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Resumo: O presente artigo refere-se há uma pesquisa quali-quantitativa realizada 

com 10 professores do ensino fundamental I, II e Médio do Colégio Ser, localizado no 

município de Taboão da Serra, São Paulo. O objetivo deste estudo foi investigar e 

analisar sobre as concepções dos professores acerca de sua formação continuada. 

Com essa análise ficou nítido a importância dessa formação e as condições que 

cercam essa trajetória para o profissional em sua vida acadêmica, visando contribuir 

para o aperfeiçoamento e facilitador das práticas no cotidiano educacional.  

Palavras-chave: Pós-graduação; formação de professores; capacitação; educação 

brasileira.  

Abstract:  

This article refers to a qualitative and quantitative research carried out with 10 teachers 

from elementary school I, II and High School of Colégio Ser, located in the municipality 

of Taboão da Serra, São Paulo. The aim of this study was to investigate and analyze 

teachers' conceptions about their continuing education. With this analysis, the 

importance of this training and the conditions that surround this trajectory for the 

professional in academic life, aiming to contribute to the improvement and facilitator of 

practices in the educational routine. 
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Introdução 

A formação continuada é o processo de capacitação constante dentro da profissão 

docente que aprimora, aperfeiçoa e qualifica a prática pedagógica e amplia seu 



 
 

conhecimento profissional. O professor precisa ter a capacidade de refletir a todo o 

momento sobre sua atuação e contribuição dentro da educação, pois por meio  desse 

processo reflexivo, seu trabalho torna-se cada vez melhor e consequentemente com 

mais qualidade. 

Neste trabalho faz-se necessário uma base histórica que explique desde o início e 

quando surgiram as primeiras considerações sobre a importância dessa formação 

docente. Originalmente e de forma mais específica a formação de professores surgiu 

no século XIX, devido às transformações que estavam ocorrendo na sociedade logo 

após a Revolução Francesa. Aqui no Brasil no que se refere ao preparo de 

professores, ocorreu logo após a Independência do Brasil, com o ideal e em conjunto 

ao projeto de construir uma nova nação.  

Entretanto, o processo de industrialização da década de 1950, foi quando ocorreu a 

expansão das redes de ensino no Brasil. O acesso a escolarização era extremamente 

limitado, nesse período uma grande maioria eram analfabetos na população, mas com 

a grande demanda do mercado a procura pelos estudos aumentaram, com isso 

aumenta a procura por professores. E para suprir essa procura, houve uma expansão 

de escolas em níveis médio, complementação de formações de origens diversas, 

autorizações especiais para o exercício da docência, sintetizamos algumas datas e 

eventos de grande relevância que corroboram com nosso estudo, conforme SAVIANI 

(2008): 

 

● 1897-1890: Ensaios intermitentes de formação de professores; 

● 1890-1932: Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas 

Normais; 

● 1932-1939: Organização dos institutos de educação; 

● 1939-1971: Organização e implantação dos cursos de pedagogia e de 

licenciatura e consolidação do padrão das Escolas Normais; 

● 1971-1996: Substituição da Escola Normal pela habilitação específica 

de Magistério; 

● 1996-2006: Advento dos Institutos Superiores de Educação e das 

Escolas Normais Superiores; 

  

Em 2008, houve a Conferência Nacional da Educação Básica (CONEB) da qual 

saíram algumas decisões políticas no que se refere a formação continuada. A partir 



 
 

daí, deveriam trabalhar de forma colaborativa criando pólos universitários e centros 

de formação. 

Em 2012 o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade certa, surge para assegurar a 

alfabetização de crianças com 8 anos no 3º ano do Ensino Fundamental; o 

Fortalecimento do Ensino Médio em 2013, elevar o padrão de qualidade do Ensino 

Médio, recursos didáticos como livros para os alunos, tablets para os professores e 

formação continuada.   

As mudanças teóricas, tecnológicas e ideológicas são constantes, a formação 

continuada deve propiciar um acompanhamento do público-alvo e que contemplem as 

diversas aprendizagens. 

O problema central deste estudo foi compreender os desafios vivenciados por 

professores do ensino privado, qual a formação ideal ou necessária dos professores, 

de certo existe um descontentamento, entretanto, a formação docente não dá conta 

de seu objetivo principal, que é aprimorar a prática pedagógica dos discentes e fazê-

los avançar em seus estudos, visando uma educação que busque não apenas a 

transferência de conhecimento, mas sim uma educação onde todos possam ser 

autores e construtores desse conhecimento. 

