sendo online é densa. Deveria ter uma formação 
direcionada ao currículo, em como trabalha-lo, que fosse de 
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encontro com o dia a dia do professor, que discutisse os 
problemas que os professores trouxessem. 

ANA Eu acho que se tivesse uma formação contínua ia ser 
excelente. Quando eu entrei eu senti muita dificuldade de 
organização de tempo, porque é assim: educação não é para 
entreter a plateia é fazer com que os conteúdos rendam, então 
eu senti muita dificuldade e agora como organizar esse tempo, 
corrigir caderno, passar lição de casa, fazer planejamento, as 
crianças vem toda em cima de mim, eu não consigo respirar, 
estou sufocada, socorro, socorro. E então eu fui 
desenvolvendo dinâmicas, algumas coisas para a sala de aula, 
tudo da minha cabeça, então senti muita falta disso, como me 
organizar na sala de aula, porque na teoria tudo é lindo e 
maravilhoso, mas na prática, você cai na sala buscando, você 
tem aqueles alunos que não acompanham a classe, então 
você tem que dar uma atividade diferenciada para os alunos, 
dependem muito de você. Para mim teria que ter uma 
formação que viesse de encontro com ideias para os 
professores, ao meu ver deveria ser uma formação 
remunerada, em horário de aula ou em horário oposto, e 
deveria ser separada por tempos, não tem lógica uma 
professora que tem 10 anos na sala de aula ter a mesma 
formação do que eu que estou iniciando. 

NATHANY Eu gostei das dinâmicas e da forma que eram a formação que 
eu participei, deveriam ser no horário que o professor estaria 
na sala de aula, e trazer questões do cotidiano da escola, fazer 
com que tivesse coisas mais práticas, porque a teoria já vimos 
bastante na faculdade e usamos pouco na sala de aula. 
Poderia continuar usando discussões, e levando experiências 
e debates. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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QUADRO 5: ENTREVISTA- PERGUNTA 14 
 
PERGUNTA 14: Quais temáticas você gostaria que fossem abordadas e 
disponibilizadas pelo Centro do Professor e/ou nos cursos de formação 
continuada? 
MILENA Eu acho que o tema inclusão é algo que pega muito na escola 

pública. Em Limeira o fechamento do CEMA foi algo muito 
ruim, e estão querendo fechar a Aril, querendo fechar vários 
centros que ajudavam o deficiente e nós na verdade não 
estamos aptos para recebe-los na sala de aula, a estrutura das 
escolas não estão boas para receber os alunos. É uma coisa 
que traz muita confusão, porque ela no papel é uma coisa, e 
na prática é outra, estamos ali com crianças com dificuldades, 
crianças que não chegam a ser uma deficiência, e está 
atrasado, sendo que tem muito professor que não consegue 
lidar com isso, porque é muita informação para uma sala de 
aula, as vezes tem crianças que precisam de 
acompanhamento, a inclusão seria muito boa trabalhar. Todo 
ano eu “pego” aluno que são de inclusão, ano retrasado eu 
“peguei” um autista, e não tinha monitora na sala de aula, é 
bem complicado porque eu tive que ir atrás, pesquisar, ir atrás 
de pessoas que já tinham trabalhado com autista, para saber o 
que eu fazia na sala de aula, e é uma coisa bem difícil. A parte 
de preconceito também deveria ser trabalhado, preconceito na 
questão de racismo mesmo, que nas escolas periféricas é 
muito forte, não por conta de professores, mas por conta dos 
próprios alunos, eles estão acostumados a ser racistas com 
outros, é natural deles, para eles não é mais uma ofensa é 
uma coisa que pega muito, porque a criança leva para a vida 
toda. A gente vai nas escolas que não são periféricas e a 
gente vê um nível, mas quando entra em uma escola 
periférica, é totalmente diferente, a gente vê muito forte o 
racismo. Quando tinha formação sobre isso, muito professor 
falava que não ia discutir sobre isso, porque falar sobre 
racismo é ser racista, isso é uma ideia totalmente ignorante, 
então eu acho que deveria sim ser trabalhado muito o racismo 
na escola, para melhorar a socialização das crianças. É uma 
questão que envolve muita a educação, as veze a gente acha 
que é uma coisa distinta, não é, porque o aluno que está 
sofrendo racismo ele começa a se rebelar, a ficar revoltado, 
ele briga, ele xinga, ele não quer fazer lição, é algo que ele vai 
levar sempre, isso deveria ser discutido. O racismo no Brasil é 
velado, deveria colocar isso na sala de aula para todos 
pensarem mais sobre isso. Deveria trabalhar mais o social das 
crianças. 

