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RESUMO 

 

“Espaços de formação continuada docente no município de Angra dos Reis” é um 

trabalho de conclusão de curso que traz relatos de experiências relacionados a Formação 

Continuada Docente vivenciadas por mim e por colegas de profissão, professoras no 

município de Angra dos Reis. 

Através deste, descrevo como surgiu o tema Formação Continuada, qual a importância 

deste tema para os professores em exercício e também como vem se dando os momentos de 

formação contínua no município e as contribuições que estes momentos formativos trouxeram 

para a vida profissional dos docentes em formação no período de 2013 à 2016. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação permanente, Estudos de caso, Formação de 

professor. 



 

ABSTRACT 

 

“Spaces of continuous training I the city of Angra dos Reis” is a work of conclusion of 

course that brings reports of experiences related to Continued Teacher Training experienced 

by me and colleagues of profession, teachers of the municipality of Agra dos Reis.  

Through this, it describes how the topic Continued Formation arose, what is the 

importance of this theme for the teachers in exercise and also how has been the moment of 

continuous formation in the city and the contributions that these moments of continuous 

formation in the municipality brought to the professional life of teachers in training from 2013 

to 2016.  

KEYWORDS: Continuing Education. Case Study.  Teacher training.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente cursei técnicas Contábeis como formação à nível de ensino médio. 

Porém esta formação inicial me provocava inquietude profissional, então cursei 

novamente o ensino médio, na modalidade de Formação de Professores, e 

cotidianamente é o que me move a querer cada vez mais adquirir conhecimentos que 

enriqueçam a minha atual prática docente. Desde então, atuo na escola como professora 

e exerço a profissão docente há cerca de 20 anos. Neste período, há 12 anos trabalho na 

Prefeitura Municipal de Angra dos Reis (PMAR). Na PMAR, já exerci a função de 

auxiliar de direção na Unidade Escolar (U. E.), onde estou lotada, em sala de aula já 

atuei como professora de todos os anos de escolaridade do 1º. ao 5º. ano. Como trabalho 

nos dois turnos (manha/tarde), em algum desses horários, sempre trabalho com turma de 

alfabetização. A Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal Fluminense, no 

Instituto de Educação de Angra dos Reis (IEAR) contribui muito na minha atuação 

como professora. Neste texto, apresento o meu trabalho de conclusão do Curso de 

Pedagogia, concretizando a partir de uma pesquisa em escolas da rede municipal de 

Angra dos Reis, das quais já tive contato ao longo da minha trajetória profissional. 

Minha pesquisa tem como objetivo principal entender como se dá a oferta e a procura 

por Formação Continuada entre os professores que atuam em turmas do Ensino 

Fundamental do 1º. ao 5º. ao de escolaridade da Educação Básica no município de 

Angra dos Reis e também compreender os desdobramentos que esta formação pode 

trazer para a vida profissional dos professores. 

A escolha por este tema “Formação Continuada ou Contínua Docente”, se deve 

ao fato de em meados do ano de 2014 ter sido convidada para trabalhar como 

coordenadora pedagógica na secretaria Municipal de Educação de Angra dos Reis, 

atuando junto a Equipe Técnica Pedagógica (ETP) de um grupo de seis escolas, deste 

município, para dar suporte administrativo e pedagógico a estas Unidades escolares 

(UE). 

Na parte pedagógica, a iniciativa principal desta proposta foi a construção de 

momentos formativos que visassem auxiliar os professores destas U. E. a desenvolver 

suas práticas e fazeres pedagógicos, de maneira a tornar o professor cada vez mais 
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seguro e capaz de dar conta dos desafios diários enfrentados em suas salas de aula, 

concernente ao processo ensino-aprendizagem.  

Tal iniciativa por parte da Secretaria Municipal de Educação foi organizada, 

tendo em vista que no ano de 2012, as escolas públicas municipais de Angra dos Reis, 

atendendo a direcionamento de leis vigentes, que é o cumprimento da meta 5 (cinco) do 

Plano Nacional de Educação (PNE) – Lei 10.172/2001 instituída pela Portaria MEC 

1.403/2003, passaram a trabalhar com o critério de Progressão Continuada de Estudos 

do 1º. ao 3º.º(ciclo de alfabetização),ano de escolaridade. Logo, os alunos do 1º. e 2º. 

ano só poderiam ser retidos por infrequência e jamais por rendimento escolar.  

No ano de 2014, o corpo docente e ETP das escolas municipais, se deparam com 

os primeiros resultados preocupantes da Progressão Continuada iniciada em 2012:  a 

grade maioria dos alunos que iriam ao 4º. ano de escolaridade não estavam devidamente 

alfabetizados. A aprovação automática destes alunos do ciclo de alfabetização havia 

criado uma situação preocupante: os alunos do 3º. ano para o 4º. ano já poderiam ficar 

retidos caso não atendessem aos objetivos traçados para o seu ano de escolaridade. 

Eram muitos alunos em situação de retenção. Esse cenário levou a Secretaria Municipal 

de Educação (SECT) e a comunidade escolar a pensar caminhos para reverter esse 

quadro o mais rápido possível. Na época, a única certeza era a de que algo precisava ser 

feito para modificar essa situação, a fim de evitar que um contingente grande de alunos 

fosse aprovado sem estarem devidamente alfabetizados ou um grande contingente de 

alunos não alfabetizados fossem retidos no 3º. ano de escolaridade.  

A solução encontrada pela SECT foi que os coordenadores pedagógicos, 

buscassem compreender qual a principal dificuldade encontrada pelas UE’s que 

coordenavam para que pudessem desenvolver um trabalho que fosse capaz de dar conta 

do processo de alfabetização em cada escola. 

Nesse contexto, nasce a proposta de Formação Continuada, denominada 

“Tecendo Saberes”. Nesta proposta de formação reunia-se parte das escolas, 

coordenadas por mim, a escola anfitriã, dois ou três professores desta, compartilhavam 

com os professores seus colegas de trabalho e das outras escolas convidadas um 

momento formativo. Momento este que consistia em relatar experiências de suas 

práticas e vivências pedagógicas que haviam dado resultados positivos, ou seja, 

atingiram os objetivos traçados para alfabetização em cada ano de escolaridade. 

