
0 
 

 
Campus Caçapava do Sul 

Curso de Ciências Exatas - Licenciatura 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS DA 

NATUREZA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO EM 

COORDENADORIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO DA 

MESORREGIÃO SUDESTE RIO-GRANDENSE 

 

 

 

 

Marcelo Fonseca Vivian 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso no formato de 

artigo apresentado como requisito parcial para 

obtenção do título de Licenciado em Ciências Exatas 

– Química 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Mara Elisângela Jappe Goi 

 

 

Caçapava do Sul, julho de 2018



1 
 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS DA NATUREZA: 

UM ESTUDO EXPLORATÓRIO EM COORDENADORIAS REGIONAIS DE 

EDUCAÇÃO DA MESORREGIÃO SUDESTE RIO-GRANDENSE 

 

Marcelo Fonseca Vivian 

 

 

Resumo 

 Considerando que educação e formação docente são atividades que possuem relações de 

dependências com as mudanças sociais (IMBERNÓN, 2010), e que a valorização docente é 

fator para a solução de problemas na educação (BRASIL, 1998), percebe-se a relevância da 

qualidade da formação inicial e continuada de professores. Atualmente, defende-se uma 

formação continuada que proporcione a atualização e a reflexão, tendo como fatores presentes 

o contexto escolar, interação entre os pares e agentes externos, buscando, assim, uma 

melhoria da prática docente individual e coletiva. Sabendo-se da importância do Estado na 

promoção de iniciativas de formação continuada, apresenta-se uma pesquisa de Trabalho de 

Conclusão de Curso que objetiva conhecer aspectos referentes ao desenvolvimento da 

formação continuada no contexto Mesorregião Sudeste Rio-Grandense, realizada em quatro 

Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) durante o período de 2017 e meados de 2018. 

A partir da pesquisa foi possível observar aspectos referentes às características gerais de ações 

de formação continuada, assuntos abordados e existência de formação específica para 

professores de cada área do conhecimento. 
 

Palavras-chave: Formação continuada de professores, Ciências da Natureza, Educação Básica, 

Coordenadorias Regionais de Educação. 

 

1. INTRODUÇÃO 

  A formação de professores, segundo Saviani (2009), emerge no contexto brasileiro de 

forma explícita após a independência do país, momento em que se cogita a possibilidade de 

instrução popular, necessitando assim, do preparo de professores. Entretanto, mesmo que a 

preocupação com a formação inicial de professores seja mais antiga comparada com a 

formação continuada, atualmente é crescente a inquietação, especialmente em relação à 

última, no que se refere aos modelos, modalidades e conhecimentos que são mais inovadores, 

assim como a relação entre teoria e prática (IMBERNÓN, 2010). 

Um aspecto influenciador da educação e, consequentemente, da formação docente 

citado por Imbernón (2010) são as mudanças sociais. Atualmente, muitas destas mudanças 

estão relacionadas à evolução das formas de comunidade social, dos conhecimentos 

científicos, dos meios de comunicação e tecnologia, assim como o desenvolvimento de uma 

sociedade multicultural e a ocorrência de um compartilhamento entre o professor e os meios 

de comunicação no que tange a difusão do conhecimento (IMBERNÓN, 2010). 
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 Assim, a ocorrência de mudanças na organização e nos objetivos da educação escolar 

pode acarretar em novas demandas e exigências na atuação docente, o que, por sua vez, 

repercute nos processos de formação de professores, tanto na inicial quanto na continuada. 

Desta forma, o aspecto do como se ensina relaciona-se com o professor, sendo 

essencial para este processo a qualidade de sua formação inicial, assim como a 

complementação propiciada pela formação continuada. Logo, um dos objetivos das iniciativas 

de formação continuada é a constante atualização dos professores frente às inovações e às 

mudanças no campo da educação e do ensino (GENTILINI; SCARLATTO, 2015).  

Outro fato a ser destacado consiste na correlação entre resolução de problemas da 

educação e valorização dos professores, como é citado nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) para o Ensino Fundamental: 

 

A garantia do acesso e da permanência dependem da solução de problemas variados 

dentre os quais se destacam os ligados à repetência, que produz a distorção 

idade/série e/ou a evasão. Desse modo, as ações referentes à oferta de vagas são 

ainda necessárias, mas as políticas educacionais não podem ficar restritas a elas. 

É preciso desenvolver políticas de valorização dos professores, visando à melhoria 

das condições de trabalho e de salário, assim como é igualmente importante investir 

na sua qualificação, capacitando-os para que possam oferecer um ensino de 

qualidade, ou seja, um ensino mais relevante e significativo para os alunos 

(BRASIL, 1998, p. 38).  

 

Percebe-se a importância da formação de professores, sobretudo a formação 

continuada, frente à evolução social, científica e tecnológica, as quais tornam o processo de 

educação escolar passível de modificações, assim como a relevância de sua atuação na 

melhoria da qualidade da educação. 

Considerando a importância da formação continuada para a prática docente e para 

educação escolar, apresenta-se um Trabalho de Conclusão de Curso vinculado ao projeto de 

pesquisa intitulado Formação Continuada de Professores de Ciências da Natureza. Este 

projeto de pesquisa é desenvolvido no âmbito da Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA), campus Caçapava do Sul. O objetivo principal deste projeto compreende a 

realização de um estudo sistemático sobre como as Coordenadorias Regionais de Educação 

(CRE) do Estado do Rio Grande do Sul implementam sua jornada de formação continuada. 

