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A formação dos professores vem, ao longo
das últimas décadas, se constituindo em
objeto de amplos debates, os quais enfocam
RVFRQÁLWRVWHyULFRHSLVWHPROyJLFRVHQWUHRV
vários paradigmas de formação. Neste artigo,
H[SOLFLWDPRVDOJXPDVGDVKLSyWHVHVWHyULFR
PHWRGROyJLFDVGDVFRQFHSo}HVGHIRUPDomR
HWDPEpPVXDVLPSOLFDo}HVQDFRQÀJXUDomR
GDSUiWLFDSHGDJyJLFDGRVSURIHVVRUHV1HVVD
perspectiva, é fundamental o enfoque na
relação entre a formação inicial e a continuada
do professor, tendo como ponto de partida da
DUJXPHQWDomRDVXDSUiWLFDSHGDJyJLFDHD
DQiOLVHGDIRUPDomRFRPRORFXVGHUHÁH[mR
dessa prática.
6HQGRDVVLPWRUQDVHFDGDYH]PDLV
necessário assegurar como política pública os

espaços onde os professores possam dispor
GHHGXFDomRSHUPDQHQWHGLYHUVLÀFDGDHGH
qualidade, que considerem a complexidade e a
pluralidade dos saberes docentes.
Os estudos acerca da formação continuada
do professor evidenciam e contribuem
para a compreensão de que a formação
GHXPSURÀVVLRQDOQmRWHUPLQDFRPVXD
diplomação; ela ocorre ao longo de toda a
sua vida, em variados espaços e tempos
VRFLRSROtWLFRHGXFDWLYRVHQHODDOJXQVVDEHUHV
HID]HUHVGDDomRHGXFDWLYDVmRUHÁHWLGRV
SUREOHPDWL]DGRVeVREUHWXGR
QHVVHVPRPHQWRVTXHDOJXPDVTXHVW}HV²
Quem é esse professor?; Como desenvolve
sua ação em sala de aula?; O que pensa
dos alunos sujeitos de sua ação?; Quais as
FRQGLo}HVGHFRQFUHWL]DomRGHVHXWUDEDOKR"
²VmRSRVWDVHPGLVFXVVmRHDQDOLVDGDVjOX]
GRVVDEHUHVKLVWyULFRSHGDJyJLFRV
A formação docente é processual e complexa,
SRUPRELOL]DUXPDJUDQGHGLYHUVLGDGHGH
saberes e habilidades a serem construídos
HUHFRQVWUXtGRVSHORVSURÀVVLRQDLVDRORQJR
de sua carreira. Isso porque, no espaço
KLVWyULFRGDHVFRODHQDSUySULDVDODGHDXOD
VHXHVSDoRGHWUDEDOKRRSURIHVVRUHVWDUi

se defrontando constantemente com novos
SUREOHPDVHGHVDÀRV
3DUD$QWRQLR1yYRDHGXFDGRUSRUWXJXrVp
fundamental que ela seja abordada a partir
GHWUrVHL[RVDSHVVRDGRSURIHVVRUHVXD
H[SHULrQFLDDSURÀVVmRHVHXVVDEHUHV
DHVFRODHVHXVSURMHWRV&RDGXQDPRQRV
com a perspectiva de formação continuada
que considera o educador como agente de
transformação social e privilegia a visão do
SURIHVVRUFRPRURÀVVLRQDOFUtWLFRUHÁH[LYR
“que pensa a ação e cuja atividade se alia
jSHVTXLVDµ$FUHGLWDPRVTXHRSURIHVVRU
pesquisador articula na sua prática uma
metodologia que se exerce pela investigação,
WUD]HQGRjWRQDQRSURFHVVRHGXFDWLYR
DVULTXH]DVFXOWXUDLVGRVDOXQRVFRPR
FRQWH~GRVVLJQLÀFDWLYRVDVHUHPWUDEDOKDGRV
coletivamente.
A formação inicial e contínua deve,
indubitavelmente, incluir os professores no
contexto da investigação, sobretudo da sua
SUySULDSUiWLFDHGXFDWLYDLQVHULQGRRVQXPD
UHODomRDQDOtWLFDGRVHXID]HUFRWLGLDQR1HVWH
VHQWLGRDSUHVHQWDVHXPDFRQFHSomRTXH
XOWUDSDVVDDVYLV}HVVLPSOLVWDVGHIRUPDomR
FRPRUHFLFODJHPHDWXDOL]DomR

Essa perspectiva, marcadamente crítica,
leva os processos de formação continuada
DSUREOHPDWL]DUDVVLWXDo}HVYLYLGDVQDVDOD
de aula, apresentando novos saberes para
contribuir na (re)elaboração dos conceitos
que devem ser ensinados pelo professor.
O investimento na formação do professor
é uma das possibilidades mais fecundas
QRSURFHVVRGHTXDOLÀFDomRGD(GXFDomR
Pública. Todos os sistemas de ensino que
conseguiram alcançar desenvolvimento
HGXFDFLRQDOWDQJtYHOÀ]HUDPGHVVDDomRXPD
das principais estratégias para esse alcance.
No entanto há de se pensar qual o melhor
HPDLVHÀFLHQWHPRGHORGHIRUPDomR(VVH
GHVDÀRpUHDOHXUJHQWH&DEHSRUWDQWRj
SROtWLFDS~EOLFDHGXFDFLRQDOHjVLQVWLWXLo}HV
formadoras a constituição de programas de
formação que
UHVSRQGDPjVGHPDQGDVDWXDLVGD
VRFLHGDGHjHVFROD(QFRQWUDUFDPLQKRV
coletivos para seu enfrentamento é sem
dúvida uma possibilidade ética de assegurar
DRVSURÀVVLRQDLVGDHGXFDomRRGLUHLWRD
XPDIRUPDomRFRQWLQXDGDUHOHYDQWHjVXD
SURÀVVLRQDOL]DomRHFRQVHTXHQWHPHQWHDR
HÀFD]H[HUFtFLRGDGRFrQFLD