A formação continuada deveria ser para aprimorar os estudos, metodologias e 

práticas docentes e não para suprir um déficit na formação básica inicial desse 

professor. A graduação propõe o conteúdo/teoria, mas pouca prática.  

Para tanto, neste trabalho foi desenvolvido e aplicado um questionário para a equipe 

docente do Colégio Ser, foram entrevistados professores de todos os ciclos e de 

diferentes formações acadêmicas, desde pedagogos sem formação continuada, 

licenciados em disciplinas específicas, mestres e doutores, lecionando no 1° ano do 

ensino fundamental ao último ano do ensino médio. 

Com a análise dos dados obtidos, conseguimos informações específicas e 

extremamente importantes a respeito da formação continuada, as dificuldades 

apresentadas, quais os cursos mais acessíveis, por fim, uma reflexão detalhada de 

todo os processos que envolve a capacitação docente. 

O objetivo geral desse trabalho é de trazer reflexões sobre a importância da 

capacitação continuada, investigar as percepções acerca do tema e compreender os 

impactos dessa formação na prática docente. 

 



 
 

Contextualização da pesquisa 

A pesquisa foi realizada no Colégio Ser, uma escola particular, fundada em 2016, com 

excelente estrutura, possui atualmente 1500 alunos, divididos em 2 prédios possui 

uma área com 20.000 m² e excelente infraestrutura, um dos prédios atende as 

crianças de maternal ao 1°ano do fundamental I e o segundo prédio atende do 

fundamental I até Ensino médio, além da divisão com a faculdade FECAF (graduação 

e pós graduação) nos períodos da manhã e noite.  

O colégio está localizado na Avenida vida nova, em Taboão da Serra, 

aproximadamente mais de 60% do seu público são moradores dos prédios da 

cooperativa habitacional, possui fácil acesso pela Rodovia Régis Bittencourt, o que 

facilita também aos moradores dos bairros vizinhos. 

Sua infraestrutura é um dos principais atrativos para as novas adesões de alunos, 

conta com excelentes laboratórios de informática, quadra poliesportiva e ginásio 

coberto, playground, cantina, brinquedoteca, biblioteca, auditório, restaurante, salas 

para aulas de arte e dança, diversos laboratórios (graduação/pós-graduação). 

No PPP (Projeto Político Pedagógico) sua metodologia pedagógica é 

sociointeracionista em todos os ciclos de aprendizagem, preconizam o incentivo a 

construção do conhecimento e desenvolvendo assim as potencialidades de cada 

aluno individualmente. O colégio possui um programa chamado ``O líder em mim´´, 

que trabalha as competências socioemocionais e as habilidades que auxiliam em 

nosso comportamento, modo de pensar, atitudes que também influenciam na 

construção da nossa personalidade. 

Essa filosofia é estendida também a equipe docente, através de cursos de 

capacitação de menor duração sobre a aplicabilidade do programa, que visa à 

aquisição de técnicas e reflexões sobre as habilidades sociais e emocionais que 

colaboram tanto com o sucesso acadêmico quanto com o sucesso na vida pessoal e 

profissional. 

O nosso instrumento de coleta de dados consistiu em um questionário aberto, via e-

mail institucional, formulado através das ferramentas do Google (formulários), do qual 

agiliza a coleta de forma estruturada e organizada, em seu conteúdo possui 12 

perguntas. Na elaboração do nosso questionário procuramos investigar as 



 
 

perspectivas da equipe docente no que se referem a sua formação contínua, suas 

práticas, dificuldades e anseios em sua rotina e dados da formação inicial. 

 

Participantes 

Participaram desta pesquisa, dez professores do Colégio Ser que lecionam 

no fundamental I, II e ensino médio. Entre os professores que responderam o 

questionário, todos possuem curso superior, sendo, licenciaturas ou pedagogos, 9 

possuem mais de uma especialização. Cinco professores participantes trabalham em 

outras escolas, sendo 3 em escolas públicas e 7 em escolas particulares. 

O único critério para a participação da pesquisa é ser professor (graduado 

em pedagogia ou qualquer outra licenciatura) atuando na profissão e com 

perspectivas de continuar os estudos na área da educação. 

Todos os participantes possuem e-mail institucional do qual agilizou o 

processo para a coleta das respostas do formulário, o mesmo foi desenvolvido em 

formato de questionário estruturado, contendo perguntas objetivas e abertas.  