Desta forma, o referido Trabalho de Conclusão de Curso consiste em caracterizar aspectos 

referentes ao desenvolvimento da formação continuada de professores, especialmente de 

Ciências da Natureza, no contexto da Mesorregião Sudeste Rio-Grandense, sendo, assim, uma 

parte constituinte do projeto de pesquisa.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 A escola configura-se como uma das instituições responsáveis pelo processo de ensino 

e aprendizagem dos conhecimentos científicos, históricos, linguísticos e matemáticos, social e 

historicamente produzidos, tendo como um dos participantes deste processo o professor. 

Porém, sendo o professor o profissional cuja atuação ocorre no contexto da sala de aula, com 

suas características, problemas e peculiaridades, seus conhecimentos não podem estarem 

restritos somente aos conceitos a serem ensinados e ao como ensiná-los, mas também como 

atuar neste contexto complexo e singular. Assim, destaca-se a importância da formação inicial 

e continuada de professores na constituição docente. Neste sentido, Silva (2016) discorre que 

a formação docente deve superar a aquisição de conhecimentos científicos e de métodos e 

técnicas de ensino, abrangendo a consciência da função social de ensinar e da recíproca 

influência entre a ação docente sobre a comunidade em que ela ocorre. 

 De acordo com Saviani (2009), um dos primeiros indícios de preocupação com a 

formação de professores no Brasil foi em 1827, com a Lei das Escolas de Primeiras Letras, a 

qual definia que os professores deveriam ser “treinados”, embora que por próprias custas. A 

responsabilidade do Estado na formação de professores surge em 1834, em que as províncias 

foram responsabilizadas pela instrução primária e pela formação de professores em escolas 

normais. Na década de 1930 organizaram-se os cursos de pedagogia e licenciaturas, em 

formato conhecido como 3+1, no qual os três primeiros anos se dedicavam ao estudo de 

disciplinas específicas relacionadas aos conceitos a serem ensinados, enquanto que no último 

se destinava à formação didática. Assim, eram formados os professores para exercer a 

docência em Escolas Secundárias e Escolas Normais. Em Escolas Normais e Institutos de 

Educação eram formados os professores destinados ao ensino primário (SAVIANI, 2009; 

GATTI, 2010). 

Gentilini e Scarlatto (2015) sinalizam que devido à reforma na educação brasileira 

realizada em 1971, organizou-se o ensino em 1º Grau, responsável pela alfabetização e 

aprendizado de conteúdos básicos de disciplinas gerais, e em 2º Grau, com a possibilidade de 

habilitação técnica ou profissionalizante. Esta mesma reforma incidiu sobre a formação de 

professores, implementando a habilitação de 2º Grau para o magistério em duas modalidades, 

sendo uma com a duração de três anos, destinada à docência até a 4ª série; e outra com 

duração de quatro anos, voltada para o exercício do magistério até a 6ª Série do 1º Grau 

(SAVIANI, 2009). Neste período, as licenciaturas curtas, com duração de três anos, e 

licenciaturas plenas, com quatro anos de duração, destinavam-se à habilitação das quatro 
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séries finais do primeiro grau e para o segundo grau (SAVIANI, 2009; GENTILINI; 

SCARLATTO, 2015). Neste contexto, ações de requalificação dos professores pós-formação 

inicial consistiam em cursos padronizados, que abordavam conteúdos disciplinares 

fragmentados, assim como práticas modernas e eficientes de ensino, desconsiderando 

aspectos coletivos, integradores e interdisciplinares do trabalho pedagógico (GENTILINI; 

SCARLATTO, 2015). 

Segundo Gatti (2010), em 1986 os cursos de pedagogia passam a ter a possibilidade de 

oferecer também formação para a docência de 1ª a 4ª Séries do Ensino Fundamental, e com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB) é definido a obrigatoriedade 

de formação em nível superior para atuação também nas primeiras séries desta etapa da 

Educação Básica. A mesma autora discorre que, a partir da publicação da LDB em 1996, 

assim como, com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores, 

publicadas em 2002, e com as Diretrizes Curriculares para cada curso de licenciatura 

aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação nos anos seguintes, houve orientações à uma 

maior integração entre formação disciplinar e formação para a docência nos cursos de 

licenciatura e pedagogia.  

Nota-se, assim, que a educação escolar e a formação docente são processos 

interligados e dependentes, que estão em constante processo de modificação de acordo com 

cada momento histórico e social, como exposto por Imbernón (2010). 

No que tange a formação continuada de professores, Gatti (2008) cita a existência de 

inúmeras ações neste sentido no contexto brasileiro. Esta diversidade está relacionada às 

questões que emergem na sociedade contemporânea, aos desafios relacionados ao currículo e 

à mudanças no ensino, à maior abrangência da educação com elevação no número de crianças 

e jovens atendidos, aos desafios do cotidiano escolar, assim como a necessidade de 

atualização e renovação (GATTI, 2008). 

Ainda em relação à formação continuada, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação Inicial em Nível Superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica 

para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a Formação Continuada definem que:  

 

Art. 16. A formação continuada compreende dimensões coletivas, organizacionais e 

profissionais, bem como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e valores, e 

envolve atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, 

programas e ações para além da formação mínima exigida ao exercício do 

magistério na educação básica, tendo como principal finalidade a reflexão sobre a 

prática educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e 

político do profissional docente (BRASIL, 2015, p. 13). 