O momento formativo era finalizado com a fala do coordenador que fazia uma 

reflexão teórica a partir da fala do professor que havia apresentado os relatos de sua 
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prática pedagógica. Esse era o momento da partilha de experiências pedagógicas 

positivas e também permitia aos professores convidados fazer relatos de experiências 

que não deram certo com relação a aprendizagem na sala de aula. A partir dessa troca de 

experiências, fazíamos reflexões para o aprimoramento do desenvolvimento do trabalho 

pedagógico com um olhar sensibilizado para criarmos outras situações na rotina de 

trabalho em sala de aula com o intuito de propiciar resultados mais eficazes no processo 

ensino-aprendizagem.  

Meu trabalho de pesquisa parte desse momento vivenciado por mim, pois 

percebi o quanto este momento de troca, de partilha de experiências e vivências 

compartilhadas na formação continuada afeta positivamente o trabalho pedagógico de 

professores já experientes ou iniciantes. 

Buscando contribuir com “o repensar” na atual demanda da formação 

continuada da SECT de Angra dos Reis, este trabalho de pesquisa, tem como objetivo 

central apresentar dados de como a Formação continuada no município de Angra dos 

Reis pode auxiliar no embasamento teórico-metodológico dos professores que atuam 

com os aos iniciais do ensino fundamental no município.  

Essa pesquisa traz um recorte da Formação Continuada que vem sendo 

desenvolvida pela SECT de Angra dos Reis no período de 2013 a 2016, últimos 4 anos 

desde a implantação de Tecendo Saberes que aconteceu nos anos de 2015 a 2016. 

Tendo em vista o pouco tempo para o relato dessa pesquisa, organizamos este 

trabalho da seguinte forma. Após situar o leitor sobre a temática da formação 

continuada, apresentamos um capítulo teórico sobre o embasamento dos autores que 

contribuíram com essa pesquisa para pensar a formação continuada. Em seguida, 

apresentamos as entrevistas e análises com as professoras que participaram da formação 

continuada ou professoras que coordenaram a formação continuada. Finalizamos essa 

pesquisa com algumas considerações comparativas sobre a formação continuada dos 

últimos 4 anos e a experiência de Formação Continuada coordenada por mim, o 

Tecendo saberes, no início deste programa da SECT de Angra dos Reis. 
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CAPÍTULO 1 

 

COMPREENDENDO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Buscando aprofundar no tema da formação de professores e nos autores que 

recorremos para o embasamento teórico da formação continuada da SECT, recorremos a 

Antonio Nóvoa (1992), como um autor de referência para a formação de professores. 

Dentre as várias obras escritas pelo autor, destacamos um livro intitulado “Os 

professores e a sua formação” que faz um apanhado histórico da formação de 

professores. Nesta obra, há um capítulo cujo tema é “Formação de Professores e 

Profissão Docente”, onde o autor faz um resgate histórico dos momentos formativos que 

podem ser considerados marcantes para os profissionais de educação dos dias atuais. 

Nóvoa (1992) enfatiza que os anos 1970, foram marcados por iniciativas em prol 

da formação inicial de professores e também por um período onde se iniciaram  os 

debates atuais sobre a formação de professores, ou seja, marca o início da construção 

das bases das referências teóricas, curriculares e metodológicas que inspiraram os atuais 

programas de formação de professores dos anos 2000. 

Já os anos 1980 e 1990, são conhecidos como a década da profissionalização em 

serviço para os professores. Segundo o autor “a explosão escolar” (educação para 

todos), trouxe para o ensino uma massa de indivíduos sem as necessárias habilitações 

acadêmicas e pedagógicas. Com o intuito de mediar tal situação a profissionalização em 

serviço é defendida com muita ênfase nesse período. 

A década de 2000 vem marcada pela formação continuada de professores e é a 

partir desse momento que desenvolveremos essa pesquisa. 

No Brasil o Conceito Formação Continuada entrou em vigor em 20/12/1996, 

quando foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº. 9.394/96). 

Esta lei visa valorizar e orientar a formação do profissional da Educação no 

Brasil. Traz a formação continuada como parte dos direitos do professor e como 

instrumento de valorização profissional, fazendo parte dos planos de carreira do 

Magistério Público em seu artigo 67. 

Nóvoa (2013), em entrevista no Colégio Albert Sabin em São Paulo afirma que: 
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A formação continuada é muito importante para o crescimento do 
professor. Porém formação Continuada não é apenas organizar 

seminários, cursos ou semelhantes. Mas sim, é um trabalho de 

reflexão com os colegas no interior da escola sobre as práticas 
pedagógicas. (NÓVOA, 2013, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=32mxo9hftG0)  

 

A Formação Tecendo Saberes que fiz, parte no período em que estive na SECT 

como coordenadora, se dá em contexto semelhante ao que Nóvoa defende acima. 

Priorizou os momentos de troca entre os professores e ETP da escola a fim de refletir 

sobre a prática e bem como dá ciência aos envolvidos nessa formação das metodologias 

que se desenvolvem no interior da escola e que contribuem para a formação do 

professor como profissional da educação. 

Além dos aportes teóricos de Antonio Nóvoa, para esta pesquisa, também 

realizamos uma busca no Google Acadêmico para iniciar uma revisão bibliográfica para 

o tema de formação continuada tendo como marco inicial os anos 1990 para a formação 

de professores. Este recorte temporal foi escolhido por conta das proximidades da 

elaboração da 2ª Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nessa pesquisa temática 

destacamos alguns autores e textos que poderiam contribuir com um repensar para a 

“formação continuada”, tais como:  

O artigo da Revista Diálogo Educacional (2010), escrito por: Luis Eduardo 

Alvarado Prada, Thaís Campos Freitas e Cinara Aline Freitas. Estes autores consideram 

a Formação Continuada como algo diretamente ligado a formação de professores no 

sentido de se atualizar ou de manter uma educação permanente que permita passar para 

os alunos conhecimentos científicos atualizados. Essa proposta de formação continuada 

vai ao encontro da proposta que realizamos na rede municipal de angra dos Reis. 

Destacam que os anos 1990, o Brasil vive um momento de muitas mudanças 

políticas que mobilizam o cenário social, depois de um período de mais de duas décadas 

sem poder exercer o direito de voto o povo brasileiro através de movimentos populares 

encabeçados por jovens estudantes que vão as ruas reivindicar, exercer o direito de votar 

para eleger o presidente da República. Segundo o discurso da época, a escola e a 

sociedade precisavam se adequar as reformas que geradas pelas exigências impostas 

pela globalização, tais como mão de obra qualificada, para melhorar aproveitamento do 

capital humano no mercado de trabalho. 

O artigo também comenta o documento que marca a educação brasileira nos 
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anos 1990, a promulgação de uma nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases), a LDB nº. 