O objetivo da escolha do formulário foi pela sua facilidade, compreendendo a falta de 

tempo da equipe docente do colégio e através dos dados obtidos conhecer a formação 

de cada professor e sua visão profissional para o futuro em sua carreira. 

O formulário foi utilizado neste trabalho como um instrumento para obtenção de dados 

quali-quantitativos sobre a importância da formação docente e principalmente sobre 

as perspectivas acerca dessa continuidade na capacitação profissional, 

complementando também os dados qualitativos, pois sendo perguntas abertas e 

algumas bem reflexivas, pois se referem aos anseios após a primeira graduação e as 

dificuldades encontradas na prática, ao incentivo que as instituições fornecem as 

formações e reflexão sobre como seria uma boa formação docente.   

 

Análise de dados 

A coleta das informações ocorreram entre os meses de fevereiro a abril de 2019, por 

meio do questionário, no que tange à metodologia a maior parte das questões são 

qualitativas, entretanto, apenas algumas mais objetivas e quantitativas, realizadas via 

formulário Google, a leitura obtida dos dados constam informações importantes e de 

extrema relevância para nossa discussão no que se refere à formação continuada dos 

professores, sua rotina, perspectivas e expectativas diante a profissão.  



 
 

Ao organizar os dados dos questionários, podemos fazer claramente uma afirmação, 

100% dos participantes compreendem e concordam sobre a importância do professor 

manter seus estudos, através de especializações, cursos de pós-graduação ou 

mesmo cursos de menor duração e com isso aprimorar suas práticas. 

Entre os 10 entrevistados, as idades variam entre 22 a 47 anos, todos são atuantes 

na profissão sendo que, 7 deles lecionam no fundamental I, 2 no fundamental II e 

apenas 1 leciona no ensino médio.  Seis deles possuem como primeira 

graduação a pedagogia e os demais são licenciados em Letras, Geografia, Jornalismo 

e Física.  

 

 
Resultados e discussão 

Todos os entrevistados no Colégio Ser possuem segurança em sua prática docente, 

entretanto boa parte dos relatos compreendem que essa segurança se aprimora com 

o tempo e seu aperfeiçoamento profissional e continuidade dos estudos. A escola na 

qual os participantes trabalham fornece formação contínua para seus funcionários, o 

que é algo extremamente positivo, de acordo com Janz (2008, p.7) 

 
[...] as escolas devem ser entendidas como lócus de formação continuada, 
com ênfase na consciência crítica, possibilitando aos professores assumirem 
uma intencionalidade política diante do seu desenvolvimento profissional, 
compreendendo-se em permanente transformação e construção de sua 
própria identidade. Para isto, a formação continuada na escola deve priorizar 
a relação indissociável entre a teoria e a prática. 

 

Portanto as escolas possuem um papel primordial na formação contínua dessa 

equipe, percebendo que a maioria de seus professores pretendem sim, dar 

continuidade aos seus estudos, a instituição precisa promover meios e facilidades 

para que isso ocorra, com o intuito de contribuir para esse aprimoramento profissional 

de sua equipe docente. 

No que se refere aos demais cursos ao longo da carreira, 7 entrevistados possuem 1 

ou mais pós-graduação nos seguintes cursos (Gráfico 1): 



 
 

 
Gráfico 1 - Professores entrevistados no Colégio Ser no ano de 2019, referente aos cursos 

de pós-graduação realizados.  

 

A maioria dos cursos de pós-graduação escolhidos como extensão de estudos e 

aprimoramento estão diretamente ligados à área de atuação de trabalho.  

Os cursos ligados á educação forma um profissional multidisciplinar, com uma ampla 

e vasta área de trabalho, capaz de atuar nos processos de ensino e aprendizagem, 

dentro de sala de aula, atuando nos diversos níveis de ensino que vai do 

infantil/maternal à docência do ensino superior. Podendo atuar também, no corpo 

administrativo, na gestão escolar, orientação educacional, abrangendo ainda para as 

clínicas de psicopedagogia, hospitais, serviços sociais e ONG´s. 

Seguindo a análise, foram questionados também sobre a pretensão de curso, no que 

se refere à formação continuada e suas perspectivas, todos os entrevistados 

pretendem fazer uma pós-graduação em breve os cursos citados foram (Gráfico 2): 

 



 
 

 
Gráfico 2 - Professores entrevistados no Colégio Ser no ano de 2019, referente às 

pretensões de curso a serem realizados. 