 



5 
 

A partir do exposto, percebe-se uma diversidade de tempos e espaços que podem 

envolver a formação continuada, uma vez que é sugerida a possibilidade desta ser efetivada 

por diferentes formas, tais como grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos de curta, 

média e longa duração, programas e ações. Desta forma, abrange atividades formativas, 

cursos de atualização, atividades de extensão, cursos de aperfeiçoamento, cursos de 

especialização, mestrado (acadêmico e profissional) e doutorado (BRASIL, 2015). Outro fato 

a ser destacado é a possibilidade de realização de formação continuada de professores à 

distância, uma vez que é incluída na LDB (BRASIL, 1996), por meio da Lei nº 12.056, que “A 

formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos 

e tecnologias de educação à distância” (BRASIL, 2009). 

  Aspectos que devem ser considerados durante a formação continuada também são 

indicados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior e 

para a Formação Continuada, em seu artigo 16: 

 

I - os sistemas e as redes de ensino, o projeto pedagógico das instituições de 

educação básica, bem como os problemas e os desafios da escola e do contexto onde 

ela está inserida;  

II - a necessidade de acompanhar a inovação e o desenvolvimento associados ao 

conhecimento, à ciência e à tecnologia; 

 III - o respeito ao protagonismo do professor e a um espaço-tempo que lhe permita 

refletir criticamente e aperfeiçoar sua prática;  

IV - o diálogo e a parceria com atores e instituições competentes, capazes de 

contribuir para alavancar novos patamares de qualidade ao complexo trabalho de 

gestão da sala de aula e da instituição educativa (BRASIL, 2015, p.14). 

 

 Assim, temos a escola com sua organização e características, a evolução do 

conhecimento, da tecnologia e da Ciência, a participação ativa do professor em um processo 

de reflexão e aperfeiçoamento da própria prática, e a interação com agentes externos à escola, 

como alguns dos fatores organizacionais da formação continuada.  

Ainda sobre as mesmas diretrizes, torna-se interessante destacar os aspectos indicados 

anteriormente em relação à reflexão realizada pelo professor sobre sua prática e o fato que 

sugere que esta dimensão se configura como instrumento relevante para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da prática docente. 

A importância da organização governamental na execução da formação continuada 

também é observada na Lei nº 12.056, ao incluir na LDB (BRASIL, 1996) que “A União, o 

Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a 

formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério” (BRASIL, 2009). 
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 No que tange às ações oficiais de formação continuada, Echeveria e Belisário (2008) 

descrevem que tais ações, em geral, consistem em projetos que oferecem cursos de 

atualização, cursos presenciais promovidos em período de férias ou mesmo em períodos de 

aula, ou ainda programas de estudo oferecidos à distância. 

Nery e Maldaner (2012) citam que o modelo de formação continuada oferecido por 

secretarias estaduais de educação consistem em ações de capacitação, tendo como 

responsáveis profissionais normalmente pertencentes a instituições de ensino superior, que 

possuem um saber a ser ensinado aos professores que atuam em sala de aula. Tais ações de 

capacitação geralmente são encomendadas, e nem sempre atendem as expectativas dos 

professores que dela participam. 

 Embora considerando que ações de formação continuada como cursos rápidos, 

simpósios, encontros e palestras apresentem limitações, Nery e Maldaner (2012) argumentam 

do potencial formativo destas ações, uma vez que: 

 

Além de proporcionar o contato dos professores, com algum pesquisador dos 

assuntos da educação geralmente, permite ao formador de novos professores, se for 

o caso, um contato com a realidade escolar e sua problemática em seu trabalho na 

licenciatura, e, ao mesmo tempo, indica parâmetros para a melhora do trabalho nas 

escolas (NERY; MALDANER, 2012, p.124).  
  

 Assim, pode-se perceber que mesmo ações de formação continuada de menor duração 

possuem seu aspecto formativo, em especial na interação entre professores da Educação 

Básica e formador professor de licenciatura. Subentende-se que nesta interação ocorrida 

durante o curso de formação continuada o professor da Educação Básica pode se apropriar de 

aspectos abordados pelo formador, sejam epistemológicos, metodológicos, pedagógicos, 

psicológicos, de gestão escolar, entre outros, enquanto o formador tem a oportunidade de 

conhecer e reconhecer aspectos do contexto escolar, os quais diversas vezes são vivenciados 

somente pelos sujeitos que estão inseridos efetivamente em escolas de Educação Básica. 

 Sobre a formação continuada de professores, em um contexto geral, Schnetzler (2002) 

discorre que se constituem como condições essenciais para sua realização a formação de 

grupos de professores, com reuniões periódicas, promovendo a discussão sobre problemas 

reais da prática docente, podendo utilizar o auxílio de um professor universitário. E, ao 

realizar esta formação, preferencialmente na escola, pode ser promovida a cultura de 

desenvolvimento profissional do professor em coletivo, por meio da pesquisa do próprio fazer 

docente, pelo compartilhamento com os colegas docentes das ações de investigação e dos 
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resultados obtidos, assim como pela reflexão sobre o contexto em que ocorre seu trabalho 

(SCHNETZLER, 2002).  