9.394/96. 

Também destacamos que é preciso conhecer como professores aprendem se 

formam e desenvolvem sua ação docente. E, nesse sentido, o texto de Eckert-Hoff 

(2002) contribui com a nossa pesquisa. O autor destaca que muitos profissionais da 

educação ainda reproduzem em sua prática cotidiana a maneira como fomos ensinados 

e, por isso, torna-se imprescindível perceber o conhecimento como um processo 

dinâmico em permanente reconstrução e deixar de encará-lo como estático e 

fragmentado. 

Nesse sentido, segundo o autor, busca animar ao professor na busca de 

conhecimentos teórico-metodológicos, pois defende ser essa uma possibilidade para 

levá-los a serem reflexivos da sua atuação profissional e transformação da prática 

pedagógica. Nesse aspecto apresenta a escola como instituição educacional e espaço de 

formação profissional docente que deve prover recursos e tempo aos educadores para 

que haja um efetivo processo coletivo e individual e formativo. 

Não podemos deixar de mencionar com Alvarado Prada (1997, 2003), que 

destaca que por muito tempo a Formação Continuada foi vista como instrumento para 

preencher lacunas que foram estabelecidas no momento da formação inicial ou como 

ocasião para o profissional da educação participar das formações para angariar 

certificados ou diplomas para ascender profissionalmente. 

Concordamos com Alvarado Prada (2010) nesse aspecto pois percebemos que os 

professores passam a ser vistos como consumidores de conhecimentos e não como 

administradores da sua aprendizagem, que deve ocorrer de acordo com suas 

necessidades advindas da análise da sua prática docente/reflexão. 

Menezes (2003) também defende que o ato formativo “requer para ser coerente, 

uma constante reflexão sobre si mesmo sob pena de transformar-se em meras práticas 

receitadas e petrificadas” (p. 317). A abordagem do autor nos conduz ao pensamento de 

que o professor deve ser reflexivo durante toda sua prática cotidiana. 

Essa reflexão e transformação do professor também defendida por teóricos 

como: Schon (1992), Nóvoa (1992), Marcelo Garcia (1992) e seus seguidores. Segundo 

Schon (1992) as dificuldades da prática podem mover a reflexão sobre a ação e sobre a 

reflexão na ação. 

Esses autores nos fazem retomar a Alvarado-Prada, L. E.; Freitas, T. C.; Freitas, 

C. A. (2010) por trazerem um outro aspecto a se pensar a respeito do professor 
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pesquisador e reflexivo. Segundo os autores, este tema algumas vezes traz um duplo 

entendimento, acredita-se que quando um professor tem dificuldade em sua prática 

cotidiana é porque este não é reflexivo em sua própria prática cotidiana. Em função 

disto, o professor é responsabilizado pela baixa qualidade que várias vezes são 

atribuídas a Educação Brasileira. Já no caso do professor que reflete sobre sua prática, 

analisando-a cotidianamente este professor encontra meios para desenvolver um 

trabalho com resultados eficazes. Também enfatizam em suas pesquisas que alguns, 

professores ao serem entrevistados, destacaram em suas falas que a compreensão de 

Formação Continuada muitas vezes é equivocada por quem as oferece por estarem 

distanciadas da vida cotidiana da sala de aula. Faz-se seminários, encontros com poucas 

horas, falando sobre determinado tema; mas quando este momento acaba não há uma 

continuidade do assunto que não se esgota e, muito menos se encaminha propostas para 

o cotidiano do professor. 

Pela nossa experiência com a formação continuada, percebemos que este tipo de 

encontros onde um palestrante fala e os demais ouvem não pode ser considerado um 

momento em que se processa efetivamente formação continuada, pois defendemos que 

este processo formativo se dá na troca com seus pares e na reflexão da prática. 

Ainda que não seja objeto do nosso estudo, destacamos um programa de 

formação continuada de nível nacional que traz contribuições para pensarmos esse tema 

é o Pacto Nacional de Alfabetização na idade Certa (PNAIC, 2011). Este programa é 

composto por vários cadernos para subsidiar a formação continuada dos professores. Os 

cadernos de apresentação da formação continuada foram elaborados em parceria com 

Universidades Federais e, no estado do Rio de Janeiro recebeu a participação da 

Universidade Federal do Rio de janeiro (UFRJ) juntamente com o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC). Apresentam a formação como educação permanente ou 

educação ao longo da vida, não sendo encarada como elemento para prover titulação ao 

profissional, mas como ocasião para atualizar o professor no exercício da profissão 

docente. Esse material ainda é bastante utilizado pelos professores da rede municipal.   
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CAPÍTULO 2 

PESQUISA DE CAMPO: OUVINDO AS PROFESSORAS 

 

Para entender como se deu os momentos formativos que envolveram Formação 

Continuada no período de 2013 até 2016 no município de Angra dos Reis para 

professores atuantes em turmas do 1º. ao 5º. ano de escolaridade realizei algumas 

entrevistas com professores. 

Duas das docentes entrevistadas exercem suas atividades pedagógicas, na Escola 

Municipal Doutor Orlando Gonçalves, essa unidade escolar localiza-se num bairro rural 

deste município, o bairro denominado Banqueta, porém com ligação direta a outros 

bairros da área urbana. A Escola M. Dr. Orlando Gonçalves atende alunos da Pré- 

escola ao 5º. ano de escolaridade. A maior, parte, de seus alunos residem no bairro em 

que a escola está inserida, mas há alunos que vem de bairros da área urbana que ficam 

próximos à Banqueta, ligados por uma linha de ônibus que sai do Centro da cidade para 

a Banqueta, passando por dentro da grande Japuíba, via Rodovia Rio- Santos. 

Estas professoras serão identificadas como professora A e professora B. 

A terceira professora entrevistada atua como docente na Escola Municipal, 

Santos Dumont, a grande Japuíba, ela será identificada como professora C. 

A quarta entrevistada, identificada, como professora D, também atua num bairro 

ligado a Japuíba, o bairro Vila Nova. Neste bairro está localizada a Escola Municipal 

Almirante Tamandaré. 

A 3ª e a 4ª professora além de exercerem a função docente, já vivenciaram 

outros papéis como profissionais de educação. Atuaram como membros de direção de 

escola e como coordenadoras pedagógicas atendendo escolas de 1º. Segmento (Pré ao 

5º. ano de escolaridade) na Secretaria Municipal de Educação, além de também já terem 

atuado como professoras na rede particular deste município. 