ISABELA Para mim o tema que deveria ser mais discutido é sobre 
necessidades especiais, a inclusão no geral, pois trabalhamos 
diariamente com crianças com necessidades especiais, mas 
não temos formação. Outros temas acredito que vamos 
conseguindo trabalhar aos poucos. 
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DANIELA Deveria ser trabalhado o dia a dia do professor, apoiar mais o 
dia a dia, não a burocracia, não focar em objetivos de aula, 
claro que é bonito de se ver no papel. Já soube de muita 
formação e muita gente vê como algo ruim, eu nunca 
participei, mas deveria ser oferecido na rede Municipal, como 
se fosse um acompanhamento e evolução, porque tem muitos 
professores que encostam e não mudam. Deveria ter a 
formação, que abordasse o dia a dia do professor, o que ele 
tem que fazer quando acontecesse x questão, porque muita 
coisa o professor não está preparado ainda, porque a prática é 
totalmente diferente da teoria, eu uso muito pouco da minha 
graduação. 

ANA Como eu te disse, eu acho que ao meu ver, eu senti 
necessidade do de como me organizar na sala de aula, senti 
necessidade de como eu mantenho a minha classe seguindo o 
currículo, no meu planejamento e em contra partida eu tenho 
que adaptar para os alunos considerados com aprendizagem 
um pouco mais fraco, e tudo ao mesmo tempo, isso deveria 
ser outro tema para os professores iniciantes, como fazer a 
correção de atividades. Outra coisa que a gente vai se 
equilibrando eu acho que por exemplo você sente que o aluno 
adquiriu aquele conteúdo mas e aqueles que não adquiriram 
totalmente como lidar, porque uma coisa é você dar atividade e 
o aluno fazer qualquer coisa, outra coisa é você pegar esse 
aluno, conversar com ele, é um atendimento individualizado 
leva muito tempo e enquanto você está fazendo com um uma 
atividade os outros estão ficando dispersos, eu costumo levar 
muitas atividades extras, mas acaba sendo atividades que eu 
consigo só ver no outro dia, são coisas que você vai pegando 
com os colegas ou tirando da sua cabeça, isso eu acho que 
deveria ser trabalhado, com quatro meses de rede é o que 
mais eu tenho dificuldade, gostaria muito de ter um curso 
especificado sobre como gerenciar o tempo na sala de aula. 

NATHANY Deveriam ter temáticas com inclusão, pois encontramos na 
sala de aula crianças especiais e não temos nenhum preparo 
para isso, ficamos perdidos, porque na faculdade se vê muito 
pouco disso e quando chegamos na sala de aula é uma 
realidade. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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QUADRO 6: ENTREVISTA COM PROFESSORAS FORMADORAS- 4° PERGUNTA 
PERGUNTA 4: Com que objetivo o Centro do Professor foi criado? 

KARINA É a evolução da antiga oficina pedagógica, até onde eu sei, 
com o processo de municipalização a própria secretaria 
sentiu a necessidade de demanda de formação, antigamente 
tínhamos a chamada oficina pedagógica, depois havia uma 
casa menor, mas conforme a rede foi aumentando, foi 
crescendo a necessidade de uma equipe maior, então o que 
aconteceu é que da oficina pedagógica passou para o centro 
municipal de estudos pedagógicos, que ficava perto da 
rodoviária de Limeira, depois o governo do prefeito Silvio 
Felix pegou esse prédio que ficou 20 anos abandonado e 
com o dinheiro da educação ele conseguiu terminar. O antigo 
prefeito falava que era um lugar para o professor, tanto que o 
nome do prédio é Centro de Formação do Professor. Foi uma 
demanda da própria rede, porque foi crescendo e foram 
surgindo as especificidades, as necessidades, como o EJA, a 
inclusão, depois veio uns programas específicos como 
PACTO que havia um número específicos de pessoas 
formadores, essa composição do corpo foi a medida que as 
necessidades e demandas foram surgindo. 

