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Os avanços tecnológicos trouxeram mudanças sociais decorrentes das modificações na 

produção e no serviço. Hoje, uma intensa interconexão resultante do aperfeiçoamento dos 

transportes e da comunicação vem acarretando mudanças nas relações de tempo e de espaço. 

Devido às constantes mudanças e desafios, a formação inicial torna-se rapidamente 

insuficiente, o que ratifica a necessidade da disposição para um aprendizado contínuo ao 

longo da vida. Buscar corretamente a informação é extremamente importante.  A construção 

do conhecimento gerado através da busca e da pesquisa é extremamente eficaz e satisfatória 

para o indivíduo. O processo de produção de conhecimentos deve ser permanente e dinâmico, 

assumindo um papel fundamental, ao lado dos processos de organização e distribuição da 

informação. Os sistemas educacionais necessitam atender a novas demandas e, neste 

processo, os professores ocupam um papel estratégico.  

A dinâmica do mundo moderno impõe, em todas as áreas, profissionais questionadores 

e dinâmicos, que ultrapassem os limites da simples execução. A capacidade de pensar e 

decidir são essenciais para a assimilação de mudanças e para o confronto com desafios que 

surgem todos os dias. Segundo Lévy (1996, p.54) "as pessoas não apenas são levadas a 

mudar várias vezes de profissão em sua vida, como também, no interior da mesma 

‘profissão’, os conhecimentos têm um ciclo de renovação cada vez mais curto”. Inclusive, 

como afirma Lévy (1999, p. 173), "a própria noção de profissão torna-se cada vez mais 

problemática".  

Uma pessoa já não mais se prepara para o exercício de uma profissão que o 

acompanhará em sua vida. Mesmo que não mude de atividade no decorrer de sua existência, 

fato hoje comum, necessita acompanhar as mudanças de sua própria profissão. Os 

conhecimentos e habilidades empregados em um campo profissional já não são estáveis; em 

intervalos de tempo cada vez mais curtos, transformam-se ou, até mesmo, tornam-se 

obsoletos. Além de novas formas de trabalho, as crescentes demandas resultantes dos avanços 

que a ciência introduz nas áreas técnicas e tecnológicas, nos sistemas de comunicação, de 

transporte, e mesmo nas formas de relação, organização, lazer, etc. requerem o acesso a novas 



informações, o desenvolvimento de novas habilidades para a adaptação e a assimilação destas 

mudanças. 

A formação do professor é o ponto chave para a modernização do ensino. A 

necessidade de atualização constante do professor cresce, não só em relação à sua disciplina 

específica, como também no que se refere às metodologias de ensino e às novas tecnologias. 

A preparação do professor deve atender as mesmas exigências dos demais setores da 

sociedade: formar um ser autônomo, não um receptor de informações pré-moldadas, repetidor 

de modelos estáticos em sua atuação profissional.  

As mudanças observadas na sociedade podem ser analisadas sob diferentes ângulos. 

Certamente, em todos, a educação tem uma posição estratégica e, conseqüentemente, também 

o professor. Sua formação, compreendida como uma preparação sistemática para os diferentes 

aspectos de sua função, é o ponto chave para a modernização do ensino. Porém, como salienta 

Perrenoud, (apud Chakur, 1995, p. 80), "é possível que a formação básica do professor não 

dê mais conta das mudanças rápidas e diversificadas que acompanham a evolução das 

condições do exercício do magistério”. 

Portanto, assim como para muitos profissionais, a expectativa de atuação do professor 

insere-se neste quadro de mudanças, gerando a necessidade de uma formação continuada. 

Mais ainda, pois como observa Demo (1998, p.191), "nenhuma profissão envelhece mais 

rapidamente do que a do professor, precisamente porque lida mais de perto com a lógica do 

conhecimento. Mais decisivo do que colher um diploma é manter-se atualizado pela vida 

afora”. 

A importância de refletir sobre possibilidades formativas é indiscutível especialmente 

sobre aquelas que se direcionam a formas que ao invés de apresentarem um fluxo 

unidirecional, levam a situações bidirecionais, colaborativas e interdisciplinares, favorecendo 

a consolidação profissional do professor.  

Lembro que a profissionalização1 do professor envolve uma série de questões, dentre 

as quais se destaca o papel da formação continuada (Gimeno Sacristán, 1990).  

Do ponto de vista pessoal, é necessário que os professores compreendam a relevância 

de manterem-se profissionalmente atualizados e que “concebam sua formação como um 

modo de viver e de estar na profissão2” (Huberman, 1999, p.47). Institucionalmente, esta 

questão envolve uma série de requisitos tais como decisão política e recursos econômicos. 
                                                 
1 Por não ser o objetivo deste estudo, abstive-me de um aprofundamento acerca da questão da 
profissionalização do professor. 
2 Tradução da autora, original em espanhol. 
 