A escola, Santos Dumont e Almirante Tamandaré se diferenciam pelo 

quantitativo de alunos que atendem. Enquanto Santos Dumont, tem bem mais de 1000 

alunos, fica as margens da rua principal que liga Japuíba ao Centro da cidade enquanto 

que a Escola Almirante Tamandaré tem nos de 300 alunos fica situada no interior da 

comunidade onde está inserida, sendo considerada uma escola de difícil acesso. 
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A semelhança entre estas duas escolas se deve ao fato de ambas estarem 

localizadas num espaço geográfico totalmente assolado pela violência imposta pelo 

tráfico de drogas, fato este que é crescente e assustador no município de Angra dos Reis 

e se faz presente na vida da maior parte dos alunos, trazendo sérias implicações que 

interferem diretamente no aprendizado das crianças. 

As quatro professoras entrevistadas atuam como docente na rede pública 

municipal de Angra dos Reis há mais de 10 anos. 

    

ENTREVISTAS COM AS PROFESSORAS QUE ATUAM COM TURMAS DO 1º. 

AO 5º. ANO DE ESCOLARIDADE 

 

Pergunta: 01 – O que você entende por Formação Continuada? 

 

Professora A – Momento de aprendizado, de socialização de práticas 

pedagógicas que contribuirão para o desenvolvimento do trabalho docente e 

potencializarão o sair da zona de conforto. O professor precisa se capacitar 

continuamente. 

 Professora B – Formação Continuada é aprimoramento dos saberes docentes, 

reflexão sobre a prática e também valorização do profissional de educação. No caso de 

docentes da rede pública que em geral atende a população das classes populares e na 

maior parte das vezes os mais pobres. É imprescindível que os professores vivenciem 

este processo de formação contínua a fim de assegurar o desenvolvimento de um 

trabalho contemplativo no intuito desenvolver um aprendizado qualitativo. 

A sala de aula é viva buliçosa. Os profissionais que ali atuam precisam 

acompanhar as crescentes mudanças da sociedade, caso contrário seu trabalho se tornará 

obsoleto, incapaz de gerar uma aprendizagem significativa. O que aprendemos na 

formação inicial (a teoria) precisa está em constante entrelaçamento com a prática que 

vai sendo construída no dia-a-dia. 

Trabalhadores precisam de atualização contínua, pois o que estudaram na 

formação inicial precisa de ajustes, necessita acompanhar as mudanças naturais e 

aceleradas impulsionadas pelas inúmeras descobertas tecnológicas. Precisam refletir 

sobre o que estudaram e de que forma aplicam esta aprendizagem na prática. 

Professora C – Formação Continuada é aquele ato formativo que se realiza em 

serviço. É o tipo de formação que nos permite refletir sobre nossa prática. 
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Professora D – Formação Continuada para mim é o processo pelo qual o 

professor adquiriu novos conhecimentos, recicla os conhecimentos que possui, faz 

relação entre teorias já existentes e sua prática docente e ao mesmo tempo constrói 

novas teorias a partir da reflexão da sua prática cotidiana. 

A Formação Continuada ajuda o professor a vencer os diversos desafios que 

surgem no seu fazer, na rotina do dia-a-dia na sala de aula. 

Na minha concepção esta formação pode acontecer de formas distintas, pode se 

dá num congresso, num seminário onde se discute um tema específico, desde que os 

participantes tenham direito a voz nos debates, pode e principalmente deve ocorrer no 

interior da escola, onde os professores da unidade escolar podem discutir situações 

comuns neste espaço, fazer trocas relatando suas experiências que dão certo e as que 

dão errado. Os envolvidos formam ao outro ao mesmo tempo em que são formados. 

 

Pergunta 02 – De que forma a Formação Continuada contribui com o 

professor no desenvolvimento do seu trabalho pedagógico?  

  

Professora A – Permite que o professor pense e avalie sua prática buscando 

novos conhecimentos que o ajude a solucionar dificuldades que afetem sua rotina em 

sala de aula. 

Professora B – Quando estudamos nos apossamos de teorias, ao assumirmos 

regência de turma percebemos que apesar da importância do conhecimento que 

adquirimos o curso no qual nos formamos, percebemos que falta algo... 

Aí me dou conta que a aprendizagem deve ser contínua, progressiva, para a vida 

toda. O caminho percorrido pra dar conta das minhas inquietações profissionais e estar 

me renovando para desempenhar o papel que me cabe como educadora é vivenciar 

momentos formativos através da formação continuada. 

Fazendo um balanço de cursos que fiz, desde 1990, ano em que comecei a 

trabalhar como educadora até o ano de 2017, foram cerca de, 44 cursos, com cargas 

horárias variadas, inúmeros temas. Entre eles: a alfabetização,  o lúdico na sala de aula, 

incentivo a leitura, o trabalho em classes multi- anuais, diversidade cultural e étnica, 

atualização e práticas em ciências matemáticas e da natureza, psicologia, educação 

especial entre tantos outros. Tais formações nos atualizam. Além de fazer com que 

repensemos a nossa prática docente, permite-nos fazermos reflexões constantes. Este 

momento é o espaço onde podemos debater nossos problemas comuns, além do 
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aprimoramento da cidadania e da expressão desta em nossas salas de aula. 

De todas as formações que já participei as que me deixaram marcas profundas, 

foram as capacitações para o trabalho em classes multianuais, com a equipe da UFF 

entre 1991 e 1994. Estas aconteciam nas últimas 5ª e 6ª feiras de cada mês. Esta 

capacitação se caracterizava pela amostragem de práticas escolares: as experiências e 

conflitos dos professores regentes em suas salas de aulas. 

Reflexões sobre a escola que estudaram sobre seus desejos e ações para a escola 

em atuam como professores. Mediante a diagnose, a equipe da UFF passou a trazer 

textos, filmes, livros que líamos e debatíamos. Os temas mais pertinentes eram 

alfabetização, formação do povo brasileiro, a temática indígena e negra... 

Estudávamos sobre educadores como: Emília Ferreiro, Paulo Freire e outros. 

Falo sobre este momento com muito saudosismo, pois foi um momento de muito 

crescimento profissional. 

Nossas formações eram coordenadas pelo professor Manhães, mais 

periodicamente  participávamos de aulas com outros tutores especializados da UFF. 

Com a continuidade destas formações lemos muito sobre Construtivismo e 

Classes multianuais de Unijuí (R. S.); fomos orientados para práticas de estudos do 

meio onde as escolas estavam inseridas e assim procurar integrar escola e comunidade e 

assim fazer intercâmbio entre as comunidades vizinhas. 