 

Quanto à pergunta referente acerca do que seria e como seria uma boa formação 

docente, algumas respostas confirmam a importância da formação continuada: 

Professor 1: ``Uma boa formação docente faz toda a diferença quando pensamos em 

todas as evoluções não só na área tecnológica, mas das relações humanas. Uma boa 

formação antecipa situações, nos coloca em contato o máximo possível com situações 

que se aproximem do real em sala de aula, ajuda a expandir perspectivas e dar 

segurança em relação a questões da área. 

Professor 2: ``Como qualquer processo de formação, como o próprio nome fala, 

possibilita a continuidade daquilo que qualquer cidadão e em especial o professor, do 

aprofundamento na construção do conhecimento para si e consequentemente aos 

seus aprendizes. Isso atualiza alguns conceitos que abrem nossas convicções 

consolidada. 

Professor 3: ``A escola tem que auxiliar nesse processo, oferecendo-lhe ferramentas 

para boas práticas´´. 

Professor 4: ``É imprescindível. A formação continuada de professores é o processo 

permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade docente´´. 

Professor 5: ``Sabendo o cenário atual dos desafios de um docente, propor ao 

profissional o desenvolvimento dos saberes necessários que possam propiciar a ele 

e, principalmente ao estudante, uma formação como indivíduo e acadêmica´´. 



 
 

Tais reflexões nos leva a crer que os professores possuem total compreensão da 

importância da continuidade e aprimoramento da formação docente. Contribuindo com 

essas afirmações Freire afirma:  

 

A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa posição 
política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é permanente na 
razão, de um lado, da finitude do ser humano, de outro, da consciência que 
ele tem de sua finitude. Mais ainda, pelo fato de, ao longo da história, ter 
incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia, mas saber que sabia 
e, assim, saber que podia saber mais. A educação e a formação permanente 
se fundam aí. (FREIRE,1993, p. 22-23). 

 

Na verificação dos trabalhos analisados, nota-se a relevância do constante diálogo 

sobre a formação dos professores seja em qual for o nível acadêmico, sempre haverá 

que se pensar a prática e de problematizá-la, assim estimulando à práxis pedagógica. 

Todos os entrevistados são professores graduados e com intenção e/ou perspectivas 

de continuar seus estudos e aprimorar sua formação acadêmica, geralmente a falta 

de tempo, pois grande maioria tem jornada dupla, às vezes, tripla ao dia, trabalhando 

em 2 colégios e aulas no ensino superior á noite, Faz com que o tempo seja escasso, 

fazendo com que muitos protelem sua formação continuada. 

Em outras situações, vemos que a instituição fornece algum tipo de formação, porém 

de conteúdo mais direcionado a filosofia da instituição, e/ou cursos de utilização das 

tecnologias e ferramentas de uso exclusivo do colégio, e acaba por não fazer uma 

capacitação específica, dos conteúdos e dificuldades que os professores realmente 

necessitam. 

Na percepção sobre o impacto na educação, vimos que a opinião é unânime, todos 

reconhecem a formação contínua como uma aliada, pois essa continuidade contribui 

para uma evolução constante do trabalho dos professores, que a cada nova formação 

sentem-se mais seguros na criação de novos ambientes de aprendizagem, 

ressignificando suas práticas.  

Outro aspecto importante que analisamos entre os entrevistados refere-se aos cursos 

de capacitação on-line, uma saída aos professores que não conseguem tempo para 

seus estudos, da mesma forma que o mundo evolui cada dia de forma mais rápida e 

tecnológica, o processo de aprendizagem deve andar de mãos dadas a essas novas 

abordagens de ensino/aprendizagem. 

Ainda que fique comprovado que a formação continuada dos professores seja de 

extrema importância para a melhora da aprendizagem dos alunos, sabemos que ainda 



 
 

há muito pouco incentivo, quando comparamos as instituições particulares com as 

públicas. No setor privado, o incentivo conforme visto nas entrevistas do presente 

trabalho é efetivo, pois o colégio preza pela qualidade desse ensino do qual fornece 

aos seus alunos. Mesmo nas escolas particulares, talvez ainda falte uma formação 

um pouco mais específica e direcionada para os professores,  assim como afirma 

Libâneo (2012),``Por isso, é preciso investir na formação e no desenvolvimento 

profissional dos professores´´ os professores são fundamentais nas mudanças das 

sociedades, se abandonarmos esses profissionais eles não se efetivam e 

automaticamente produz efeito sobre o social.  

