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RESUMO: Este estudo pretende discorrer sobre a formação continuada como estratégia de 

engajamento no fazer dos professores da Educação Básica, nas Escolas públicas municipais do 

interior do RS (Veranópolis) / Professores da Educação Básica do Ensino Fundamental, a partir 

da proposta de formação continuada no ano de 2017. A 1ª Jornada Pedagógica contou com a 

participação de 550 professores dos municípios de Veranópolis, Vila Flores, Cotiporã, 

Fagundes Varela e Monte Belo do Sul, sob a temática “Educação Básica, por quê?”. A proposta 

do tema originou-se da necessidade de se estar refletindo junto aos professores a importância 

da educação básica para o desenvolvimento do educando. A partir de grupos de diálogos, por 

escolas, realizados de maio a Julho, na Secretaria de Educação do município de Veranópolis, 

foram elencados, junto aos professores, possibilidades de aprimoramento no fazer pedagógico 

em sala de aula, estruturando-se, desta forma, a Jornada, em três eixos: manhã, grande grupo, 

sob a temática “ o acolhimento na Educação Básica” e “as relações étnico raciais na escola e 

aplicação da Lei 10.639”; a tarde estruturou-se em oficinas de livre escolha , com inscrição 

prévia : “Linguagens Geradores” ; “ Os educadores a matemática e o ensino reflexivo “ e “A 

leitura na perspectiva multidisciplinar: um problema com muitas soluções.”; na parte da noite 

aconteceu o intercâmbio de experiências com a apresentação dos projetos  desenvolvidos nas 

escolas dos municípios envolvidos, colocando o aluno como sujeito ativo no processo de ensino 

aprendizagem. Ao final do evento, aplicou-se um questionário semiestruturado para avaliação, 

aplicabilidade em sua prática pedagógica e contribuições para a construção da formação 

continuada de 2018.  Os dados compilados serviram de embasamento para a estruturação da 

formação continuada para professores da rede municipal no ano de 2018, onde a intenção, 

através desta participação, foi a de provocar mudanças na postura e no fazer pedagógico dos 

professores.  
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1. Pelos Caminhos da Educação Básica: As Metamorfoses do Olhar  

  

Parafraseando Guimarães Rosa o mais importante e bonito do mundo é isso: que as 

pessoas não estão sempre iguais, mas que elas vão sempre mudando. E estas mudanças nos 

possibilitam metamorfosear, sem pressa, mas com ânsia e desejo de evoluir enquanto seres 

humanos.  

As leituras e minhas vivências enquanto, professora e gestora da educação, do município, 

têm suscitado questionamentos que se referem aos mecanismos que circulam pela prática 
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pedagógica que, coletivamente, conseguem interferir no modo de pensar, agir do professor 

dentro e fora do ambiente escolar.  

Pereira (2015) utiliza a expressão Cartografia dos professores, em seu estudo sobre o 

sujeito professor em seu processo de formação. Acredito que, antes de abordar alguns aspectos 

da formação continuada dos professores, se torna pertinente refletir, como aborda o autor, sobre 

quais aspectos que, artesanalmente, constituem e fazem parte da heterogênese do fazer docente.  

 

Repensar a formação de professores passa, a meu ver, necessariamente, por considerar a 

condição humana em sua processualidade, isto é, como sujeitos subjetivados no interior de 

práticas coletivas, institucionais e sociais. (...) Da compreensão de como se produz o sujeito, de 

como ele se constitui e se constrói dentro das práticas, de como ele elabora seus conhecimentos 

e suas ações. (PEREIRA, 2015, P.48) 

  

Estar pensando nos processos que se constituem em meio da formação continuada de 

professores, é estar, a priori, pensando em como os sujeitos envolvidos nesta formação se 

descobrem enquanto modificadores de práticas pedagógicas. Como as memórias, cultura e 

atravessamentos que vivenciaram ao longo caminho, fazem parte de sua construção de sujeito, 

como se fazem presentes em sua professoralidade2.  

A rede municipal de ensino contempla 397 profissionais, do magistério e da educação, 

distribuídos nos três níveis: Educação Infantil, Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino 

Fundamental. Proporcionar momentos de formação continuada com qualidade para todos estes 

segmentos exige constante busca por parte da equipe gestora e pedagógica da SMED. 

