
A FORMAÇÃO CONTINUADA  E A CONTINUIDADE DA FORMAÇÃO 
AZAMBUJA, Guacira de. -UNISINOS- gatrp@pop.com.br 
GT: Formação de Professores / n. 08 
Agência Financiadora: CAPES 

 

O presente texto tem a pretensão de apresentar algumas reflexões acerca da 

formação continuada ou permanente como parte não menos importante das trajetórias 

de formação de professores em serviço, temática abordada na realização do curso de 

doutorado em educação.  

Embora os diversos conceitos existentes de formação continuada não destoem 

fundamentalmente na sua concepção, eles podem ser utilizados com diferentes objetivos 

e direções. 

No Brasil a formação continuada é entendida como  

 

     iniciativas de formação no período que acompanham o tempo profissional 
dos sujeitos. Apresenta formato e duração diferenciados, assumindo a 
perspectiva da formação como processo. Tanto pode ter origem na iniciativa 
dos interessados como pode inserir-se em programas institucionais. Neste 
último, os sistemas de ensino, universidades e escolas são as principais 
agências de tais tipos de formação (Cunha, M., 2003, p.368) . 

 

O termo formação continuada remete a idéia de tempo em dois sentidos: 

primeiro se referindo, como o próprio termo sugere, a continuidade da formação,  não 

impedindo que rupturas possam existir durante o processo. Essa interpretação do termo  

permite que os sujeitos imprimam o seu ritmo para o desenvolvimento da sua formação. 

A liberdade de escolha em relação a qual curso realizar e quando iniciar é fator 

exclusivo do formando. Esta característica, da formação continuada, de possibilitar que 

cada pessoa possa ser autônoma em relação a temporalidade da continuidade de sua 

formação é um dos componentes que singularizam as trajetórias docentes. Contudo, o 

tempo não deixa de ser compreendido e considerado por aquilo que se faz ou se fez. 

Logo, a formação continuada expressa início, mas nunca um fim. O segundo sentido do 

termo é dependente de toda a estrutura na qual as agências promotoras de formação 

continuada estão inseridas. Assim, de acordo tanto com os objetivos como também da 

elaboração da proposta de formação ter-se-á a valorização ou não dos saberes que cada 

participante deste processo traz na sua trajetória. A não consideração dos saberes 

docentes é uma outra característica da formação continuada que, na maioria das vezes, 

não recebe a devida atenção. Há autores que vão mais longe ao dizerem que a formação 
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continuada desconsidera àqueles que produzem os saberes (COLLARES, MOYSÉS, 

GERALDI, 1999). 

 Na lógica da reparação intelectual, a formação contínua ou  continuada é 

definida por  Correia e Matos como 

 
     um dispositivo de reposição das competências dos professores necessárias 
para eles poderem fazer face à complexificação dos "mandatos" atribuídos à 
escola e à diversificação dos públicos que a habitam" não esquecendo que 
ela, a formação contínua, também tornou-se uma outra ferramenta de "gestão 
de carreiras profissionais (2001, p. 47). 

 

A reflexão dos autores mostra como é concebida a formação continuada, na sua 

maioria das vezes, ou seja, somente como um sistema que visa solucionar problemas 

encontrados na prática pedagógica ou então, como uma simples requalificação dos 

docentes e seus contextos de trabalho. Neste sentido, passa despercebida a importância 

da formação contínua para o desenvolvimento da educação. Esta importância pode estar 

em  

     promover explicitamente o desenvolvimento de <redes relacionais> 
funcionalmente <desadaptadas> relativamente às relações de trabalho 
instituídas de forma a que elas induzam uma <racionalidade 
comunicacional>, isto é, uma racionalidade construída na troca entre as 
diferentes linguagens do trabalho que, no caso do trabalho docente, 
subentende uma troca entre as diferentes linguagens e concepções 
disciplinares do trabalho (Ibidem, p.22). 

 

A formação contínua pode ser considerada como um meio de melhoramento não 

só das relações de trabalho, mas também do próprio trabalho onde se permite a 

produção, a busca e troca de saberes diferenciados aos habitualmente instituídos. Isso 

não só implica no desenvolvimento da qualidade da formação docente como também 

singulariza-a no seu tempo e espaço de realização. Os depoimentos dos professores que 

realizaram a sua graduação em serviço e que participam deste estudo revelam que a 

formação é um momento de troca e que os professores envolvidos nesta deveriam ter 

grande responsabilidade com esta fase da formação apontando para isto o domínio e 

amplitude do conhecimento teórico e prático. 

 
"... principalmente os professores que trabalham com formação de 
profissionais, de professores em sala de aula, eu acho que esses aí tem de ter 
uma bagagem muito maior, porque lá acontece realmente a troca, porque tu 
vai estar me transmitindo conhecimento, mas eu vou estar te dizendo: ah, mas 
os meus alunos lá são assim, dá para se trabalhar dessa maneira assim!, o que 
não acontece quando o aluno que está fazendo a graduação não tem nem o 
conhecimento do que é uma escola... a educação formal é importante? É 
muito! Principalmente na sociedade do conhecimento, mas ela tem de 
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transpor na prática, ela tem que servir para quê? Para ti avaliar tua prática e 
teu próprio conhecimento" (professora Begônia). 

 

A formação continuada auxilia no processo de permanente atualização de 

conhecimento e da realidade contextual onde as práticas podem ultrapassar os limites 

colocados pelos cursos de formação formal. Em contrapartida, nada assegura que os 

cursos de formação suprirão todas as necessidades que o seu público traz. 