 Maldaner (1999) recomenda, como recurso na formação inicial e continuada de 

professores de Química, que os docentes tornem-se pesquisadores sobre a própria prática, 

estando atentos sobre as ações praticadas, produzindo novas ações. A partir destas 

considerações, o autor vislumbra que os encontros de professores se configurariam em 

espaços de discussões dos conhecimentos por eles produzidos, em suas próprias salas de aula, 

na interação com os alunos e seus pares na escola. Percebe-se, assim, que a pesquisa 

configura-se como o processo formativo. 

 Mesmo de forma singular, Schnetzler (2002) e Maldaner (1999) sugerem em seus 

trabalhos elementos semelhantes para a formação continuada, tais como a investigação ou 

pesquisa sobre a prática, a reflexão que gera uma análise sobre a ação e o trabalho coletivo na 

produção de novos significados. Estes elementos alinham-se com a perspectiva de formação 

continuada discutida por Imbernón (2010), baseada em uma formação coletiva prevalecente à 

individual, priorizando a reflexão sobre a prática e situações problemáticas, com estrutura 

organizativa que permita a comunicação e trocas de experiências com o objetivo de 

compreender, interpretar e intervir sobre a prática. Outros aspectos ressaltados por Imbernón 

(2010) é a combinação da atualização científica e técnica com a vertente psicopedagógica e o 

desenvolvimento de projetos de trabalho durante a formação continuada. 

Nessa mesma linha, Tardif (2010) argumenta que os docentes possuem um saber 

plural, constituído por saberes da formação profissional (pedagógicos e das Ciências da 

educação) e saberes disciplinares (correspondentes aos campos de conhecimento, organizados 

nas disciplinas), ambos provenientes da formação inicial ou continuada, também por saberes 

curriculares (relativo aos programas de ensino das instituições escolares) e por saberes 

experienciais (relativo aos saberes provenientes e validados pela experiência do professor no 

contexto escolar), sendo os dois últimos saberes provenientes do ambiente escolar. O autor 

destaca que os saberes experienciais são produzidos pelo professor no contexto da prática 

escolar, com seus limitantes, na interação com alunos, assim como com seus pares. 

Desta forma, percebe-se a importância do contexto da escola e das interações dos 

sujeitos dele participantes no processo de desenvolvimento e constituição da identidade do 

professor. Neste sentido, Rosa (2004) defende a possibilidade de a escola ser considerada 

como um espaço de construção de conhecimentos pedagógicos e a prática do professor de 
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Ciências como um conjunto de ações balizadas em saberes válidos, os quais necessitam ser 

considerados durante os programas de formação continuada. 

A partir do exposto, diversos aspectos são sinalizados como importantes para o 

processo de formação continuada, tais como: reflexão sobre a prática, o trabalho e contexto 

coletivo (BRASIL, 2015; MALDANER, 1999; SCHNETZLER, 2002, IMBERNÓN, 2010), 

os saberes provenientes da prática, a escola e seu contexto (TARDIF, 2010; ROSA, 2004; 

BRASIL, 2015), a atualização docente em relação ao desenvolvimento científico e 

tecnológico (BRASIL, 2015) e a interação entre professores e agentes externos (BRASIL, 

2015; SCHNETZLER, 2002). 

 Tendo por base os argumentos supracitados no decorrer do texto e considerando a 

importância do Estado na promoção de iniciativas de formação continuada de professores, 

apresenta-se um Trabalho de Conclusão de Curso cujo objetivo é caracterizar aspectos 

referentes ao desenvolvimento da formação continuada de professores oferecida pelas 

Coordenadorias Regionais de Educação (CRE), no contexto Mesorregião Sudeste Rio-

Grandense. 

  

3. METODOLOGIA E CONTEXTO DA PESQUISA 

A pesquisa apresenta caráter qualitativo (LÜKDE; ANDRÉ, 1986), tendo como 

objetivo realizar um estudo exploratório acerca das ações de formação continuada de 

professores, visando identificar suas características quanto à oferta, assuntos abordados e 

existência de formação específica para cada área do conhecimento.  

O contexto da pesquisa consiste na Mesorregião Sudeste Rio-Grandense
1
, formada 

pelos municípios de Arroio Grande, Herval, Jaguarão, Chuí, Rio Grande, Santa Vitória do 

Palmar, São José do Norte, Arroio do Padre, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Cristal, Morro 

Redondo, Pedro Osório, Pelotas, São Lourenço do Sul, Turuçu, Amaral Ferrador, Caçapava 

do Sul, Candiota, Encruzilhada do Sul, Pedras Altas, Pinheiro Machado, Piratini, Santana da 

Boa Vista. A partir da listagem dos municípios constituintes desta região, selecionou-se as 

coordenadorias a serem pesquisadas, as quais serão representadas pelas letras A, B, C e D. 

  Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um questionário, apresentado no 

Quadro 1, composto por questões de múltipla escolha e descritivas, abordando a temática 

“formação continuada de professores”. As questões visam obter informações sobre o 

                                                           
1 Dados da Fundação de Economia e Estatística, disponível em 

http://feedados.fee.tche.br/feedados/#!home/unidadesgeograficas/mesorregioes. 
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desenvolvimento das ações de formação continuada, não envolvendo aspectos pessoais. Nesta 

etapa da pesquisa empregou-se como recurso plataforma digital destinada à criação de 

formulários, com envio e recebimento de respostas. Este questionário foi enviado para as 

CREs por meio de e-mail no período do primeiro e segundo semestres de 2017 e primeiro 

semestre de 2018. 

 

Quadro 1: Questões presentes no formulário
2
. 