Aprendizagem teórica, relacionando-as com nossas vivências nos trouxe a 

contextualização para fundamentarmos nosso fazer docente. 

Esta formação beneficiou muito o crescimento profissional dos professores 

participantes e fez muita diferença na qualidade de ensino no município de Angra dos 

Reis. 

Outro curso de formação continuada que também foi marcante para mim foi o de 

Pró Letramento de Matemática e de Português, elaborados pela Universidade de 

Pernambuco; também contribuiu muito para minha constituição enquanto docente, a 

organização desta formação era dinâmica, os momentos de estudos e trocas eram muito 

prazerosos. Tínhamos um material de estudo muito bem preparado, fazíamos trabalhos 

individuais e em grupos que eram avaliados pelos tutores, desenvolvíamos nossas aulas 

e fazíamos relatos das mesmas, produzíamos materiais lúdicos a fim de desenvolver um 

ambiente capaz de gerar aprendizagem significativa. Recebemos da Universidade uma 

caixa com jogos diversos para crianças que iniciam o processo de aquisição da leitura e 

da escrita. 
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A excelente qualidade e o comprometimento dos tutores foram fundamentais, 

para a qualidade da formação do Pró Letramento de matemática e Língua Portuguesa. 

No ano de 2015, participei de uma Formação Continuada denominada Tecendo 

Saberes, promovida em parceria pela secretaria de educação e a escola onde atuo E. M. 

Doutor Orlando Gonçalves. Neste momento formativo pude compartilhar com amigos 

docentes atuantes na mesma unidade escolar que eu e outros parceiros da E. M. José 

Américo Lomeu Bastos (Morro do Abel), E. M. Joaquim Rodrigues de Oliveira 

(Sapinhatuba I) e E. M. Professora Adelaide Figueira (Sapinhatuba II). Pude dividir 

com meus pares um pouco da minha prática (experiência/saber) docente como 

educadora na área da alfabetização. Prática esta que foi construída e contínua em 

construção a partir da minha participação em todos estes momentos formativos que 

fizeram parte da minha trajetória profissional. 

Hoje aposentada em uma matrícula e prestes a me aposentar na outra, fico feliz 

em constatar que a cada nova formação que participei e ainda participo cada vez mais 

me constituo como professora regente de turma, capaz de exercer meu ofício docente 

com competência e generosidade. Ensinando e ao mesmo tempo aprendendo com meus 

alunos e conseguindo resultados sólidos no que me proponho. 

Professora C – A Formação Continuada pode auxiliar o professor a enfrentar as 

dificuldades e os desafios do seu trabalho. 

Professora D – A Formação Continuada ajuda o professor a solucionar 

demandas que fazem parte dos desafios que cotidianamente aparecem no 

desenvolvimento do seu fazer pedagógico. 

Através destes momentos formativos o professor sensibiliza o olhar, amadurece 

conceitos teóricos, fazendo-os valer a sua prática. 

E ainda constrói novas teorias a partir da sua prática docente ou da prática 

partilhada por um colega de profissão. 

 

Pergunta 03 – As formações Continuada oferecida pela Secretaria Municipal 

de Angra dos Reis (SECT), contribui para o professor encontrar subsídios para 

enfrentar as dificuldades encontradas no processo, de alfabetização, advindas da 

implantação da Progressão Continuada? 

  

Professora A – Desde 2012, estamos realizando a Formação, Continuada do 

PNAIC em nosso município, voltada a discutir o processo de alfabetização numa 
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perspectiva discursiva e dialógica. Fazendo uma interação entre teorias e prática.  Esta 

formação tem me ajudado muito. 

Professora B – Está resposta está contemplada de acordo com a professora nos 

relatos feitos como resposta para a pergunta de número 2. 

De acordo com a professora todos os momentos formativos de que participou 

foram promovidos pela SECT, alguns em parcerias feitas com Universidades como 

prevê a LDB e outros ministrados pela coordenação pedagógica da SECT, ou outras 

parcerias efetuadas. Reconheço que a secretaria de educação se mobiliza para solucionar 

as demandas que surgem, mesmo que em alguns momentos ainda fiquem aquém das 

nossas necessidades para desenvolver nossas atividades pedagógicas. 

Professora C – A formação Continuada oferecida pela SECT, voltada para este 

ciclo é o PNAIC. 

As demais discussões sobre este tema acabam ficando a cargo da escola 

promover nos momentos de coordenação pedagógica. A meu ver este momento 

formativo é um espaço pequeno no interior da escola, já que a Prefeitura Municipal de 

Angra dos Reis não cumpre a carga horária instituída por lei através da LDB que deve 

ser de 1/3 (7h e 30 minutos) da carga horária semanal do professor (22h e 30 minutos). 

O tempo destinado a coordenação no nosso município é de 2 horas e 30 minutos 

semanais, bem abaixo do determinado por lei. 

Um modelo de Formação Continuada bastante contemplativa que participei 

voltada a auxiliar o professor, foi o Tecendo Saberes que trazia para os momentos de 

coordenação relatos de experiências, troca entre os iguais e reflexão teórica. 

Professora D – A principal formação oferecida pela SECT com este propósito é 

o PNAIC. 

O PNAIC é uma formação que visa contribuir com professores no intuito de 

alfabetizar as crianças no máximo até o 3º. (terceiro) ano de escolaridade. A secretaria 

de Educação de Angra dos Reis aderiu a esta formação que une teoria e prática, traz 

sugestões de atividades voltadas para o desenvolvimento da alfabetização e concilia 

estas atividades com teoria. Desta forma oportuniza o professor a refletir sua prática e 

também ao aplicar as atividades que tem a oportunidade de conhecer através desta 

formação, podemos fazer constatações que nos levem a construir nossas próprias 

teorias. Ao experimentar as atividades propostas pela formação em nossas salas de aula, 

quando retornamos a formação temos o momento de poder debater nossas impressões 

com nossos colegas professores que fizeram o mesmo, logo isto é um momento de troca 
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riquíssimo. 

No ano de 2013, a partir do segundo semestre, a SECT também ofereceu outra 

formação continuada muito interessante visando auxiliar o professor a se formar para o 

desafio da progressão continuada, denominado FALE (Fórum de Alfabetização. Leitura 

e Escrita) , coordenada pela professora da UNIRIO, Carmen Sanches. 