GABRIELA É importante salientar dessa mudança muito grande com a 
municipalização então a demanda que era da diretoria 
pedagógica vinculada ao estado passou para o munícipio e 
foi então criada a secretaria da educação. A educação infantil 
que era vinculada ao serviço social passa para a secretaria 
da educação e diante de toda a demanda foi criada esses 
diversos setores, que nessa evolução histórica, hoje temos o 
centro de formação do professor. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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QUADRO 7: ENTREVISTA COM PROFESSORAS FORMADORAS- 5° PERGUNTA 
PERGUNTA 5: Como acontece a divulgação dos cursos oferecidos junto aos 
professores? Por quais motivos os professores buscam as formações no 
Centro do Professor? 
KARINA Na verdade a maioria dos nossos cursos são convocações, a 

gente manda uma  CI ( Comunicado Interno) um documento 
que circula entre os departamentos da prefeitura e este vai 
para as escolas com uma certa antecedência, por exemplo, 
amanhã haverá uma formação de matemática para os 
coordenadores, então a uns 15 dias atrás mandamos para a 
escola um comunicado para terem tempo de se programarem 
é um procedimento mais padrão da prefeitura. A gente tem 
também alguns cursos que são convite, que também vão por 
meio de CI, para as escolas, na maioria das vezes acontece 
no período oposto ao trabalho do professor, ganha 
certificado, mais a divulgação em si é interna. Quando é 
convocação é no horário de trabalho. Quanto os motivos de 
que os professores buscam as formações, acredito que por 
ser convocação os professores eram obrigados, mas quando 
era algo contínuo, a devolutiva era algo muito bom, porque a 
gente tinha esse contato, o que gente discutia em uma 
semana, na outra quinzena eles traziam informações, 
dúvidas, essa continuidade, esse contato, a gente percebia 
que era muito mais efetiva, porque agora a gente vê com 
uma frequência pequena, então fica difícil você manter esse 
diálogo sobre determinado assunto porque passa um tempo 
maior. É outra demanda, um outro diálogo, então eu acredito 
que aquele modelo os professores se envolviam mais. 
Quando eles viam que estávamos aqui para ajuda-los, 
quando viam os textos, os materiais eram para ajudar, e eu 
particularmente gostava muito de dar a voz, deixar que eles 
falassem também, então você via uma participação muito 
intensa, de uma reflexão de o que eu fiz e deu certo ou 
errado. Havia uma troca muito grande entre os professores, 
esse modelo de formação que eles participavam com uma 
frequência maior possibilitava isso. 
Os cursos sempre foram direcionados a todos os professores 
de todos os anos, só que de alguns anos para cá, até julho 
de 2015 havia formação, com a crise econômica que nosso 
país está vivendo a arrecadação do município para tributos 
caiu muito, e a prefeitura se viu impossibilitava de tirar o 
professor da sala de aula no horário de trabalho porque ele 
precisava pagar um professor substituto no horário que ele 
está na formação, então a gente fez de outras estratégias, 
oferecer curso noturno ou  formações no horário de HTPC 
que deve ser cumprido na Secretaria, só que a procura não é 
tão grande, porque é complicado para um professor vir um 
curso noturno, muitas vezes ele mora longe, sai tarde da 
escola, mas como eu falei, teve momentos de todos os 
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meses, todos os professores, de todos os segmentos 
estarem aqui, hoje já bem menos por conta da crise 
financeira. Então a gente prioriza o professor coordenador já 
que eu não posso tirar esses professores, então trago o 
professor coordenador e ele recebe  toda a formação, todo o 
material com a intenção de que ele chegue na escola, nos 
horários de estudo dos HTPC’s e faça esse repasse para a 
equipe, a gente sabe que não é o modelo ideal porque a 
gente sabe que toda vez que repassa alguma coisa se perde, 
ou não domine com toda propriedade aquele assunto mas no 
momento são as ferramentas que a gente dispõe. 