Falar de formação continuada de professores é falar, conjuntamente, de políticas 

educacionais, de metas educacionais e políticas institucionais brasileiras relacionadas à 

Educação Básica3. Na ultima década, vimos crescer acentuadamente o número de iniciativas, 

tanto do setor privado quanto no público, na área da Educação Básica, e mais precisamente, na 

formação continuada de professores.  

Destaco que, embora seja difícil encontrar uma descrição única do que vem a ser 

formação continuada de professores, neste estudo, o conceito é abordado como toda formação 

que acompanha o professor após seu ingresso no magistério, formação esta que acontece como 

aprimoramento da sua prática pedagógica, ao longo de sua carreira docente. Este 

aprimoramento pode ser oferecido em cursos estruturados ou oferecido como jornadas de 

estudos pela gestão educacional.  

                                                           
2 Professoralidade é entendida por Pereira (2013) como o processo de construção do sujeito professor ao longo de 

sua trajetória pessoal e profissional, envolvendo espaços e tempos em que o professor reconstrói sua prática 

educativa. 
3 O sistema educacional brasileiro é dividido em Educação Básica e Ensino Superior. A Educação Básica, a partir 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - 9.394/96), passou a ser estruturada por etapas e modalidades de 

ensino, englobando a Educação Infantil, o Ensino Fundamental obrigatório de nove anos e o Ensino Médio. 



A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, lei nº 9394/96) veio 

provocar, de forma significativa, os poderes públicos quanto a formação continuada de 

professores. O artigo 67, da referida lei, estipula que cabe aos sistemas de ensino desenvolver 

metodologias e promover a qualificação dos profissionais da educação.  

Agregando a LDB, o Plano Nacional de Educação, em sua meta nº 17 trata da valorização 

dos profissionais do magistério das redes públicas da Educação Básica. A lei nº 10.172 de 09 

de janeiro de 2001, abriu espaço institucional mais definido na medida em que, sendo aprovado 

pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, o PNE dava uma maior 

garantia para a sua efetivação. Em cumprimento ao compromisso assumido, o Ministério da 

Educação mobilizou, nacionalmente, os estados e municípios brasileiros no sentido elaborarem 

Planos Decenais de Educação para todos.  

O Plano Municipal de Educação – PME4 (decênio 2014- 2024), constitui-se um 

instrumento concreto e operacional que serve para orientar as decisões e ações do Município, 

no cumprimento da Lei n° 10.172, que estabelece a necessidade de todos os municípios 

elaborarem seu Plano Municipal de Educação (PNE). O Plano vigente consiste num documento 

referência do Município, o qual se propõe a avaliar o sistema educacional com diretrizes e 

metas, para orientar a política da educação nos dez anos seguintes a sua aprovação, inclusive 

metas quanto à formação e qualificação dos profissionais do magistério. 5  

A elaboração do Plano Municipal de Educação considerou, através dos dados obtidos, 

que a rede contempla a grande maioria de seu quadro com professores que já estão qualificados 

com nível superior, cabendo-lhe assim, investir na formação continuada para manter e assegurar 

o nível de qualidade de seus profissionais. 

Em contrapartida, estes profissionais deverão estar compromissados com a aprendizagem 

dos alunos, respeitando os educandos e participando do trabalho de equipe da escola. Cabe à 
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profissionais através de encontros por área de conhecimento; encontros regionais; oficinas pedagógicas; palestras; 

conferências; assessoria permanente para as escolas da Rede. 

 



Secretaria Municipal de Educação garantir a formação continuada dos profissionais de 

educação, financiando e mantendo programas de educação em parceria com instituições que a 

promovam. 

A formação continuada é parte essencial da estratégia de melhoria da qualidade da 

educação e assume particular importância, em decorrência do avanço científico e tecnológico e 

de exigência de um nível de conhecimento sempre mais amplo e profundo na sociedade 

moderna. Uma das perguntas que norteiam este estudo é justamente a que se refere à formação 

continuada de professores, até que ponto estas formações se evidenciam na prática pedagógica?  

Ainda: qual o papel dos professores para potencializar os momentos de formação continuada?  