Esta formação tinha como objetivo expor práticas de alfabetização que eram 

consideradas destaque (assertivas) em nosso município. 

O professor convidado expunha sua prática, após a professora Carmen Sanches 

ou outro coordenador convidado por ela fazia uma reflexão teórica a partir da prática 

apresentada. Após esses dois momentos do encontro que se dava mensalmente a platéia 

composta de professores alfabetizadores tinha direito a voz. Participava fazendo relatos 

de experiências, levantando dúvidas, e através do diálogo levantavam-se possibilidades 

de solução. 

Nesta formação o tema a ser discutido era trazido pela coordenadora. Após o fim 

do FALE no município de Angra dos Reis, devido ao fato do poder público municipal 

está passando por uma crise financeira e não ter mais condições de arcar com os custos 

da assessoria da coordenadora professora Carmen Sanches, este modelo de formação 

continuou sendo desenvolvido com o nome Tecendo Saberes, porém com um 

diferencial os temas abordados nos encontros nasciam das necessidades dos professores 

participantes. Eram apontados por nós. 

O nome era totalmente pertinente era tecer (unir) os saberes dos presentes a 

formação. 

No Tecendo Saberes um professor que trabalhasse bem com alfabetização, 

apresentava sua prática docente para os colegas. Criando assim um momento de trocas, 

muito oportuno para o diálogo entre os participantes.  No Tecendo Saberes o professor 

forma o colega ao mesmo tempo em que é formado por ele. Ambos são afetados 

positivamente na formação contínua em construção no interior da escola. 
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CAPÍTULO 3 

PENSANDO COM AS PROFESSORAS ENTREVISTADAS 

Para entender a importância da Formação Continuada na vida de um professor 

de primeiro segmento (1º. ao 5º. ano de escolaridade) em pleno exercício da profissão 

docente no município de Angra dos Reis, entrevistei vários docentes que atuam com 

este segmento em várias escolas da rede municipal. Após estas entrevistas selecionei 

quatro professoras que destaquei suas falas e farei uma análise comparativa das 

respostas das mesmas com alguns autores citados nesta pesquisa. 

Percebo que o tema apresentado nesta pesquisa é de extrema importância para os 

professores entrevistados. Eles vêem na formação, continuada a oportunidade de 

continuar aprendendo, refletindo a prática, significando o aprendizado já alcançado. 

O olhar desses professores sobre o tema me remete a visão de GHEDIN (2002, 

p. 141) de que o saber docente deve ser um saber-fazer contínuo e refletido. 

O tema Formação Continuada me move pelo fato de ser uma necessidade 

pessoal enquanto docente. Preciso em todo o tempo rever a minha prática que vai sendo 

reconstruída para afetar positivamente meus alunos na sua aprendizagem, já que cada 

um apresenta uma necessidade específica, construindo a aprendizagem por diferentes 

caminhos. Logo se eu for uma professora que domina uma única abordagem teórica e 

apresentar uma prática repetitiva, na sala de aula, limitada a poucos recursos 

pedagógicos, não darei conta de exercer meu ofício docente com excelência que meus 

alunos esperam da minha atuação. 

O teórico brasileiro Paulo Freire descreve o ser humano como um ser inacabado, 

inconcluso (FREIRE, 1996, p. 14). 

Esta visão de Freire se aplica a nós professores no exercício da função docente. 

Nos dias atuais todo o avanço tecnológico, todas as crescentes mudanças, que esses 

avanços trazem a sociedade se contextualiza na rotina da sala de aula. 

Nós os professores ainda trazemos em nossa prática vestígios da forma como 

aprendemos, em função disto reproduzimos a educação recebida na forma como 

mediamos os conhecimentos a serem repassados aos nossos alunos. Acabamos por 

perceber essa inconclusão, como uma inquietude no nosso fazer e uma busca 

inquietante na direção de como iremos aperfeiçoar esse fazer para cada vez mais 

alcançarmos um contingente maior de alunos na apropriação da leitura e da escrita. 

Nesta busca se faz necessário participar de momentos formativos 
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continuadamente para se instrumentar, para possibilitar momentos de trocas entre os 

iguais/diferentes. Esta idéia também se faz presente nas respostas das professoras 

entrevistadas. 

Nestas entrevistas a definição mais freqüente para Formação Continuada é: 

momento de aprendizagem. 

Eu acredito que aprender é um ato contínuo. Também é uma via de mão dupla, 

quem ensina ao ensinar também aprende. Quem forma também é formado segundo 

Freire (2002). 

Em entrevista a revista Nova Escola (05/2001), Nóvoa diz: “O aprender é 

contínuo, é essencial a profissão docente”. Segue afirmando que um bom programa de 

Formação Continuada deve se concentrar em dois pilares. Um deles é a pessoa do 

professor, como agente e o outro a escola, como lugar de crescimento profissional 

permanente. 

O termo aprendizagem contínua se faz presente nas falas das entrevistadas e 

também do teórico português Nóvoa. Concordo totalmente com ambos. A 

aprendizagem contínua deve mover a rotina de vida de qualquer profissional, e 

essencialmente a de um profissional de educação. 

Uma das professoras faz menção à sala de aula como viva, buliçosa. Tal 

definição me remete a pensar que nos dias atuais este espaço cheio de vida, provocador 

que é a sala de aula, exige do docente aperfeiçoamento da prática, logo o docente 

necessita viver a Formação Continuada, consciente que ele já traz consigo um saber 

sobre sua profissão, nesse momento formativo, o profissional deve ter a clareza que esse 

saber pode ser modificado, reconstruído, a partir disso, pode surgir uma nova teoria de 

prática docente. 

Nos momentos formativos a experiência profissional deve ser respeitada e 

trazida para reflexão, é necessário que haja troca de experiências entre os profissionais 

envolvidos no processo formativo para assim oportunizar a mudança na prática docente. 

Nóvoa (1995) afirma, “é importante dar voz aos professores, manifestar o saber 

que estes possuem sobre a escola, o fazer pedagógico e o mundo para serem conhecidos 

por seus pares, os professores’. 

Onde será o espaço para dar notoriedade ao saber e prover voz ao professor? Em 

concordância com Nóvoa (1992), estou certa de que esse espaço é a escola, lugar de 

crescimento profissional contínuo. 

Vera Candau (1997) aponta: três aspectos para que se dê a formação continuada: 
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O primeiro: A escola vem como lócus privilegiado da formação continuada, ou 

seja, ela nasce das necessidades do cotidiano escolar do professor. 