1) Existem formações continuadas para professores realizadas pela Coordenadoria Regional 

de Educação?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

2) Como ocorre a formação continuada oferecida pela Coordenadoria Regional de Educação, 

quanto às modalidades:  

(  ) Cursos de atualização 

(  ) Atividades de extensão 

(  ) Cursos de aperfeiçoamento 

3) Como ocorre a formação continuada oferecida pela Coordenadoria Regional de Educação, 

quanto à oferta:  

(  ) Presencial 

(  ) Semipresencial 

(  ) À distância 

4) Como ocorre a formação continuada oferecida pela Coordenadoria Regional de Educação, 

quanto à duração:  

(  ) Menos de 20 horas 

(  ) De 20 à 40 horas 

(  ) De 40 à 60 horas 

(  ) Mais de 60 horas 

5) Como ocorre a formação continuada oferecida pela Coordenadoria Regional de Educação, 

quanto ao período em que ocorrem:  

(  ) Férias escolares de inverno 

(  ) Férias escolares de verão 

(  ) Concomitante ao ano letivo 

6) Como é realizada a divulgação das atividades de formação continuada? Como é a 

participação dos professores?  

7) Quais os principais aspectos ou assuntos abordados durante as formações continuadas?   

8) De que forma esses assuntos são levantados para que possam ser trabalhados em ação de 

formação?   

9) Existe formação específica para cada área do conhecimento?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

10) Se existe, quais os principais aspectos e assuntos abordados nas formações da área de 

Ciências da Natureza?  
Fonte: Própria 

  

                                                           
2
 Questões elaboradas pelos participantes do Projeto de Pesquisa Formação Continuada de Professores de 

Ciências da Natureza. 
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A partir dos dados obtidos emergiram categorias de análise, que segundo Bardin 

(2011), resultam a partir do processo de desmembramento do texto em unidades de acordo 

com o critério de reagrupamento analógico. As categorias discutidas são: i) características da 

formação continuada de professores; ii) assuntos abordados nas formações continuadas; iii) 

formação continuada específica para professores de Ciências da Natureza. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Por meio dos dados obtidos organizaram-se categorias de análise
3
 relativas às 

características da formação continuada de professores, aos assuntos abordados nas formações 

continuadas e à formação continuada específica para professores de Ciências da Natureza. A 

seguir, apresenta-se a discussão de cada categoria. 

 

Características da formação continuada de professores 

 Nesta categoria observam-se características básicas dos processos de formação 

continuada, tais como oferta, carga horária e período do ano em que são desenvolvidas as 

formações. Desta maneira, procura-se explorar aspectos gerais relativos à organização das 

ações de formação continuada. Os dados quantitativos desta categoria estão expostos no 

Quadro 2: 

 

QUADRO 2: Características gerais de formações continuadas de professores. 

Características gerais Numero de respostas 

Modalidades 

Cursos de atualização 1 

Atividades de extensão 1 

Cursos de aperfeiçoamento 2 

Oferta  

Presencial 1 

Semipresencial 3 

À distância 0 

Carga horária  

Menos de 20 horas  1 

De 20 a 40 horas 1 

De 40 a 60 horas 2 

Mais de 60 horas 0 

Período  

Férias escolares de inverno  0 

Férias escolares de verão 0 

Concomitante ao ano letivo 4 
Fonte: Própria 

                                                           
3
 As categorias “características da formação continuada de professores” e “assuntos abordados nas formações 

continuadas” derivam das categorias presentes em trabalho intitulado “Formação continuada de professores: um 

estudo em Coordenadorias Regionais de Educação do RS”, de autoria de MENEZES, SILVA, VIVIAN, 

BORGES e GOI e apresentado no IX Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), Santana do 

Livramento, 2017. 
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 Analisando os dados expostos no Quadro 01, destaca-se que a modalidade 

prevalecente são cursos de aperfeiçoamento (2 CREs). Quanto à carga horária, apesar da 

heterogeneidade observada nos dados, prevaleceu a opção que comportava atividades de 40 a 

60 horas (2 CREs). Uma maior consonância é observada quanto à prevalência da oferta 

semipresencial (3 CREs), assim como a concomitância ao ano letivo (4 CREs). Esta última 

característica corrobora com o exposto por Echeveria e Belisário (2008), que citam como uma 

das características de determinados cursos de formação continuada consiste na oferta 

concomitante ao ano letivo. 

 Algumas possibilidades para realização de ações de formação continuada não foram 

verificadas, especialmente a oferta à distância. Embora esta constatação, a utilização de 

recursos da educação à distância em ações de formação continuada é previsto na Lei Nº 12.056 

(BRASIL, 2009). 

 Porém, esta análise proporciona vislumbrar uma tendência para ações de formação 

continuada, perpassando cursos de aperfeiçoamento, carga horária de 40 a 60 horas, 

atividades semipresenciais, assim como a realização de formação continuada juntamente ao 

ano letivo. Uma percepção mais detalhada pode ser obtida por meio da análise das ações de 

formação continuada desenvolvida por cada CRE participante da pesquisa, como exposto no 

Quadro 3: 

 

QUADRO 3: características das formações continuadas nas CREs. 