Além disso, há necessidade de uma vontade real de introdução de mudanças e de que se 

disponibilizem os instrumentos necessários para tal. A conjunção de muitos desses fatores 

tem feito com que a falta de uma permanente atualização profissional de docentes seja uma 

realidade muito presente no Brasil. Observa-se que 

“No Brasil e em vários outros países da América Latina, a 
preparação para o exercício do magistério tem características muito 
similares: a inexistência de um sistema articulado de formação inicial e 
continuada; ineficácia dos cursos de formação inicial, o que tem levado a 
práticas compensatórias de formação em serviço; heterogeneidade muito 
grande na oferta e qualidade de formação continuada; descontinuidade das 
ações de formação.” (Laranjeira et alii, 1999, p. 21)  

A formação inicial e a formação continuada são dois tempos de uma mesma formação. 

Ambas estão comprometidas com a competência necessária ao exercício da docência, com a 

sociedade e com a comunidade em que se inserem. Esses dois tempos de formação deveriam 

constituir uma unidade coerentemente integrada. Não se pode delimitar o final de uma época 

de aprendizagem e o início de uma de trabalho, pois “está sendo constituído um 'continuum' 

entre tempo de formação, por um lado, e tempo de experiência profissional e social de outro. 

No centro desse 'continuum', todas as modalidades de aquisição de competências (incluindo a 

autodidática) vêm tomar o seu lugar” (Lévy, 1999, p.174).  

Alguns professores buscam autogerir sua formação continuada, enquanto outros, 

talvez “porque pensam que o saber-fazer pedagógico é uma questão de dom ou de 

experiência” (Perrenoud, 1997, p. 199), ignoram a necessidade desta formação. Não se pode 

esquecer que, para a concretização desta autoformação contínua, precisa-se ter como meta 

uma formação continuada, entendida tanto como uma ação na busca de um conhecimento 

formal, como numa tomada de consciência de sua práxis, da própria atividade pedagógica. 

Este processo de contínuo aperfeiçoamento e atualização proporciona segurança ao professor 

e permite-lhe visualizar novos desafios e perspectivas.  

A formação continuada não deve ocorrer em determinados momentos, deve estar 

presente durante toda a vida profissional do docente. Há necessidade de que os professores 

tenham “diversos canais que permitam a atualização de seus conhecimentos” (Nascimento, 

1998, p. 75) e um curso deve ser apenas um desses canais.  

Considerando-se que a formação continuada de professores é uma temática que não 

pode ser dissociada da formação inicial e que “de uma certa forma, a formação inicial 

apresenta-se como o início da formação contínua que acompanhará o profissional durante 



toda sua carreira” (Perrenoud, 1997, p. 149), julgo oportuno passar por algumas 

considerações que abrangem esta formação inicial e que remetem ao tema central deste 

capítulo: a formação continuada. 

Nos cursos de formação inicial, evidencia-se a distância que separa o currículo e as 

atividades de estágio da realidade das escolas em particular e da sociedade em geral. Portanto, 

em função de uma formação inicial muitas vezes insuficiente e desajustada da realidade, o 

professor já inicia sua vida profissional sem o aporte requerido para que responda às 

necessidades apresentadas pela prática pedagógica. 

“Quanto à formação inicial, deverá ser a mesma repensada, no 
sentido de que o futuro professor construa uma relação dialética com o 
meio, que, inegavelmente, condiciona o fluir de sua carreira (…); deverá, 
ainda preparar e facultar uma maior aproximação dos professores às 
crianças, numa articulação harmoniosa entre o saber e o saber-fazer, e 
como ponto para um autêntico saber ser” (Gonçalves, 1992, p. 168). 

Além dessa consideração acerca da ineficácia da formação inicial, de forma objetiva, 

convém lembrar que a prática profissional se estende por 25 a 30 anos. Logo, dado o 

desenvolvimento contínuo da ciência, a formação inicial será, em qualquer circunstância, 

insuficiente, havendo necessidade de uma permanente atualização profissional. Portanto, não 

se pode afirmar que o professor está formado ao concluir sua formação básica. Esta é apenas o 

patamar inicial de sua formação como professor. É essencial propiciar alternativas de 

formação continuada para professores. 

 No que à formação contínua concerne, dever-se-á a mesma 
desenvolver ao longo da carreira, organizando-se como resposta às 
necessidades reais dos professores e de acordo com a perspectiva de 
educação permanente e, ainda, promovendo, apoiando e incentivando as 
iniciativas pedagógicas das escolas e dos professores, aspecto que os 
resultados do nosso estudo permitiram enfatizar. (Gonçalves, 1992, p. 168). 

Se as transformações que a sociedade vem sofrendo afetam o papel do professor, então 

são imprescindíveis mudanças na formação inicial dos futuros professores e a efetivação de 

uma política de formação continuada para o professorado em exercício. Não são apenas novas 

qualificações que estão sendo exigidas para os professores. Também surgem oportunidades 

para aqueles que aceitam desafios e colocam-se abertos a novas funções. 