O segundo: A valorização do saber docente, preconizando o saber curricular e ou 

disciplinar, mais o saber da experiência. 

O terceiro aspecto: É o ciclo de vida dos professores. Este passa por valorizar e 

resgatar o saber docente construído na prática pedagógica (teoria + prática). 

O que Candau (1997) preconiza como aspectos fundamentais para se dá a 

formação continuada em concordância com o pensamento de Nóvoa para a formação. 

Como estes, dois teóricos, também acredito na escola como espaço apropriados 

para se desenvolver a formação contínua docente. Na escola se tece saberes, se 

compartilha vivências, através do diálogo entre os pares acontecem os processos 

reflexivos sobre a teoria e a prática. Ou seja, se oportuniza o triplo movimento sugerido 

por Schon (1990), ação – reflexão – ação. 

Pimenta e Ghedin,(2002, p.66), definem: “reflexividade”, como uma auto-

análise, sobre nossas próprias ações que, pode ser feita comigo mesmo ou com os 

outros”. Estes autores relatam que o uso do termo reflexão na formação de professores, 

ganhou peso entre os educadores brasileiros a partir do livro de Nóvoa, Os professores e 

a sua Formação (1992) que dá ênfase a autores, que tratam o tema reflexão, focando em 

conceber o ensino como atividade reflexiva.  

Creio não haver palavra mais apropriada que “reflexão” para denominar o 

diálogo que deve se dá nos momentos formativos que acontecem no interior da escola, 

entre os profissionais que ali atuam. 

Nóvoa (1992) diz que “A troca de experiência e a partilha de saberes consolidam 

espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, 

simultaneamente, o papel de formador e de formando”. Na maioria das vezes, o autor 

traz o termo “reflexão”  presente, dada a importância que refletir as ações do cotidiano 

pedagógico tem na vida de um docente. 

Pimenta e Ghedin (2002), quando trazem a história do conceito de Reflexividade 

no Brasil mencionam a proposta de reflexividade de Paulo Freire que está assentada no 

processo da ação-reflexão-ação. A Formação Continuada de professores na perspectiva 

da Educação Emancipadora de Freire fala do surgimento de uma prática docente 

transformadora da pessoa e da sociedade, ou seja, “educação que, desvestida da 

roupagem alienada e alienante, seja uma força de mudança e libertação.” (FREIRE, 

2007, p. 44) 
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Ainda com Freire: 

No contexto concreto somos sujeitos e objetos em relação 

dialética com o objeto; no contexto teórico assumimos o papel 

de sujeitos cognoscentes da relação sujeito-objeto que se dá no 

contexto concreto para, voltando a este, melhor atuar como 

sujeitos em relação ao objeto, Estes momentos constituem a 

unidade (...) da prática e da teoria, da ação e da reflexão (...).  A 

reflexão só é legitima quando nos remete sempre (...) ao 

concreto, cujos fatos busca esclarecer, tornando assim possível 

nossa ação mais eficiente sobre eles. Iluminando uma ação 

exercida ou exercendo-se, a reflexão verdadeira clarifica, ao 

mesmo tempo, a futura ação a qual se testa e que, por sua vez, se 

deve dar a uma nova reflexão. (FREIRE, 1976, p.135) 

 

 

 Ao longo desses anos que exerço a profissão docente, já participei de muitos 

momentos formativos. Com tempos de duração e formatos diferenciados uns dos outros. 

Em alguns o tema abordado já estava posto em outros nasceram das necessidades dos 

profissionais das escolas pelas quais passei. 

Entre as formações das quais já fiz parte, uma delas em particular é muito 

especial para mim. Tenho uma amiga que hoje é docente na rede municipal como eu, 

Nazaré Brandão. Fizemos o Curso de Formação de professor, antigo Normal, juntas. 

Nesse encontro nasceu nossa amizade. Inicialmente começamos exercendo nosso ofício 

docente na rede particular de ensino de nosso município, Nazaré assim que concluiu o 

curso Normal, começou a cursar Pedagogia na UFF, enquanto eu havia acabado de dar à 

luz a minha segunda filha tive que ir mais devagar com os estudos. No exercício da 

profissão docente começamos a por em prática as teorias e práticas das quais havíamos 

nos apropriado a formação inicial (normal). 

Com o decorrer do tempo, Nazaré que havia assumido turmas de alfabetização, 

passou também a incorporar a sua prática as novas aprendizagens da qual estava se 

apossando na Universidade e como eu não estava cursando nenhuma universidade no 

momento, minha amiga levava textos e livros para que eu os lesse e assim fosse 

significando minha prática, este momento eu trabalhava com turmas de educação 

infantil. 

Minha amiga com o decorrer do tempo se tornou uma grande alfabetizadora. 

Passou a fazer oficinas onde dividia com os colegas de trabalho sua prática formidável 

que alcançava resultados excelentes com seus alunos. Algum tempo depois Nazaré 

assumiu a coordenação pedagógica da escola onde trabalhávamos e me convidou a 
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assumir a sua turma de alfabetização. Passamos a compartilhar momentos de troca que 

eram únicos, momentos de muito estudo, muita reflexão. 

Assim me tornei a boa alfabetizadora que acredito ser hoje. Foi um encontro 

profissional muito marcante, encontro de muita paixão pelo ofício docente de ambas as 

partes, um querer aprender mútuo, e muitas horas de compartilhamento de experiências, 

umas vitoriosas outras nem tanto. Mas enfim forjaram minha identidade profissional. 

Quando passei pela SECT como coordenadora pedagógica e participei da 

construção dos momentos formativos Tecendo Saberes que é mencionado inclusive em 

relatos das professoras entrevistadas, minha memória se remeteu a este momento de 

troca com minha antiga amiga. Juntas, tecíamos saberes, fazíamos uma reflexão 

consciente das nossas ações e foram situações formativas como estas que moldaram a 

profissional que sou hoje. Ainda estou em construção, pois o aprendizado docente é 

contínuo ao longo da vida. Minha identidade profissional é fruto de uma aprendizagem 

contínua e compartilhada com muitos colegas ao longo da minha vida profissional. 

 

A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, 

não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é 

um espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão. 