CRE 
Características gerais 

Modalidades Oferta Duração Período 

A 
Cursos de 

aperfeiçoamento 
Semipresencial De 40 a 60 horas 

Concomitante ao 

ano letivo 

B 
Cursos de 

aperfeiçoamento 
Semipresencial De 40 a 60 horas 

Concomitante ao 

ano letivo 

C 
Cursos de 

atualização 
Presencial 

Menos de 20 

horas 

Concomitante ao 

ano letivo 

D 
Atividades de 

extensão 
Semipresencial De 20 a 40 horas 

Concomitante ao 

ano letivo 
Fonte: Própria 

 

 Por meio dos dados expostos no Quadro 02, os quais abrangem as quatro CREs que 

compõem o universo de pesquisa, pode-se observar que cursos de atualização promovidos 

pela CRE C realizaram-se de forma presencial, sendo esta ação a que apresenta a menor carga 

horária verificada, inferior a 20 horas. Segundo Nery e Maldaner (2012), atividades de curta 

duração muitas vezes são utilizadas por Secretarias de Educação. Esses mesmos autores 
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indicam que as ações de curta duração apresentam seu potencial formativo, seja pela 

aproximação dos professores participantes com novos assuntos ou pelo contato do formador 

com realidades da Educação Básica. 

 Atividades de extensão promovidas pela CRE D apresentam características distintas a 

cursos de atualização, consistindo em ação com maior carga horária, especificamente de 20 a 

40 horas, e oferta semipresencial. Todavia, as ações de formação continuada que possuem 

maior carga horária consistem nos cursos de aperfeiçoamento promovidos pelas CREs A e B. 

Esta modalidade de cursos também apresenta linearidade quanto à oferta semipresencial. 

 Desta forma, evidencia-se uma tendência de desenvolvimento de formações de maior 

carga horária pelas CREs. Este fato corrobora com considerações de Davis et al. (2011) em 

pesquisa sobre formação continuada de professores realizada por Secretarias de Educação 

brasileiras. Estes autores verificaram nas ações de formação continuada realizadas pelas 

Secretarias de Educação o empenho em atender as necessidades dos docentes, evitando 

atividades isoladas, pontuais e/ou de curta duração (DAVIS, et al., 2011). 

  

Assuntos abordados nas formações continuadas 

 De acordo com os dados obtidos verificou-se a abordagem de diversos assuntos nas 

ações de formação continuada, como exposto no Quadro 4: 

 

QUADRO 4: assuntos abordados em formações continuadas nas CREs. 

CRE Assuntos abordados 

A  
Sustentabilidade, meio ambiente, avaliação, planejamentos, metodologias ativas, 

ensino híbrido 

B  Metodologia de projetos 

C  
Sustentabilidade, Educação ambiental (como tema transversal em tratamento 

interdisciplinar), assuntos específicos (feira de ciências ou datas comemorativas) 

D  
Atualizações para o Ensino Médio, metodologias para o ciclo de alfabetização, 

metodologia ativas 
Fonte: Própria 

  

 Assuntos como sustentabilidade, educação ambiental e meio ambiente estão presentes 

nas formações continuadas de duas CREs (A e C), fato que evidencia a discussão de questões 

ambientais. A abordagem destas temáticas na Educação Básica está presente em diversos 

documentos oficiais, tais como os PCN, Base Nacional Comum Curricular, LDB.  

 De acordo com os PCN (BRASIL, 1998), integram-se à proposta educacional, 

temáticas como, a ética, saúde, meio ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual, 

trabalho e consumo. Essas temáticas são trabalhadas de forma integrada entre as áreas. 
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 Em relação à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o item vinculado à discussão 

da relação da base com o currículo é destacado que: 

 

Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas 

respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às 

propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida 

humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e 

integradora (BRASIL, 2017, p. 19). 

  

 Desta forma, percebe-se a possibilidade dos currículos abarcarem a discussão de 

temáticas. Segundo a BNCC, estes temas podem ser: direitos da criança e do adolescente; 

educação para o trânsito; educação ambiental; educação alimentar e nutricional; respeito e 

valorização do idoso; educação em direitos humanos; educação das relações étnico-raciais e 

ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena; saúde, vida familiar e social; 

educação para o consumo; educação financeira e fiscal; trabalho, ciência e tecnologia; e 

diversidade cultural (BRASIL, 2017). 

 A abordagem da educação ambiental na Educação Básica também é introduzida à 

LDB pela Lei Nº 12.608, definindo que “Os currículos do Ensino Fundamental e Médio 

devem incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma 

integrada aos conteúdos obrigatórios” (BRASIL; 2012). 

 Desta forma, destaca-se que os assuntos educação ambiental, sustentabilidade e meio 

ambiente tratados nestas ações de formação continuada apresentam-se em consonância com 

os documentos oficiais anteriormente citados, inclusive em relação à BNCC. 

 A relação entre os assuntos abordados em formação continuada de professores e as 

orientações de temáticas a serem discutidas na Educação Básica se faz necessária para o 

exercício docente, uma vez que novas demandas são incluídas aos professores, e estas, muitas 

vezes, podem não ter estado presentes na formação inicial, ou até mesmo em ações de 

formação continuada anteriores. Assim, o alinhamento entre formação docente e objetivos 

para a educação configura-se como um imperativo educacional. 

 Por outro lado, não somente assuntos relacionados a questões ambientais são 

abordados nestas formações continuadas. Verificou-se, também assuntos relacionados 

diretamente à prática docente, tais como metodologias, ensino híbrido, avaliação e 

planejamentos. 