GABRIELA A divulgação é por meio de convocações por CI, os 
coordenadores são notificados com antecedência para 
comparecerem ao Centro de Formação do Professor. 
A estrutura das formações sempre parte do pressuposto, que 
a formação ela vem para acrescentar e ela deve valorizar já a 
situação do professor em sala de aula, nós partíamos sempre 
desses pressupostos, deixando muito claro qual a função da 
escola, qual é a função do professor, e a importância da 
organização do nosso currículo. A estrutura que nós sempre 
procuramos manter nas nossas formações, nós tínhamos 
sempre um momento de estudo, então procurávamos realizar 
leituras, trazer sempre boas referências, momentos de 
reflexão, estudos, grupos, discussão, mas também momentos 
de reflexão sobre a prática em diferentes formatos, estudos 
de casos, leitura de relatos, discussão a partir de vídeos mas 
sempre buscando levar o professor a refletir sob sua prática e 
pensar diferentes formas e melhores maneiras, sempre 
destacando qual era o fim do nosso trabalho, que era a 
aprendizagem dos nossos estudantes. 
Até em 2015 vieram todos os professores de todos os anos 
de escolaridade, inclusive os monitores também, na época a 
gente tentava trazer os monitores, não tínhamos muitos 
estagiários, era um movimento muito grande da rede, era 
uma quantidade enorme de formação, tínhamos um grupo 
maior, mas agora temos essas restrições orçamentárias, e 
um outro movimento que surgiu a partir dessa demanda, é o 
movimento de visita, então muitas vezes nós fazemos essas 
formações na unidade escolar. Então a pedido do 
coordenador pedagógico fazemos uma reunião, levando a 
demanda, quais as necessidades de formação daquele grupo 
e nós vamos até a unidade escolar para realizar essa 
formação no horário de HTPC. E outro movimento também 
são as visitas de orientação pedagógica nos horários de 1/3 
da jornada que o professor polivalente tem na sua jornada 
para o estudo, para o desenvolvimento das dificuldades, 
planejamento, e nó fazemos algumas orientações pontuais 
nesses horários, então essas visitas são todas agendadas 
com antecedência e coordenador pedagógico também 
acompanha esse movimento e é um acompanhamento para 
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conversar sobre as demandas de formações específicas 
daquele professor, daquela turma, daquele ano de 
escolaridade, para fazer uma reflexão mais específica, a 
partir de algum resultado de avaliação, de alguma 
problemática específica, porque a gente a formação é claro 
que trazer o professor para a formação é um movimento ideal 
e incomparável, porém também existe em outros momentos 
não só nesse momento de uma formação maior, mas 
também nos horários de 1/3 da jornada do HTPC, que consta 
dentro da carga horária do professor. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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QUADRO 8: ENTREVISTA COM PROFESSORES FORMADORAS- 6° PERGUNTA 
PERGUNTA 6: Há formações específicas para os professores iniciantes? Se 
sim, quais? 
KARINA Nunca conseguiu porque a rede é muito grande e cada um tem 

especificidade, então por exemplo separar só os iniciantes com 
aqueles que já tem um certo tempo de carreira, ou daqueles que 
já estão mais para o fim da carreira, esse modelo seria ideal, 
mas tem aquele que por exemplo meus grupos eram de sábado 
no PACTO, meus grupos era de sábado de manhã então elas 
conheciam quando era fora do horário de trabalho, elas faziam a 
opção então o grupo meio que aleatório, vinha quem queria o 
sábado de manhã e durante horário de trabalho a gente faz por 
segmentos, professores do 1° ano, então não havia formação 
específica. 