Discutir a importância da formação dos profissionais da educação se faz necessário e 

urgente, compreendendo que bons professores precisam sem dúvida alguma, de 

condições mínimas de trabalho, para que consigam investir em seu aperfeiçoamento 

profissional. Entretanto, este trabalho visa compreender quais são as expectativas 

desses professores sobre a formação continuada e se consideram importante essa 

capacitação. Paulo Freire discute amplamente sobre a importância da formação de 

educadores sob diferentes ângulos, com isso, inspirou e inspira até hoje, professores 

para a prática educativa e a concepção do saber fazer docente. 

 
 [...] um dos programas prioritários em que estou profundamente empenhado 

é o de formação permanente dos educadores, por entender que os 
educadores necessitam de uma prática político-pedagógica séria e 
competente que responda a nova fisionomia da escola que se busca construir 
(FREIRE, 2001, p. 80). 

 

Ao falarmos de formação docente pensamos que isso se limita a fazer um curso de 

graduação e de imediato nos tornamos bons professores, muito bem qualificados, e 

seguros em nossas práticas. Entretanto, vir a ser professor implica muito mais do que 

limitar-se apenas na graduação. Faz-se necessário toda uma bagagem de 

conhecimentos e saberes, assim como preconiza os 4 pilares da educação (aprender 

a conhecer/ aprender a fazer/ aprender a viver e aprender a ser. 

Um bom profissional, com boa qualificação está intimamente ligado à situação cultural 

em que está inserido, da realidade do sistema de ensino e da sua própria formação, 

que foi adquirida como ser humano ao longo de sua carreira. 

Para Zabala (1998), ``um dos objetivos de qualquer profissional consiste em ser cada 

vez mais competente em seu ofício. Geralmente se consegue esta melhora 



 
 

profissional mediante ao conhecimento e a experiência´, não existe outra forma mais 

eficiente de obter boas práticas sem dedicação a essa formação contínua.  

 

Considerações finais 

Com a realização deste trabalho notamos a relevância acerca da formação continuada 

numa perspectiva dos professores. De fato, ao analisarmos a entrevistas realizadas 

com os mesmos, verificamos que a formação continuada é o diferencial ao bom 

profissional, é o que o torna singular em sua carreira, entretanto, essa formação 

precisa ser significativa ao professor, precisam de conteúdo para suas práticas e 

novas abordagens e metodologias que auxiliem efetivamente seu cotidiano. 

Quando o educador busca seu aperfeiçoamento profissional, existe uma evolução 

constante de suas competências e habilidades, a didática e dinâmica de suas aulas 

melhoram nitidamente, os alunos por sua vez percebem a preparação desse professor 

o que resulta em aulas mais participativas e de troca mútua na relação professor e 

aluno. O professor atualizado possui maior facilidade em detectar as dificuldades de 

aprendizagem e consegue construir novas estratégias para auxiliar esse aluno.  

Corroborando com o presente trabalho, a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) 9394/96 art. 

43, que versa sobre o ensino superior e a formação continuada como um direito de 

todos os profissionais que trabalham em qualquer instituição de ensino, vista também 

como uma progressão funcional, que propicia o desenvolvimento e aperfeiçoamento 

dos educadores.     

A continuidade da capacitação pode se constituir como um compromisso ético a ser 

assumido pelos docentes, que acreditam na educação e que acima de tudo mantém 

sua criticidade e desejam a ruptura da educação que não forma cidadãos para a vida. 
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Anexo(s) I 

QUESTIONÁRIO SOBRE FORMAÇÃO CONTINUADA 

1 NOME: 

2 IDADE: 

3 CICLO QUE LECIONA ATUALMENTE: 

4 PRIMEIRA GRADUAÇÃO (CURSO, INSTITUIÇÃO E ANO DE CONCLUSÃO): 

5 PÓS-GRADUAÇÃO (CURSO, INSTITUIÇÃO, NÍVEL E ANO DE CONCLUSÃO): 

6 DEMAIS CURSOS: 

7 QUAL A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SUA PROFISSÃO? 

8 
SENTE-SE SEGURO(A) QUANTO SUA PRÁTICA DOCENTE? (SIM OU NÃO), 
JUSTIFIQUE: 

9 QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS DA PROFISSÃO, APÓS A 1° GRADUAÇÃO? 



 
 

10 A INSTITUIÇÃO ONDE TRABALHA OFERECE FORMAÇÃO CONTINUADA? 

11 PRETENDE FAZER ALGUMA ESPECIALIZAÇÃO? QUAL? 

12 QUAL SUA OPINIÃO ACERCA DE UMA BOA FORMAÇÃO DOCENTE? 

 