Em um momento social onde não existem regras definidas de 
atuação, cabe ao professor o exame crítico de si mesmo procurando 
orientar seus procedimentos de acordo com os seus interesses e anseios de 
aperfeiçoamento e melhoria de desempenho. (Kenski, 1998, p.69) 

Prioritariamente, as políticas públicas precisam atender às demandas de formação e 

contínua atualização de docentes. Sobretudo, porque a democratização do ensino requer 

professores com valores, conhecimentos, habilidades, competências que lhes permitam 

responder aos desafios que lhes apresenta o cotidiano.  

Também à Universidade cabe responder a esse chamado. Por um lado, favorecendo 

uma formação inicial articulada à prática e, por outro, abrindo-se à formação continuada, 

chamando os professores ao seu espaço para uma reflexão da prática. Por excelência, a 

universidade é o local onde se privilegia a construção do conhecimento e do pensamento 

teórico. Logo, programas de parceria de escolas com universidades são importantes e 

necessários.  

Apesar das dificuldades apresentadas em programas desta natureza, essas parcerias são 

positivas, porém a análise da prática docente tem revelado que o seu embasamento teórico não 

corresponde às demandas apontadas pelas investigações mais recentes.Pergunto então: de que 

adianta, nessas circunstâncias, a universidade desenvolver pesquisas se estas não chegam ao 

professor?  

Por outro lado, é essencial que se considere que os professores têm uma visão prática 

da sua ação e do seu conhecimento (o que fazer, o que programar). Nesse sentido, os 

professores constroem saberes3 e práticas ao longo de sua trajetória profissional que, embora 

sejam subvalorizados, constituem os fundamentos de sua prática e competência profissional.  

Uma aproximação entre a Universidade e a Escola e a composição de um trabalho 

conjunto pode permitir a formação do professor-pesquisador e abrir possibilidades para sua 

prática. 

O processo de formação continuada significa, de certa forma, uma oportunidade de os 

professores perceberem que eles próprios são possuidores de conhecimentos que podem 

contribuir para compreensão e aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem.  

A prática pedagógica e a experiência profissional, acumuladas por professores ao 

longo de suas vivências, indicam que a universidade também tem muito que aprender com os 

professores. Se superada a distância entre a universidade e a escola, certamente, haverá uma 

troca de informações e uma discussão crítica que muito poderá contribuir para ambas.   
                                                 
3 O saber docente é desenvolvido pela reflexão a partir da combinação teoria-prática.  



Tradicionalmente o espaço físico da escola representa o locus da educação. Porém a 

educação não se restringe a um lugar e tampouco a determinado tempo, “dura toda a vida e se 

leva a cabo tanto formal e sistematicamente dentro de currículos estabelecidos, como 

também não formal e informalmente, pelo intercâmbio de experiências numa vida cotidiana 

participativa” 4 (Huberman, 1999, p. 21). A rápida evolução da sociedade criou novas 

necessidades no campo da educação e, conseqüentemente, da formação, que levam à busca de 

alternativas aos sistemas tradicionais.  

Há que se incentivar novos estudos relacionados não só a possibilidades do uso de 

novas tecnologias na formação de professores, como também a própria formação desses 

professores em novas tecnologias. O professor precisa estar instrumentalizado para ler o novo. 

O professor precisa conhecer diferentes linguagens da mídia, estar atento à sua diversidade, 

quer no que se refere ao meio, quer no que se refere à forma.  

Pode-se observar uma crescente inclusão de estudos e pesquisas relacionados à 

tecnologia e educação, em diferentes cursos e especializações. Isso é excelente. Preocupa, 

entretanto, não observar igual intensidade de iniciativas como estas em cursos de Educação, 

sobretudo naqueles especificamente voltados à formação do professor.  

Isso não significa a simples introdução de uma disciplina na formação inicial do 

professor ou da necessidade de acompanhar cursos complementares, constantes devido aos 

avanços tecnológicos, embora Eventualmente uma disciplina específica possa ser introduzida 

e cursos de especialização oferecidos. 

É importante que os professores sintam-se verdadeiramente integrados no processo 

educativo.  Se a evolução tecnológica é permanente, subtende-se a necessidade de uma 

constante atualização por parte do professor, o que pode ser feito institucionalmente ou não. 

Ao longo da formação de professores a sensibilização e a fundamentação teórica para 

um trabalho com uso de tecnologias devem estar presentes.   

Para isso há necessidade de um quadro teórico de referência que apóie a prática do 

professor, para que ele não trabalhe com base em simples suposições. Por outro lado, a prática 

desse professor pode contribuir com importantes referenciais a serem estudados, não só por 

pesquisadores externos, mas principalmente por ele mesmo. Portanto o professor não apenas 

deve ser apenas um parceiro para pesquisas, mas, sobretudo, deve assumir seu papel de 

professor-pesquisador a partir da reflexão sobre sua prática, buscando por si novas 

                                                 
4 Tradução da autora, original em espanhol. 



informações que podem gerar novos conhecimentos, disparando novas questões e indicando 

novos caminhos.   
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