  Em relação às metodologias, percebem-se discussões variadas, envolvendo 

metodologias para alfabetização (CRE D), metodologias ativas (CREs A e D), assim como de 

projetos (CRE B). No que tange as metodologias ativas, estas consistem em estratégias cujo 
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aluno é o foco do processo de ensino e aprendizagem, tendo como objetivo engajá-los em 

atividades que favoreçam seu protagonismo diante do processo de aprendizagem (VALENTE; 

ALMEIDA; GERALDINI, 2017). Assim, temos que: 

 

[...] as metodologias ativas são estratégias pedagógicas para criar oportunidades de 

ensino nas quais os alunos passam a ter um comportamento mais ativo, envolvendo-

os de modo que eles sejam mais engajados, realizando atividades que possam 

auxiliar o estabelecimento de relações com o contexto, o desenvolvimento de 

estratégias cognitivas e o processo de construção de conhecimento (VALENTE; 

ALMEIDA; GERALDINI, 2017, p. 464). 

 

 Nesta direção, Berbel (2011) cita que as metodologias ativas podem favorecer a 

autonomia dos discentes nos diferentes níveis de ensino, e são diversas as possibilidades neste 

sentido, dentre elas o estudo de caso, método de projetos, pesquisa científica e aprendizagem 

baseada em problemas. 

 Metodologia de projetos, segundo Garbelini (2001), baseia-se na solução de um 

problema ou de atividade proposta pelo professor ou ainda produzida pela curiosidade ou 

necessidades dos educandos, que se configura no ponto inicial do projeto. Assim, um projeto 

necessita de pesquisas e ações que visam obter um resultado. Neste sentido, pode-se 

vislumbrar a metodologia de projetos como uma metodologia ativa.  

 Desta forma, destaca-se que as metodologias supracitadas visam maior participação, 

autonomia e protagonismo dos estudantes no processo de aprendizagem, fatores que podem 

contribuir para uma compreensão efetiva de conceitos e princípios, tal como no 

desenvolvimento de habilidades de pesquisa, análise crítica e resolução de problemas. 

 Um dos fatores que podem ser considerados no desenvolvimento dos currículos nas 

escolas, de acordo com a BNCC, é a efetivação de situações e procedimentos que motivem e 

engajem os alunos nas aprendizagens (BRASIL, 2017). No que tange o currículo do Ensino 

Médio, a LDB prevê a utilização de metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a 

iniciativa dos estudantes (BRASIL, 1996). Considerando estas perspectivas, nota-se que a 

utilização de metodologias ativas pode contribuir para a prática docente em sala de aula, 

tornando-se relevante sua discussão em formação continuada de professores. 

  Outro aspecto presente em ações de formação continuada é o ensino híbrido. Segundo 

Bacich (2016), o ensino híbrido, embora sendo definido na literatura de diferentes formas, 

tem como característica a convergência entre o processo de aprendizagem presencial, ocorrido 

na sala de aula, e o modelo online de ensino, utilizando tecnologias digitais. Desta forma, “No 

modelo híbrido, a ideia é que educadores e estudantes ensinem e aprendam em tempos e 



15 
 

locais variados” (BACICH, 2016, p. 679). Logo, o ensino híbrido pode se configurar como 

uma possibilidade de recurso educacional proporcionada pelo avanço da tecnologia digital. 

Desta forma, pode-se vislumbrar que sua discussão alinha-se com um dos objetivos da 

formação continuada citado por Gentilini e Scarlatto (2015), que consiste na atualização 

dos professores frente as inovações e as mudanças no campo da educação e do ensino. 

Semelhantemente a isso, pode-se incluir neste contexto discussões sobre avaliação e 

atualizações para o Ensino Médio. 

 Planejamentos estão presentes nas formações continuadas. Segundo Tardiff (2010), 

professores possuem saberes profissionais, disciplinares, curriculares e experienciais. Assim, 

envolver os docentes em atividades de planejamento pode, além de mobilizar aspectos 

metodológicos discutidos em formação, promover a união destes com saberes do próprio 

docente, construído durante sua trajetória formativa e profissional. Destaca-se também que 

atividades de planejamento podem favorecer o protagonismo docente nas ações de formação 

continuada, assim como a reflexão sobre o desenvolvimento das aulas na Educação Básica, 

fato que corrobora com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e 

Continuada em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica 

(BRASIL, 2015, p. 14), em que a formação continuada deve considerar “o respeito ao 

protagonismo do professor e a um espaço-tempo que lhe permita refletir criticamente e 

aperfeiçoar sua prática”. 

 

Formação continuada para professores de Ciências da Natureza 

 A existência de formação específica para áreas do conhecimento não se configura como 

uma realidade em todas as CREs pesquisadas, de acordo com os dados expostos no Quadro 5. 

 

QUADRO 5: Formação continuada específica para as áreas do conhecimento. 

CRE Existência de formação continuada para cada área do conhecimento 

A Sim  

B Não 

C Não  

D Sim 
Fonte: Própria 

   

Dentre as CREs que não apresentam formação continuada específica para cada área do 

conhecimento (B e C), percebe-se situações de tratamento interdisciplinar na CRE C, em que 

temáticas como educação ambiental são trabalhadas durante a formação continuada, envolvendo 

diferentes áreas do conhecimento, enquanto que na CRE B as formações são interdisciplinares. 
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Embora considerando que cada área do conhecimento possua suas especificidades, e assim 

demandas e necessidades formativas para seus professores, não se pode descartar a importância de 

formações interdisciplinares, uma vez que documentos legais, como BNCC e PCN sinalizam uma 

organização educacional por áreas do conhecimento e a relação entre as diferentes áreas e 

disciplinas, pois a organização do Ensino Médio em áreas do conhecimento busca favorecer a 

prática escolar na perspectiva da interdisciplinaridade (BRASIL, 2000) e o currículo necessita de 

ações de decisão de formas de organização interdisciplinar entre os componentes curriculares 

(BRASIL, 2017). 