Diante das indagações acima parto do pressuposto que, para haver mudança na prática 

pedagógica, é preciso haver engajamento destes profissionais nas formações continuadas para 

professores. A escola é por si só, um ambiente com relações complexas, um ambiente imerso 

numa sociedade cada vez mais capitalizada. Uma sociedade mediada pelo avanço vertiginoso 

das tecnologias, mudanças de valores e modos “líquidos” 6 de se relacionar.  Em meio a esse 

turbilhão de metamorfoses está o professor, o professor trabalhador e professor Pessoa, um ser 

uno no universo que o cerca.  

 

2. Construindo Possibilidades: Um Olhar para a Formação Continuada 

 

Durante minha caminhada no Mestrado, através das pesquisas realizadas, surgiram várias 

questões relacionadas a necessidade de formação profissional para os professores. Alguns 

aspectos neste sentido precisam ser levados em consideração, entre elas políticas federais e 

municipais que orientam a vida profissional de um professor. Entre os principais regulamentos 

que orientam a carreira profissional do professor leva-se em conta o Plano de Carreira 

Municipal e o Plano de Metas da Educação Municipal.  
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simbólicos, político e econômicos definidos em uma estrutura social particular. ( BAUMAN , 2001) 



Gráfico 1 - Tempo de atuação no magistério público municipal 

 

Fonte: MENIN, I.C.D, 2015. 

Os resultados obtidos com os professores envolvidos, mesmo estes representando 

somente uma parcela dos docentes municipais, apontaram caminhos para reflexões acerca de 

possíveis caminhos futuros para pensarmos em possibilidades, e necessidade, de estratégias 

para motivação na formação de professores. Os dados nesta amostragem envolveram 14 

professores efetivos da rede pública municipal de Veranópolis, todos atuando no 4º ano do 

ensino fundamental. Diante do estudo, destacou-se um aspecto fundamental para um olhar 

atento aos dados de tempo de serviço destes profissionais: “de acordo com os resultados 

obtidos, do total das entrevistadas, uma grande parcela encontra-se em início de carreira: 14% 

(1 a 7 anos), enquanto 43% encontram-se no meio do seu percurso profissional (8 a 15 anos). 

(MENIN, I.C.D, 2015, p.49). 

Os avanços e normativas para o aperfeiçoamento profissional do magistério público 

municipal está regulado no Plano de Carreira do Município. O documento versa sobre o 

entendimento enquanto setor público do que vem a ser este aperfeiçoamento e quais os critérios, 

para que, de acordo com o tempo de serviço e horas de aperfeiçoamento, os profissionais 

necessitam para obter ascensão no piso salarial.  

 

Art. 14 Fica prejudicada a avaliação por merecimento, acarretando a interrupção da 

contagem do tempo de exercício para fins de promoção, durante o interstício, sempre 

que o profissional da educação: 

(...) 

V - Não comprovar, através de documento hábil, a participação de, no mínimo cento 

e cinquenta (150) horas até 2007 e de duzentas (200) horas a contar de 2008, em 

treinamentos, seminários, encontros ou equivalentes, para fins de atualização e 

aperfeiçoamento, sempre relacionadas com a educação, em cada período de cinco (5) 

anos.  

(...)  

Art. 16 A promoção será a pedido e terá vigência a partir do mês seguinte àquele em 

que o profissional da educação completar o tempo de exercício exigido, desde que 

atendidos os requisitos estabelecidos. 



 § 1º Serão considerados como cursos de atualização e aperfeiçoamento, na área da 

Educação, todos os cursos, encontros, congressos, seminários e similares, cujos 

certificados apresentem conteúdo programático, carga horária e identificação do 

órgão expedidor. 

Art. 19 Aperfeiçoamento é o conjunto de procedimentos que visam proporcionar a 

atualização, capacitação e valorização dos profissionais da educação para a melhoria 

do ensino. 

 § 1º O aperfeiçoamento de que trata este artigo, será desenvolvido e oportunizado ao 

profissional da educação através de cursos, seminários, encontros, simpósios, 

palestras, semanas de estudos e outros similares, conforme programas estabelecidos 

pela Administração Municipal e/ou por outros órgãos ou entidades. (PLANO DE 

CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS. 

2012, fls. 3-4).  

 

Vale ressaltar que o Plano de Carreira do Magistério é a garantia para o sucesso da vida 

profissional dos sujeitos que atuam na educação municipal, enquanto professora, e agora como 

gestora, o olhar sobre este documento como orientação para boas práticas públicas e busca de 

qualidade movem meu fazer. 