 

"no magistério a gente teve um pouco[teoria], mas não muito aprofundado. 
Depois, na faculdade, a gente começou a ler os pensadores. Agora tenho mais 
conhecimentos teóricos, não o suficiente, acho que ainda ... a gente tá sempre 
precisando aprender ..." (professora Rosa). 
 

O depoimento da professora avalia e mostra a quantidade de teoria desenvolvida 

nas diferentes fases da formação formal, embora expresse a necessidade de continuar  

estudando e conhecendo o vasto universo teórico sem desconsiderar que nem só de 

conhecimentos específicos se faz a formação e a prática docente. Matos (1999, p. 60) 

diz que para avaliar a formação é necessário apoiar-se numa relação de valores e, que 

esta relação de valores manifesta qual a concepção de formação que está em questão. 

Logo, a complexidade do processo formativo e, também da avaliação do mesmo, não 

dispensa que a formação seja produzida "no sentido de uma maior qualificação humana, 

técnica e científica dos profissionais de educação". Para que a formação seja gerida com 

esta dupla abordagem -humana e técnica-, há necessidade que os princípios  existentes 

de cada uma [abordagem], sejam incorporados nos processos formativos. O 

reconhecimento da formação é realizado sem desconsiderar que a formação deva 

"assumir o sujeito em formação como sujeito em situação", onde a finalidade da 

formação está em "assegurar o equilíbrio funcional entre o sujeito em situação e a 

situação do sujeito" (MATOS, 1999, p. 61).  

 

"Mas eu ainda [com magistério] achava que me faltava um pouco de teoria, 
... na faculdade eu encontrei bastante isso, mas não estudei como deveria, não 
me aprofundei" (professora Rosa). 

 

A importância de se assumir enquanto sujeito em formação evidencia a 

responsabilidade que o mesmo deve possuir em relação as demandas apresentadas no 

processo formativo. O depoimento da professora lembra a realidade de milhares de 

formandos em processo. Muitos tecem críticas construtivas, outros nem tanto. A 
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formação, seja ela continuada ou não, é constantemente avaliada pelos que nela se 

encontram envolvidos, direta ou indiretamente.  

Para assumir o sujeito em formação como sujeito em situação, é preciso ter claro 

qual a concepção que os formadores tem da educação e da sua profissão, pois a inter-

relação existente entre os processos de formação e as práticas profissionais existentes 

são também decorrentes de um caminho simbólico, onde se encontram vários registros 

de personificação dos processos formativos, considerando as marcas temporais e 

espaciais do próprio lugar da formação. 

As relações pedagógicas estabelecidas pelos professores, nos processos de 

formação escolar,  possuem profunda responsabilidade sobre a trajetória de vida dos 

alunos. Holly (Nóvoa, 1992, p. 82) diz que   

 

     Há muitos factores que influenciam o modo de pensar, de sentir e de 
actuar dos professores, ao longo do processo de ensino: o que são como 
pessoas, os seus diferentes contextos biológicos e experienciais, isto é, as 
suas histórias de vida e os contextos sociais em que crescem, aprendem e 
ensinam.  

 
Os ingredientes que compõem os processos formativos dos docentes como as 

relações, os gestos, os modos de agir a cada situação possuem grande importância 

enquanto elemento formador. Ao questionar os professores em relação a quais seriam os 

outros fatores colaborativos da formação/atuação docente não houve dúvidas ao que 

responder, mas sim em como responder, devido a quantidade e diversidade da origem 

dos fatores. 

Um dos depoimentos mostrou a educação familiar como um dos fatores 

influentes na formação e atuação docente. A credibilidade nos valores que esta atribuiu 

à trajetória do professor passa a ser mantida nos diferentes espaços que este atua. O 

outro depoimento, apontou a motivação escolar como um elemento a parte da formação, 

ou seja, o fato de a formação não ter desenvolvido esta temática enquanto preparação 

para a atuação fez com que a professora identificasse-o como elemento  fragilizante do 

seu processo formativo. Um outro fragmento do depoimento da mesma professora  

menciona a teoria como um componente importante da trajetória formativa.  

García (1999, p.21) diz que uma ação de formação "corresponde a um conjunto 

de condutas, de interações entre formadores e formandos que pode ter múltiplas 

finalidades explícitas ou não, e em relação às quais existe uma intencionalidade de 

mudança".  
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Uma ação de formação pode ser instituidora de modelos onde princípios, 

valores- científicos, éticos e morais- colaboram para a (re)construção de significados em 

relação à profissão e atuação docente. Os elementos que compõem esta ação de 

formação, fazem parte de duas dimensões que deveriam ser combinadas: "a formação 

acadêmica (científica, literária, artística, etc.) com a formação pedagógica" (GARCÍA, 

1999, p.22-23). 

O quesito mínimo para que ocorra uma ação de formação está na pré-disposição 

tanto do formando quanto do formador para a efetivação da formação, ou seja, do 

cumprimento das diferentes tarefas propostas bem como o enfrentamento dos desafios 

que surgem ao longo do percurso.  

Esta investigação colabora para a continuidade de pesquisas referentes ao tema 

da formação continuada de professores porque permite, por meio da análise dos dados 

coletados, conhecer e confirmar a importância dessa formação para a atuação dos 

professores que realizaram o seu curso de graduação em serviço. Enfatiza-se a 

importância de conhecer as trajetórias dos professores para a compreensão do seu modo 

de pensar e agir. 
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