GABRIELA Essa foi uma das reflexões que fizemos ao longo desse tempo, 
por um lado nós percebemos essa demanda que seria 
interessante ter grupos para os professores iniciantes apesar 
que as vezes temos um professor que acabou de se efetivar na 
rede, mas também é um professor algum tempo na rede 
particular, então traz experiências, mas também pensamos que 
a troca de experiência é muito importante, é um movimento que 
sempre valorizamos em nossas formações. Às vezes você faz 
um grupo com professores iniciantes fica muito mais difícil você 
trazer boas experiências no sentido de que realmente o 
professor que já trabalha a algum tempo, passou por diferentes 
formatos, então acredito que essa organização para o grupo, 
entre professores experientes e iniciantes, ela pode ser mais 
rica, em alguns momentos. Para esses professores iniciantes 
nós pensamos nesse movimento de orientação, nós já tivemos 
de casos de professores iniciantes que o coordenador solicitou 
as nossas visitas e a gente fez esse acompanhamento durante 
as visitas de orientação pedagógica. 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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QUADRO 9: ENTREVISTA COM PROFESSORES FORMADORAS- 7° PERGUNTA 
PERGUNTA 7: Como a formação continuada é pensada nesse Centro? Como 
são definidas as temáticas? 
KARINA Acho que a valorização do profissional, pensar em seu 

desenvolvimento profissional, a sua carreira, a gente sabe 
que qualquer curso, ele é o início, a gente sabe que tem 
professores e professores, os cursos não dão conta de todo o 
conteúdo e toda demanda, não existe um que vá dar conta de 
todos os conteúdos, então o que a gente faz é promover 
momentos de estudo, promover de troca de experiencias, de 
reflexão, porque o objetivo é que estes professores se 
desenvolvam profissionalmente para que eles possam ser 
efetivos na sala de aula, e ensinar os alunos, porque o 
objetivo principal de todo esse movimento é que o aluno 
aprenda, é na qualidade da educação, para que ele chegue 
na criança, e faça esse desenvolvimento na aprendizagem 
dela. 
Sobre as temáticas com os cursos que já aconteceram, tem 
alguns cursos que já eram determinados, como o PNAIC, que 
o MEC determinava, vinham os cadernos de formação para 
os professores de determinada área, então já seguíamos um 
material pronto, quando é com a rede Municipal é essa 
demanda que nós vamos sentindo, então fazemos a 
aplicação de uma avaliação então vemos que o índice de 
aprendizagem daquele determinado descritor está muito 
baixo e é geral, é um indicativo que alguma coisa está 
acontecendo e está tendo problema nisso então a gente 
monta e as vezes vem do próprio diretor, dos coordenadores, 
então vão fazendo essa demanda, se são assuntos pontuais 
vamos até o HTPC e faz essa conversa, as vezes é uma 
demanda maior então compensa de chamar na secretaria e 
fazer com todas as escolas. 

GABRIELA É bom salientar que esse movimento de formação ele concilia 
também resgatar o professor como um profissional intelectual 
porque isso perdeu-se ao longo da história e diferente de um 
profissional que ele pode fazer determinado curso e aprender 
uma função e uma vez ou outra fazer um curso de 
reciclagem, que eles até utilizam esse termo no meio 
administrativo, empresarial, o professor não, ele é um 
profissional intelectual e ele precisa tomar consciência disso, 
também para valorizar o seu próprio trabalho e para 
identificar que esse movimento de formação ele é intrínseco a 
nossa formação, porque nós não vamos nunca conseguir 
abrir mão desse momento de estudo, momento de formação, 
isso é inseparável da nossa atuação, nós não somos 
somente técnicos no sentido aplicar determinadas práticas, é 
impossível eu não refletir sobre elas, ter esse momento de 
estudo, é uma questão que nós temos prezado nesses anos 
de formação. 
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As formações elas são realizadas a partir de conteúdos 
presentes no nosso contexto, a partir da demanda dos 
professores. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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QUADRO 10: ENTREVISTA COM PROFESSORAS FORMADORAS- 8° PERGUNTA 
PERGUNTA 8: Os professores da Rede Municipal são consultados quanto as 
suas necessidades formativas? Como isso é trabalhado no Centro? 
KARINA Nós partíamos a formação da demanda da rede de Limeira 

quando era formação oferecida para a toda a rede, os 
coordenadores pedagógicos traziam as necessidades dos 
professores, quando era curso oferecido de fora, como por 
exemplo o PACTO, não tinha como consultar os professores, 
ele já vinha pronto e nós aplicávamos os conteúdos. 