Diante dos dados, enquanto pesquisadora e da legislação necessária a ser seguida, foi 

preciso uma readaptação no olhar e um pensar em formas de estar trilhando oportunidades para 

uma educação de qualidade, onde, os principais atores, os professores, se sentissem sujeitos 

engajados no processo ensino-aprendizagem e no empoderamento , enquanto sujeitos, para 

transformar a realidade no qual estão inseridos. “O engajamento do estudante auxilia 

professores e estudantes a se envolverem ativamente em experiências de aprendizagem. Ele 

pode ser visto como uma parceira que envolve alunos, professores e instituição de ensino para 

promover aprendizagem de qualidade”. (ZEPKE, 2013 In:  

MARTINS,  , RIBEIRO, 2017, p. 229). 

Como mostra o estudo, em sua grande proporção, estes professores encontram-se na 

metade de sua carreira profissional (8 a 15 anos) vislumbrando pela frente um bom caminho 

para obter sua qualificação profissional. Mas, pensando em tornar essa busca apenas 

obrigatória, mas com uma participação efetiva desses profissionais, começamos a traçar metas 

para o envolvimento desses sujeitos na condução das práticas educacionais no que diz respeito 

ao cotidiano escolar e na construção das formações pedagógicas.   

Não se trata de simples levantamento de dados ou de relatórios a serem arquivados. Com 

a pesquisa – ação os pesquisadores pretendem desempenhar um papel ativo na própria realidade 

dos fatos observados (TIOLLENT, 1986, p. 16). A aplicação dos questionários ao térmico da 

1ª Parada Pedagógica da Rede Municipal de ensino se deu como uma possibilidade de estar 

construindo, junto ao grupo de professores, formações com intuito de munir de ferramentas 

para a sala de aula um maior grupo possível de participantes.   

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MARTINS,+LETICIA+MARTINS+DE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MARTINS,+LETICIA+MARTINS+DE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=RIBEIRO,+JOSE+LUIS+DUARTE


A Parada Pedagógica do estudo em questão contou com a participação de 502 

profissionais do Magistério e da Educação7 , de todos os níveis da Educação Básica dos 

municípios de Veranópolis, Vila Flores, Cotiporã e Fagundes Varela. Destes, 146 profissionais 

preencheram a pesquisa, representando um percentual de 29,2 % dos participantes.   

Abaixo , os gráficos8 distribuídos com a seguinte organização : visão geral da 1ª Parada 

Pedagógica; Palestra 1 da manhã, relacionada a importância do acolhimento do educando na 

Educação Básica;  a palestra 2 da manhã trouxe a reflexão sobre a Lei 10.639/03; ”; as palestras 

da  tarde: “Linguagens Geradores” ; “ os educadores a Matemática e o ensino reflexivo “ e “a 

leitura na perspectiva multidisciplinar: um problema com muitas soluções.”; na parte da noite 

aconteceu o intercâmbio de experiências coma apresentação dos projetos que desenvolvidos 

nas escolas dos municípios de Veranópolis, Vila Flores, Cotiporã, e Fagundes Varela. 

 

Fonte: SMED Veranópolis, 2017.  

                                                           
7 Entende-se aqui por Profissionais do Magistério todos os professores que estão sob a orientação do Plano de 

Carreira do Magistério: Professor, Pedagogo e Professor de AEE.  Profissionais da Educação todos os demais que 

atuam no âmbito escolar, mas estão sob o Regime Estatutário do município, como: Auxiliares de Educação Infantil; 

Atendentes de Creche, Monitor Escolar, Monitor de Aluno Especial, Auxiliar de Biblioteca e Secretário de Escola. 

 
8 Todos os gráficos foram construídos pela equipe pedagógica da SMED a partir dos dados coletados na avaliação 

preenchida pelos professores participantes na 1ª Parada Pedagógica de Julho de 2017, intitulada “Educação Básica, 

por quê?”, do município de Veranópolis, em parceria com municípios vizinhos. Os questionários foram 

estruturados com questões fechadas, de múltipla escolha e questões abertas, para sugestões e posicionamentos 

relacionados aos temas propostos e possibilidades de futuras formações continuadas.  
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Gráfico 2 - Avaliação do Evento Gráfico 3 Avaliação Palestra 1 
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Gráfico 8 Avaliação Intercâmbio Projetos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SMED Veranópolis, 2017. 