No que tange as CREs que apresentam formações específicas para as diferentes áreas do 

conhecimento, buscou-se verificar os assuntos abordados nas formações da área de Ciências da 

Natureza. Neste caso, percebe-se que assuntos relacionados à sustentabilidade, meio ambiente e 

metodologias ativas são descritos pela CRE A. Assuntos trabalhados em formação relacionados a 

metodologias ativas também são descritos pela CRE D. Nota-se, assim, que formações específicas 

para professores de Ciências da Natureza envolvem temáticas relacionadas à área, assim como 

metodologias. 

Outro aspecto observado na CRE D é a parceria entre instituição de Ensino Superior e CRE 

como uma das possibilidades para o desenvolvimento de formações continuadas de professores, 

neste caso específico, direcionada ao Ensino de Ciências da Natureza. O desenvolvimento de 

parcerias na realização de formação continuada é exposta por Nery e Maldaner (2012) e também 

é previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em 

Nível Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica (BRASIL, 2015), que 

considera a necessidade de diálogo e a parceria com atores e instituições competentes para a 

realização de ações de formação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Por meio da pesquisa realizada foi possível perceber a diversidade de organização e 

assuntos abordados na formação continuada desenvolvida pelas CREs. A diversidade nas ações de 

formação continuada também foi constatada em estudo de Davis et al. (2011) e de Menezes et al. 

(2017). A partir destas observações, pode-se vislumbrar a autonomia das coordenadorias no 

desenvolvimento das ações de formação continuada, fato que pode contribuir para o atendimento 

de necessidades locais.  

Outro aspecto a se destacar é o alinhamento de assuntos discutidos nestas ações com 

documentos oficiais que versam sobre a Educação Básica, assim como abordagem de 
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metodologias que visam práticas docentes que podem contribuir para participação ativa dos alunos 

em sala de aula. Neste sentido, as formações podem oferecer subsídios que auxiliem os professores 

ao atendimento de indicações presentes nestes mesmos documentos oficiais. 

No que tange à formação continuada destinada a professores de Ciências da Natureza, 

ressalta-se a existência de formação específica em metade das CREs pesquisadas, com ênfase em 

assuntos como meio ambiente, sustentabilidade e metodologias ativas. Embora, considerando a 

importância destas discussões, a abordagem de outros assuntos relevantes para a área, como 

experimentação e laboratório didático, não foram verificadas de maneira explicita nas respostas. 

 Em relação às CREs que não descreveram o desenvolvimento de formação específica, 

assuntos como sustentabilidade, meio ambiente e educação ambiental podem favorecer discussões 

referentes a Ciências da Natureza, uma vez que temáticas e discussões relacionadas estão presentes 

nos PCN para o Ensino Fundamental, PCNEM e BNCC. Desta forma, percebe-se que discussões 

acerca de temáticas podem apresentar potencialidades relacionadas às diversas áreas do 

conhecimento, beneficiando tanto a área quanto as relações interdisciplinares.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

                                              

 

Caçapava do Sul, ........de...................de......... 

 

Prezado(a) Responsável  

 

O projeto de pesquisa intitulado Formação Continuada de Professores de 

Ciências da Natureza tem objetivo a realização de um estudo sistemático sobre 

como as Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) do estado do Rio Grande 

do Sul vem implementando sua jornada de formação continuada, identificando 

aspectos relativos a esta formação, em especial no que tange Ciências da Natureza. 

Pretende-se desenvolver a pesquisa coletando dados por meio de entrevistas 

semiestruturadas ou questionários a serem respondidos pelos responsáveis nas 

CREs pelos programas de formação continuada. 

Solicitamos seu consentimento para coleta de dados, por meio de 

questionário abordando a temática formação continuada oferecida pela 

Coordenadoria Regional de Educação, quanto às modalidades, participação dos 

professores e principais aspectos abordados, assim como existência de formação 

continuada específica para professores de Ciências da Natureza. Também 

solicitamos a autorização para que o material coletado pelo questionário seja 

analisado para efeito de pesquisa, bem como divulgado academicamente por meio 

de produção de elementos como Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), resumos 

e artigos. 

A participação na pesquisa é livre e pode ser encerrada em qualquer 

momento a sua escolha. A identidade (do/da) responsável será mantida em sigilo 

durante e após a pesquisa, sendo de conhecimento apenas dos pesquisadores e 

professora coordenadora do projeto de pesquisa. 
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Para o caso de necessitar de outros esclarecimentos, o projeto de pesquisa é 

coordenado pela Professora Mara Elisângela Jappe Goi, do curso de Licenciatura 

em Ciências Exatas, que pode ser contatada pelo e-mail maragoi@unipampa.edu.br 

ou maragoi28@gmail.com  

Contando com sua compreensão, agradecemos sua concordância com a 

pesquisa. 

 

  

Autorizo a realização de pesquisa sobre formação continuada de professores de 

Ciências da Natureza. 

 

 

_______________________________________________________________ 

Nome legível do responsável 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do responsável 
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