GABRIELA Se for oferecido para a rede toda, como já aconteceu, via 
coordenador pedagógico em outros momentos, momentos já 
realizamos algumas pesquisas para sugestão de algumas 
temáticas, esse questionário era encaminhado para a 
unidade escolar e o coordenador discutia com a equipe e 
encaminhava essas temáticas para a formação, quando a 
formação era do PACTO já tínhamos temáticas estabelecidas 
pelo MEC. Quando é pela rede, existe esse movimento ou 
através do próprio movimento informação, porque as vezes 
na formação com os coordenadores ele já apresentam 
diferentes demandas, e nós consideramos para o 
planejamento das próximas formações. 
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QUADRO 11- ENTREVISTA COM PROFESSORAS FORMADORAS-9° PERGUNTA 
PERGUNTA 9: Em que medida você considera que a formação oferecida no 
Centro contribui para o trabalho dos professores em sala de aula? 
KARINA Eu considero que o desenvolvimento, o professor que 

realmente participa, que ele ativo isso ajuda muito na sala de 
aula porque ele participa, ele coloca as suas dúvidas, ele 
troca experiências com outro professor que também trabalha 
com a mesma serie, na mesma faixa etária, a gente traz 
textos de estudos, quando não tem um referencial qualquer 
coisa serve, partir do momento que trata os objetivos claros, 
tem um currículo pautado em conteúdo, conseguimos 
desenvolver um trabalho em cima daqueles objetivos, a 
grande maioria leva para a sala de aula as aprendizagens, 
depois no final do ano há os seminários com trocas de 
experiencias, então eles vinham e compartilhavam, o que 
eles tinham feito na sala de aula. Houve uma experiencia 
pedagógica, então eu acredito que todo esse trabalho é para 
enriquecer e desenvolver esse profissional dentro da carreira 
e que isso reflita na aprendizagem das crianças. Este Centro 
serve para dar apoio ao professor, não é com a intenção de 
fiscalizar, apesar de termos uma avaliação externa, ela não é 
para punir, os resultados indicam quais os caminhos que já 
estão dando certo, e quais ainda precisa de uma atenção 
maior. 

GABRIELA É importante também é que quando a gente pensa em 
formação do professor, infelizmente até pela própria rotina de 
trabalho que nós sabemos que por diversos motivos os 
professores em sua maioria eles dobram período, eles 
possuem uma carga de trabalho muito grande, infelizmente 
esse movimento de formação acaba ficando em segundo 
plano, então, a prioridade é a produção de atividades, a 
produção do planejamento, muitas vezes de uma forma 
automática, então eu acho que o movimento de formação ele 
é essencial para isso, para que a gente consiga resgatar esse 
momento para que a gente consiga refletir sobre as nossas 
ações, sobre nossas tomadas de decisão, sobre nossas 
intervenções, sobre os nossos planejamentos, a gente já teve 
várias formações, o que é esse movimento de ensino? Por 
quais procedimentos eu vou passar e por quais momentos eu 
vou passar? O que é realmente uma avaliação? Quais os 
tipos de avaliação e o eu faço com o resultado dessa 
avaliação? São todos momentos para a gente refletir a 
prática a partir de um contexto inicial teórico, porque somente 
a reflexão por si só ela não traz embasamento para boas 
mudanças, é preciso ter um pouco embasamento teórico para 
que eu consiga traçar novos caminhos para essa prática. 
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APENDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 
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APÊNDICE E – INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE 
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ANEXO I – Parecer do Comitê de Ética 
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