Procurou-se, dentro das avaliações construídas, elencar vários aspectos envolvendo a 

Parada Pedagógica. É importa salientar que este representou a primeira tentativa de estar 

escutando os professores ao final de uma formação continuada, entende-se que os caminhos 

serão construídos de acordo com as ações experimentadas, não se pretende trabalhar com 

conceitos de certo e errado, mas sim, de tentativas para aprimoramento de ações.  

O primeiro aspecto relacionou-se ao âmbito da divulgação, possiblidade de inscrição, 

recepção do evento, cordialidade, conhecimento atendido, estrutura física, uso de recursos 

audiovisuais e seleção de palestrantes. Dentro deste quesito, a construção foi unanimemente 

aceita pelos sujeitos pesquisados, significando positivamente os aspectos relacionados ao 

ambiente de aprendizagem pensado para esta formação continuada.  

Dando continuidade o próximo aspecto observado relaciona-se ao aproveitamento da 

temática destinada aos profissionais na parte da manhã. Para esta análise observaremos dois 

pontos avaliados: a didática utilizada e a oportunidade de participação na temática proposta. 

Nestes aspectos obteve-se 36,61% avaliando a didática como satisfatória, diante dos objetivos 

previstos e 62,67 % dos entrevistados consideraram positivamente a interação proposta.  

Diante dos dados apresentados, tem-se a leitura que a oportunidade de interação 

oportunizada é de relevância para os professores, a participação ativa fortalece o vínculo e 

favorece que o ambiente de aprendizagem seja fértil para novas experiências. 

A palestra 2 da manhã trouxe a reflexão sobre a Lei 10.639/03, que versa sobre o ensino 

da história e cultura afro-brasileira e africana. Esta lei ressalta a importância da cultura negra 

na formação da sociedade brasileira e trouxe na temática na discussão como se desconstrói 

estereótipos e pré-conceitos que se fazem presente do ambiente escolar.  O percentual de 
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aproveitamento didático desta palestra foi avaliado em 93,66% e 92,95% na oportunidade de 

participação, o que demonstrou um alto índice de interação e participação do público presente.  

 

O cerne ético, antropológico e político do conhecimento, ou seja, a radicalidade 

democrática e a inclinação a soluções pacíficas dos conflitos que surgem no convívio 

social humano, são dimensões do conhecimento que precisam ser criadas no interior 

dos processos de aprendizagens. Em termos mais tradicionais, trata-se da formação 

humana e política dos cidadãos. Hoje a viragem epistemológica na educação tem tudo 

a ver com a sobrevivência e a qualidade de vida do futuro neste planeta. Trata-se de 

incluir, no próprio aprender, o aprender vida e aprender mundo, com vistas à 

construção de um mundo onde caibam todos. (ASSMANN, 1998, p. 113) 

 

Na estruturação da tarde, que se configurou como oficinas oportunizadas por níveis, 

Educação Infantil; Anos Iniciais e Finais, a integração do professor com a oficina 

proporcionada, constitui-se de forma bastante heterogênea. Nas oficinas de Ensino de 

Matemática, para os anos iniciais, e Linguagens Geradoras, destinado ao público da Educação 

Infantil obteve-se uma avaliação muito positiva, inclusive uma participação muito boa no 

número de professores na devolutiva da pesquisa. A satisfação quanto à temática, bem como a 

metodologia utilizada pelos palestrantes foi avaliada de forma positiva e válida pelos 

professores.   

Nas avaliações, no campo das sugestões, algumas professoras manifestaram-se com 

escritas indicando novas oportunidades com as palestrantes. “Gostaria que a professora A.C.R 

(Sic) viesse mais vezes para Veranópolis.”  

Especificamente, na oficina destinada aos anos finais, obteve-se um elevado número de 

participantes que não realizou a devolutiva da avaliação, e, também, o grau de satisfação dos 

que participaram foi pequeno, em comparação as demais oficinas. É importante salientar aqui 

algumas manifestações que se repetiram nas devolutivas, como:” trazer oficinas mais práticas, 

com sugestões de atividades que possam ser aplicadas na escola.”. “Continuar inovando e 

trazendo palestrantes diferentes e para todas as áreas.”  