(Nóvoa, 1992, p. 161) 

 

A construção da identidade sempre passou por um processo complexo, portanto 

cada um se apropria dela levando em conta o sentido da sua história pessoal e 

profissional. “É um processo que necessita de tempo, um tempo para fazer identidades, 

para acomodar inovações, para assimilar mudanças.” (Nóvoa, 1992, p.16)  

Analisando as falas das entrevistadas sobre as formações que foram oferecidas 

pela SECT no período observado e como participante direta deste período vivenciando 

inicialmente a posição de docente da rede municipal deste município e depois como 

coordenadora pedagógica da SECT, percebo que a SECT faz movimentos no sentido de 

prover Formação Continuada que possibilite aperfeiçoar a mão de obra docente a fim de 

contribuir com os professores para estarem aptos a desenvolver o seu fazer pedagógico. 

A entrevista de uma das professoras traz que a SECT empenha esforços para 

cumprir o papel de formador dos docentes deste município. Estabelecendo parcerias 

com universidades que se encarregam de oferecer formação continuada em 

cumprimento ao que determina a LDB/96. Estas formações têm como objetivo dar 

continuidade ao aprendizado contínuo e também valorizar o profissional. 
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A SECT também promove formações internas visando sanar as dificuldades 

apontadas através de pesquisas documentais que a secretaria realiza para se interar do 

rendimento dos alunos e ter uma visão geral de como está se dando a implantação do 

ciclo de progressão continuada. Mas mesmo empreendendo esforços, ainda não é o 

bastante. 

Dentre as formações mais importantes oferecidas pela SECT no período 

analisado destaco duas como relevantes em acordo com as entrevistadas e também a 

meu ver. São elas: O PNAIC e o Tecendo Saberes. 

O PNAIC é um tipo de formação muito interessante, contemplativo a função de 

auxiliar o professor a conhecer ações diversificadas que o levem a estimular seus alunos 

a se apropriarem do processo de leitura e escrita. Porém é um tipo de formação muito 

amplo, muito generalista. Coloca o processo de alfabetização como se todos 

aprendessem da mesma maneira, neste aspecto considero que a proposta é 

improcedente. 

Temos uma rede municipal imensa com realidades muito diversificadas, temos o 

morador do sertão, o caiçara, o morador do centro, das regiões de periferia. Como 

professora já, atuei, em diferentes escolas deste município não acredito que um único 

modelo de prática e teorias já formatadas é capaz, de contemplar a realidade de cada 

um. São hábitos diferentes, costumes, processos culturais diversos. 

Como ponto positivo, ressalto que o PNAIC oportuniza aos professores cursistas 

aplicar as práticas apresentadas nos momentos formativos em suas salas de aulas e 

depois ao retornar a formação, acontece um momento de reflexão sobre os resultados 

alcançados, sobre a forma com que os alunos foram afetados. Isto é bom. Escutar o 

professor e permitir compartilhar suas vivências a fim de significá-las para 

enriquecimento da sua prática.  

Outro ponto negativo é o fato dos temas e práticas que movem o encontro não 

vir dos professores envolvidos. Acredito que quando isto não acontece, não surge das 

necessidades dos professores, não será frutífero, pois será algo distanciado da realidade 

em que o professor atua. 

Em concordância com as teorias de autores como Nóvoa (1992) e Candau 

(1997) entre outros, acredito que a Formação Continuada deve ter como espaço 

fundamental para se dar, a escola. No interior da escola, professores devem ter voz para 

manifestar suas necessidades, relatar sua prática que pode vir a ser somada a de um 

colega e ganhar um novo sentido e funcionalidade. 
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O Tecendo Saberes é um tipo de formação que concordo totalmente. O professor 

que apresenta sua prática forma o colega ao mesmo tempo em que é formado por ele 

quando suscita dúvidas, sugere acréscimos à mesma entre outros. Foi um tipo de 

formação que envolvia escolas com contextos, dificuldades e clientelas semelhantes. 

Nesta proposta de formação oportuniza-se ao professor falar de práticas bem-

sucedidas ou não. A partir do diálogo se criavam teorias e se empreenderam esforços 

coletivos no sentido de encontrar respostas que os capacitassem melhor para o exercício 

docente. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da escuta e também da minha experiência pessoal percebo que há uma 

atenção, uma preocupação por parte da Secretaria Municipal de Educação de Angra dos 

Reis de prover formação continuada que permita aos professores de primeiro segmento 

se apropriar de conhecimentos que os tornem cada vez mais capazes de superar as 

dificuldades que encontram a sua rotina diária de trabalho, principalmente no que diz 

respeito ao desenvolvimento do trabalho com o ciclo de progressão continuada, 

implantado neste município. 

Porém por experiência vivenciada constatei que o quadro de coordenadores 

disponível na SECT no período analisado era muito pequeno para fomentar o trabalho 

desenvolvido de momentos formativos nas escolas para dar conta de todas as escolas 

que necessitavam do apoio destes. 

Na escuta de algumas professoras entrevistadas, é colocada de forma positiva a 

colaboração da formação interna no Tecendo saberes. 

Porém este modelo de formação não aconteceu em todas as escolas da rede 

municipal, somente naquelas que eram acompanhadas por coordenadores. 

Muitas escolas ao tomar conhecimento deste movimento formativo chegaram a 

solicitar que o trabalho fosse feito com seus profissionais, mas não houve possibilidade 

de estendê-las no momento. 

O PNAIC, ainda está em curso na rede municipal até os dias atuais, sendo que 

mantém o mesmo formato: aprendizagem de práticas sem o compartilhar de práticas 

docentes. 
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Além desse aspecto, existe também outro fator relacionado ao PNAIC: só podem 

participar deste momento formativo professores que atuam do 1º. ao 3º. ano de 

escolaridade. Isto acarreta outro problema, uma descontinuidade do curso de formação 

continuada. O professor da rede municipal ele faz concurso público para atuar com 

turmas da Pré-escola até o 5º. ano de escolaridade. Se no decorrer deste ano letivo ele 

atuar em uma das turmas qualificada como ciclo da progressão continuada ele está apto 

pra esta formação, mas se as turmas em que ele atua são outras, de acordo com as 

necessidades da escola em que está lotado, uma turma de 4º. ou 5º. ano de escolaridade 

por exemplo, não poderá participar do momento formativo ofertado pelo PNAIC . 

E como percebi nas escutas das entrevistadas, a formação continuada é uma 

necessidade permanente, o que confere a formação continuada docente um caráter de 

contínuo desafio por buscar propostas que atendam as necessidades de formação da rede 

como um todo. 

Encerro este trabalho com o pensamento de Assmann. Fazendo dele as minhas 

palavras. 

“Vida é, essencialmente, aprender... e estar vivo é um sinônimo 

de estar agindo como aprendente.” (ASSMAN, 1998, p. 35-36) 
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