A troca de experiências Pedagógicas das escolas foi muito bem aceita por todos os 

envolvidos, o engajamento para este momento, tanto do professor, quanto do aluno, foi sentido 

em cada parte das apresentações.  A interação desde momento propiciou uma possibilidade para 

visualizar os projetos das escolas, bem como a importância de se colocar os alunos como 

sujeitos principais na construção do conhecimento. Trazê-los para o cenário central da formação 

pedagógica foi uma experiência inovadora e gratificante para toda a rede municipal.  

 

O engajamento do estudante envolve toda a cultura organizacional da instituição de 

ensino, incluindo o grau de interação entre estudantes e seus colegas, estudantes e 

membros do corpo docente. O engajamento também envolve o nível de apoio que o 

ambiente da instituição oferece (KUH, 2009; et al. In: MARTINS, RIBEIRO, 2017, 

p. 227) 



 

Diante das avaliações desta Parada Pedagógica várias indagações surgiram, a que se fez 

mais presente foi a de construir, de forma mais reflexiva, propostas de formação continuada 

que integre professor, aluno e comunidade escolar, fazendo com que a prática pedagógica seja 

sustentada por teorias e, estas, sejam aplicadas na prática do aprendizado. 

 

3. Algumas Reflexões sobre a Formação Continuada “Educação Básica, por quê?” 

 

Construir momentos de formação continuada requer um olhar sensível diante das falas, 

atitudes e de todo andamento da dinâmica escolar. Busca-se, sobretudo, ter um professor 

engajado com sua prática, com aluno e, um professor, que esteja encantado com o processo de 

ensino aprendizagem, com as descobertas que envolvem a busca pelo conhecimento e pelo ato 

de ensinar.  

Diante da devolutiva , com frases de professores participantes que evidenciam a 

necessidade de  “Fazer com que seja mais incentivador para o educador lecionar, fazer com que 

as palestras sejam mais interativas” torna esta busca mais comprometida, com mais 

responsabilidade frente à busca por metodologias e ferramentas para este professor que quer 

aprender, que ainda deseja encantar-se com a educação. 

  

Será que ser educador/a é ainda uma opção de vida entusiasmante? Dá para falar em 

reencantamento da educação sem passar por ingênuo? No mundo de hoje, a privação 

é uma causa mortis inegável. Ninguém encontra lugar ao sol na sociedade do 

conhecimento sem flexibilidade adaptativa. O mundo se está transformando numa 

trama complexa de sistemas aprendentes. Falar hoje de nichos vitais – e não há vida 

sem nichos vitais – significa falar de ecologias cognitivas. De ambientes propiciadores 

de experiências do conhecimento. (ASSMANN, 1998, p. 22.)  

 

A experiência da 1ª Parada Pedagógica intitulada “Educação Básica, por quê?” permitiu 

novas possibilidade  quanto as propostas de formação pedagógica para o ano de 2018, sendo 

enfocando na devolutiva das avaliações, nas conversar com professores quanto aos 

enfrentamentos e  dificuldades por eles vivenciadas no dia – a – dia da sala de aula, construindo, 

desta forma, uma formação consolidada pela participação recíproca de todos atores que fazem 

da escola um e espaço de construções e mudanças sociais, políticas e culturais. 

O que significa na prática “Incentivador para o professor lecionar”? Esta questão tornou-

se, de certa forma, uma inquietante busca para a qualificação nas futuras formações 

continuadas, onde, o professor, esteja engajado e busque significar as práticas no seu fazer 

pedagógico. Desta forma, para as próximas formações continuadas, pensa-se numa estruturação 

onde estas aconteçam em três (3) grandes momentos que contemplem todos os professores, e 



profissionais da rede, para que haja uma integração e um pensar coletivo a cerca dos aspectos 

que envolvem o processo de ensino aprendizagem nos diferentes níveis da educação básica.  

Refletindo sobre a proposta analisada percebe-se que caminhos prontos, receitas prontas, 

não existem. Existe a possibilidade de reflexões junto ao corpo docente, onde, de forma 

dialógica se pense sobre alternativas de construção e reconstruções de caminhos para formações 

continuadas participativas, engajadas com uma proposta que seja pertinente com as demandas 

existentes no dia – a – dia da sala de aula , com ações que visem a busca por qualificação e 

levem ao empoderamento dos agentes que mantém viva a dinâmica das aprendizagens no 

ambiente escolar.   
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